
 

 

    

  

  

  

Ένας χρόνος NEWSLETTER.Ένας χρόνος μαζί, ένας 

χρόνος επικοινωνίας, ένας χρόνος ενημέρωσης 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς τους, σχεδόν 1.300, πιστούς φίλους, για 

την συμμετοχή σας και τη συνεχή ανάγνωση των θεμάτων του Newsletter, που 

αποστέλλει συστηματικά η Αντιδημαρχία Τουρισμού, Πολιτισμού & Απασχόλησης του 

Δήμου Χερσονήσου το τελευταίο έτος. 

 Ένα χρόνο πριν, βλέποντας το κενό πληροφόρησης που υπήρχε, από τον δήμο προς 

τους επιχειρηματίες, τους φορείς, τους συλλόγους, τους επαγγελματίες, αλλά και τον 

απλό πολίτη, σκεφτήκαμε ότι έπρεπε να βρούμε ένα κανάλι επικοινωνίας,  ώστε να 

εξασφαλίζεται η δική σας πληρέστερη και έγκαιρη πληροφόρηση.   

Ολοκληρώθηκε λοιπόν ένα έτος επιτυχημένης επικοινωνίας, ένα έτος διαρκούς 
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ενημέρωσης για θέματα που ενδιαφέρουν και απασχολούν όλους εμάς στον κλάδο του 

τουρισμού και όχι μόνο. 

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την υπηρεσία αυτή , παρέχοντας σωστή και επίκαιρη 

πληροφόρηση σε όλους εσάς τους φίλους, αναγνώστες  του NEWSLETTER μας. 

Παραμένουμε πάντα στην διάθεσή σας για παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης! 

  

 

Με εκτίμηση 

Ευθύμιος Μουντράκης 

Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού & Απασχόλησης 

ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
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Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2018 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) καθόρισε το 1970 τον ετήσιο 

εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, στις 27 Σεπτεμβρίου, με σκοπό την 

ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής συμβολής του τουρισμού  στην 

αειφόρο ανάπτυξη και στην ευδαιμονία της διεθνούς κοινότητας. 

Κάθε χρόνο δίνεται ένα διαφορετικό θέμα για τον εορτασμό της συγκεκριμένης 

ημέρας. Το φετινό θέμα είναι “Tourism and the Digital Transformation”, δηλαδή 

«Τουρισμός και Ψηφιακός Μετασχηματισμός». Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 

συμβάλλει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στον τουρισμό από 

τις τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακές 
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πλατφόρμες) και έχει για το 2018 στο επίκεντρό της τη σημασία των ψηφιακών αυτών 

τεχνολογιών στον τουριστικό τομέα, την παροχή ευκαιριών καινοτομίας και την 

προετοιμασία του τομέα για το μέλλον της εργασίας.  

Ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), Ζουράμπ 

Πολολικασβίλι, δήλωσε ότι "Η αξιοποίηση της καινοτομίας και της ψηφιακής εξέλιξης 

παρέχει στον τουρισμό ευκαιρίες για βελτίωση της συμμετοχής, της ενδυνάμωσης της 

τοπικής κοινότητας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων, μεταξύ των 

άλλων στόχων της ευρύτερης ατζέντας βιώσιμης ανάπτυξης". 

Περισσότερα Εδώ 
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Εκδηλώσεις στο Δήμο Χερσονήσου για την 

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 

Όπως κάθε χρόνο, ο Δήμος Χερσονήσου υποστηρίζει και συνδιοργανώνει με τη στήριξη 

και τη συνεργασία των τοπικών συλλόγων, φορέων και επιχειρήσεων, μία σειρά 

εκδηλώσεων, σε διάφορες περιοχές του δήμου, με αφορμή τον εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, της 27ης Σεπτεμβρίου. 

Σκοπός μας είναι το πρόγραμμα να περιλαμβάνει διάφορες δράσεις, σε διάφορες 

περιοχές και σημεία, επιχειρήσεις του δήμου, ώστε να προσφέρουμε στους επισκέπτες 

μία ευχάριστη εμπειρία. 

Εκδηλώσεις Τουρισμού με ζωντανή μουσική, παραδοσιακούς χορούς και παραδοσιακά 

εδέσματα πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χερσονήσου, όπως 

επίσης έχουν προγραμματιστεί δύο δωρεάν εκδρομές με το τρενάκι προς την Παναγία 

Γκουβερνιώτισσα και εκπτώσεις από θεματικά πάρκα του δήμου. 
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Γιορτή Τουρισμού στη Σταλίδα  

Στις 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Γιορτή Τουρισμού στη 

Σταλίδα, στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, στην οποία παρέστη πλήθος κόσμου που 

διασκέδασε, χόρεψε και γεύθηκε παραδοσιακά εδέσματα. Συνδιοργανωτές ήταν ο 

Δήμος Χερσονήσου, ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Μοχού ‘Η Πρόοδος’, ο 

Σύλλογος Γυναικών Σταλίδας-Μοχού ‘Φιλαρέτη’ καθώς και τοπικές επιχειρήσεις. 
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Γιορτή Τουρισμού στα Μάλια  

Στις 28 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η καθιερωμένη Γιορτή 

Τουρισμού στην παλιά πόλη Μαλίων, στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου, με ζωντανή 

