
  

  

  

Στο ∆ήµο Χερσονήσου το Νοέµβριο η 

Ελληνογερµανική Συνέλευση 

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στις 7 Σεπτεµβρίου, η τελευταία συνάντηση στην τελική ευθεία για 

την προετοιµασία της 8ης Ετήσιας Συνδιάσκεψης της Ελληνογερµανικής 

Συνέλευσης στο ∆ήµο Χερσονήσου (1-3 Νοεµβρίου).  

Εκτός από τη γερµανική αντιπροσωπεία που συµµετείχε, τους Έλληνες 

συνδιοργανωτές εκπροσώπησαν οι κκ. Γιώργος Πατούλης - πρόεδρος ΚΕ∆Ε και 

∆ηµήτρης Καφαντάρης - α΄ αντιπρόεδρος ΚΕ∆Ε, Νίκος Ραπτάκης - εκτελεστικός 

γραµµατέας Περιφέρειας Κρήτης και Γιώργος Μανουσάκης – Επιµελητήριο 

Ηρακλείου. Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στο δηµοτικό κατάστηµα 

Χερσονήσου παρουσία του δηµάρχου Χερσονήσου, Γιάννη Μαστοράκη, του 

αντιδηµάρχου Τουρισµού, Πολιτισµού και Απασχόλησης, Ευθύµιου Μουντράκη 

και της γενικής γραµµατέως του ∆ήµου, Νατάσας Νηστικάκη, καθώς ο ∆ήµος 

Χερσονήσου θα φιλοξενήσει τις εργασίες της 8ης Ελληνογερµανικής 



 

Συνέλευσης. 

Στο επίκεντρο του έργου της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης (DGV) βρίσκεται η 

στοχευµένη συνεργασία µεταξύ ελληνικών και γερµανικών δήµων, περιφερειών 

και πολιτών. Σηµαντικό στοιχείο της εν λόγω πρωτοβουλίας αποτελεί η συµβολή 

και συνεισφορά των πολιτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα, τα οποία προσφέρουν 

στους Έλληνες και στους Γερµανούς ένα φόρουµ µε σκοπό την ανταλλαγή 

απόψεων, µια πλατφόρµα για τη συζήτηση επίκαιρων και µελλοντικών 

προκλήσεων, αλλά και τη δυνατότητα εξεύρεσης πρακτικών λύσεων µέσω 

θεµατικών συνεδρίων και ηµερίδων. Με το έργο τους συνεισφέρουν σηµαντικά 

στην προώθηση των ελληνογερµανικών σχέσεων. Οι εµπειρίες που έχουν µέχρι 

σήµερα αποκοµισθεί αποδεικνύουν τη δυναµική της συνεργασίας σε δηµοτικό 

και περιφερειακό επίπεδο. 

Η 8η Ελληνογερµανική Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί στη Χερσόνησο 

προχωρά «από το µύθο της Ευρώπης στην Ευρώπη της πράξης» και 

αναδεικνύει ότι µέσω της δηµιουργίας συµπράξεων σε τοπικό επίπεδο, η 

ευρωπαϊκή αλληλεγγύη γίνεται µια ζωντανή πραγµατικότητα. 

Πάνω από 300 Έλληνες και Γερµανοί δήµαρχοι και περιφερειάρχες θα 

συµµετέχουν σε ένα τριήµερο ανταλλαγής εµπειριών και καλών πρακτικών, µια 

ουσιαστική προσέγγιση των αυτοδιοικητικών των δύο χωρών. 
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Νέα ταινία προβολής του ∆ήµου Χερσονήσου 

Ο ∆ήµος Χερσονήσου, και συγκεκριµένα η αντιδηµαρχία τουρισµού, πολιτισµού 

& απασχόλησης, έχει προβεί στη ανάθεση δηµιουργίας µίας νέας ταινίας που 

στόχο έχει την προβολή του δήµου Χερσονήσου ως έναν πολυµορφικό και 

ιδανικό τόπο διακοπών, ικανό να ικανοποιήσει κάθε προφίλ επισκέπτη. 

Η ταινία προβάλλει τις ιστορίες τεσσάρων διαφορετικών προφίλ επισκεπτών 

όπου θα καταγράφει καθηµερινά για 7 ηµέρες τις διάφορες δραστηριότητες που 

πραγµατοποιούν και τα µέρη που επισκέπτονται στο ∆ήµο Χερσονήσου. Το 

πρώτο σενάριο είναι αφιερωµένο στις διακοπές µίας παρέας τριών 

εικοσάχρονων κοριτσιών, το δεύτερο σενάριο στις διακοπές ενός νέου 

ζευγαριού, το τρίτο σενάριο στις διακοπές µίας οικογένειας µε δύο παιδιά ενώ το 

τελευταίο σενάριο στις διακοπές ενός µεσήλικου ζευγαριού. Οι σκηνές θα 

δείχνουν τους ήρωές µας καθώς επισκέπτονται διάφορα χωριά, παραλίες, 

σηµαντικά µνηµεία της περιοχής, µουσεία, θεµατικά πάρκα και θα προβάλλει 

διάφορες δραστηριότητες εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Οι πρωταγωνιστές 

µας, κατά την διάρκεια της παραµονής τους επίσης θα γεύονται και θα 

απολαµβάνουν κρητικά παραδοσιακά φαγητά και θα αναδεικνύεται διαρκώς η 

διάσηµη κρητική φιλοξενία. 

