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Διπλή Βράβευση για το Δήμο Χερσονήσου 

στα Best City Awards 2018 

Ένα χρυσό και ένα ασημένιο βραβείο απέσπασε ο Δήμος Χερσονήσου στην 

τελετή απονομής των Best City Awards 2018, που διοργανώνει η Boussias 

Communications υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 

Πέμπτης στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. 

Τα Best City Awards για τρίτη συνεχή χρονιά αναδεικνύουν τις καλύτερες 

πρακτικές που εφαρμόζονται σε όλη την Ελλάδα. Στην τελετή απονομής 

παρευρέθηκαν Δήμαρχοι από όλη τη χώρα, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, 

στελέχη Περιφερειών, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, σύμβουλοι και 

δημοσιογράφοι, οι οποίοι γνώρισαν τους νικητές και ενημερώθηκαν για τις 

καλύτερες πρακτικές, τις καινοτόμες δράσεις και τις εφαρμοσμένες τεχνολογίες, 

οι οποίες εξασφαλίζουν καθαρό περιβάλλον, υγεία, ασφάλεια, πολιτισμό, 

ευκαιρίες εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και τελικά καλύτερη ποιότητα ζωής 

στους πολίτες τους.  

Περισσότερα Εδώ 
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Συμμετοχή στην Έκθεση Τουρισμού και 

Γαστρονομίας στην Πολωνία 

Η μεγάλη έκθεση τουρισμού και γαστρονομίας για την Ελλάδα, GRECKA 

PANORAMA και GREEK FOOD SHOW συγκέντρωσε φέτος 9.380 επισκέπτες 

διπλασιάζοντας ουσιαστικά τον αριθμό των επισκεπτών από την πρώτη 

διοργάνωση του 2015 που αριθμούσε περί τους 5.000 επισκέπτες. 

Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός, καθώς η συγκεκριμένη έκθεση αφορά 

αποκλειστικά και μόνο την Ελλάδα. Η έκθεση έλαβε χώρα το περασμένο 

σαββατοκύριακο, 1 και 2 Δεκεμβρίου σε εκθεσιακό χώρο εντός του εθνικού 

σταδίου της Πολωνίας, «PGE Narodowy National Stadium» συνδυάζοντας με 

μεγάλη επιτυχία τον Τουρισμό με την Γαστρονομία. 

Περισσότερα Εδώ 
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Το Senioren Reisen Austria επιστρέφει στην 

Κρήτη 

Το Δημαρχείο της Βιέννης επισκέφθηκαν ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού 

και Απασχόλησης του Δήμου Χερσονήσου κος Ευθύμιος Μουντράκης, οι κοι 

Μάνος Αποστολάκης και Νίκος Ρουμελιώτης, καθώς και ο πρόεδρος της Ένωσης 

Ξενοδόχων Ηρακλείου κος Νίκος Χαλκιαδάκης, όπου συναντήθηκαν με τον 

Δήμαρχο της Βιέννης Dr. Michael Ludwig, τη CEO και τα στελέχη του SENIOREN 

REISEN. 

Το SENIOREN REISEN AUSTRIA που αντιπροσωπεύει στο Ηράκλειο Κρήτης 

το Trend Touristic Services, πρόκειται να διακινήσει κατά τον μήνα Απρίλιο του 

2019 και 2020, συνολικά περίπου 15.000 συνταξιούχους, στην Κρήτη και 

ειδικότερα στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Ο συγκεκριμένος οργανισμός, 

με 400.000 ενεργά μέλη,  είναι η μεγαλύτερη ένωση συνταξιούχων της Αυστρίας, 

διακινώντας τα μέλη της σε περίπου 14 προορισμούς διακοπών ανά έτος, για τα 

τελευταία 40 χρόνια, ενώ πριν 30 χρόνια ίδρυσαν και δικό τους τουριστικό 

πρακτορείο, 100% ιδιοκτησίας τους. 

Ο συγκεκριμένος οργανισμός παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη του, σε άτομα 

τρίτης ηλικίας τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα για διάφορους λόγους να 



 

ταξιδέψουν μόνα τους, να πραγματοποιήσουν ταξίδια, με τη συνοδεία 

εξειδικευμένου προσωπικού, που τα φροντίζει σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 

τους, από τη στιγμή που φεύγουν από το σπίτι τους για το αεροδρόμιο μέχρι και 

την επιστροφή τους σε αυτό. Μία ομάδα συνοδών και ξεναγών βρίσκεται μαζί 

τους μέρα και νύχτα, καθώς επίσης και μία ομάδα εξειδικευμένων γιατρών που 

τους φροντίζει σε ότι χρειαστούν. 

