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ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΒΕΧ

Συνάντηση 

εταίρων έργου 
Με την συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χα-

νίων ως επικεφαλής εταίρου, πραγματο-

ποιήθηκαν   στις 6 και 7 Ιουνίου στην έδρα

του INSULEUR (ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩ-

ΣΗΣ) στην Χίο, η 3η Συνάντηση της Ομά-

δας Διαχείρισης Έργου (Steering committee

meeting) καθώς και το 3ο  Διακρατικό Ερ-

γαστήριο Δικτύωσης (Τransnational

Νetworking Workshop) του προγράμματος

Innovagro (Interreg – Adrion).

Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησαν

στην συνάντηση που φιλοξενήθηκε από το

INSULEUR, το μέλος του ΔΣ και Υπεύθυνος

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων,

κ. Δημήτρης Μουντάκης και ο δι-

ευθυντής της Εταιρίας Ανάπτυξης

του Επιμελητηρίου και Υπεύθυνος

του Εργου κ. Θοδωρής Τσιμρικίδης.

Μία διαφορετική ταυτότητα
για τη βιώσιμη ανάπτυξη
της Αγ. Μαρίνας μέσω του
τουρισμού που θα σέβεται
τον ντόπιο και τον επισκέ-
πτη, με καλύτερη προσβα-
σιμότητα, περισσότερους ελεύ-
θερους δημόσιους χώρους αλλά
και ανάδειξη του φυσικού περι-
βάλλοντος και της τοπικής γα-
στρονομίας, προτείνουν μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές του Πανεπιστημί-
ου του Ντένβερ των ΗΠΑ μέσα από
έρευνα που πραγματοποίησαν για
το αστικό τμήμα της περιοχής.

H
έρευνα έγινε στο πλαίσιο του θερι-

νού εργαστηρίου 9 μεταπτυχιακών

φοιτητών που διέμειναν για 15

ημέρες στην Αγ. Μαρίνα και παρουσιάστη-

κε χθες στο ΚΑΜ.

Η περιοχή που μελέτησαν οι μεταπτυχια-

κοί φοιτητές ήταν το αστικό τμήμα της Αγ.

Μαρίνας, γύρω από την Π. Ε. Ο. και εξέτα-

σαν τα προβλήματα, τις δυναμικές, τις πι-

θανές λύσεις που μπορεί να αναζητηθούν

ώστε να αναβαθμιστεί η λειτουργικότητα της

περιοχής αυτής σε όλα τα επίπεδα, όσον αφο-

ρά τον κοινωνικό ιστό, την αισθητική, το πε-

ριβάλλον και την οικονομική εξέλιξη.

Οι φοιτητές πρότειναν την δημιουργία ενός

ενιαίου φορέα με σκοπό την διαχείριση της

περιοχής όπου θα συνεργάζονται δήμος, επι-

χειρηματίες, επαγγελματίες

του τουρισμού και άλλοι φορείς.

Αναφερόμενοι στο branding (ταυτότητα τό-

που) της Ν. Κυδωνίας, τόνισαν ότι το μο-

ντέλο του μαζικού τουρισμού δεν είναι

βιώσιμο στην περιοχή και πρότειναν ένα μο-

ντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που

θα προωθεί τον τουρισμό βάσει των ιδιαί-

τερων χαρακτηριστικών του τόπου, που θα

ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα των

μικρών επιχειρήσεων έχοντας οφέλη για

τους ντόπιους και έτσι θα αντέχει απέναντι

στην ευμετάβλητη τουριστική βιομηχανία.

