Επίσκεψη στον Σεβασµιότατο Αρχιεπίσκοπο
Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο
Τη Τρίτη 19 ∆εκεµβρίου 2017, πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη του ∆ηµάρχου
Χερσονήσου κου Ι. Μαστοράκη και του Αντιδηµάρχου κου Ε. Μουντράκη στον
Σεβασµιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο, στα Ιερά Γραφεία της
Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η πρόθεση συνεργασίας του "Γραφείου
Ενηµέρωσης για την Απασχόληση" του ∆ήµου Χερσονήσου µε το "Γραφείο
Εύρεσης Εργασίας", το οποίο δηµιουργήθηκε το 2012 µετά από πρόταση του
ίδιου του Αρχιεπισκόπου.
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Αρχιεπισκοπής, του αντιδηµάρχου τουρισµού, πολιτισµού και απασχόλησης,
κου Μουντράκη, µε τον αρµόδιο του Γραφείου Εύρεσης Εργασίας της
Αρχιεπισκοπής

κο
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παρουσιάστηκε η νέα πλατφόρµα αναζήτησης του ∆ήµου Χερσονήσου
www.look4job.gr από τον κο Μουντράκη και ακολούθησε συζήτηση για τους
τρόπους συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης του ∆ήµου Χερσονήσου και της
Αρχιεπισκοπής.

Ο αντιδήµαρχος κος Μουντράκης δήλωσε: "είµαι πολύ χαρούµενος για το πολύ
θετικό κλίµα των συζητήσεων µε τον Σεβασµιότατο καθώς και µε τον κο Σαριδάκη
και για την ταύτιση των απόψεών µας. Όλοι µαζί µπορούµε να βοηθήσουµε στη
λύση του προβλήµατος της ανεργίας, καθώς και για την στήριξη της
απασχόλησης, ειδικότερα ατόµων µε ειδικές ανάγκες, που χρειάζονται επιπλέον
στήριξη από την Αρχιεπισκοπή. Οι στόχοι µας είναι κοινοί και προς την ίδια
κατεύθυνση. Η απασχόληση και η εκπαίδευση των ανέργων, είναι η
προτεραιότητα

η

δική

µας,

καθώς

και

της

Αρχιεπισκοπής."

Ο κος Σαριδάκης δήλωσε: "η πρωτοβουλία του ∆ήµου Χερσονήσου είναι πολύ
σηµαντική και προς την σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει στο
πρόβληµα της ανεργίας, ειδικότερα ευπαθών οµάδων. Οι περισσότεροι
εργαζόµενοι στο νησί µας, απασχολούνται στον τουριστικό τοµέα, κι ως εκ
τούτου, η έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Ενηµέρωσης για την Απασχόληση
και η λειτουργία της πλατφόρµας του ∆ήµου Χερσονήσου θα βοηθήσει πολύ
στην ενίσχυση της απασχόλησης. Θα είναι χαρά µας να συνεργαστούµε και να
συµβάλουµε στην καταπολέµηση της ανεργίας, µαζί µε τον ∆ήµο Χερσονήσου."
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Ηµερίδα για την διαχείριση πληµµυρικού και
σεισµικού κινδύνου στην Κρήτη
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η ηµερίδα µε θέµα «∆ιαχείρηση
πληµµυρικού και σεισµικού κινδύνου στην Κρήτη, πρόσφατα παραδείγµατα στον
Ελλαδικό και ∆ιεθνή χώρο και Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΧΥΤΑ
Χερσονήσου». Η ηµερίδα συνδιοργανώθηκε από το ∆ήµο Χερσονήσου και το
Φο.∆.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας, και υπο την αιγίδα του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Περισσότερα Εδώ
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Ηµερίδα για την επιµήκυνση της τουριστικής
περιόδου
Ο Αντιδήµαρχος Τουρισµού Πολιτισµού και Απασχόλησης παρευρέθηκε την
Πέµπτη 7 ∆εκεµβρίου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στην ηµερίδα µε
θέµα « Η ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ: ΜΥΘΟΣ Ή ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ; » που διοργάνωσε ο ∆ήµος Ηρακλείου σε συνεργασία µε το
∆ΗΜΟΣΚΟΠΙΟ και την Επιτροπή Τουρισµού και Επιχειρηµατικότητας. Στην
τοποθέτησή του ο αντιδήµαρχος τόνισε ότι το στοίχηµα µπορεί να κερδηθεί,
εφόσον επενδύσουµε στην ποιότητα των υπηρεσιών µας, αναπτύξουµε
εναλλακτικές µορφές τουρισµού, δηµιουργήσουµε ελκυστικές δράσεις και
εκδηλώσεις κατά την χαµηλή περίοδο, δηµιουργήσουµε ένα ποιοτικό και
ενδιαφέρον "χειµερινό προϊόν". Το σηµαντικότερο όµως και η βασικότερη
προϋπόθεση είναι η συνεργασία και η συνέργεια όλων, επιχειρηµατιών και
φορέων, καθώς και το σωστό µάρκετινγκ του προορισµού.
Περισσότερα Εδώ
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Με µεγάλη επιτυχία η εκδήλωση για τους
κινδύνους στο ∆ιαδίκτυο στα παιδιά
Με µεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι µαθητές του Γυµνασίου Γουβών, του
Μουσικού Γυµνασίου, του Λυκείου Γουβών και του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου την
ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα «∆ιαδίκτυο και Παιδιά. Κίνδυνοι, Προκλήσεις και
Προοπτικές στις Σύγχρονες Ψηφιακές Παιδικές Χαρές»

µε οµιλητή τον

Υποστράτηγο ΕΛ.ΑΣ. Εµµανουήλ Σφακιανάκη.
Περισσότερα Εδώ
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Ο ∆ήµος Χερσονήσου σε συνεργασία µε τη
Kοινωφελής επιχείρηση θα πραγµατοποιήσουν
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
Μια γραφική γωνιά του ∆ήµου Χερσονήσου στις εγκαταστάσεις της Παιδικής
Εξοχής Κοκκίνη Χάνι

µεταµορφώνεται σε ένα ονειρικό προορισµό,

"Το

Παραµυθοχωριό του Αϊ Βασίλη" . Μικροί και µεγάλοι είναι ευπρόσδεκτοι για να
υποδεχτούµε µαζί τον Αϊ Βασίλη µε πολλές πολλές εκπλήξεις!!!
"Santa Claus is coming to Hersonissos"
Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων αναµένεται και θα αναρτηθεί αύριο στο site του
∆ήµου: www.hersonissos.gr
Πληροφορίες στη Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Χερσονήσου, τηλ 2810332138.
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 ∆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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