Τα γυρίσµατα µε σκηνοθέτη τον κο Μανόλη Σφακιανάκη έχουν ήδη ξεκινήσει και 

αναµένεται να ολοκληρωθούν σύντοµα. 
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Σεµινάριο ψηφιακών τεχνολογιών για 

επαγγελµατίες από το Επιµελητήριο 

Ηρακλείου 

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιµελητηρίου Ηρακλείου διοργανώνει δωρεάν 

σεµινάριο στους επαγγελµατίες που επιθυµούν να εξοικειωθούν µε τη χρήση των 

ψηφιακών εργαλείων για την επιχείρησή τους. Το σεµινάριο έχει στόχο να 

βοηθήσει τους επαγγελµατίες να χρησιµοποιούν στην εργασία τους τις διάφορες 

λειτουργίες, υπηρεσίες και τεχνικές των ηλεκτρονικών συσκευών (ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, tablet, κινητό κλπ) µε τρόπο εύχρηστο και πρακτικό. Έχει σκοπό να 

τους βοηθήσει να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες που θα οδηγήσουν στην 

αύξηση της παραγωγικότητας και θα οργανώσουν την επαγγελµατική τους ζωή. 

Το σεµινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρηµατίες µέλη του 

Επιµελητηρίου Ηρακλείου και θα διεξαχθεί στις 2/10, 4/10 και 9/10 και ώρες 

17:00-22:00 στη διεύθυνση Ικάρου και Αρχιµήδους 1, Νέα Αλικαρνασσός. 

Περισσότερα Εδώ 
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Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το 1ο Πανελλήνιο 

Συµπόσιο Ξυλογλυπτικής  

Στον ιστορικό λόφο του Προφήτη Ηλία στην Ανώπολη του ∆ήµου Χερσονήσου 

παρουσία πλήθους κόσµου, πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου η 

τελετή λήξης του «1ου Πανελλήνιου Συµποσίου Ξυλογλυπτικής» που 

διοργανώθηκε από το ∆ήµο Χερσονήσου και την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου 

Χερσονήσου σε συνεργασία µε την Ενορία Ταξιαρχών Ανωπόλεως και την 

υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανώπολης. 

Περισσότερα Εδώ 
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Συνάντηση του δηµάρχου, κ. Γιάννη 

Μαστοράκη µε τον κ. ∆ηµήτρη Μουδατσάκη, 

τον 84χρονο εισακτέο στο τµήµα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης  

Ο δήµαρχος, Γιάννης Μαστοράκης υποδέχτηκε τον κ. ∆ηµήτρη Μουδατσάκη, τον 

84χρονο εισακτέο στο τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, στο γραφείο του στις Γούρνες. Αφού τον καλωσόρισε και τον συνεχάρη 

για τη στάση ζωής του που αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση για µικρούς και 

µεγάλους, του απένειµε δίπλωµα τιµής και του δώρισε βιβλία-εκδόσεις του 

∆ήµου Χερσονήσου. 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήµερα είχα την τιµή να σφίξω το χέρι ενός 

παλιού καλού φίλου, µιας εµβληµατικής µορφής του Ηρακλείου των νεανικών 

µου χρόνων, του εξαίρετου κ. ∆ηµήτρη Μουδατσάκη. 

Συγχαίρω από καρδιάς τον 84χρονο συντοπίτη µας - ο ίδιος επιµένει ότι ο τόπος 

του είναι το Σκοτεινό - όχι µόνο για την εισαγωγή του στο Τµήµα Ιστορίας 

Αρχαιολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης, αλλά για το ήθος και την καλή του την 

καρδιά. ∆εν είναι τυχαίο που όσοι τον συναναστρέφονται έχουν να πουν µόνο 

καλά λόγια. 

Σε ευχαριστούµε για τη στάση ζωής σου, που µας υπενθυµίζει ότι πάντα 

µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε τα όνειρά µας, αρκεί να το θέλουµε 

πραγµατικά. Η τιµή είναι δική µας κ. ∆ηµήτρη.» 
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Η Ελλάδα 'Καλύτερος Προορισµός 

Οικογενειακών ∆ιακοπών' στα βρετανικά 

Travel Bulletin Star Awards 2018  

Η Ελλάδα απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία του Καλύτερου Προορισµού 

Οικογενειακών ∆ιακοπών «Star Family Holidays Destination» για το έτος 2018 

κατά την τελετή απονοµής των ετήσιων βραβείων του βρετανικού περιοδικού 

Travel Bulletin «Travel Bulletin Star Awards 2018», στο Λονδίνο. 

