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» Αναλυτικά όλα τα ονόματα των υποψηφίων από τα Χανιά 

που εισάγονται σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.  

Πανελλήνιες Εξετάσεις2017
Πολλές επιτυχίες για τα Χανιωτάκια 

» Σελ. 5 - 14 & 19 - 27

» Σελ. 2 - 3 » Σελ. 3

Περισσότεροι από 6.000 νέοι
φοιτητές εισάγονται φέτος

σε σχολές του νησιού 
» Σελ. 4



Ανοδος στις σχολές
της Κρήτης 

A
πό τις 39 σχολές που λειτουργούν

σε Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο,

ΤΕΙ, Εκκλησιαστική Ακαδημία και

ΑΣΤΕ Κρήτης, οι 26 είχαν άνοδο με την

υψηλότερη βάση να είναι τα 18786 μόρια

της Ιατρικής (Επιλογή ΓΕΛ Ημερήσια) στο

Ηράκλειο. 

“ΠΑΝΩ” ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ

ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Άνοδος σημειώθηκε σε όλες τις σχολές

του Πολυτεχνείου Κρήτης, παρά την πα-

νελλαδική πτώση των πολυτεχνικών σχο-

λών. Η Αρχιτεκτονική που πέρυσι είχε ση-

μείωσε πολύ μεγάλη πτώση, ανέβηκε φέ-

τος κατά 952 μόρια (7,2%), ενώ μικρή άνο-

δο είχαμε στους Ηλεκτρολόγους Μηχα-

νικούς (0,6%), τους Μηχανικούς Παρα-

γωγής κια Διοίκησης (0,8%) και τους

Μηχανικούς Περιβάλλοντος (0,5%). Τέλος,

η σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

ανέβηκε κατά 530 μόρια (4,9%). Την υψη-

λότερη βάση εισαγωγής έχει φέτος το τμή-

μα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-

χανικών Υπολογιστών (15.730) και τη χα-

μηλότερη η σχολή Μηχανικών Ορυκτών

Πόρων (11.288). 

Η εξέλιξη αυτή, ικανοποίηση ιδιαίτερα

τη διοίκηση του Ιδρύματος, με τον πρύ-

τανη Βασίλη Διγαλάκη να σημειώνει σε

γραπτή του δήλωση: «Το Ανώτατο Πανε-

πιστημιακό Ίδρυμα των Χανίων για μια
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ΤΑΙΟΥ

ΜΟΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΜΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥ-

ΤΑΙΟΥ

ΜΟΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΒΑΣΕΙΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

» Χαμόγελα για την ανοδική πορεία 

του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Την προτίμησή τους στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της
Κρήτης έδειξαν φέτος οι υποψήφιοι των πανελλα-
δικών εξετάσεων, γεγονός που έφερε άνοδο στα πε-
ρισσότερα τμήματα του νησιού. 

Ανοδικά
κινήθηκαν

όλες οι βάσεις
στο Πολυτεχνείο

Κρήτης. 



Περισσότεροι από 6.000 νέοι φοιτητές

εισάγονται σε σχολές που λειτουργούν

στην Κρήτη. Η πλειοψηφία θα εισάγεται

σε σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης και

συγκεκριμένα στο Ηράκλειο. 

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 

Ο νομός Χανίων ετοιμάζεται να υπο-

δεχθεί 1072 νέους φοιτητές, εκ των

οποίων οι 766 πέτυχαν να εισαχθούν σε

σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

και Μηχανικών Υπολογιστών εισάγονται

203, στην Αρχιτεκτονική 121, στο τμήμα

Μηχανικών Περιβάλλοντος 131, στο Μη-

χανικών Παραγωγής και Διοίκησης 186

και στο Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ει-

σάγονται 125. 

Στο ΤΕΙ εισάγονται 306 φοιτητές. 167

στο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και

139 στο Μηχανικών Φυσικών Πόρων και

Περιβάλλοντος. 

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 

Σχεδόν 2.000 νέους φοιτητές θα έχει φέ-

τος το Ρέθυμνο, με τη συντριπτική πλει-

οψηφία τους να κατευθύνεται στο Πα-

νεπιστήμιο Κρήτης. 266 περνούν στο Οι-

κονομικό, 193 στη Φιλοσοφική, 183 στη

Φιλολογία, 177 εισάγονται στην σχολή

Ιστορία – Αχρχαιολογία, 236 στο Τμήμα

Πολιτικής Επιστήμης, 192 στην Κοινω-

νιολογία, 189 στην Ψυχολογία, 188 στο

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

και 191 στο Παιδαγωγικό Προσχολικής

Εκπαίδευσης. 

Στο ΤΕΙ Ρεθύμνου και στο τμήμα Μη-

χανικών Μουσικής Τεχνολογίας και

Ακουστικής εισάγονται 162 φοιτητές. 

ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Του 2.800 ξεπερνούν οι φοιτητές που

πέτυχαν σε σχολή που εδρεύει στον

νομό Ηρακλείου. Σε σχολή του Πανεπι-

στημίου Κρήτης εισάγονται 1201 φοιτη-

τές. Ποιο αναλυτικά, στο Τμήμα Εφαρ-

μοσμένων Μαθηματικών πέτυχαν 163,

στο Μαθηματικό 172, στο Φυσικό 176,

στο τμήμα Χημείας 136, στη Βιολογία 137,

στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Υλικών 125, στο Επιστήμης Υπολογι-

στών 169 και στην Ιατρική 123. 

