Πρόσκληση για τον αγιασμό του Δημοτικού
Ελεύθερου

Ανοικτού

Πανεπιστημίου

Δήμου

Χερσονήσου
Το Σάββατο 03 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων θα
πραγματοποιηθεί αγιασμός για την έναρξη των διαλέξεων της νέας ακαδημαϊκής
χρονιάς του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου Δήμου Χερσονήσου
‘Στέφανος Ξανθουδίδης’ (ΔΕΑΠ). Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Γιάννης Μαστοράκης και
ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΔΕΑΠ Δήμου Χερσονήσου Ομ. Καθ.
Απόστολος Παπαϊωάννου σας προσκαλούν να παρευρεθείτε στον αγιασμό.
Ο Δήμος Χερσονήσου με τη σύσταση του ΔΕΑΠ, εδραιώνει ένα θεσμό πολιτισμού και
παιδείας, δίνοντας την ευκαιρία στους δημότες του Δήμου Χερσονήσου αλλά και

άλλων δήμων να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και
δεξιότητες και να έρθουν σε επαφή με νέα γνωστικά πεδία και αντικείμενα επιστήμης.
Περισσότερα Εδώ
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Παράταση μέχρι τον Οκτώβριο του 2019 της ισχύος
των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας Ξενοδοχείων
Η υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά με νέα απόφαση καθόρισε την παράταση
της ισχύος των ειδικών σημάτων λειτουργίας των ξενοδοχείων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου
2019, ημερομηνία έως ότου όλα τα καταλύματα έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν
το απαραίτητο πιστοποιητικό σύμφωνα με τη νέα απόφαση κατάταξης σε κατηγορίες
αστέρων. Με το πέρας της ημερομηνίας αυτής, τα ξενοδοχεία που δεν θα έχουν
ακολουθήσει τη διαδικασία για τη νέα κατάταξη, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν
νομίμως. .
Περισσότερα Εδώ
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Ο Δήμος Χερσονήσου στους 3 ελληνικούς
προορισμούς που προωθεί η Coca Cola Τρία
Έψιλον σε συνεργασία με τη North Events στην
έκθεση Grecka Panorama της Πολωνίας
Η Coca Cola Τρία Έψιλον στηρίζει και φέτος την έκθεση τουρισμού για την Ελλάδα
Grecka Panorama, που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία της Πολωνίας στις 1 και 2
Δεκεμβρίου 2018. H Coca Cola Τρία Έψιλον σε συνεργασία με την διοργανώτρια
εταιρία της έκθεσης North Events, θα διαθέσει δωρεάν 15.000 vouchers με τα οποία οι
επισκέπτες θα αποκτούν ένα αναψυκτικό, ένα χυμό ή εμφιαλωμένο νερό. Πάνω στα
vouchers έχουν επιλεγεί να διαφημιστούν 3 ελληνικοί προορισμοί, ο Δήμος
Χερσονήσου, η Αλόννησος και ο Σταυρός Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας έτσι τον ελληνικό
τουρισμό και παρακινώντας τους Πολωνούς επισκέπτες να επισκεφθούν την Ελλάδα.
Περισσότερα Εδώ
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Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄
αριθμό.:5836/343/17-10-2018

Απόφαση

του

Δ.Σ.

(ΑΔΑ:6ΥΩΨ46ΨΖΣΠ-ΦΥΔ),

απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς
σύναψη σύμβασης έργου για εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
(ΚΔΒΜ)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).
Περισσότερα Εδώ
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Πραγματοποιήθηκε ο τελικός των καλλιστείων ‘Miss
Tourism Russia 2018’ στο Aldemar Knossos Royal
Πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου ο τελικός του διαγωνισμού καλλιστείων ‘Miss
Tourism Russia 2018’ στο ξενοδοχείο Aldemar Knossos Royal. Οι 12 υποψήφιες, ήταν
όλες εργαζόμενες στον κλάδο του τουρισμού, σε ταξιδιωτικά πρακτορεία της Ρωσίας.
Περισσότερα Εδώ
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Εγκαινιάστηκε το νέο Γήπεδο Calcetto Football στο
Καλό Χωριό
Την κορδέλα των εγκαινίων του γηπέδου Calcetto Football στο Καλό Χωριό έκοψε η κα
Κατερίνα Παναγοπούλου, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου
Γυναικών ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, βασικού χορηγού χρηματοδότησης για την αποπεράτωση
της κατασκευής του γηπέδου. Στα εγκαίνια παρών ήταν ο Δήμαρχος κος Γιάννης
Μαστοράκης, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Χερσονήσου, το
Κ.ΟΙ.ΠΟ.ΔΙ, μέλη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και πλήθος κόσμου. Θερμά

συγχαρητήρια δόθηκαν στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλού Χωριού κο
Ζαχαρία Αμανάκη, στα μέλη του συλλόγου και σε όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση
της αθλητικής εγκατάστασης.
Περισσότερα Εδώ
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Yπογραφή σύμβασης για ηλεκτροφωτισμό από
παραλία Σταυρωμένου μέχρι την πεζογέφυρα
Γουρνών
Τη σύμβαση για την «συμπλήρωση και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από
παραλία “Σταυρωμένου” έως πεζογέφυρα Γουρνών», συνολικού προϋπολογισμού
640.000 ευρώ, υπέγραψε σήμερα το πρωί ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,

Χωροταξικού Σχεδιασμού και ΄Αρδευσης, κος Γιώργος Μεραμβελιωτάκης στο
δημαρχείο στις Γούρνες, με το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΚΑΝΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., κο Ιωάννη Βαμβάτσικο.
Περισσότερα Εδώ
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Συνάντηση φορέων διαχείρισης λιμένων για τη
δημιουργία δικτύου υδατοδρομίων στην Κρήτη
Στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου πραγματοποιήθηκε
συνάντηση των φορέων διαχείρισης λιμένων της Κρήτης (Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία,
Λιμενικά Ταμεία και Οργανισμοί Λιμένα) μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δ.Λ.Τ. Χερσονήσου, Νίκου Σταυρουλάκη, με θέμα: «Διαχείριση Λιμένων και Δίκτυο
Υδατοδρομίων Κρήτης», με αντικείμενο της συνάντησης τη διερεύνηση δημιουργίας
Δικτύου Υδατοδρομίων στην Κρήτη.

Περισσότερα Εδώ
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Eπίσκεψη μελών του διπλωματικού Τάγματος του
Αγίου Γαβριήλ στο δημαρχείο
Μέλη του διεθνούς διπλωματικού «τάγματος του Αγίου Γαβριήλ» υποδέχτηκε την
περασμένη εβδομάδα στο δημοτικό κατάστημα Χερσονήσου, ο δήμαρχος Γιάννης
Μαστοράκης. Η πολυμελής αποστολή από Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία,
Ουγγαρία και Ελλάδα αποτελείται από πρώην και νυν διπλωμάτες και φέτος
πραγματοποιεί την ετήσια σύναξή της στην Κρήτη.
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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