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Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. 

Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. 

 

Είναι πολύ δύσκολη η θέση κάθε Έλληνα ομιλητή και ιδιαίτερα του Δήμαρχου μιας ελληνικής 

πόλης, σε στιγμές, έντονης οικονομικής κρίσης, βαθιάς ύφεσης και ασφυκτικής έλλειψης κεφαλαίων 

να εκφράσει, τις πολιτικές που οραματίζεται για βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης του. Πιο δύσκολο είναι, 

να ελπίζει και να αγωνίζεται να δει τις πολιτικές αυτές να πραγματώνονται. Και όλη αυτή η 

προσπάθεια να εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον, που λόγω του  Ν. 3852/2010 (Σχέδιο Καλλικράτης) 

υπάρχει ανάγκη για δημιουργία νέας οργανωτικής δομής του δήμου και με την καθημερινότητα, 

σκληρά απαιτητική. 

Ο Δήμος Χερσονήσου δεν θα μπορούσε αλλιώς παρά να δει όλο αυτό πλαίσιο σαν μια 

δυνατότητα 3Α  - Ανασυγκρότησης,  Ανάπτυξης,  Αναβάθμισης.                          . 

     

Ποιοι είμαστε. 

Ο Δήμος Χερσονήσου βρίσκεται στο κέντρο της βόρειας ακτογραμμής της Κρήτης, είναι 

παρακείμενος του Δήμου Ηρακλείου και απέχει ελάχιστα χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο Νίκος 

Καζαντζάκης.  Αποτελείται από τους πρώην Δήμους Χερσονήσου, Γουβών, Μαλίων και 

Επισκοπής. Ο πληθυσμός του Δήμου Χερσονήσου ανέρχεται σε 25.003 κατοίκους (στοιχεία 

απογραφής 2001) 27.080 Σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής 2011, 27.080 μόνιμο πληθυσμό 

και 25.257 προσωρινά διαμένοντες την τουριστική περίοδο,  σύνολο 52.337.  H Δυναμική 

αύξησης του πληθυσμού είναι 28,4% για την περίοδο 1991-2001 και 8,3% για την περίοδο 2001-

2011.   Η διαχρονική αύξηση εισοδήματος ανά φορολογούμενο για την περίοδο 2004-2005 ήταν 

20,64% ενω για την περίοδο 2008-2009 ήταν 0,15%.  Ο μέσος όρος εισοδήματος για το 2009 

ήταν 22000 ευρώ. 

 

Στο Δήμο Χερσονήσου υπάρχουν διακριτές δύο περιοχές: η περιοχή της ακτογραμμής και της 

ενδοχώρας.  Η κύρια πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους της ακτογραμμής είναι ο τουρισμός, ενώ 

για τους κατοίκους της ενδοχώρας είναι η γεωργία και κτηνοτροφία.  Οι τουριστικές υποδομές 

περιλαμβάνουν ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών, πολυάριθμες επιχειρήσεις ενοικιαζομένων 

διαμερισμάτων και αυτοκινήτων, υδάτινα πάρκα, επαγγελματικό γήπεδο γκολφ, ιατρικά κέντρα,  
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πλήρως εξοπλισμένα συνεδριακά κέντρα κ.α.  

 

Τουριστικά αξιοθέατα περιλαμβάνουν το άθικτο φυσικό τοπίο, γραφικά χωριά, αγροτικά 

μουσεία, επισκέψιμες φάρμες, πολιτιστικές διαδρομές, αρχαία μονομάτια και πλειάδα 

ιστορικών μνημείων και τόπων.  Τα κύρια σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν 

τα Μινωικά παλάτια των Μαλίων και της Αμνισσού, τους αρχαιολογικούς χώρους στο Καρφί και 

στο Νηρό καθώς και πλήθος Κλασσικών, Ελληνιστικών, Ρωμαϊκών και Βυζαντινών μνημείων.    

 

Στο Δήμο Χερσονήσου βρίσκονται: 

το 24,7% των ξενοδοχείων της Κρήτης. 

το 72,8% των ξενοδοχείων του Ν. Ηρακλείου. 

το 55,8% των Διαμερισμάτων/Παραδοσιακά Ξενοδοχεία/Κάμπινγκ του Ν. Ηρακλείου. 

το 31,3% των κλινών ξεν/χείων της Κρήτης  

το 32,5% των κλινών διαμερισμάτων/παραδοσιακών ξεν/χείων/κάμπινγκ. 

