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Νέο μέλος στην Επιτροπή Εκπροσώπησης
Εκθέσεων του Δήμου Χερσονήσου ο
Αρχιμανδρίτης, κ. Τίτος Ταμπακάκης
Με μεγάλη χαρά η Επιτροπή Εκπροσώπησης Εκθέσεων του Δήμου
Χερσονήσου υποδέχτηκε χθες ένα νέο μέλος, τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς
Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, Πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη, κ. Τίτο
Ταμπακάκη, ο οποίος είναι και ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί του
Θρησκευτικού Τουρισμού της Εκκλησίας της Κρήτης.
Περισσότερα Εδώ
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Ο Σύλλογος Γυναικών Επισκοπής Δήμου
Χερσονήσου «Εργάνη» εκπροσωπεί την
Κρήτη στο γαστρονομικό φεστιβάλ «Mount
Athos Area Kouzina 2018» που φέτος τιμά την
Κρήτη ως γαστρονομικό προορισμό
Η Κρήτη θα είναι η τιμώμενη περιοχή της Ελλάδας στο φετινό φεστιβάλ «Mount
Athos Area Kouzina 2018» που θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκιδική από τις 15
Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου με στόχο την ανάδειξη του γαστρονομικού τουρισμού
στην χώρα μας. Στο φετινό φεστιβάλ με την στήριξη του Δήμου Χερσονήσου,της
Περιφέρειας Κρήτης, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, την αιγίδα του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού το νησί μας θα εκπροσωπήσει ο Σύλλογος Γυναικών
Επισκοπής Δήμου Χερσονήσου «Εργάνη».
Περισσότερα Εδώ
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Μία ηγετική φυσιογνωμία της Ρωσικής
Διαστημικής Υπηρεσίας και διοικητής της
55ης αποστολής στον Διεθνή Διαστημικό
Σταθμό (ISS) επέστρεψε στο διάστημα με την
Κρήτη στις … βαλίτσες του
Ο Αντόν Σκάπλεροφ ο πρώτος Ρώσος κοσμοναύτης που πραγματοποίησε
ιατρική αποκατάσταση στην Ελλάδα -και συγκεκριμένα στη Χερσόνησο το 2015,
σε μήνυμά του από το διάστημα όπου και βρίσκεται μιλάει με τα καλύτερα λόγια
για την Κρήτη στο πλαίσιο του «Έτους Τουρισμού Ελλάδας – Ρωσίας».
Περισσότερα Εδώ
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Ο
δήμαρχος
Χερσονήσου
Γιάννης
Μαστοράκης, στη συνεδρίαση της Διαρκούς
Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής
Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής,
συμμετείχε ο δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Μαστοράκης, με θέμα την
επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών».Ο κ. Μαστοράκης κατέθεσε τις
απόψεις και τις προτάσεις της δημοτικής αρχής, σχετικά με την επικείμενη
τροποποίηση του ΚΟΚ για την κυκλοφορία των «γουρουνών» και επανέλαβε ότι
ο Δήμος Χερσονήσου συμφωνεί με τις τροποποιήσεις.
Περισσότερα Εδώ
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Ο
Δήμος
Χερσονήσου
συνεργάτης του TEZ TOUR

ο

καλύτερος

Στη Μόσχα για 3η συνεχόμενη χρονιά βραβεύτηκε ο Δήμος Χερσονήσου σαν ο
"Καλύτερος Συνεργάτης" από τον μεγάλο και σημαντικό Ρώσο Τουρ-Οπερέϊτορ
TEZ TOUR.
Περισσότερα Εδώ
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Επίσημα στο Δήμο το ακίνητο του
καταργηθέντος Ειρηνοδικείου Χερσονήσου
Επίσημα πλέον από σήμερα περνά στην κυριότητα του Δήμου Χερσονήσου το
ακίνητο στο οποίο στεγαζόταν το καταργηθέν Ειρηνοδικείο Χερσονήσου. Ο
δήμαρχος Χερσονήσου, Γιάννης Μαστοράκης και η προϊσταμένη της Κτηματικής
Υπηρεσίας Ηρακλείου κ. Ελένη Χριστοδουλάκη συνυπόγραψαν το πρωί
πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του ακινήτου που βρίσκεται στο κέντρο του
Λιμένα Χερσονήσου.
Περισσότερα Εδώ
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Ποταμιές – Μάλια : 40ο Ράλλυ Κρήτης
Ο Αθλητικός Όμιλος Κρήτης θα φιλοξενήσει στην Κρήτη τον πρώτο αγώνα του
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ασφάλτου του 2018, προκηρυγμένο από
την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας, ΟΜΑΕ. Το 40ο Ράλλυ
Κρήτης έχει επετειακό χαρακτήρα αφού συμπληρώνονται 40 αγώνες από την
πρώτη διεξαγωγή του το 1979.
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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