Διήμερο
Οδικής
Ασφάλειας
Χερσονήσου 2-3 Μαρτίου 2018

Δήμου

O Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική
Διεύθυνση Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνουν το διήμερο οδικής
ασφάλειας «Δρόμος Ζωής» στις 2 και 3 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Κρήτης. Το επιστημονικό συνέδριο είναι μια ολιστική προσέγγιση σε θέματα
οδικής συνείδησης και κουλτούρας, με πλούσιες παράλληλες δράσεις. Για τα
παιδιά και τους εφήβους, τροχονόμοι και επιστημονικό προσωπικό θα
προσφέρουν θεωρητική εκπαίδευση και βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις, με
πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, χρήση προσομοιωτών και παιδικών οχημάτων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την επιστημονική καθοδήγηση του ΤΕΙ Κρήτης
και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Περισσότερα Εδώ
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Δωρεάν
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
για
εργαζόμενους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Με το πρόγραμμα IdEATE, όσοι αναζητούν εργασία, καθώς και οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε έναν πιλοτικό εκπαιδευτικό
κύκλο, διάρκειας 20 ωρών, ο οποίος έχει διαμορφωθεί από εκπροσώπους από
6 χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Φινλανδία, Βέλγιο και Ελλάδα).
Περισσότερα Εδώ
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Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το ΕΣΠΑ
ίδρυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Το υπουργείο Οικονομίας ενέκρινε αρχείο με Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων
Τουριστικών

Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων»,

για

την

αποσαφήνιση

και

διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης και των
Παραρτημάτων αυτής.
Περισσότερα Εδώ

Share

Tweet

Forward

Η Aldemar προωθεί την Ελληνική κουζίνα στις
ανατολικές χώρες
Με απόλυτη επιτυχία ξεκίνησε στις 30 Ιανουαρίου από το Τάλιν της Εσθονίας το
Sympossio Greek Gourmet Touring
την

πρωτοβουλία

της

που πραγματοποιείτε και φέτος με

Aldemar

και

προσωπικά

του

κ.

Αλέξανδρου Αγγελόπουλου.
Περισσότερα Εδώ
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Νέα εγκύκλιος για το κάπνισμα:
απαγορεύεται στα ξενοδοχεία και
εστιατόρια

Τι
τα

Την απαγόρευση κάθε είδους διαφήμισης και προώθησης προϊόντων καπνού σε
όλους τους χώρους των ξενοδοχείων και πάσης φύσεων τουριστικών
καταλυμάτων, προβλέπει μεταξύ άλλων η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για
τη εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
Περισσότερα Εδώ
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Πού πάνε τα έσοδα των Ελλήνων ξενοδόχων
Από τα 100 ευρώ της τιμής ενός δωματίου σε ένα ξενοδοχείο στην Ελλάδα, τα
16,6 ευρώ πάνε σε φόρους, όταν στην Κύπρο το αντίστοιχο ποσό είναι ακριβώς
στο μισό και συγκεκριμένα στα 8,3 ευρώ. Μεταξύ των χωρών της Νότιας
Ευρώπης η χώρα μας αποδεικνύεται ότι έχει την… πρωτοκαθεδρία όσον αφορά
τους φόρους επί της τιμής ενός δωματίου αν ληφθεί υπόψη ότι στην αμέσως πιο
ακριβή από εμάς Κροατία, οι κάθε είδους φόροι απορροφούν 13,3 ευρώ επί του
συνόλου της τιμής των 100 ευρώ και ακολουθεί η Ιταλία με 12,7 ευρώ, η Ισπανία,
10 ευρώ και η Τουρκία 9,5 ευρώ.
Περισσότερα Εδώ
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Έναρξη λειτουργίας της τοπικής μονάδας
υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) Χερσονήσου στο Λιμένα
Χερσονήσου Ηρακλείου
Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 ξεκίνησε η λειτουργία της Τοπικής Μονάδας
Υγείας Χερσονήσου, στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία βρίσκεται επί της οδού
Φιλικής Εταιρείας 11, στη Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου, στο Δήμο
Χερσονήσου

Κρήτης.

Η Τ.ΟΜ.Υ. Χερσονήσου είναι στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό και βοηθητικό
προσωπικό, άρτια εξοπλισμένη και θα λειτουργεί από τις 07:00 έως τις 15:00.
Έργο των Τ.ΟΜ.Υ. είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, κατάλληλης,
αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές
δράσεις στο γενικό πληθυσμό συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού. Ειδικότερα, οι Τ.ΟΜ.Υ. λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής
ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή
δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς
διακρίσεις.
Τηλ. επικοινωνίας:28970-29402 (τηλέφωνο ΤΟΜΥ) και 28970-22042 (τηλέφωνο
Π.Ι.),
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: tomyherson@hc-crete.gr
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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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