
  

  

  

Υποψήφιος για δύο βραβεία ο Δήμος 

Χερσονήσου στα Greek Travel Awards 2019 

Ο Δήμος Χερσονήσου είναι υποψήφιος για βραβεία σε δύο κατηγορίες στα Greek 

Travel Awards 2019 που θα διεξαχθούν στις 14 Φεβρουαρίου στη Στοκχόλμη της 

Σουηδίας. Οι δύο κατηγορίες είναι Best Life & Sports Destination 2019 και Best 

Family Destination 2019, όπου ανταγωνίζεται άλλους προορισμούς και 

περιφέρειες από όλη την Ελλάδα. Τα Greek Travel Awards 2019 είναι η πρώτη 

σημαντική πρωτοβουλία για τη διεθνή προβολή και επιβράβευση ελληνικών 

τουριστικών επιχειρήσεων και προορισμών στη Σκανδιναβική αγορά. Το βραβείο 

απεικονίζει την αρχαία ελληνική θεά Εστία, που συμβολίζει τη δύναμη και την 

ψυχή της Ελλάδας. 

Οι Σκανδιναβικές χώρες βραβεύουν τα καλύτερα Ξενοδοχεία και Προορισμούς 

στην Ελλάδα και η απονομή θα πραγματοποιηθεί στη φημισμένη αίθουσα 

απονομής των βραβείων Νόμπελ, στο Blue Hall του Δημαρχείου της 

Στοκχόλμης. 

Τα βραβεία διοργανώνονται από την εταιρία επικοινωνίας North Events και 
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σύμφωνα με τον CEO της εταιρίας κο Λεωνίδα Μπαμπάνη «Τα Greek Travel 

Awards είναι η πρώτη σημαντική πρωτοβουλία για τη διεθνή ανάδειξη και 

επιβράβευση των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και Προορισμών στη 

Σκανδιναβική αγορά. Πρόκειται για ένα βραβείο ζωντανό κομμάτι της Ελλάδας 

και ένα θεσμό που στηρίζεται από τους μεγαλύτερους τουριστικούς οργανισμούς 

και tour operators της Σκανδιναβίας, με χορηγούς επικοινωνίας τα μεγαλύτερα 

media houses της χώρας».  

Περισσότερα Εδώ 
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Αναβάλλεται η εκτέλεση του έργου «βελτίωση 

της οδού Δημοκρατίας στο Λιμένα 

Χερσονήσου 

Αναβάλλεται η εκτέλεση του έργου «βελτίωση της οδού Δημοκρατίας στο Λιμένα 

Χερσονήσου», προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην εύρυθμη 

λειτουργία των επιχειρήσεων, των ξενοδοχείων και στην προσβασιμότητα 

κατοίκων και επισκεπτών στην καρδιά του Λιμένα Χερσονήσου, εν μέσω 

τουριστικής περιόδου. Επιπλέον, η δημοτική αρχή λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη 

το ενδεχόμενο το έργο να καθυστερήσει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του, 

καθώς η περιοχή είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και είναι ορατό το 

ενδεχόμενο να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου και να 
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επιμηκυνθεί εκ των πραγμάτων η διαδικασία υλοποίησης των εργασιών, 

αποφάσισε η έναρξη των εργασιών να μετατοπιστεί για τον ερχόμενο Οκτώβριο. 

Περισσότερα Εδώ 
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Ξεκινά το έργο για τη δημιουργία δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού της παραλιακής οδού 

Ανισσαρά 

Τη σύμβαση για τον ηλεκτροφωτισμό της παραλιακής οδού Ανισσαρά, 

συνολικού προϋπολογισμού 455.000 ευρώ, υπέγραψε σήμερα το πρωί ο 

αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Χωροταξικού Σχεδιασμού και ΄Αρδευσης, 

Γιώργος Μεραμβελιωτάκης στο δημαρχείο στις Γούρνες με το νόμιμο 

εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Ιωάννη 

Βαμβάτσικο, παρουσία του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου, 

Νικολάου Φουκαράκη, του δημοτικού συμβούλου Θανάση Καλαϊτζακη και του 

μελετητή του έργου, Νικολάου Κοπανάκη, ΤΕ ηλεκτρολόγου μηχανικού. 

Συγκεκριμένα, το δίκτυο θα φωτίσει για πρώτη φορά την παραλιακή οδό 

Ανισσαρά από τη θέση Μύλος (είσοδος χώρου στάθμευσης ξενοδοχείου Royal 

Mare Village) έως και το ξενοδοχείο Kosta Mare σε μήκος περίπου 2.100 μέτρων, 

αλλά και το τμήμα της παραλιακής οδού Ανισσαρά μπροστά από το ξενοδοχείο 
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Caldera σε μήκος περίπου 230 μέτρων. Το συνολικό μήκος του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού θα είναι 2.330 μέτρα. Οι εργασίες ξεκινούν άμεσα και θα 

διαρκέσουν έξι μήνες. Να σημειωθεί ότι το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους 

πόρους του Δήμου και η επίβλεψή του θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου. 

