
Κύριε Υφυπουργέ Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

 Κύριε Υφυπουργέ Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 

Κύριε Περιφερειάρχη, 

Κύριοι συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση Πρώτου και 

Δεύτερου Βαθµού, 

Κύριοι εκπρόσωποι φορέων και αρχών,  

Αγαπητές κυρίες και κύριοι, 

 

Σαν οικοδεσπότης που φιλοξενεί αυτήν την τόσο σηµαντική  

αναπτυξιακή υποδοµή, το Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, θα ήθελα να 

σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας 

σήµερα εδώ.  

Μια παρουσία που σηµατοδοτεί για εµάς πολλά.  

Μια παρουσία που αποδεικνύει το έµπρακτο ενδιαφέρον σας για 

τον τόπο µας και την αξιολόγησή του, σαν έναν από τους 

σηµαντικότερους και δυναµικότερους πυρήνες ανάπτυξης στην 

Ελλάδα του αύριο. 

Η δυναµική της ανάπτυξης που προσδίδει στη χώρα µας ο 

τουρισµός σήµερα, αποτελεί αναµφισβήτητα τον κυρίαρχο πυλώνα 

της ραχοκοκαλιάς της οικονοµίας µας, στη δυσκολότερη καµπή 

της.  

Στον πλέον τουριστικό τόπο της χώρας, στο Δήµο Χερσονήσου, 

δεν µπορεί αυτός ο µοχλός να µη βρίσκεται σε πρώτη 

προτεραιότητα. 



Στο Δήµο µας, σαν νέα δηµοτική αρχή, συστήσαµε για πρώτη 

φορά, θεµατικές Αντιδηµαρχίες Τουρισµού και Προγραµµατισµού, 

που από κοινού αναλαµβάνουν πλέον πρωτοβουλίες, για να 

επανακαθορίσουν και να αναδείξουν τα πρότυπα για την βιώσιµη 

τουριστική ανάπτυξη του τόπου µας, και την αναζήτηση νέων 

δρόµων και στρατηγικών. 

Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής, 

πάντα σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης, θα συνδράµει 

στην προβολή και εξωστρέφεια του δήµου µας και του 

επιχειρηµατικού του δυναµικού. 

Η αναβάθµιση και η συµπλήρωση των υποδοµών σε τοπικό και 

υπερτοπικό επίπεδο (Μονάδα Μηχανικής Διαλογής 

Απορριµµάτων, Αεροδρόµιο Καστελίου, Φράγµα Αποσελέµη, 

ολοκλήρωση Βόρειου Οδικού Άξονα και άλλα), θα βελτιώσουν τα 

προσδόκιµα της περιοχής και θα εµπλουτίσουν το τουριστικό 

προϊόν, αλλά πάνω από όλα το επίπεδο ζωής των κατοίκων µας. 

Στη χάραξη αυτής της αναπτυξιακής πολιτικής, απαραίτητη 

προϋπόθεση για εµάς, αποτελεί η συστράτευση δυνάµεων και οι 

συνεργασίες, τόσο µε τους παραγωγικούς φορείς του τόπου, όσο 

και µε τους φορείς της ευρύτερης διοίκησης. 

Η διαρκής αναζήτηση και διεκδίκηση στοχευµένων πόρων, σε 

κεντρικό και  ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα υλοποιήσουν έναν 

συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχεδιασµό και δράσεις, αποτελούν για 

µας µονόδροµο.  

Η ανάπτυξη ενός φιλικού και φιλόξενου επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος, µε όλους τους παραγωγικούς τοµείς του τόπου 

µας, θα διασφαλίσει το κλίµα µιας αµφίδροµης ειλικρινούς σχέσης 

συνεργασίας  και θα προσδώσει µια νέα πνοή στην καινοτοµία και 

την ανάπτυξη της περιοχής. 



