
1 

 

  

 

       
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Γραφείο Δημάρχου 
 

                Γούρνες,  26/10/2012 
                ΑΠ 433 

                 

               

ΠΡΟΣ:  

Google Ελλάδος 
Φραγκοκλησσιάς 7 
15125 Μαρούσι, Αττική 

 

  

 

 
 

Αξιότιμοι κύριοι,  
 

Ο Δήμος Χερσονήσου βρίσκεται στα βόρεια παράλια του νομού 
Ηρακλείου και απέχει μόλις 25 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου. Είναι 
πολύ κοντά στις κυριότερες πύλες εισόδου του νησιού που είναι το λιμάνι και 
το αεροδρόμιο του Ηρακλείου καθώς και στον αρχαιολογικό χώρο της 
Κνωσού. Από το 2010 με το πρόγραμμα Καλλικράτης ο Νέος Δήμος 
Χερσονήσου περιλαμβάνει πλέον τις δημοτικές ενότητες  Γουβών, Επισκοπής 
Μαλίων και Χερσονήσου.  
   
 Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς και 
ανεπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης αλλά και της χώρας. 
Με περισσότερες από 48.000 κλίνες κύριων τουριστικών καταλυμάτων το 
2008, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 25% των κλινών της Κρήτης, 73% 
του Νομού Ηρακλείου και περίπου 6,5% της Ελλάδας, είναι εμφανής η 
σημασία του τουρισμού στην περιοχή τόσο σαν οικονομική δραστηριότητα 
όσο και ως διαδικασία φορέας κοινωνικών και περιβαλλοντικών αλλαγών. 
 
 Ο Δήμος μας περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιο επισκέψιμα αξιοθέατα 
της Κρήτης όπως το Ενυδρείο (http://www.cretaquarium.gr/) και το Παλάτι 
των Μαλίων. Επίσης φιλοξενεί την έδρα του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων 
Ερευνών -ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε (http://www.hcmr.gr) που σκοπό έχει τη διεξαγωγή 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, τη πειραματική ανάπτυξη και 
επίδειξη, ιδιαίτερα στους τομείς της μελέτης και προστασίας της 
υδρόσφαιρας, των οργανισμών της, των ορίων της με την ατμόσφαιρα, την 
ακτή και το βυθό. 

http://www.hcmr.gr/
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 Είδαμε με μεγάλο ενδιαφέρον την υπηρεσία σας Google Street View 
(http://maps.google.com/help/maps/streetview/index.html) και πως αυτή 
εφαρμόζεται σε άλλες  πόλεις της Ευρώπης όπως η Βαρκελώνη, η Ρώμη το 
Παρίσι και άλλες.  
 
 Θέλουμε λοιπόν να μας ενημερώσετε, πως θα είμαστε σε θέση να 
εκμεταλλευτούμε αυτή την τεχνολογία στο Δήμο Χερσονήσου για να κάνουμε 
τις ομορφιές και τα αξιοθέατα της περιοχής μας προσβάσιμες μέσω 
Διαδικτύου. Θεωρούμε την παραπάνω τεχνολογία στρατηγικής σημασίας 
ώστε να αναδειχθούν όλα τα αξιοθέατα και τα σημεία ενδιαφέροντος του πιο 
τουριστικού Δήμου στην Ελλάδα. Θα είναι ένα τεράστιο όφελος για μας  να 
δώσουμε την δυνατότητα στο κόσμο που θα ήθελε να επισκεφτεί την 
Χερσόνησο να δει ακριβώς μέσω του Google Street View όλες τις ομορφιές 
του Δήμου μας. 
 

Μπορείτε να βρείτε στατιστικά σχετικά με το Δήμο μας σε ότι αφορά 
τις επιχειρήσεις (Κλαδική Διάρθρωση Δήμου Χερσονήσου) που 
δραστηριοποιούνται στη περιοχή μας. Επίσης στα παρακάτω 3 links μπορείτε 
να δείτε στατιστικά σχετικά με τον τουρισμό της Χερσονήσου: 
 
1. Ενοικιαζόμενα Δωμάτια - Διαμερίσματα Δήμου Χερσονήσου 
2. Ξενοδοχειακό Δυναμικό Δήμου Χερσονήσου 
3. Αφίξεις - Διανυκτερεύσεις Δήμου Χερσονήσου 
 
 Αυτή την περίοδο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πάτρας 
εκτελούμε το έργο «Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική 
δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των 
Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού».  Μάλιστα είμαστε ο 
πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται σε τέτοιο έργο. Βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες εδώ. 
Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε, ώστε να υλοποιηθεί η 
συγκεκριμένη τεχνολογία στο Δήμο μας. 

 
                                                Με εκτίμηση 
 

                                      
Εσωτερική Διανομή 

1. ΦΒ3 

2. Φ48Β 

http://maps.google.com/help/maps/streetview/index.html
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fbackoffice.hersonisos.gr%2Ffiles%2Fitems%2F3%2F3509%2Fkladiki_diarthrosi_dimoy_%26_thd_1q_2012.pdf%3Frnd%3D1347527833
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.hersonisos.gr%2Ffiles%2Fitems%2F3%2F3509%2Fenoikiazomena_domatia_-_diamerismata_dimoy_hersonisoy_ana_d.e._%26_p.e._irakleioy_2012.pdf%3Frnd%3D1347527833
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.hersonisos.gr%2Ffiles%2Fitems%2F3%2F3509%2Fxenodoheiako_dynamiko_dimoy_hersonisoy_ana_d.e._%26_p.e._irakleioy_2011.pdf%3Frnd%3D1347527833
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.hersonisos.gr%2Ffiles%2Fitems%2F3%2F3509%2Fafixeis_-_dianyktereyseis_dimoy_hersonisoy_ana_dimotiki_enotita_se_katalymata_xenodoheiakoy_typoy_(plin_kampingk)_2005-2009.pdf%3Frnd%3D1347524187
http://www.hersonisos.gr/municipal/tourism/tourism-satellite-accounts.html

