
Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Χανίων
Ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Χανίων καλεί τα μέλη του που έχουν τρία (3) προστα-
τευόμενα τέκνα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα “δωρεάν δια-
νομή αποσυρόμενων προϊόντων”. Με φορολογητέο εισόδημα μέχρι 14.400 ευρώ.
1. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορ. έτους 2015.
2. Το αντίστοιχο έντυπο Ε1.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Υπεύθυνη Δήλωση (θα διατίθεται από τον σύλλογο).
5. Προσκόμιση της τριτεκνικής κάρτας, θεωρημένη.
Η συγκέντρωση των εγγράφων θα γίνεται στα γραφεία του συλλόγου από 8 Νοεμβρί-
ου μέχρι και 25 Νοεμβρίου 2016. Για πληροφορίες στον Σύλλογο τηλ.: 2821094334.

•••

Εγγραφές στη Σχολή Κατάρτιση Χανίων
Η σχολή Κατάρτιση Χανίων Κέντρο Διά Βιου Μάθησης στο πλαίσιο κάλυψης των εκ-
παιδευτικών αναγκών και της αυξημένης ζήτησης ξεκινά νέο κύκλο εγγραφών στις
πιο δημοφιλείς επαγγελματικά ειδικότητες για απόκτηση πιστοποιημένων προσό-
ντων: Αισθητική άκρων - αισθητική προσώπου σώματος - κομμωτική τέχνη - μαγειρι-
κή τέχνη και διακόσμηση καθώς επίσης και σε επιμορφωτικά σεμινάρια όπως σεμι-
νάριο μακιγιάζ διάρκειας 25 ωρών. Εγγραφές έως 20 Νοεμβρίου. Για πληροφορίες -
εγγραφές καθημερινά 9 π.μ. - 9 μ.μ. και Σάββατο 9 π.μ. - 1 μ.μ. τηλ.: 2821088880,
www.katartisi-chanion.gr, e-mail: info@katartisi-chanion.gr. 

•••

Εκπαιδευτικές βολές από το Π.Β.Κ.
Τη 14, 15 και 16 Νοεμβρίου και από ώρα 7 τοπική, μέχρι δύσεως ηλίου, θα εκτελού-
νται βολές στην περιοχή “Α” (ALPHA) του Π.Β.Κ. Περισσότερες πληροφορίες για την
ενεργοποίηση και ακριβή οριοθέτηση των επικίνδυνων περιοχών πρέπει οι ναυτιλλό-
μενοι να λαμβάνουν από τα κατά τόπους Λιμεναρχεία, τα οποία ενημερώνονται έ-
γκαιρα από το Π.Β.Κ. ακόμα και για περιπτώσεις ακύρωσης των βολών.

Από τη Διοίκηση

•••

Pilates νέο πρωινό τμήμα
Νέο πρωινό τμήμα Pilates στη σχολή χορού Dance Fit Joy Studio στους Αγίους Απο-
στόλους κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 10.30 π.μ. Έναρξη μαθημάτων 14/11/2016.
Τηλέφωνα για δηλώσεις συμμετοχής: 6947127702 Αφροδίτη.

•••

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης PC Academy
1)Έναρξη νέων τμημάτων Πληροφορικής για παιδιά 25 ευρώ μηνιαίως.
2) Νέα ολιγομελή τμήματα ενηλίκων, πιστοποιητικού πληροφορικής για τον ΑΣΕΠ.
Συνολικό κόστος τριών ενοτήτων 190 ευρώ, 6 ενότητες 300 ευρώ.
Έναρξη τμήματος Ιταλικών ενηλίκων 80 ευρώ/ μήνα για απόκτηση πτυχίου Β2.
3) Αναγνωρισμένο πτυχίο Αγγλικών ενηλίκων από το ΑΣΕΠ επιπέδου Lower και
Proficiency 60 ώρες (3 μήνες) 300 ευρώ.
4) Επισκευή υπολογιστών από 20 ευρώ και κατασκευή ιστοσελίδων σε οικονομικές
τιμές.
Πληροφορίες: Ακρωτηρίου 126, 1ος όροφος (πάνω από το Super Market Χαλκιαδά-
κης). Τηλ. 28210400691, 6937101519, 6932337348. 