Με αυτή την βράβευση επιβεβαιώνεται η επιλογή της αντιδηµαρχίας τουρισµού, 

πολιτισµού & απασχόλησης, καθώς και πολλών επιχειρήσεων, να στοχεύουν 

στην προσέλκυση οικογενειών και γενικότερα να προσπαθούν να προωθήσουν 

τον δήµο Χερσονήσου ως τον ιδανικό προορισµό οικογενειακών διακοπών, 

διαθέτοντας ξενοδοχειακές µονάδες µε άριστες υποδοµές καθώς και πληθώρα 

επιλογών θεµατικών εµπειριών διασκέδασης, όπως για παράδειγµα θεµατικά και 

υδάτινα πάρκα, µουσεία. 

Περισσότερα Εδώ 

 

 

Share
 

 

 

Tweet 
 

 

 

Forward
 

 

    

  

Πρώτη καταδίκη µε φυλάκιση για ψευδείς 

κριτικές στο TripAdvisor  



 

Πρωτοφανής ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε από το ∆ικαστήριο της πόλης Lecce 

στην Ιταλία σε ιδιοκτήτη εταιρίας που πουλούσε σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

ψεύτικες κριτικές επί πληρωµή στο TripAdvisor. Ο ιδιοκτήτης της εταιρίας 

PromoSalento καταδικάστηκε σε εννέα µήνες φυλάκιση και πρόστιµο 8.000 ευρώ 

για έξοδα και ζηµίες. Ο Brad Young, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Γενικός 

Σύµβουλος στο TripAdvisor δήλωσε: “Θεωρούµε την απόφαση ορόσηµο για το 

διαδίκτυο. Το να γράφονται πλαστά σχόλια πάντα εθεωρείτο απάτη, αλλά αυτή 

είναι η πρώτη φορά που βλέπουµε κάποιον να οδηγείται στη φυλακή ως 

αποτέλεσµα αυτής της απάτης. Επενδύουµε πολύ στην πρόληψη της απάτης και 

µάλιστα µε επιτυχία, καθώς από το 2015 έχουµε σταµατήσει τη δραστηριότητα 

περισσότερων από 60 διαφορετικών εταιρειών πληρωµένων πλαστών κριτικών 

παγκοσµίως. Ωστόσο, δεν µπορούµε να φτάσουµε ως εκεί µόνοι µας, γι’αυτό και 

είµαστε πρόθυµοι να συνεργαστούµε µε τις ρυθµιστικές αρχές και τις αρχές 

επιβολής του νόµου, στην υποστήριξη τέτοιου είδους διώξεων”. 

Περισσότερα Εδώ 
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Η Κρήτη στη µεγαλύτερη έκθεση 

εναλλακτικού τουρισµού στη Γερµανία  

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού η Περιφέρεια 

Κρήτης συµµετείχε στην Έκθεση “TourNatur 2017”, που πραγµατοποιήθηκε στο 

Ντίσελντορφ της Γερµανίας. Στην έκθεση τονίστηκε ότι ο εναλλακτικός τουρισµός 

αποτελεί την πιο ραγδαία αναπτυσσόµενη µορφή τουρισµού παγκοσµίως.  

Σύµφωνα µε τους εκπροσώπους της Περιφέρειας η συµµετοχή της Κρήτης στην 

έκθεση, «θα δώσει ώθηση στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και θα 

ενισχύσει σηµαντικά την επιλογή της Κρήτης ως βασικό προορισµό 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Ταυτόχρονα θα αναδείξει και τις δυνατότητες 

µας σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου επιβάλλεται 

να  προβάλουµε τις ειδικές µορφές τουρισµού που διαθέτουµε ως προορισµός». 

Σε ότι αφορά το ειδικό ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης για την Κρήτη, 

επικεντρώθηκε στις πεζοπορικές, ορειβατικές και ποδηλατικές διαδροµές, καθώς 

και στις διακοπές µε τροχόσπιτο. 

Η Αντιδηµαρχία τουρισµού, πολιτισµού & απασχόλησης του ∆ήµου 

Χερσονήσου, τα τελευταία χρόνια έχει ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, 

προωθώντας τις παραπάνω εναλλακτικές µορφές τουρισµού στην περιοχή µας. 