το 34% των διανυκτερεύσεων της Κρήτης. 

το 36% των αφίξεων του αεροδρομίου του Ηρακλείου. 

 

 Τα θετικά στοιχεία του Δήμου Χερσονήσου ως τουριστικός προορισμός είναι:  

� Υψηλή Φήμη 

� Καταξιωμένος τουριστικός προορισμός 

� Άριστο κλίμα/ ποικιλία εικόνων φυσικού περιβάλλοντος 

� Αρχαιολογική/πολιτιστική κληρονομιά 

� Γειτνίαση με Ηράκλειο 

� Επαρκείς Τουριστικές υποδομές 

 

Οι αδυναμίες του Δήμου Χερσονήσου ως τουριστικός προορισμός είναι: 

� Μοντέλο μαζικού τουρισμού 

� Έλλειψη ανταγωνιστικότητας τουριστικού προϊόντος 

� Εποχικότητα τουριστικού προϊόντος 
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� Έλλειψη τουριστικού marketing 

 

Ποιό είναι όμως το όραμα του Δήμου Χερσονήσου σε σχέση με τους εξωτερικούς και 

εσωτερικούς παράγοντες που βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής του? 

Το όραμα του Δήμου Χερσοννήσου, όπως αυτό καταγράφεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο για 

το 2011-2014, είναι η Ανάδειξη του σε Οικονομικό, Τουριστικό και Πολιτιστικό πόλο 

ανάπτυξης υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές βιώσιμης ανάπτυξης.   

 

Πως θα πετύχουμε το όραμα αυτό;  Έχοντας Καθαρό όραμα, Προγραμματισμό, Αξιολόγηση με 

γνώμωνα την Προστασία του περιβάλλοντος.  

Για το σκοπό αυτό απαραίτητη είναι η δικτύωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί οι πόλεις είναι 

τόσο διαφορετικές όσο όμοια είναι τα προβλήματα τους!!! 

 

Στις 18 Απριλίου 2011, ο Δήμος Χερσονήσου, εντάχθηκε στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη δημιουργία δικτύου πόλεων/περιφερειών, το «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of 

Mayors) με κοινό σκοπό τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Η δικτύωση αποτελεί εργαλείο για την 

επίτευξη του στόχου 20-20-20 

� Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά τουλάχιστον 20% 

� Μείωση του εκπεμπόμενων αερίων του φαινομένου θερμοκηπίου κατά 20%. 

� Το 20% της ενεργειακής κατανάλωσης να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

με έτος βάσης το 1990 ή το πλησιέστερο έτος σε αυτό με επαρκή δεδομένα και έτος στόχο το 2020. 

Στα πλαίσια υλοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη του Δήμου 

Χερσονήσου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων», πρέπει ο Δήμος  

� να υποβάλλει ένα έτος μετά την προσχώρηση, «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια»,  

� να υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων ανά διετία για αξιολόγηση,  

� να διοργανώνει «Ημέρες Ενέργειας» σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

� να προβαίνει σε δράσεις ευαισθητοποίησης  των πολιτών σε θέματα βιώσιμης ενέργειας και 

προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα.   
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Οι δράσεις που μέχρι τώρα έχει αναλάβει ο Δήμος Χερσονήσου στα πλαίσια του «Συμφώνου των 

Δημάρχων» είναι οι εξής:  

Διοίκηση έργου. 

• Συγκρότηση ομάδας εργασίας για το «Σύμφωνο των Δημάρχων» αποτελούμενη από 4 

άτομα με τις εξής αρμοδιότητες / ειδικότητες: Υπεύθυνο Επικοινωνίας & Διαχείρισης 

Εργασιών, Χημικό, Οικονομολόγο & Υπεύθυνο ΤΠΕ.  

Τεχνικός τομέας 

• Έναρξη συλλογής στοιχείων ενεργειακής κατανάλωσης από Δημοτικά και Σχολικά κτήρια. 

(Σύνολο Δημοτικών παροχών Ηλεκτρικής ενέργειας 780 σε δημοτικά κτίρια, σχολεία, 

δημοτικό φωτισμό, εγκαταστάσεις ύδρευσης/άρδευσης, ΧΥΤΑ, Μονάδα βιολογικού 

σταθμού λυμάτων κλπ).  

• Προμήθεια του πρώτου υβριδικού αυτοκινήτου της Δημοτικής Αρχής. 