•••

Ανακοίνωση Σωματείου ΤΑΧΙ
Ο Σύνδεσμος ιδιοκτητών αυτοκινήτων ΤΑΧΙ καλεί τα μέλη του να ασκήσουν το εκλο-
γικό τους δικαίωμα για τις εκλογές του Σωματείου TAXI Νομού Χανίων ‘Άγιος Χρι-
στόφορος” που θα γίνουν την Πέμπτη 17-11-2016 στα γραφεία του Σωματείου
Μουρνιών 38, από τις 11 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα.

Από το Δ.Σ.

•••

Ανακοίνωση Συλλόγου Τριτέκνων
Δωρεάν φρούτα (πορτοκάλια) στους δικαιούχους κατά προτεραιότητα που κατέθεσαν
αίτηση με εισόδημα 14.400 για τα αποσυρόμενα. Από το γραφείο την Τρίτη 15-11 και
ώρα 09.00 μέχρι 16.00 και μέχρι εξαντλήσεώς των. Οι δικαιούχοι του Καστελίου τα
παραλαμβάνουν από τα Δ. Σφαγεία τη Δευτέρα 14/11 στις 12 μ. Πληρ. τηλ.:
2821094334.

•••

Κέντρο Διά Βιου Μάθησης - Φιλομάθεια
- Μαθήματα SU JOK – εναλλακτική θεραπεία 
- Μαθήματα Επαγγελματικού Μασάζ
Κύκλοι σπουδών 50 ωρών  - Έμπειροι καθηγητές - Επαγγελματική κατάρτιση 
Χορήγηση Βεβαίωσης Σπουδών
Έναρξη μαθημάτων 5 Δεκεμβρίου 2016 Πληροφορίες / εγγραφές: 6976525635
www.enallaktikitherapeiachania.blogspot.gr

•••

Εκδρομή Συλλόγου Διαβητικών Κρήτης
Ο Σύλλογος Διαβητικών, σε συνεργασία με το Τουριστικό Γραφείο “Τζιτζικαλάκης
Travel”, διοργανώνει ημερήσια εκδρομή το Σάββατο 19/11/2016 στο Αρκάδι - Μου-
σείο Ελεύθερνας - Γερακάρη. Δωρεάν για τα μέλη του που είναι ταμειακώς εντάξει
για το 2016 και για τα μη μέλη 10 ευρώ το εισιτήριο λεωφορείου. Ώρα αναχώρησης
8 π.μ. από Δικαστήρια - Αγορά -Φούρνος Κοτσιφάκη - Μαρινόπουλος. Το φαγητό εί-
ναι ελεύθερο για όλους τους συμμετέχοντες. Για εγγραφές στο γραφείο μας Μάρ-
κου Μπότσαρη 68 στο Εργατικό Κέντρο από ώρας 10 π.μ. έως 12 μ. Τρίτη - Τέταρ-
τη - Πέμπτη μέχρι συμπληρώσεως ενός λεωφορείου. Τηλ. επ/νίας: 2821099669,
2821094415, 6979618098.

