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«Διαχείριση Προορισμών και 

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις. 

Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου»  

Γιάννης Μαστοράκης 
 

Δήμαρχος Χερσονήσου 



Το προφίλ του  
«οικονομικού» και «κοινωνικού» 

χώρου 



Δήμος Χερσονήσου 
  
 Πληθυσμός (2011): 26.717 (Μεταβολή 2001-2011: 12,0%) 
                             Κρήτη: 623.065 (Μεταβολή 2001-2011: 4,8%) 
 
 Πληθ. πυκνότητα (2011): 98,4 κατ/τ.χλμ. -  Κρήτη: 74,7 κατ/τ.χλμ. 

 
 Ποσοστό αλλοδαπών (2011): 18,7% – Κρήτη: 10,2% 

 
 Δείκτης Γήρανσης (2012): 0,87  -   Κρήτη: 1,06 

 
 Επ. Εκπαίδευσης (2011): Α’βάθμια 28,4% - Β’βάθμια 45,5% - Γ’βάθμια 13,2% 
                                       Κρήτη: Α’βάθμια 27,7% - Β’βάθμια 43,1% - Γ’βάθμια 15,7% 
 
 Κτιρ. απόθεμα (2011): Προ 1960 1.965 (24,3%)           - Κρήτη: 34,0% 
                                               1961-1985 670 (31,1%)             - Κρήτη: 33,4% 
                                               1986-2000 142 (29,5%)             - Κρήτη: 20,0% 
                                               2001 και μετά 76 (15,1%)          - Κρήτη: 12,6% 
 
 Χρήση κτιρίων (2011): Κατοικίες 69,6% - Καταστήματα 11,3% - Ξενοδοχεία 9,1% 
                                  Κρήτη: Κατοικίες 78,8% - Καταστήματα 5,8% -  Ξενοδοχεία 2,1% 
  

 
 



ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Επίπεδο εισοδήματος (2012)    
    Δήμος Χερσονήσου: Επισκοπή 13.461€             Λιμ.Χερσονήσου 13.002€ 
                                          Μάλια 12.186€                 Μοχός 11.990€ 
    Περ.Ενότητα Ηρακλείου 15.713€ και Περιφέρεια Κρήτης 15.389 € 
 

Χαμηλότερο αλλά ικανοποιητικό εισοδηματικό επίπεδο σε σχέση με τα ανώτερα επίπεδα 
 
 Μεταβολή εισοδήματος (2009-2012) 
Δήμος Χερσονήσου: Επισκοπή +3,2%                Λιμ.Χερσονήσου -7,7% 
                                          Μάλια -5,1%                     Μοχός -1,6% 
Περ.Ενότητα Ηρακλείου -3,2% και Περιφέρεια Κρήτης -3,4% 
Σημαντική μείωση εισοδήματος την περίοδο 2009-2012 για μεγάλο τμήμα της ενότητας 
 
 Εργασιακή Κινητικότητα από και προς το Δήμο Χερσονήσου 
-Δείκτης εισροής 2,53   -    Δείκτης εκροής 0,40 
 
-Ο Δήμος αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης εργαζομένων για την ευρύτερη περιοχή 
 

-Οι εργαζόμενοι που εισρέουν στην περιοχή για λόγους εργασίας είναι πάνω από δύο 
φορές περισσότεροι από αυτούς που εκρέουν από αυτή 
 
 
 



ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

 Τομεακή Διάρθρωση απασχόλησης πληθυσμού (2011) 
 

  Δήμος Χερσονήσου Α΄γενής (6%) – Β΄γενής (13%) – Γ΄γενής (81%) 
-Περ.Ενότητα Ηρακλείου Α΄γενής (13,4%) - Β΄γενής (15,1%) – Γ΄γενής %) 
-Περιφέρεια Κρήτης Α΄γενής (14,7%) – Β΄γενής (14,5%) - Γ΄γενής (70,8%) 
 