Περισσότερα Εδώ 
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Συνδιοργάνωση των δράσεων και 

εκδηλώσεων για το θεσμοθετημένο ετήσιο 

βραβείο ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΡΛΑΜΑΣ σε 

συνεργασία με το Σύλλογο «Φίλοι του 

Πανεπιστημίου Κρήτης»  

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στην πρώτη 

συνεδρίαση για το 2019 ενέκρινε τη μόνιμη συνδιοργάνωση των δράσεων και 

εκδηλώσεων που σχετίζονται με το θεσμοθετημένο ετήσιο βραβείο ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

ΠΑΡΛΑΜΑΣ από τον Δήμο Χερσονήσου σε συνεργασία με το Σύλλογο «Φίλοι 

του Πανεπιστημίου Κρήτης». 
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Η πρωτοβουλία για τη στήριξη του θεσμού του ετήσιου βραβείου «Μενέλαος 

Παρλαμάς» που τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια έχει αναγνωριστεί ως ένας από 

τους κορυφαίους θεσμούς αριστείας στο χώρο της παιδείας και του πνεύματος, 

ανήκει στο Δήμαρχο, κ. Γιάννη Μαστοράκη, ο οποίος μεταξύ άλλων, 

καταλήγοντας στην εισήγησή του ανέφερε τα εξής: «Επιθυμούμε, ως ελάχιστη 

ένδειξη τιμής σε ένα μέγιστο πνευματικό άνδρα και συντοπίτη μας, ισότιμο με 

τους πλέον σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς της εποχής του, να 

συμμετέχουμε ενεργά και έμπρακτα στο δίπολο εκδηλώσεων: τιμής στη μνήμη 

του, αλλά και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο με την επιβράβευση νέων 

διακεκριμένων ερευνητών, καθώς επενδύουμε στην αριστεία για την προαγωγή 

των γραμμάτων και του πνεύματος. Ενώνουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας με το 

Σύλλογο Ηρακλείου «Φίλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης» με όραμα να στηρίζουμε 

τις ελπίδες των νέων για επιβράβευση των άριστων επιδόσεων. Για το Δήμο 

Χερσονήσου η εν λόγω δράση είναι μια προσπάθεια ανάδειξης του έργου του Μ. 

Παρλαμά στη γενέτειρά του, με σκοπό την προβολή του  στην τοπική κοινωνία 

και ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, αλλά και την αναγνώριση των σκοπών που 

υπηρέτησε, όχι μόνο των γνωστικών, αλλά και των ανθρωπιστικών.» 

Περισσότερα Εδώ 
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Ευχαριστήρια Επιστολή στη Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση Γυναικών Ίριδα  

Το «ευχαριστώ» εκ μέρους όλων των δημοτών απηύθυνε  σήμερα  ο Δήμαρχος 

Χερσονήσου κ. Γιάννης Μαστοράκης σε συνάντηση που είχε στο γραφείο του με 

https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=d126e88e12&e=8da6a2761e
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=83a836e123&e=8da6a2761e
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=01682669da&e=8da6a2761e
http://us16.forward-to-friend.com/forward?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=b2512d2da7&e=8da6a2761e
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=202f51e63d&e=8da6a2761e
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=4e60359812&e=8da6a2761e
http://us16.forward-to-friend.com/forward?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=b2512d2da7&e=8da6a2761e
https://landofexperiences.us16.list-manage.com/track/click?u=abd7b97b9017438be7c77219d&id=b325098b3b&e=8da6a2761e


 

την πρόεδρο της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Γυναικών Ίριδα κα Ρένια Δρόσου 

για την ευγενική  προσφορά διάθεσης  τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από 

τα έσοδα της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Μια αγκαλιά για τα παιδιά»,  σε 60 

ευπαθείς οικογένειες με παιδιά του δήμου μας. Στην συνάντηση παρευρεθήκαν 

ο αντιδήμαρχος  Διοικητικών Υπηρεσιών κ.  Νίκος Αργυράκης και η πρόεδρος 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου κα Δέσποινα Πλευράκη όπου και 

συζήτησαν τις λεπτομέρειες της διάθεσης των τροφίμων από την Κοινωνική 

Υπηρεσία  και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου μας. 

Περισσότερα Εδώ 
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Τα 12 κανάλια κρατήσεων ξενοδοχείων που 

έφεραν τα περισσότερα έσοδα  

Τα κανάλια κρατήσεων ξενοδοχείων στην Ελλάδα έχουν διευρυνθεί τα τελευταία 

χρόνια με τις πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο να αυξάνονται κατά 13% το 2018 
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και να σημειώνουν ανάπτυξη 170% τα τελευταία δέκα χρόνια. Αυτό καθιστά 

απαραίτητη την παρουσία των ξενοδοχείων σε όλο και περισσότερα κανάλια 

κρατήσεων ούτως ώστε να μπορούν να συμβαδίσουν με τις επιλογές του 

σύγχρονου καταναλωτή προς την κράτηση.  