Εκ του Δ.Σ. Η πρόεδρος Μαρία Σγουρού Ο γ. γραμματέας Γεώργιος Δασκαλάκης
•••
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ
Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελε-

στούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο θα γίνει διακοπή

του ηλεκτρικού ρεύματος: 

1. Στις 16.11.2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 8 π.μ. έως 3 μ.μ., στις

παρακάτω περιοχές: 

Όλη η περιοχή ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ εκτός του χωριού ΜΑΛΑΞΑ & περιοχή Κε-

ραιών. 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από

τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον

λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεω-

ρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απα-

γορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου α-

κόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος α-

τυχήματος. 
Στυλιανός Ε. Μαναρωλάκης

διευθυντής Περιοχής Χανίων

Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών / Περιοχή Χανίων

Αρ./ΗΜ.: Φ.913/ 
11-11-2016

Το Γενικό Λύκειο Ελευθερίου
Βενιζέλου υλοποιεί για την πε-
ρίοδο 2015 - 2018 πρόγραμμα
με τίτλο “younG ENterpreneurs
In eUropean Schools” - GENIUS
(Νέοι επιχειρηματίες στα ευρω-
παϊκά σχολεία) στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus+ ΚΑ2. 

Σ
το σχέδιο μαζί με την Ελλάδα συμ-

μετέχουν η Δανία, η Φινλανδία, η

Ιταλία και η Σλοβακία ως συντο-

νίστρια χώρα. Η δεύτερη κατά σειρά συ-

νάντηση καθηγητών και μαθητών πραγ-

ματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη (Δανία)

στο διάστημα 2 - 9 Οκτωβρίου. Κάθε

ξένη χώρα συμμετείχε με 6 μαθητές και

δύο καθηγητές. Ετσι οι 24 ξένοι μαθητές

που επισκέφτηκαν την Κοπεγχάγη φιλο-

ξενήθηκαν από τις οικογένειες των Δανών

μαθητών. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία

να παρουσιάσουν τις εργασίες που ετοί-

μασαν το προηγούμενο διάστημα. Η ελ-

ληνική ομάδα συμμετείχε με την επιχει-

ρηματική ιδέα «προϊόντα υγείας από τα

πλούτη της Κρητικής γης» όπου ανέλυσαν

τις λεπτομέρειες μιας τέτοιας επιχείρησης

από τον ανταγωνισμό και το κοστολόγιο

μέχρι τη συσκευασία και τις δαπάνες για

τα πρώτα χρόνια λειτουργίας. Στη συνέχεια

οι μαθητές εργάστηκαν σε μικτά σχήμα-

τα (international groups) προκειμένου

να δημιουργήσουν διαφημιστικά σπότ

για κάθε επιχειρηματική ιδέα. Το αποτέ-

λεσμα ήταν εντυπωσιακό με του μαθητές

να δημιουργούν εκπληκτικά σποτ με γυ-

ρίσματα που έκαναν τόσο στο σχολείο όσο

και σε εξωτερικούς χώρους. Στο εβδομα-

διαίο πρόγραμμα υπήρχε φυσικά και πε-

ριήγηση στα αξιοθέατα της Κοπεγχάγης

όπως τη Μικρή Γοργόνα, Τα Βασιλικά Ανά-

κτορα το Nyhawn και μια ωριαία κρουα-

ζιέρα στα κανάλια της πόλης. Την τελευ-

ταία μέρα υπήρχε ολοήμερη εκδρομή

στην πόλη Odense όπου έζησε ο γνωστός

συγγραφέας σε μικρούς και μεγάλους

Hans Cristian Andersen. Αυτό που εξέ-

πληξε όλους μας ήταν η χρήση του πο-

δηλάτου. Θαυμάσαμε τους Δανούς, μι-

κρούς και μεγάλους που έχουν ως πρώτο

μεταφορικό μέσο, το ποδήλατο. Ο δήμος

της πόλης έχει δώσει πολλά κίνητρα

στους ποδηλάτες και με την κατασκευή ευ-

ρύτατου δικτύου ποδηλατοδρόμων, ευελ-

πιστεί η Κοπεγχάγη μέχρι το έτος 2020 να

είναι η πιο φιλική πόλη προς το περιβάλ-

λον παγκοσμίως! Τους μαθητές συνόδεψαν

οι καθηγητές Μπέτυ Χίνου και Παύλος Δό-

τσος.