Η στοχευµένη πολιτική µας για την ενέργεια και το περιβάλλον, 

που έχει αγκαλιαστεί από αξιόλογο κοµµάτι των επιχειρηµατιών 

της περιοχής, αποδίδει καρπούς, και προσµετρά αποτελέσµατα.  

Η συµµετοχή και επιχειρήσεων στο Σύµφωνο των Δηµάρχων 

(ανάµεσα σε 5.940 δήµους στην Ευρώπη), για την εξοικονόµηση 

ενέργειας, και η πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος PAY AS YOU 

THROW για τα απορρίµµατα, αποτελούν καινοτόµες δράσεις που 

αγκαλιάστηκαν από τοπικές επιχειρήσεις. 

Οι καρποί αυτών των συνεργειών, είναι πλέον µετρήσιµοι και 

µπορούν να επιφέρουν από την πλευρά του δήµου την µείωση των 

τελών, ανταποδοτικά σε αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να 

αποτελέσουν κίνητρο και για τις υπόλοιπες. 

Η ολοκλήρωση και η σύνταξη των «Δορυφόρων Λογαριασµών 

Τουρισµού» σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο της Πάτρας, 

αποτελεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο, για τον πρωτογενή και 

δευτερογενή τοµέα µας. Η µελέτη αυτή θα βοηθήσει στην 

προώθηση των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων της 

ενδοχώρας µας, και τη σύνδεσή τους, απευθείας µε την 

κατανάλωση στο σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων της 

ευρύτερης περιοχής. 

Αναπτυξιακές υποδοµές όπως η ολοκλήρωση της µαρίνας των 

Μαλίων, η αναβάθµιση της χερσαίας ζώνης του λιµένα της 

Χερσονήσου, η προώθηση του χωροταξικού και πολεοδοµικού 

σχεδιασµού του συνόλου του Δήµου µας, καθώς και τα µεγάλα 

ζητήµατα που προκύπτουν από τις προτάσεις που προτείνονται για 

την αξιοποίηση της πρώην αµερικάνικης βάσης και των εκτάσεων 

του Καρτερού, είναι θέµατα που επιζητούν απαντήσεις και 

συναντίληψη, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε τη 

µακροπρόθεσµη ανάπτυξη του τόπου µας. 



Στη δύσκολη αυτή οικονοµική συγκυρία για τη χώρα µας, και στην 

προσπάθεια όλων µας, για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο 

σε όλους τους τοµείς, αναγκαία είναι, κύριε Υπουργέ, η συµβολή 

και η συστράτευση όλων µας.  

Η πολιτεία οφείλει να αγκαλιάσει και να επικροτήσει κάθε τέτοια 

προσπάθεια.   

Να διασφαλίσει το πλαίσιο ανάδειξής της. 

Να απλουστεύσει γραφειοκρατικές διαδικασίες, 

Και να κτίσει ένα διαρκές περιβάλλον εµπιστοσύνης, τόσο για τους 

φορείς της, όσο και για τον επιχειρηµατικό κόσµο, που µε µεγάλο 

αγώνα προσπαθεί πλέον να διασώσει και το τελευταίο όριο της 

αξιοπρέπειάς του. 

Η δυναµική της τοπικής µας οικονοµίας, αλλά και του συνόλου του 

νησιού µας, εξακολουθούν να  προσφέρουν και σε αυτές τις 

δύσκολες µέρες για την χώρα µας, µια µεγάλη συµβολή 

στηναπασχόληση, στην ενίσχυση του Εθνικού Προϊόντος, αλλά 

κυρίως στην τόνωση του ηθικού αυτού του πολύπαθου, πλέον, 

λαού. 

Για αυτούς τους λόγους, ζητώ στο πρόσωπό σας, την αµέριστη 

συµβολή και συνδροµή της Κυβέρνησής σας σε όλα τα επίπεδα. 

Σας ευχαριστώ πολύ και εύχοµαι καλή επιτυχία στη συνέχεια των 

εργασιών της ηµερίδας και των υπολοίπων δράσεων που 

διοργανώνονται. 