Το γεγονός ότι η συγκεκριμένοι επισκέπτες έρχονται κατά τον μήνα Απρίλιο, 

αποτελεί σημαντική ενίσχυση της έναρξης της τουριστικής περιόδου καθώς και 

του χειμερινού προγράμματος τουρισμού, που έκανε το 2017 το ξεκίνημα στην 

περιοχή του δήμου μας. 
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Ανακήρυξη κ. Κατερίνας Ναυπλιώτη - 

Παναγοπούλου σε επίτιμη δημότισα 

Χερσονήσου  

Την κ. Κατερίνα Ναυπλιώτη – Παναγοπούλου αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιμη 

δημότισσα της Χερσονήσου, με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην 

τελευταία συνεδρίασή του την περασμένη Παρασκευή. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην εισήγησή του ο δήμαρχος Χερσονήσου, 

Γιάννης Μαστοράκης, «η πολυσήμαντη προσφορά της κ. Κατερίνας Ναυπλιώτη 

– Παναγοπούλου στα κοινά την καθιστά υπόδειγμα ενεργού πολίτη, κινούμενη 

πάντοτε με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.» 

Περισσότερα Εδώ 
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Έναρξη του κύκλου διαβουλεύσεων στο 

πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης 
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«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, της περιοχής της Δημοτικής 

Ενότητας Επισκοπής του Δήμου 

Χερσονήσου»  

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Επισκοπή η πρώτη συνάντηση εργασίας 

με την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο της μελέτης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

Βιώσιμης Ανάπτυξης της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής» που εκπονείται από 

την ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών για 

το Δήμο Χερσονήσου. 

Σκοπός της μελέτης είναι να εντοπιστούν βάσει της υφιστάμενης κατάστασης και 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής οι ευκαιρίες ανάπτυξης και να 

προσδιοριστούν οι τομείς που θα λειτουργήσουν ως αναπτυξιακοί πυλώνες 

στήριξης του τοπικού πληθυσμού και ενδυνάμωσης της τοπικής παραγωγής και 

επιχειρηματικότητας. 

Περισσότερα Εδώ 
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Ανακοίνωση ίδρυσης και έναρξης Δημοτικής 

Μικτής Χορωδίας και Παιδικής-Εφηβικής 

Χορωδίας Δήμου Χερσονήσου  
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Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, στο πλαίσιο διεύρυνσης και 

εμπλουτισμού των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της, έχοντας ως κύριο μέλημά 

της την δημιουργία και υποστήριξη θεσμών και την ανάπτυξη δράσεων 

κοινωφελούς και κοινωνικού χαρακτήρα, ανακοινώνει την ίδρυση και έναρξη 

λειτουργίας της Δημοτικής Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων και της Δημοτικής 

Παιδικής-Εφηβικής Χορωδίας (για ηλικίες 6-18 ετών) του Δήμου Χερσονήσου.  

Τα μαθήματα της Δημοτικής Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων υπό την διεύθυνση του 

μαέστρου κ. Μάνου Παναγιωτάκη και την συνοδεία της κ. Έλενας Περισυνάκη  θα 

γίνονται κάθε Παρασκευή από τις 19.30 έως 21.30 στο χώρο του Πολιτιστικού 

Κέντρου του Δήμου Χερσονήσου στη διεύθυνση, Φιλικής Εταιρείας 11,  Λιμένα 

Χερσονήσου και είναι δωρεάν για τους/τις συμμετέχοντες.  

Η Δημοτική Παιδική – Εφηβική Χορωδία θα λειτουργεί κάθε Κυριακή από 

11.00 έως 13.00 στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Χερσονήσου 

στη διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 11, Λιμένας Χερσονήσου. 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα ήθελαν να συμμετάσχουν, μπορούν να ζητήσουν 

πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα: 2810-332139 ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: municipalchoir@hersonisos.gr 
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Εμφανίσεις Χριστουγέννων Δημοτικής Μικτής 

Χορωδίας Ενηλίκων Δήμου Χερσονήσου 
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Ανοίγει για το κοινό το Αργυράκειο 

Εθνολογικό Πολεμικό Μουσείο στην 

Επισκοπή 

Το Αργυράκειο Πολεμικό Εθνολογικό Μουσείο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα 

Επικοπής Δήμου Χερσονήσου. Ιδρύθηκε από τον Μιχάλη Αργυράκη και 

λειτουργεί από το 1994 προς τιμή των ηρώων γονιών του, Ιωάννη και Καλλιόπης, 

που μαρτύρησαν για την ελευθερία της πατρίδας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. 

Ο πατέρας του εκτελέστηκε το 1942 στις φυλακές Αγιάς Χανίων από τους 

Γερμανούς και η μητέρα του βασανίστηκε και πέθανε στο στρατόπεδο Άουσβιτς 

όπου την είχαν μεταφέρει. 

Με την υποστήριξη του Δήμου Χερσονήσου, από την προηγούμενη εβδομάδα το 

μουσείο παραμένει ανοικτό στο κοινό κάθε Τετάρτη και Πέμπτη από 8.00΄ - 

15.00΄. 

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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