Με δύο διακρατικά προγράμματα ξεκινά η νέα
χρονιά στο ΚΟΙΠΟΔΙ Χερσονήσου
Το Κοινωνικό Οικο Πολιτιστικό Δίκτυο φορέων που εδρεύουν στον Δήμο
Χερσονήσου (ΚΟΙΠΟΔΙ) ξεκινά την υλοποίηση δύο σημαντικών ευρωπαϊκών
προγραμμάτων τα οποία αφορούν : το πρώτο, στις τέχνες και στον πολιτισμό και
το δεύτερο στη μετανάστευση. Το ΚΟΙΠΟΔΙ αποτελεί δίκτυο φορέων, έναν
συλλογικό φορέα που έχει συσταθεί από κοινωνικούς, πολιτιστικούς και
οικολογικούς φορείς που εδρεύουν στον Δήμο Χερσονήσου με σκοπό να
συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη μέσα από δράσεις και προγράμματα για τον
πολιτισμό, την κοινωνία, το περιβάλλον, τον αθλητισμό, την οικονομία, τον
τουρισμό, τη Δια Βίου Μάθηση και τον εθελοντισμό. Το ΚΟΙΠΟΔΙ είναι βασικό
μέλος – μέτοχος της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ «ΠΛΟΗΓΟΣ».

Περισσότερα Εδώ
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Σάρωσαν τα ελληνικά ξενοδοχεία στις 4
κατηγορίες βραβείων της TUI για το 2018
Μεγάλες διακρίσεις απέσπασαν πολλά ξενοδοχεία του Δήμου Χερσονήσουγια το
2018, στις4 κατηγορίες βραβείων που απονέμει κάθε χρόνο η TUI και
αναγνωρίζουν τις καλύτερες υπηρεσίες φιλοξενίας στα οικογενειακά ταξίδια, τις
φιλικές πρακτικές στο περιβάλλον και τις ποιοτικές υπηρεσίες.
Περισσότερα Εδώ
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Τυποποιημένο το ελαιόλαδο στα εστιατόρια
από την 1η Ιανουαρίου 2018
Τέλος σε μια συνήθεια αιώνων, στο σερβίρισμα χύμα ελαιόλαδου στα εστιατόρια
της χώρας, βάζει από το 2018 νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο
Ανάπτυξης. Η χρήση του γνωστού «λαδόξιδου» θα απαγορευτεί από 01.01.2018
και στην Ελλάδα και στη θέση του οι ταβέρνες και τα εστιατόρια θα πρέπει
υποχρεωτικά να σερβίρουν μικρές σφραγισμένες συσκευασίες μιας χρήσης με
τυποποιημένο και εγκεκριμένο ελαιόλαδο.
Περισσότερα Εδώ
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Θετικά μηνύματα για τον τουρισμό της Κρήτης
από
τη
Διεθνή
Τουριστική
Έκθεση
«VAKANTIEBEURS 2018» στην Ολλανδία
Στην Διεθνή τουριστική έκθεση «VAKANTIEBEURS 2018» , στην Ουτρέχτη της
Ολλανδίας, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης,τη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση
στην Ολλανδία και από τις πλέον σημαντικές πανευρωπαϊκά, καθώς λειτουργεί

ως δίαυλος γνωριμίας με το σύνολο των αγορών τουρισμού του ευρωπαϊκού
βορρά.
Περισσότερα Εδώ
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Επίσκεψη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Πέτρας και Χερρονήσου κκ Γεράσιμου στο
Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης και
Προβολής του Δήμου
Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Πολιτισμού και
Απασχόλησης κ. Μουντράκης Ευθύμιος υποδέχθηκε τον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κκ Γερασίμου στο “InfoPoint”, στο
σύγχρονο διαδραστικό ψηφιακό κέντρο πληροφόρησης του Δήμου Χερσονήσου,
όπου τον ενημέρωσε για τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του.
Περισσότερα Εδώ

Share

Tweet

Forward

Ο κ. Νίκος Λυγερός μιλάει για το «Το μέλλον
του Μινωικού Πολιτισμού»
Ο δήμος Χερσονήσου φιλοξένησε για άλλη μια φορά με εξαιρετική επιτυχία την
ομιλία του κ. Νίκου Λυγερού με θέμα: «Το μέλλον του Μινωικού Πολιτισμού» στο
Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 στις 19:00. Πλήθος
κόσμου

παρακολούθησε

αναγνωρισμένου

με

Έλληνας

ιδιαίτερο

επιστήμονα,

ενδιαφέρον,
ο

οποίος

την

ομιλία

αναφέρθηκε

του
στην

σπουδαιότητα και μοναδικότητα του ανάκτορου των Μαλίων και γενικότερα του
Μινωικού πολιτισμού και πως αυτός έχει επηρεάσει τον πολιτισμό αλλά και την
επιστήμη, εντός και εκτός Ελλάδας.
Όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει όλη την ομιλία του καθηγητή, στο
παρακάτω link:
https://www.youtube.com/watch?v=TkMEHdDz4kE
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Πρωτοβουλία για την προώθηση του
Τουρισμού Υγείας στην Κρήτη αναλαμβάνουν
οι Ιατρικοί Σύλλογοι του νησιού μας, σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την Χώρα μας, η Κρήτη επιβάλλεται να
αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που διαθέτει με την συνεργασία όλων των
παραγωγικών φορέων, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Στο πλαίσιο αυτό,
και για πρώτη φορά στο νησί, οι Ιατρικοί Σύλλογοι της Κρήτης συνδιοργανώνουν
μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης στις 19-20 Ιανουαρίου 2018 στο Επιμελητήριο
Ηρακλείου, διημερίδα με θέμα: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ».
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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