
 

  

  

  

 

Νέο σκάφος για το Λιμεναρχείο του Δήμου 

Χερσονήσου 

Ένα νέο σκάφος βρίσκεται στη διάθεση του Λιμενικού Σώματος του Δήμου 

Χερσονήσου. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου προμηθεύτηκε και 

παραχώρησε προς χρήση στο Λιμεναρχείο το νέο σκάφος σε μία περίοδο  με 

μεγάλες ανάγκες και αυξημένες απαιτήσεις για τους λιμενικούς. Σύμφωνα με τη 

διοικητή του τμήματος ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ Αθανασία Περισυνάκη, το ευέλικτο 

και ασφαλές σκάφος ναυπηγήθηκε στην Ελλάδα με τεχνικές προδιαγραφές που 

σχεδιάστηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος. Το σκάφος 

βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και το πλήρωμά του αποτελείται 

από τρία άτομα, έναν κυβερνήτη, έναν αρμενιστή, και ένα μηχανοδηγό, ενώ τα 

περισσότερα στελέχη που υπηρετούν στο τμήμα είναι ικανά να διακυβερνήσουν 

το σκάφος, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του χρόνου επέμβασης σε 

περίπτωση που απαιτηθεί.  

Περισσότερα Εδώ 
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Βράβευση φοιτητών από το δημοτικό ίδρυμα 

Έλλη Αλεξίου 

Στην κατάμεστη  από γονείς , φοιτητές και εκπαιδευτικούς αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  Μαλίων, πραγματοποιήθηκε στις 27 

Δεκεμβρίου 2018, η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση του ιδρύματος ΕΛΛΗ 

ΑΛΕΞΙΟΥ, βράβευσης των μαθητών Λυκείων του Δήμου Χερσονήσου,  που 

εισήχθησαν  το 2018 στις σχολές της Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης. 

Παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Γιάννη Μαστοράκη, του προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Τσαντηράκη, των 

κ.κ.  Αντιδημάρχων  Ευθύμιου Μουντράκη, Εμμανουήλ  Κουλούρα και  Νικολάου 

Αργυράκη , του προέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου 

Χερσονήσου κ. Ιωάννη Ρουσάκη  και του προέδρου του ιδρύματος κ. Νικηφόρου 

Λαμπρινού, απενεμήθηκαν έπαινοι και αριστεία στους τρείς πρώτους, που 

συνοδεύονται από υποτροφίες των χιλίων ευρώ για τον καθένα στο πλαίσιο της 

ενίσχυσης της ιδέας της αριστείας και της άμιλλας, αλλά και της προσπάθειας 

που καταβάλλει κάθε οικογένεια. 

Περισσότερα Εδώ 
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Κλειστή η έξοδος του ΒΟΑΚ από Ηράκλειο 

προς Κοκκίνη Χάνι 

Η έξοδος του ΒΟΑΚ από Ηράκλειο προς Κοκκίνη Χάνι θα παραμείνει κλειστή 

μέχρι να αποπερατωθούν οι προγραμματισμένες εργασίες κατασκευής του 

νότιου κλάδου διέλευσης. Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου είναι 

η 28η Φεβρουαρίου 2019, σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση του 

αναδόχου με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ ΑΕ). 

Περισσότερα Εδώ 
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Κοπή βασιλόπιτας του Δημοτικού 

Συμβουλίου και των υπαλλήλων του Δήμου 

Χερσονήσου  

Με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου. Ο δήμαρχος, Γιάννης Μαστοράκης 

έκοψε τη βασιλόπιτα και μοίρασε τα κομμάτια στους επικεφαλής των δημοτικών 

παρατάξεων και στους δημοτικούς συμβούλους. Ευχήθηκε σε όλους καλή και 

δημιουργική χρονιά με υγεία και βέλτιστες αποφάσεις για τον τόπο και τους 

δημότες. Το φλουρί της βασιλόπιτας και το δώρο που το συνόδευε, ένα βιβλίο, 

κέρδισε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος 

Τσαντηράκης. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου 

Χερσονήσου, τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, στις εγκαταστάσεις της Παιδικής 

Εξοχής Κοκκίνη Χάνι. Στην καθιερωμένη εκδήλωση για το κόψιμο της 

βασιλόπιτας και την υποδοχή του νέου έτους ήταν παρόντες ο Δήμαρχος 

Χερσονήσου κ. Γιάννης Μαστοράκης, οι Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι  των ΝΠΔΔ 

του Δήμου, Δημοτικοί Σύμβουλοι και πολλά στελέχη και υπάλληλοι του Δήμου. 

Περισσότερα Εδώ 
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Ενημέρωση κοινοτικών εκλογέων για 

εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς 

καταλόγους του Δήμου μας  

Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 

που διαμένουν στο Δήμο Χερσονήσου και επιθυμούν να εγγραφούν στους 

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Χερσονήσου προκειμένου να 

ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις προσεχείς αυτοδιοικητικές (δημοτικές 

και περιφερειακές εκλογές) καθώς και  για την ανάδειξη των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019, να προσέλθουν μέχρι την 28 

Φεβρουαρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας 

Χερσονήσου με το ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας τους (αστυνομική ταυτότητα 

ή διαβατήριο). 