Ενέργειες προώθησης και προβολής τους αποτελούν η δηµιουργία ειδικών 

εντύπων για ποδηλατικό, πεζοπορικό και θρησκευτικό τουρισµό και η προβολή 

τους στην ιστοσελίδα τουρισµού του δήµου, καθώς και σε πληθώρα άλλων 

µέσων προβολής. Επίσης στρατηγική κίνηση αποτελεί η ανάρτηση των 

διαδροµών που υπάρχουν στο δήµο, στο Wikiloc.com, την πλατφόρµα που 

προσφέρει δωρεάν προβολή των υπαίθριων µονοπατιών για πεζοπορία, 

ποδηλασία και πολλές άλλες δραστηριότητες σε παγκόσµια κλίµακα. Η 

ιστοσελίδα εµφανίζει τις διαδροµές µέσα από τους Χάρτες Google και µπορεί 

κανείς να τις ακολουθήσει χρησιµοποιώντας το GPS και την πλοήγηση, 

υποστηρίζεται από το Google Earth και προσφέρει εφαρµογές για κινητά Android 

και iPhone. 

Περισσότερα Εδώ 

 



  

 

Έρχονται έλεγχοι για τα πνευµατικά 

δικαιώµατα  

Σε φάση πλήρους λειτουργίας και δραστηριοποίησης εισέρχεται η Ειδική 

Υπηρεσία Έκτακτης ∆ιαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων (ΕΥΕ∆) του 

Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, η οποία αποτελεί την «συνέχεια» της 

ΑΕΠΙ. Ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, στον οποίο υπάγεται η ΕΥΕ∆, 

προχώρησε στην στελέχωση της νέας υπηρεσίας µε προσλήψεις στελεχών και 

στο αµέσως προσεχές διάστηµα, θα ξεκινήσει ΑΜΕΣΑ ελέγχους στους κλάδους 

των ξενοδοχείων και της εστίασης, κυρίως στην Αττική και την Θεσσαλονίκη, 

όπου παρατηρείται σηµαντική µείωση των εισπράξεων. Βάσει του θεσµικού 

πλαισίου λειτουργίας της ΕΥΕ∆, οι επιτελείς της θα επιδιώξουν να εισπράξουν 

τα οφειλόµενα από τους επαγγελµατίες, τρέχουσες οφειλές και αναδροµικά 

παρελθόντων ετών, χρησιµοποιώντας όλα τα νόµιµα αστικά και ποινικά µέσα, 

µεταξύ των οποίων και η βεβαίωση των οφειλών στο TaxisNet της Α.Α.∆.Ε..  

Περισσότερα Εδώ 
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Eυαισθητοποίηση και ενηµέρωση των 

πολιτών σχετικά µε τα αδέσποτα ζώα  

Στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των 

πολιτών σχετικά µε τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς ο ∆ήµος Χερσονήσου 

δηµιούργησε σχετικό φυλλάδιο, το οποίο εσωκλείεται στους λογαριασµούς 

ύδρευσης και από σήµερα διανέµεται σε κάθε σπίτι του δήµου. 

Όπως ανέφερε ο δήµαρχος Χερσονήσου, Γιάννης Μαστοράκης: «Η δράση αυτή 

εντάσσεται σε µία συνολικότερη προσπάθεια ευαισθητοποίησης των δηµοτών, 

για αλλαγή νοοτροπίας και συµπεριφοράς, για την ανάπτυξη µιας θετικής στάσης 

απέναντι στα ζώα.» 

Η έκδοση του φυλλαδίου χρηµατοδοτείται από το ∆ήµο Χερσονήσου, στο 

πλαίσιο προγράµµατος που έχει ανατεθεί στον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ (και υλοποιείται 

από το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης), µε τίτλο: «∆ράσεις 

ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των πολιτών, εκπαίδευσης υπαλλήλων και 

καταγραφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς». 
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Σχετικά µε Newsletter 
Αγαπητοί συνεργάτες,  

Θεωρούµε ότι η έγκυρη αλλά και έγκαιρη πληροφόρηση είναι πολύ σηµαντική 

στις ηµέρες µας ειδικά για όλους εσάς τους επαγγελµατίες στο χώρου του 

τουρισµού. 

Έτσι για τη καλύτερη ενηµέρωσή σας, σχετικά µε τις ενέργειες και δράσεις που 

σχεδιάζει και υλοποιεί η Αντιδηµαρχία Τουρισµού, Πολιτισµού & Απασχόλησης, 

αλλά και ο ∆ήµος Χερσονήσου γενικότερα, αποφασίσαµε να ξεκινήσουµε την 

αποστολή του συγκεκριµένου "NEWSLETTER", προς όλες τις επιχειρήσεις 

τουριστικού ενδιαφέροντος, και όχι µόνο, του δήµου µας. 

Στη περίπτωση που θα θέλατε να προσθέσουµε κάποιο επιπλέον email 

παρακαλώ πατήστε εδώ. 
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