Σύμφωνα με την πλατφόρμα SiteMinder, ως προς τα συνολικά ακαθάριστα 

έσοδα, τα πρώτα 12 κανάλια κράτησης ξενοδοχείων κατά το 2018 στη χώρα μας 

ήταν τα εξής: 1. Booking.com, 2. Expedia, 3. Hotelbeds (incl. GTA + Tourico), 4. 

Global distribution systems, 5. Hotel websites (direct bookings), 6. Agoda, 7. Mr 

& Mrs Smith, 8. Special Tours Wholesalers, 9. Sunhotels, 10. OTS Globe, 11. 

HRS - Hotel Reservation Service, 12. Destinations of the World.  

Περισσότερα Εδώ 
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Νέα ελληνική αεροπορική εταιρεία με στόλο 

έξι αεροσκαφών 

Νέα ελληνική αεροπορική εταιρία ξεκινάει τη λειτουργία της τον Απρίλιο του 2019 

με την ονομασία «Athens Spirit Airlines», διαθέτοντας στόλο από 6 αεροπλάνα, 

4 Airbus A319 και 2 Airbus A340. H νέα εταιρία προγραμματίζει να 

πραγματοποιεί τόσο πτήσεις εσωτερικού όσο και πτήσεις εξωτερικού. H «Athens 

Spirit Airlines» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2017, με έδρα το Mαρκόπουλο Αττικής 

και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο Bασίλης Δόριζας, που 

υπηρέτησε επί πολλά χρόνια ως πιλότος και κυβερνήτης της Ολυμπιακής, αλλά 

και του κυβερνητικού αεροσκάφους Falcon. 
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Η σημαντική είσοδός της στην αγορά έρχεται σε μια περίοδο όπου η Aegean 

Airlines μονοπωλεί στην ελληνική αεροπορική αγορά, ανοίγοντας το δρόμο για 

μικρότερα και πιο ευέλικτα σχήματα, τα οποία έχοντας κεφαλαιακή επάρκεια και 

εμπειρία, διεκδικούν τη θέση τους στον κλάδο των αερομεταφορών και είναι 

ικανά να προσφέρουν αντάξιες υπηρεσίες με τους ανταγωνιστές. 

Περισσότερα Εδώ 
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Νέα καλοκαιρινή πτήση της Air France προς 

το Ηράκλειο 

Η Air France θα προσφέρει και φέτος καλοκαιρινά δρομολόγια από τα 

περιφερειακά αεροδρόμια της Γαλλίας (Νίκαια, Τουλούζη και Μασσαλία) προς 

την Αθήνα, αλλά θα προσθέσει στο πρόγραμμά της και νέο δρομολόγιο από τη 

Μασσαλία προς το Ηράκλειο. Με αυτό τον τρόπο συνδέεται το νησί μας με τον 

διάσημο γαλλικό προορισμό για τη θερινή περίοδο, γεγονός που ανταποκρίνεται 

στην αυξημένη ζήτηση των καταναλωτών για διακοπές αναψυχής κατά τους 

μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 

Περισσότερα Εδώ 
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Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου 

στην  συνάντηση με εμπειρογνώμονες του 

ΟΟΣΑ 

Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετείχε σε συνάντηση με εμπειρογνώμονες του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που 

πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις 14-16 Ιανουαρίου. Στη συνάντηση, με 

θέμα την «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 – Regional policy 

for Greece post 2020», συμμετείχαν εκπρόσωποι των Περιφερειών Κρήτης, 

Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων και εκπρόσωποι των Δήμων 

και παραγωγικών φορέων. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει, μεταξύ άλλων και τη 

βάση για τη διαμόρφωση των διαρθρωτικών, αναπτυξιακών και περιφερειακών 

πολιτικών της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Επτά είναι οι θεματικές 

ενότητες γύρω από τις οποίες οργανώθηκαν οι συζητήσεις στο πλαίσιο της 

εκπόνησης της μελέτης που έχει αναλάβει ο ΟΟΣΑ, οι οποίες θα κατευθύνουν το 

στρατηγικό και πολιτικό πλαίσιο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της 

ευημερίας και της ένταξης σε καθεμία από τις τέσσερις Περιφέρειες. Από το Δήμο 

Χερσονήσου συμμετείχαν ο δήμαρχος κ. Γιάννης Μαστοράκης, ο αντιδήμαρχος 

Τουρισμού, Πολιτισμού & Απασχόλησης κ. Ευθύμιος Μουντράκης, ο 
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αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Νίκος Αργυράκης και η κ. Ελίζα 

Ιατράκη, προϊσταμένη του τμήματος κοινωνικής πολιτικής. 

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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