• Φωτοβολταϊκός δημοτικός φωτισμός στον Ανισσαρά.  

• Κατάθεση πρότασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου της Επισκοπής 

με συνολική εξοικονόμηση ενέργειας 90,3% και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του 

άνθρακα κατά 53,92% από τη λειτουργία του σχολείου. 

• Διενέργεια μελέτης για κατάθεση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης του Σχολικού 

συγκροτήματος Λιμένα Χερσονήσου (Δημοτικό, Γυμνάσιο & Λύκειο).  

• Αγορά λογισμικού ΚΕΝΑΚ (Κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων) 

• Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών στις οικονομικές συναλλαγές του Δήμου, ώστε να 

μειωθούν οι μετακινήσεις των δημοτών στην περιοχή του Δήμου π.χ. δυνατή η εξόφληση 

πληρωμών μέσω οποιασδήποτε τραπέζης και web banking. 
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Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση 

• Ενημέρωση επαγγελματιών στον τομέα του τουρισμού όπως την Ένωση Ξενοδόχων, την 

Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων, τον Εμπορικό Σύλλογο 

Χερσονήσου, το Σωματείο Ξεναγών και το Σύνδεσμο Τουριστικών Ταξιδιωτικών Γραφείων 

Κρήτης για τους σκοπούς /υποχρεώσεις οφέλη του «Συμφώνου των Δημάρχων». 

• Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με σκοπό την 

προώθηση εναλλακτικών μορφών κινητικότητας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα που προκύπτουν από τις συμβατικές μορφές κινητικότητας. 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για τα ωφέλη της οικιακής ανακύκλωσης και 

πόσο αυτή μπορεί να μειώσει τις παραγομενες εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα.  

• Ενημέρωση σχολείων για το «Σύμφωνο των Δημάρχων» και πρόταση συνεργασίας με τους 

μαθητές ώστε να αναλάβουν θέματα εργασίας βασισμένα πάνω στις ενεργειακές δράσεις 

του Δήμου Χερσονήσου με ταυτόχρονη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη από πλευράς  

του Δήμου. 

Mεσοπρόθεσμες/μακροπρόθεσμες δράσεις στις οποίες προτίθεται να προβεί ο Δήμος Χερσονήσου 

στα πλαίσια του «Συμφώνου των Δημάρχων» είναι οι εξής: 

• Συγκρότηση παράλληλων ομάδων εργασιών, π.χ. τεχνικής υπηρεσίας κ .α. 

• Σύνταξη του «Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια» εως τον Απρίλιο του 2012. 

• Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στην «Ενεργειακή Εβδομάδα» μεταξύ 12-18 Ιουνίου 

2012  

• Αντικατάσταση του στόλου των Δημοτικών αυτοκινήτων με υβριδικά αυτοκίνητα νέας  

τεχνολογίας και χαμηλών εκπομπών διοξειδιου του άνθρακα μέχρι το 2020. 

• Ενεργειακή πιστοποίηση δημοτικών κτιρίων – σχολικών συγκροτημάτων - Διενέργεια  
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• μελετών για κατάθεση προτάσεων ώστε να αναβαθμισθούν ενεργειακά όλα τα Δημοτικά και 

Σχολικά κτήρια εως το 2020. 

• Σταδιακή αντικατάσταση λαμπών δημοτικού φωτισμού με ενεργειακά αποδοτικότερες 

λάμπες. 

• Θέσπιση κανονισμών προμηθειών με ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων. 

• Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στα Δημοτικά τέλη, θέσπιση βραβείων καλών 

πρακτικών.  

• Δημιουργία helpdesk για ενημέρωση δημοτών σε ενεργειακά θέματα. 

 

Συνοψίζοντας  

Είναι κοινά αποδεκτό, ότι η δράση με πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ( σε επίπεδο διακρατικό, 

εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) είναι αναγκαίο  στοιχείο για την ενίσχυση της  

αποτελεσματικότητας  της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής.  

Oι τοπικές και περιφερειακές αρχές οφείλουν να πρωτοστατήσουν στην ανάληψη δράσης  

και να δώσουν το καλό παράδειγμα, δεδομένου ότι αποτελούν το επίπεδο διακυβέρνησης που 

βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες, για να πετύχουν πόλεις ελκυστικές και βιώσιμες τόσο για 

τους πολίτες όσο και για τους επισκέπτες. 

 