- Στο Δήμο Χερσονήσου την πλειοψηφία των απασχολουμένων συγκεντρώνει ο τριτογενής 
τομέας παραγωγής 
- Ο πρωτογενής τομέας εμφανίζεται να συγκεντρώνει σημαντικά ποσοστά απασχόλησης 
στις Τοπικές Κοινότητες της ενδοχώρας (π.χ. ΤΚ Χαράσου) 
 
 Ανεργία (2011) 
- Στο σύνολο της περιοχής οι άνεργοι αποτελούσαν το 2011 το 16,7% του πληθυσμού 
-Στο Δήμο Χερσονήσου το σχετικό ποσοστό ήταν 17,3% (Περιφέρεια Κρήτης 16,4%) 
     Εγγεγραμμένη ανεργία (Μητρώα ΟΑΕΔ 2015)  

- Σύνολο περιοχής 1.416 άτομα (αντιστοιχούν στο 4,9% του συνόλου των 
εγγεγραμμένων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου  

     Μακροχρόνια ανεργία (2015) 
         - 25,6% των συνολικά εγγεγραμμένων είναι άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 12  
         μηνών (Περιφέρεια 39,1%) 



Χρήσιμα στοιχεία διασύνδεσης 
Τουρισμού και Αγροτικής παραγωγής 

(δυνητικές αγορές) 
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 8,1 εκ διανυκτερεύσεις (2014) στο Δήμο Χερσονήσου 

 72% του ξενοδοχειακού δυναμικού του Νομού 

 700 εκ ευρώ τουριστική δαπάνη 

 19 έως 21 ευρώ για δαπάνη αγοράς ειδών λαϊκής τέχνης 

 25 έως 30 ευρώ για δαπάνη αγοράς ειδών ποτών και τροφίμων 

 10 έως 12 ευρώ για δαπάνη αγοράς ειδών δώρων 

 Μέση δαπάνη κατά κεφαλήν σε εστιατόριο 12-18 ευρώ 

 74.000 υφαντά η ελάχιστη ποσότητα στα καταστήματα της περιοχής 

 3.437 τόνοι φρέσκων λαχανικών για ανάγκες τουρισμού  

 237 τόνοι νωπού κρέατος 

 500 τόνοι τυροκομικών και 1.296 τόνοι πατάτας  

 

 

 



Ορισμένες επισημάνσεις πριν χαράξουμε 
«Στρατηγική» 
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• Η περιοχή χρειάζεται ένα νέο «αφήγημα» και 
μια συγκροτημένη πρόταση  

• Ο χρόνος και το ευρύτερο περιβάλλον, έδειξαν 
τι μπορούν να πάρουν και τι να δώσουν στην 
περιοχή αυτή 

• Οποιαδήποτε παρέμβαση στο χώρο έχει 
επιπτώσεις – Ο χώρος είναι ζωντανό κύτταρο με 
πολλές μεταλλάξεις – στόχευση στη θετική 
αλλαγή και όχι σε «τερατογενέσεις» 



«Διαχείριση (Management) 

Προορισμού (DMO) Δήμου 

Χερσονήσου» 



Ανάγκη Διαχείρισης 
(Management) Προορισμού 
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Μία αποτελεσματική διαχείριση ενός προορισμού πρέπει: 
 
• Να προσφέρει ποιότητα στην τουριστική εμπειρία και να 

ικανοποιεί τις προσδοκίες του επισκέπτη 
• Να συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη ευημερία και την 

ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας – θέσεις εργασίας, 
κοινόχρηστες υποδομές, προσφορά υπηρεσιών για τον 
πολίτη –  

• Να συμβάλλει στη βελτίωση της κερδοφορίας του 
τουριστικού τομέα του προορισμού και των συναφών 
επιχειρήσεων 

• Να διασφαλίσει την υπεύθυνη και αειφορική ισορροπία 
μεταξύ οικονομικών, κοινωνικό – πολιτισμικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.   



