
          

 

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ κ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ 

ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,  

Σας καλωσορίζουμε στα Μάλια, στον Δήμο Χερσονήσου που αποτελεί 

ένα από τα πιο σύγχρονα και μεγαλύτερα τουριστικά θέρετρα της 

Ελλάδας, έναν τόπο για τον οποίο το όραμα μας είναι να αναδειχθεί ως 

Οικονομικός, Τουριστικός & Πολιτιστικός πόλος ανάπτυξης, μέσα από 

την υιοθέτηση και την εφαρμογή βασικών αρχών βιώσιμης 

ανάπτυξης». 

Είναι προφανές, ότι το εγχείρημα μας επιχειρείται σε ένα 

περιβάλλον με σοβαρές δυσκολίες καθώς η οικονομική συγκυρία που 

βιώνουμε, ως χώρα, έχει επηρεάσει αρνητικά ολόκληρη την κοινωνία, 

τον επιχειρηματικό κόσμο και σαφώς τον Δήμο μας, ως οργανισμό.  

Ωστόσο, η στέρηση σημαντικών θεσμοθετημένων πόρων και η 

συρρίκνωση ή και απώλεια – ακόμα - ίδιων πόρων του Δήμου 

Χερσονήσου αλλά κυρίως η ισχυρή πολιτική μας βούληση και δέσμευση, 

δεν μας επιτρέπουν να μην προσδιορίσουμε τις στρατηγικές εκείνες 



επιλογές, που θα επιτρέψουν την υλοποίηση του οράματος το οποίο 

αποτελεί κοινό τόπο με την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο.  

Κατά το πρώτο αυτό έτος που έχει διανύσει η δημοτική μας αρχή, 

έως σήμερα, αξιολογήσαμε τις προσπάθειες που είχαν ήδη αναληφθεί, 

αναλύσαμε - εις βάθος – την υφιστάμενη κατάσταση στο εσωτερικό του 

Δήμου αλλά και σε σχέση με την κατάσταση του ευρύτερου 

περιβάλλοντος σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Διατυπώσαμε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό με την κατάρτιση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου για τα έτη 2011 

– 2014 και έχουμε δημιουργήσει εργαλεία και δομές που είναι δυνατόν 

να εξασφαλίσουν την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών δράσεων 

καθώς και τον επανασχεδιασμό της ανάπτυξης  στο μέλλον.  

Η θέση του «τουρισμού» σε όλον μας τον σχεδιασμό, είναι 

κεντρικής σημασίας. Συνδέεται όμως με καινοτόμες πρακτικές 

διοίκησης και δράσεις που εστιάζουν όχι απλά στη βελτίωση του 

τουριστικού προϊόντος αλλά επίσης στην αξιοποίηση, στην προστασία 

του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της περιοχής μας, στην 

βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της και στην ανάπτυξη μιας 

νέας κουλτούρας για την κοινωνία μας που έχει απόλυτη ανάγκη τη 

συνοχή.  

Στη βάση των αρχών στις οποίες βασίζεται η αναπτυξιακή 

στρατηγική του Δήμου Χερσονήσου βρίσκεται  η θεματική εξειδίκευση 

– ο συγκεκριμένος προσανατολισμός και το διακριτό περιεχόμενο που 

περιλαμβάνει δράσεις, μέτρα και ενέργειες.  

Έτσι, σήμερα, έχουμε την χαρά να παρουσιάζουμε τη 

στοχευμένη - στην Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη - πρόταση του Δήμου 

Χερσονήσου που θέτει τους ειδικούς στόχους που αφορούν στον 



περιβαλλοντικό – φυσικό, στον οικονομικό,  στον κοινωνικό  - 

πολιτισμικό τομέα, στον τομέα της εξωστρέφειας και του σύγχρονου 

business marketing. 

Κοντά μας βρίσκονται εκπρόσωποι τοπικών φορέων, αξιόλογοι 

συνεργάτες μας οι οποίοι θα αναλύσουν την πρόταση του Δήμου - θα 

παρουσιάσουν το θέμα της εισήγησης τους.  

Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα όχι απλά, γιατί μοιράζονται την αγωνία μας 

αλλά κυρίως γιατί συμβάλλουν καθοριστικά στην εξειδίκευση και 

υλοποίηση των δράσεων μας, προκειμένου να επιτύχουμε στους 

σκοπούς μας. 

Κυρίες και κύριοι, ο ρόλος του Δήμου Χερσονήσου έχει εθνική 

και ευρωπαϊκή σημασία και στην «ΕΥΡΩΠΗ 2020» πρέπει να είναι 

πρωταγωνιστικός και κοντά στις εξελίξεις. Η τοπική και η περιφερειακή 

αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία μπορούμε να 

συνεργήσουμε ώστε να πετύχουν αειφορία, αποτελεσματικότητα, 

ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα. 

 

Προσδοκούμε, στην πρόταση μας για τη Βιώσιμη Τουριστική 

Ανάπτυξη, οι συμμετέχοντες στη σημερινή παρουσίαση και όσοι άλλοι 

στους οποίους απευθυνόμαστε, να την εμπλουτίσουν μετά από τον 

γόνιμο προβληματισμό και  προτάσεις καθώς πιστεύουμε στη 

συνεργασία και κυρίως στη συνέργεια των δράσεων.  

Η επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας είναι, και δική μας 

υπόθεση. Το μέλλον του τόπου μας εξαρτάται και στηρίζεται και στις 

δικές μας επιλογές. Η παρακαταθήκη που θα λάβουν οι νέοι 

διασφαλίζει τη συνέχεια και την προοπτική του τόπου μας. 



Από το βήμα αυτό, ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου και 

κυρίως τους εισηγητές της ημερίδας για τη συμβολή τους. 

Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της σημερινής ημερίδας με 

την ελπίδα και την πεποίθηση ότι ο διάλογος που θα αναπτυχθεί θα 

ανοίξει μια νέα περίοδο στην υπόθεση της τοπικής ανάπτυξης. 

Δίδω τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου 

Χερσονήσου και Εντεταλμένο Σύμβουλο μου στα θέματα Τουρισμού, 

κύριο Γιάννη Ζαχαριουδάκη.  