Επίσης όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του 

Δήμου μας παρακαλούνται να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα της 

Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου μέχρι την ίδια παραπάνω προθεσμία 

προκειμένου να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους. 

Περισσότερα Εδώ 
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10 ξενοδοχεία του Δήμου Χερσονήσου 

κατέκτησαν τα βραβεία TUI Top Quality 2019  

Ο ταξιδιωτικός κολοσσός  TUI απένειμε τα βραβεία TUI Top Quality 2019 στα 

καλύτερα ξενοδοχεία παγκοσμίως, με κριτήριο τις αξιολογήσεις των 

επισκεπτών. Συνολικά 79 ξενοδοχεία από όλη την Ελλάδα διακρίθηκαν και 

κατέκτησαν τα βραβεία, με 10 εξ αυτών να βρίσκονται στο Δήμο Χερσονήσου, 

γεγονός που επιβεβαιώνει τις υψηλές προδιαγραφές και το υψηλό επίπεδο 

παροχής υπηρεσιών των ξενοδοχειακών μονάδων  που βρίσκονται στο δήμο 

μας. Τα κριτήρια επιλογής ήταν: α) Τουλάχιστον 30 αξιολογήσεις από την 

έρευνα επισκεπτών της TUI στο τελευταίο έτος, β) Η απάντηση στο ερώτημα: 

«Πώς αξιολογείτε το ξενοδοχείο/κατάλυμά σας συνολικά» και οι απαντήσεις 

που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις των επισκεπτών της TUI πρέπει να 

έχουν ελάχιστη βαθμολογία 8,7/10, γ) Η σωστή εκτέλεση του ελέγχου 

ασφαλείας της TUI και δ) Πιστοποιητικό ασφάλειας της πισίνας της TUI 

Deutschland. Τα ξενοδοχεία που βραβεύτηκαν από το Δήμο Χερσονήσου είναι: 

•    Alexander Beach Hotel & Village  

•    Cactus Royal  

•    Creta Maris Beach Resort 

•    Grecotel Amirandes  

•    Hotel Anissa Beach & Village 

•    Hotel Cretan Malia Park  

•    Hotel Kernos Beach 

•    Ikaros Beach Resort & Spa  

•    Mitsis Alila Exclusive Resort & Spa  

•    TUI SENSIMAR Insula Alba  
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26 ελληνικά ξενοδοχεία απέσπασαν το 

βραβείο TUI Umwelt Champion 2019 

26 ξενοδοχεία από όλα την Ελλάδα κατέκτησαν από την TUI το βραβείο του 

Περιβαλλοντικού Πρωταθλητή 2019 ή αλλιώς TUI Umwelt Champion 2019, με 2 

εξ αυτών να βρίσκονται στο Δήμο Χερσονήσου, το Cactus Royal στη Σταλίδα 

και το Cretan Malia Park στα Μάλια. Τα ξενοδοχεία που κατακτούν αυτό το 

βραβείο διακρίνονται για τα υψηλά περιβαλλοντικά, οικολογικά και κοινωνικά 

πρότυπα, υποστηρίζουν φιλανθρωπικές δράσεις και χρησιμοποιούν συστήματα 

εξοικονόμησης νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, προϊόντα βιολογικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον, καθώς επίσης απαιτείται να έχουν έγκυρο πιστοποιητικό 

βιωσιμότητας. 

Περισσότερα Εδώ 
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Προμήθεια φωτογραφιών για την τουριστική 

προβολή του Δήμου Χερσονήσου 

Έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, 

εγκρίθηκε η προμήθεια νέων φωτογραφιών για την τουριστική προβολή του 

δήμου. Η ανάθεση των εργασιών για την προμήθεια φωτογραφιών είναι 

απαραίτητη για τον εμπλουτισμό και την ανανέωση του υπάρχοντος υλικού, το 

οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε διάφορες προωθητικές ενέργειες όπως είναι οι 

χάρτες και τα έντυπα πληροφόρησης και τουριστικής προβολής, η ιστοσελίδα 

www.landofexperiences.gr και γενικότερα οι ενέργειες που προβλέπονται στο 

Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής που έχει εγκριθεί από τον ΕΟΤ. Οι 

θεματικές ενότητες των εν λόγω φωτογραφιών, είναι οι εξής: φύση, αναψυχή, 

πολιτισμός, γαστρονομία, δημοφιλείς και λιγότερο γνωστές παραλίες, 

δραστηριότητες, παραδοσιακά χωριά, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, εκκλησίες, 

μοναστήρια, γήπεδα γκολφ,  καταδύσεις, ιππασία, σπήλαια, φαράγγια, 

μονοπάτια, φεστιβάλ, εκθεσιακό κέντρο, συνεδριακό κέντρο. Η φωτογράφιση 

θα χωριστεί σε 4 χρονικά διαστήματα, για να καλυφθούν όσο το δυνατόν 

πληρέστερα οι 4 εποχές του χρόνου με τις εναλλαγές χρωμάτων και 

δραστηριοτήτων στα σημεία ενδιαφέροντος. 
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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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