"Πρόληψη αποβλήτων για μαθητές" και βραβεύσεις
για το Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης
Η πρόληψη είναι το μέλλον στη διαχείριση αποβλήτων και οι νέοι είναι η ελπίδα για
να το πετύχουμε. Παραδοσιακά, τα στερεά απόβλητα θεωρούνται μια από τις κύριες
πηγές ρύπανσης. Η ανακύκλωση και η ανάκτηση αποβλήτων αποτελεί πολύ καλύτερη
λύση σε σχέση με τη (μη βιώσιμη) υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση, ωστόσο, η
πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων είναι η βέλτιστη επιλογή.

Περισσότερα Εδώ
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Στην Κρήτη για πρώτη φορά σημαντικοί Έλληνες
δημιουργοί που εμπνέονται και προβάλλουν
διεθνώς τον Μινωικό πολιτισμό
Σημαντικοί Έλληνες δημιουργοί, διακεκριμένοι αρχαιολόγοι, επιστήμονες και
δημοσιογράφοι συμμετέχουν ως ομιλητές στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο
πλαίσιο

του

Ευρωπαϊκού

Έτους

Πολιτιστικής

Κληρονομιάς

2018.

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου,
σηματοδοτεί την έναρξη παράλληλης έκθεσης με πρωτότυπες σύγχρονες δημιουργίες,
εμπνευσμένες από τον Μινωικό πολιτισμό, και πλαισιώνεται από εργαστήρια αρχαίων
τεχνικών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος
Αρναουτάκης και η Πρόεδρος του Branding Heritage Κατερίνα Φρέντζου τίμησαν τη
διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια Σοφία Κοκοσαλάκη για την προσφορά της στην
ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού και της ιδιαίτερης πατρίδας της, της Κρήτης.
Περισσότερα Εδώ
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Εγκαινιάστηκε η έκθεση για τη “Μέλισσα στον
Κρητομυκηναϊκό Πολιτισμό”
Εγκαινιάστηκε σήμερα Σάββατο, στις 7.30 το απόγευμα, στη Βασιλική του Αγίου
Μάρκου, η θεματική έκθεση με θέμα: “Η Μέλισσα στον Κρητομυκηναϊκό Πολιτισμό”
με συμμετοχή 44 καλλιτεχνών.
Περισσότερα Εδώ
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Απόφαση «ΒΟΜΒΑ» : Τα ξενοδοχεία δεν οφείλουν
δικαιώματα για τις τηλεοράσεις στα δωμάτια
Με αίτηση του Handelsgericht Wien (εμπορικού πρωτοδικείου Βιέννης -Αυστρία) για
την έκδοση προδικαστικής απόφασης σχετικά με τις απαιτήσεις του ΟΣΔ προστασίας
ραδιοτηλεοπτικών πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, για τις τηλεοράσεις στα
δωμάτια ξενοδοχείου, την εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα και την απόφαση
αυστριακού δικαστηρίου, δρομολογούνται πολύ σοβαρές εξελίξεις, σε ένα θέμα που
ταλανίζει και την ελληνική ξενοδοχία.
Περισσότερα Εδώ
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Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Γιάννης Μαστοράκης
προσκαλεί
Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Γιάννης Μαστοράκης σας προσκαλεί στην εκδήλωση
μνήμης και απόδοσης φόρου τιμής για την 77η επέτειο της «Μάχης του Κοψά» (Μάχη
της Κρήτης, Μάιος 1941). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Μαΐου
2018 στο ύψωμα του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στην Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου
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Συνάντηση με διευθυντές ξενοδοχείων για τη
ναυαγοσωστική κάλυψη

Το αδιέξοδο στο οποίο φαίνεται ότι οδηγείται η παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής
ασφάλειας από τους δήμους την τρέχουσα θερινή περίοδο με τα νέα δεδομένα - όπως
προκύπτουν από την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 31/2018 για τη
ναυαγοσωστική κάλυψη, περιέγραψε αναλυτικά στους διευθυντές μεγάλων
ξενοδοχειακών μονάδων του Δήμου Χερσονήσου χθες το μεσημέρι ο δήμαρχος,
Γιάννης Μαστοράκης.
Περισσότερα Εδώ
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Σε κλίμα συγκίνησης η βράβευση της οικογένειας
Καράτζη
Μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε απόψε η εκδήλωση για τον τουρισμό
που διοργάνωσε ο Ροταριανός Όμιλος Ηράκλειο-Candia πραγματοποιεί την Τρίτη
15/05/2018.
Περισσότερα Εδώ
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Κτίριο - «κόσμημα» στο Βορίτσι για τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις
Ένα μικρό χωριό που δεν παύει να είναι μεγάλο στις καρδιές μικρών και μεγάλων Εγκαίνια

με

ιστορικές

αναδρομές

και

μελωδίες.

Βορίτσι... Η αλήθεια είναι πως απ’ το πρώτο άκουσμα κιόλας το μυαλό ταξιδεύει σε
κάτι μικρό και κομψό... Ένα μικρό χωριό που δεν παύει να είναι μεγάλο στις καρδιές
μικρών και μεγάλων που έχουν μεγαλώσει, αλλά και ζήσει όμορφες στιγμές σε αυτό…
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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