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Κυρία Υπουργέ,
Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ ειλικρινά για την ανάληψη των καθηκόντων σας
ως Υπουργός Τουρισμού, γνωρίζοντας ότι απαιτεί θάρρος και υπευθυνότητα ο ρόλος
αυτός σε μια τόσο δύσκολη για τη χώρα σας συγκυρία.
Ο Δήμος Χερσονήσου του οποίου έχω την τιμή να είμαι Δήμαρχος, μετά το
πρόγραμμα Καλλικράτης (συνένωση των πρώην Δήμων Γουβών, Επισκοπής, Μαλίων και
Χερσονήσου), αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της
χώρας μας. Με αρκετές δεκάδες χιλιάδες κλίνες κύριων τουριστικών καταλυμάτων το
2010, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 25% των κλινών της Κρήτης, 73% του Νομού
Ηρακλείου και περίπου 6,5% ολόκληρης της Ελλάδας και πάνω από 5 εκατομμύρια
διανυκτερεύσεις το 2009 είναι εμφανής η σημασία του τουρισμού στην περιοχή, τόσο
σαν οικονομική δραστηριότητα όσο και σαν φορέας κοινωνικών και περιβαλλοντικών
αλλαγών.
Όσον αφορά τη χωρική κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας στο Δήμο,
σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί η ανισοκατανομή της τουριστικής ανάπτυξης μεταξύ
των παράκτιων περιοχών και της ενδοχώρας του Δήμου η οποία παρουσιάζει μία
ελάχιστη έως μηδαμινή τουριστική ανάπτυξη. Αυτή η ανισοκατανομή θα μπορούσε να
εκφραστεί και ως τουριστικός δυισμός μεταξύ παράκτιου χώρου και ενδοχώρας.
Στόχος του Δήμου μας είναι να υιοθετήσουμε μια δυναμική στάση ώστε να
διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα του
τουρισμού.
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Κυρία Υπουργέ,
Προς την κατεύθυνση αυτή ο Δήμος Χερσονήσου έχει ήδη εκπονήσει στα πλαίσια
του Επιχειρησιακού του Προγράμματος πλήρες στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος
περιλαμβάνει δράσεις όπως το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Τουριστικής
Ανάπτυξης το οποίο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης καθώς και καινοτόμες πρωτοβουλίες
όπως η συνεργασία του Δήμου με το Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών
Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Πατρών για την καταγραφή της τουριστικής δαπάνης των τουριστών που επιλέγουν ως
προορισμό τους τον Δήμο Χερσονήσου και η ανάλυση του ρόλου του τουρισμού σε όλο
το οικονομικό και παραγωγικό κύκλωμα του Δήμου μέσα από την προσέγγιση των
Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού. Ακόμη, βρισκόμαστε στην φάση για τη εκπόνηση
Σχεδίου Σύστασης & Λειτουργίας Οργανισμού Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Προβολής
Τουριστικού Προϊόντος Χερσονήσου, φορέας ο οποίος θα διαχειριστεί και θα προωθήσει
όλες τις δράσεις για την βελτίωση και ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας της
ευρύτερης περιοχής .
Κυρία Υπουργέ,
σας ζητώ να προγραμματίσετε μια συνάντηση εργασίας προκειμένου να υπάρξει
ενημέρωση σας για τα θέματα αυτά, θεωρώντας ότι η συνεργασία του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Χερσονήσου, σε πολιτικό επίπεδο, είναι απαραίτητη για την
επιτυχία του κοινού μας στόχου που είναι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος,
διότι πιστεύουμε ότι ο Πολιτισμός και ο Τουρισμός μπορούν και πρέπει ν’ αναδειχθούν
σε κυρίαρχους μοχλούς της νέας αναπτυξιακής πορείας που έχει ανάγκη η Κρήτη και
όλη η Ελλάδα και ως μέσο εξόδου από την κρίση.
Με εκτίμηση
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