Τι είναι το Destination Management 
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Είναι η συντονισμένη διαχείριση όλων εκείνων των 

στοιχείων που συνθέτουν τον τουριστικό προορισμό 

Επικεντρώνεται στις ακόλουθες κύριες λειτουργίες: 

 MARKETING, προκειμένου να προσελκυθούν 
άτομα/επισκέπτες 

 ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προκειμένου να 
ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των επισκεπτών 

ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  διασφάλιση ενός 
βιώσιμου/αειφορικού  περιβάλλοντος (οικονομικό, 
πολιτισμικό, φυσικό) εντός του οποίου αναπτύσσονται 
δραστηριότητες  



Τι είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού (DMO)? 
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Ενέργειες βάση στρατηγικού σχεδιασμού 
DMO 
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• Ανάπτυξη Ταυτότητας Προορισμού 
– Έρευνα/Ανάπτυξη Ταυτότητας Προορισμού 
– Σχεδιασμός/Παραγωγή Destination Brand Manual & Οδηγού Εικαστικών 

Εφαρμογών 

 
• Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου Προωθητικού Υλικού/ Travel 

Trade Manual 
 

• Ανάπτυξη Τουριστικού Portal (Ανάπτυξη, Σχεδιασμός, Περιεχόμενο, 
Τεχνική Υποστήριξη) 
 

• Ανάπτυξη Τουριστικών Πακέτων Θεματικών Εμπειριών και 
Προϊόντων 
 

• Πρόγραμμα Διεθνούς Δικτύωσης & Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας 



«Ολοκληρωμένη Χωρική 

Επένδυση (ΟΧΕ) Δήμου 

Χερσονήσου» 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΧΕ) 
 

 Εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή 
αναπτυξιακών στρατηγικών σε χωρικές ενότητες που παρουσιάζουν 
συγκεκριμένα προβλήματα ή διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες 

 

 Ολιστική προσέγγιση σχεδιασμού – έμφαση στις προκλήσεις της οικονομικής 
κρίσης και παραγωγικής ανασυγκρότησης  

 

 Συνδυασμός επενδυτικών προτεραιοτήτων από διάφορους θεματικούς 
στόχους του ίδιου ή περισσοτέρων ΕΠ 

 

 Σαφείς διατάξεις στο γενικό Κανονισμό και τους Κανονισμού των επιμέρους 
ΕΔΕΤ 

 

 Χρηματοδότηση από: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ 



Σύμφωνα με το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 εντάσσονται περιοχές:  

 

 στις οποίες χωροθετούνται σημαντικοί πόλοι έλξης επισκεπτών 
με ιδιαίτερη πολιτιστική ή/και τοπιογραφική ταυτότητα 
διαχρονικής αξίας, όπως μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί 

οικισμοί, ζώνες NATURA 2000, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 
παράλιες ζώνες, κλπ 

 με αυξημένες ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, 
οργάνωσης του χώρου και των χρήσεων γης. πχ θύλακες 

ανεπτυγμένους τουριστικά που δέχονται ισχυρές πιέσεις με εμφανή τα 
σημεία υποβάθμισης, οι οποίοι θα πρέπει να επιχειρήσουν την 
ανασυγκρότησή τους με όρους αειφορίας. 

 με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων 
σε τομείς που συνάδουν με τις προτεραιότητες που θέτει η στρατηγική 
έξυπνης εξειδίκευσης (εναλλακτικές μορφές τουρισμού ,επενδύσεις που 
προάγουν την Κρητική Διατροφή κλπ). 

 σε χωρική ή/και λειτουργική γειτνίαση με μεγάλα έργα υποδομών που 
διαμορφώνουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές προς την κατεύθυνση της 
ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης ,αλλά παράλληλα απαιτούν διαχείριση 

 



ΑΞΟΝΕΣ RIS3 

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ 
ΕΞΥΠΝΗ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 

 

Αναγέννηση αναβάθμιση βασικών 
προϊόντων 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων 

Ενίσχυση τεχνολογίας τροφίμων. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 

Αξιοποίηση πολυμέσων. 

Ανάδειξη συντήρηση πολιτιστικών 
πόρων. 

Αναβάθμιση παρεχομένων 
υπηρεσιών 

Ανάπτυξη αξιοποίηση ειδικών 
εργαλείων ICT. 