μουσική, χορό, κρασί και παραδοσιακά εδέσματα. Επίσης, πραγματοποήθηκε επίδειξη 

παραγωγής ρακής από στράφυλα και τυροκόμησης - όλη η διαδικασία παραγωγής 

τυριού. Συνδιοργανωτές ήταν η ομάδα δράσης ‘Sarpidonistas’, ο Πολιτιστικός και 

Λαογραφικός Σύλλογος Μαλίων, ο Σύλλογος Γυναικών Μαλίων ‘Εστία’, η Χορωδία 

Μαλίων, ο Δήμος Χερσονήσου καθώς και τοπικές επιχειρήσεις. Η είσοδος ήταν 

ελεύθερη. 
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Γιορτή Τουρισμού στην Ανάληψη  

Στις 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00, θα πραγματοποιηθεί η Γιορτή Τουρισμού στην 

Ανάληψη, στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, με ζωντανή μουσική, χορό, κρασί και 

παραδοσιακά εδέσματα. Συνδιοργανωτές είναι ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός 

Σύλλογος Αγριανών ‘Η Αγία Τριάδα’, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αναλήψεως, ο 

Δήμος Χερσονήσου και τοπικές επιχειρήσεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
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Δωρεάν εκδρομές με το Τρενάκι προς την Παναγία 

Γκουβερνιώτισσα και Εκπτώσεις από Θεματικά 

Πάρκα  
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Η Αντιδημαρχία Τουρισμού, Πολιτισμού & Απασχόλησης Δήμου Χερσονήσου στα 

πλαίσια του Εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού ζήτησε από επιχειρήσεις 

(θεματικά πάρκα, μουσεία) να προσφέρουν κάποια εκπτωτικά πακέτα στους 

επισκέπτες. 

Έχει σταλεί ενημερωτικό email σε όλα τα καταλύματα του Δήμου Χερσονήσου, με τις 

προσφορές και τις εκπτώσεις από τις επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν θετικά στο 

κάλεσμά μας, ούτως ώστε να ενημερώσουν τους επισκέπτες τους για να συμμετέχουν 

στις δράσεις αυτές.  

 

 

Οι δωρεάν εκδρομές με το τρενάκι προς την Παναγία Γκουβερνιώτισσα 



 

προγραμματίστηκαν για τις 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Επίσης θεματικά πάρκα του δήμου 

Χερσονήσου έχουν προσφέρει εκπτώσεις για συγκεκριμένες ημέρες κατά τη διάρκεια 

των Ημερών Τουρισμού. 

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρία Train Tour για τη διοργάνωση των δύο δωρεάν 

εκδρομών με το τρενάκι και τις επιχειρήσεις CretAquarium-Θαλασσόκοσμος, 

Dinosauria Park, Labyrinth Park και Planet Crete-Planetarium για τις εκπτώσεις που 

προσέφεραν. 
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2ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακού χορού  

Πάνω από εκατόν πενήντα χορευτές από Ρωσία, Κύπρο, Γερμανία, Εσθονία, Λιθουανία 

και Ελλάδα θα συμμετέχουν στο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού που 

διοργανώνουν ο Δήμος Χερσονήσου και η δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση με τη 

συνδρομή του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ελιάς «Άγιος Ρωμανός 

Μελωδός» και του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουβών «Άγιος Κωνσταντίνος».  Στο 

φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου στην Ελιά, (ώρα: 20.00 

- δημοτικό γήπεδο Ελιάς) και την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στις Γούβες, (ώρα: 20.00 – 

εκκλησάκι Αγίου Κωνσταντίνου) θα λάβουν μέρος και θα τιμηθούν παραδοσιακά 

χορευτικά συγκροτήματα από τις παραπάνω χώρες, καθώς και το εργαστήρι 



 

παραδοσιακών χορών και μουσικής ΙΣΤΑΜΝΟΣ και οι σχολές χορού Στέλιος 

Καφετζάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

 

  

 

Επίσκεψη νέας προξένου Μεγάλης Βρετανίας στο 

δημαρχείο Χερσονήσου  

Με τη νέα Πρόξενο της Μεγ. Βρετανίας στην Κρήτη κ. Αριστέα Χουρδάκη συναντήθηκε 

στο γραφείο του, ο δήμαρχος Χερσονήσου, Γιάννης Μαστοράκης στο πλαίσιο 

εθιμοτυπικής επίσκεψης. 

Η Πρόξενος ενημερώθηκε γύρω από τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει μια 

κατεξοχήν τουριστική περιοχή και τις προοπτικές για διεύρυνση της συνεργασίας των 

δύο πλευρών, καθώς επιβεβαιώθηκε η διάθεση περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας 

σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν οι εξελίξεις γύρω από την επικείμενη 

αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε η κ. 

Χουρδάκη έχει ήδη ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης των Βρετανών πολιτών που 

ζουν στη χώρα μας λίγο πριν το Brexit και άμεσα θα ξεκινήσουν επίσημες ενημερωτικές 

συναντήσεις και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.  

Περισσότερα Εδώ 
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Επίσκεψη Δημοτικής Αντιπροσωπείας στο Binz  

Στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των 

πολιτών σχετικά με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς ο Δήμος 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 Δήμο Χερσονήσου, στο πλαίσιο 

προγράμματος που έχει ανατεθεί στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (και υλοποιείται από το 

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης), με τίτλο: «Δράσεις 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, εκπαίδευσης υπαλλήλων και 

καταγραφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς». 

Περισσότερα Εδώ 
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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 Δήμος 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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