Οι μαθητές γράφουν:

Για μια εβδομάδα είχα την ευκαιρία με το

πρόγραμμα Erasmus+ να επισκεφτώ τη

Δανία και να δουλέψω μαζί με άλλους μα-

θητές από το εξωτερικό. Γνώρισα την

Κοπεγχάγη με τη βοήθεια των Δανών μα-

θητών και το σχολείο της, ένα μεγάλο,

εντυπωσιακό σχολείο για τα δεδομένα των

Χανίων. Η φιλοξενία ήταν απίστευτη, τα

παιδιά και αυτά ήταν μοναδικά. Ήταν μια

ανεκτίμητη εμπειρία την οποία άνετα θα

ξαναζούσα για μια ακόμη φορά. 

Κωνσταντίνα Τσακιράκη

Η συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο πρό-

γραμμα, αποτέλεσε μια σημαντική αρωγή

στην επαφή μας με άλλους πολιτισμούς και

άλλες κουλτούρες. Βοήθησε στις συνανα-

στροφές μας με άτομα απο διάφορες ευ-

ρωπαϊκές χώρες καθώς και στη διεύρυν-

ση των οριζόντων μας μέσα απο τις ερ-

γασίες που κάναμε σε μικτές ομάδες με

άτομα απο όλα τα παρευρισκόμενα κράτη.

Αυτή ηταν μια αξέχαστη εμπειρία και μέσα

απο αυτή μάθαμε καινούργια πράγματα

για την κοινωνία την οποία επισκεφτήκαμε

και για τους κατοίκους της.

Ειρήνη Ζερβουδάκη

Η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Erasmus αποδείχτηκε πραγματικά μια

εξαιρετική εμπειρία! Αξιοποιήσαμε κάθε

ευκαιρία του προγράμματος όπως η συλ-

λογική προσπάθεια για κοινό στόχο, η επα-

φή με άτομα με διαφορετικές νοοτροπίες

και βέβαια η μοναδική εμπειρία του τα-

ξιδιού σε μια ευρωπαϊκή χώρα που διέφερε

κατά πολύ από τη δική μας.

Χρυσάννα Γιαννακοπούλου

Η εμπειρία που είχα την τύχη ν’ αποκτή-

σω από τη συμμετοχή σ’ αυτή την επί-

σκεψη είναι από τις καλύτερες στη ζωή

μου. Είχα την ευκαιρία λοιπόν να γνωρί-

σω έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, μια

κουλτούρα και έναν τόπο μακράν διαφο-

ρετικό από τα δικά μας. Συναναστράφηκα

με ανθρώπους από διάφορες χώρες, από

τους οποίους έμαθα πολλά για τις συνή-

θειες και τις παραδόσεις των τόπων τους.

Ήταν μια εμπειρία την οποία θα ξανα-

ζούσα με την πρώτη ευκαιρία χωρίς δεύ-

τερη σκέψη. Επίσης μου έδωσε το κίνητρο

να ψάξω για μια καλύτερη ζωή στο εξω-

τερικό.

Δημήτρης Γιανναράκης

Ήταν από τις ομορφότερες εμπειρίες

που έχω ζήσει μέχρι τώρα και θα είναι δια-

χρονικά. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω

καινούρια άτομα από άλλες χώρες και να

υιοθετήσω συνήθειες, αλλά και να σκεφτώ

διαφορετικά για τα πράγματα γύρω μου.

Ήρθα πιο κοντά με τους καθηγητές μου και

τους συμμαθητές μου καθώς και με τους

ξένους μαθητές. Εύχομαι στο μέλλον να

μου δοθεί η ευκαιρία να ξαναζήσω μια τέ-

τοια εμπειρία.

Μαρία Βουράκη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS+ KA2

Το Γενικό Λύκειο Ελ. Βενιζέλου στην Κοπεγχάγη