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
υψηλής αξίας. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 

 

Βιώσιμες κατασκευές 

Εξοικονόμηση ενέργειας 

Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας 

Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων 

και Αποβλήτων 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

 

Νέες Εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

Παραγωγή προώθηση 
επιχειρηματικά αξιοποιήσιμης 

γνώσης 

Καινοτόμος Επιχειρηματική  

Υποστήριξη 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ+ΠΝΕΥΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ+ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

+Ε&Τ + ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ICT 



18 

 Ο βασικός στόχος του ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ είναι να 
δώσει απάντηση σε 3 βασικά ζητήματα: 
 

 1ο: Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και του επιπέδου ανάπτυξης 
στο οποίο βρίσκεται η Χερσόνησος κατά τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο 
 

 2ο: Προσδιορισμός του στόχου, δηλαδή σε ποιο τύπο ή επίπεδο 
ανάπτυξης επιδιώκει να φτάσει 
 

 3ο: Προσδιορισμός του τρόπου, δηλαδή ποια μέσα θα 
χρησιμοποιήσει ο Δήμος για να φτάσει στο επίπεδο ανάπτυξης που 
επιδιώκει 
 

 Εφόσον απαντηθούν τα παραπάνω ζητήματα, τότε θα προσδιοριστούν 
με σαφήνεια οι κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες δράσεις οι οποίες θα 
οδηγήσουν στο επιθυμητό αναπτυξιακό αποτέλεσμα  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

Μελέτη  

McKinsey  

ΕΘΝΙΚΟ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ 

ΕΙΔΙΚΟ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΕΣΠΑ 

RIS3 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΆΛΛΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

EIB 

ΑΓΟΡΕΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 

KATOIKOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 
 

 

 

Προγράμματα 

ΕΣΠΑ 
 

ΕΠΑΝΕΚ 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 

Προγράμματ

α ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Σ 
Προγρ. MED 

BLACK - MED 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΠΟΡΟΙ ΟΤΑ 

Προγράμ

ματα ΕΕ 

HORIZON2

020 

COSME 

EAsI 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ

ΚΟΤΗΤΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

«ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»  ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ 



Επόμενα Βήματα 
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 Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων μερών 

 Αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μεθόδων διαβούλευσης και 
ευαισθητοποίηση – ενεργοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού  

 Συνεργασία με λοιπούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς ΠΕ 
Ηρακλείου 

 Αξιοποίηση φορέων, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων 

 Η σημερινή αναπτυξιακή «σύμπραξη» ως μοντέλο τοπικού συνεργατικού 
προβληματισμού και σχεδιασμού  

 Συνεργασία με φορείς περιοχής παρέμβασης για την προετοιμασία της 
υποβολής πρότασης και παροχής προπαρασκευαστικής στήριξης για την 
κατάρτιση του σχεδίου εφαρμογής  

 Υποβολή κοστολογημένων και ειδικών προτάσεων από φορείς που 
συμμετάσχουν στο διάλογο 

 Επιλογή εργαλείων – μέσων χρηματοδότησης  
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Come join us at: 

https://www.facebook.com/hersonissosgreece  

https://twitter.com/#!/myhersonissos 

https://foursquare.com/myhersonissos 

http://www.youtube.com/myhersonissos 

http://pinterest.com/hersonissos  

http://landofexperiences.tumblr.com 

http://www.flickr.com/photos/70934829@N02 http://www.slideshare.net/myhersonissos 

https://www.360cities.net/profile/hersonissos 

https://www.instagram.com/myhersonissos 

HashTags: #landofexperiences, #malia, #hersonissos, 

#karteros, #Amnissos, #kokkinihani, #gournes, 

#gouves, #analipsi, #anissaras, #stalis, #crete  

http://www.facebook.com/hersonissosgreece
http://www.facebook.com/hersonissosgreece
http://www.twitter.com/
http://www.twitter.com/
http://www.foursquare.com/myhersonissos/
http://www.foursquare.com/myhersonissos/
http://www.youtube.com/myhersonissos
http://www.youtube.com/myhersonissos
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