Παράλληλα επεσήμαναν πως η Νέα Κυ-

δωνία βρίσκεται κοντά σε ένα μεγάλο αριθ-

μό προορισμών στην ενδοχώρα του Νομού

ή προς παραθαλάσσιες περιοχές, για ημε-

ρήσιες εκδρομές, και έτσι ως προορισμός θα

μπορούσε να προσελκύσει επισκέπτες που

ενδιαφέρονται για αγροτουρισμό, οικολογι-

κό τουρισμό, γαστρονομικό τουρισμό κ.α

Για την πρόσβαση και σύνδεση της Αγ. Μα-

ρίνας τόνισαν ότι θα πρέπει να υπάρξει βελ-

τίωση των υποδομών για την ασφαλή διέ-

λευση των τουριστών αλλά και των ντόπιων

όσον αφορά το οδικό δίκτυο, τις διαβάσεις

και τα πεζοδρόμια καθώς και καλύτερη

διαχείριση των πάρκινγκ. Μάλιστα παρου-

σίασαν εικόνες από την υφιστάμενη κατά-

σταση με στενά πεζοδρόμια, ανύπαρκτες

διαβάσεις για πεζούς, ΑμΕΑ  αλλά και

πεζοδρόμια κατειλημμένα από ταμπέλες

ή εμπορεύματα τουριστικών καταστη-

μάτων. Μάλιστα, υπέδειξαν βελτιώσεις

που μπορούν να γίνουν βραχυπρόθεσμα

όπως σήμανση πεζοδρομίων, προει-

δοποιητικά σήματα διασταύρωσης,

προσβάσιμες ράμπες κ.α

Οι καθηγήτριες Πανεπιστημίου του

Ντένβερ Dr Carrie Makarewicz και

Dr Jennifer Steffel Johnson ανα-

φέρθηκαν σε προηγούμενη συνεργασία

τους με το Δήμο Χανίων (για αξιοποί-

ηση και χρήσεις του Φρουρίου Ιτζεδίν),

επισημαίνοντας πως αυτή τη φορά

τους προτάθηκε ως πρότζεκτ η περιο-

χή της Αγ. Μαρίνας και οι φοιτητές επι-

κεντρώθηκαν στο περιβάλλον και στο

μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, στη

προσβασιμότητα κτλ

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Χα-

νίων Τ. Βάμβουκας στάθηκε στην

εξαιρετική συνεργασία με το Πανε-

πιστήμιο του Ντένβερ καθώς ο δήμος

μπορεί να ωφεληθεί μέσα από τα

συγκεκριμένα πρότζεκτς- έρευνες των

φοιτητών. 

ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Προτάσεις για
την Αγία Μαρίνα 

10 | Τοπικά Χανιώτικα νέα | Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019

Από
την παρουσίαση

της έρευνας μεταπτυχιακών
φοιτητών του Πανεπιστημίου
του Ντένβερ για το αστικό
τμήμα της Αγ. Μαρίνας που

πραγματοποιήθηκε 
στο Κ.Α.Μ.

Οι καθηγήτριες Πανεπιστημίου του Ντένβερ Dr Carrie
Makarewicz και Dr Jennifer Steffel Johnson.

ΕΛΕΝΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
foudoulaki@haniotika-nea.gr

ΣΤΗΝ ΚΙΣΣΑΜΟ

Μαθήματα

κολύμβησης 

Ο Δήμος Κισσάμου ενημερώνει

ότι συνεχίζονται οι εγγραφές για τα

δωρεάν μαθήματα εκμάθησης

κολύμβησης “Εις μνήμην Θεο-

δώρου Εμμ. Σταθάκη”. Τα μα-

θήματα θα παραδίδονται, πρωινές

ώρες, σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών

στην παραλία Μαύρος Μώλος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

καταθέτουν αίτηση εγγραφής στη

Γραμματεία του Δήμου Κισσάμου

έως τις 18 Ιουνίου.

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Δράσεις για 

την εθελοντική

αιμοδοσία
Δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα Αιμοδότη (14 Ιουνίου) ορ-

γανώνει ο Σύλλογος Αιμοδοτών

“Άγιος Ιωάννης” Χανίων σε συνερ-

γασία με το Γενικό Νοσοκομείο Χα-

νίων και την ασφαλιστική εταιρεία

“Interamerican”:

• Σήμερα θα γίνει διανομή φυλλα-

δίων στο κέντρο των Χανίων, από

εθελοντές αιμοδότες, μέλη του Συλ-

λόγου Αιμοδοτών, με περιεχόμενο

σχετικό με την αιμοδοσία.  

• Αύριο θα πραγματοποιηθεί Εθε-

λοντική Αιμοδοσία στην Αίθουσα

Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Χανίων (Δημαρχιακό Μέγα-

ρο) από τις 9 π.μ. μέχρι και τις 2 μ.μ.

Επίσης οι εθελοντές θα έχουν την ευ-

καιρία να δώσουν δείγμα μυελού τω-

νοστών και να ενημερωθούν για τη

δωρεά βλαστοκυττάρων. Παράλληλα με

την διεξαγωγή της αιμοδοσίας, από τις

12.30 μ.μ. μέχρι τις 2 μ.μ., σε χώρο πα-

ρακείμενο της εισόδου του Δημαρ-

χείου τον κόσμο θα ψυχαγωγήσει ο

μουσικός Μάνος Παπαδάκης.

ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αδεια ειδικής

μίσθωσης 
Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και

Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενό-

τητας Χανίων γνωστοποιείται ότι η

ηλεκτρονική κλήρωση για τη χορή-

γηση μίας νέας άδειας ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ

αυτοκινήτου με έδρα το Δήμο Πλατα-

νιά, σε ένα ενδιαφερόμενο από όσους

αιτήθηκαν και πληρούν τις νόμιμες

προϋποθέσεις,  θα διενεργηθεί την Τε-

τάρτη 19 Ιουνίου και ώρα 11πμ., στο

Γραφείο του Διευθυντή Επιβατικών

Μεταφορών (γραφείο 305), στον 3ο

όροφο του κτιρίου του Υπουργείου Υπο-

δομών και Μεταφορών στην οδό Ανα-

στάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου Αθή-

να. 