Σε σχολές του ΤΕΙ στο Ηράκλειο μπαί-

νουν 1418 φοιτητές, οι περισσότεροι εκ

των οποίων στο τμήμα Λογιστικής και

Χρηματοοικονομικής (213). Ακολουθεί το

τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής με

177, το Τεχνολόγων Γεοπόνων με 174, η

Νοσηλευτική με 155, το τμήμα Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών με 150, το Κοι-

νωνικής Εργασίας με 148 νέους φοιτη-

τές, η Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρή-

σεων με 146, το τμήμα Μηχανολόγων

Μηχανικών με 145 και η Διοίκηση Επι-

χειρήσεων με 110.

Τέλος, στο τμήμα Ιερατικών

Σπουδών της Πατριαρχικής Ανώ-

ντατης Ακαδημίας Κρήτης θα φοι-

τήσουν 89 νέοι, και στο Μουσικής και

Ψαλτικής 101. 

ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ 

Στον νομό Λασιθίου εισάγονται 466 νέ-

εοι φοιτητές, εκ των οποίων οι 212 θα

φοιτήσουν στο τμήμα Διοίκησης Επι-

χειρήσεων του ΤΕΙ στον Άγιο Νικόλαο,

οι 151 στο τμήμα Διατροφής και Διαιτο-

λογίας του ΤΕΙ στη Σητεία και 103 στην

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευ-

σης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) στον Άγιο Νικόλαο. 
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ακόμη φορά αποδεικνύει την ανοδική

Ακαδημαϊκή & Ερευνητική δυναμική

του. Και οι πέντε σχολές του Πολυτεχνείου

Κρήτης προσέλκυσαν την έντονη προτί-

μηση των νέων φοιτητών όλης της χώρας

με αιχμή του δόρατος την Καινοτομία &

την Εξωστρέφεια. Η κοινωνία των Χανίων

& το Πολυτεχνείο Κρήτης συνεχίζουν μαζί

με σκληρή δουλειά και έμπρακτα αποτε-

λέσματα να οικοδομούν σε στέρεες βάσεις

το Μέλλον τους απέναντι στην ισοπέδω-

ση & τη μετριότητα». 

Εξάλλου, σε ανακοίνωσή του το Πολυ-

τεχνείο γνωστοποιεί πως κατόπιν ολο-

κλήρωσης της διαδικασίας εξωτερικής

αξιολόγησης από την ανεξάρτητη Αρχή

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποι-

ότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση των

(36) τριάντα έξι Α.Ε.Ι. της χώρας, το Πο-

λυτεχνείο Κρήτης διακρίθηκε ως ένα από

τα (7) επτά Πανεπιστήμια (σε σύνολο 22

Πανεπιστημίων) που απέσπασε την υψη-

λότερη δυνατή επίδοση «Άξιο Θετικής

Μνείας» ("Worthy of Merit"), επιβεβαιώ-

νοντας την κορυφαία ποιότητα της εκ-

παίδευσης, καθώς και το υψηλής στάθμης

ερευνητικό έργο που παρέχονται από το

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα των Χα-

νίων. 

ΑΝΟΔΙΚΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΡΗΤΗΣ

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης σημειώθηκε

πτώση σε 6 από τις δεκαεπτά σχολές ενώ

ανοδικά κινήθηκαν οι βάσεις σε 10 σχο-

λές και μία έμεινε σταθερή.  Τη μεγαλύ-

τερη ποσοστιαία άνοδο είχε το Παιδα-

γωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (νη-

πιαγωγοί) του Ρεθύμνου , όπου η βάση

ανέβηκε κατά 1480 μόρια (16,1%). 

Τη μεγαλύτερη πτώση στο Πανεπιστή-

μιο Κρήτης είχε το τμήμα Οικονομικών

Επιστημών στο Ρέθυμνο, όπου η βάση ει-

σαγωγής έπεσε κατά 1380 μόρια (-11,1%). 

Η υψηλότερη βάση είναι – όπως και πέ-

ρυσι – στην Ιατρική Ηρακλείου και η χα-

μηλότερη στο Παιδαγωγικό Προσχολικής

Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο. 

ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΕΙ 

Άνοδο είχαμε σε 9 από τις 14 σχολές του

ΤΕΙ Κρήτης. Εντυπωσιακή άνοδο της τά-

ξης του 112% έχει το τμήμα ηλεκτρονικών

Μηχανικών στα Χανιά, το οποίο πέρυσι

είχε πέσει κατά 53,2%.

Φέτος, μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε

στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικο-

νομικής στο Ηράκλειο (-13,3%) . 

Την υψηλότερη βάση εισαγωγής έχει το

τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας στη

Σητεία με 13.747 μόρια και τη χαμηλότε-

ρη το τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τε-

χνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. στο Ρέθυ-

μνο με 5.178 μόρια. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

Πτωτικά κινήθηκαν τα δύο τμήματα

της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησια-

στικής Ακαδημίας Κρήτης. Το τμήμα

Μουσικής και Ψαλτικής έπεσε κατά 8,8%

και το τμήμα Ιερατικών σπουδών κατά

11,5%. Πέρυσι και τα δύο τμήματα είχαν

σημειώσει άνοδο. 

Η ΑΣΤΕΚ 

Στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Εκ-

παίδευσης Κρήτης η βάση για τα ΓΕΛ ημε-

ρήσια διαμορφώθηκε στα 13.605 μόρια

(άνοδος 9,9%) και για τα ΓΕΛ εσπερινά στα

14.271 μόρια. 

Σχεδόν
2.000 νέους

φοιτητές θα έχει
φέτος το
Ρέθυμνο

Περισσότεροι από

6.000 νέοι φοιτητές

εισάγονται στην Κρήτη 



ΑΠΕ – ΜΠΕ » Στα ίδια περίπου επί-
πεδα με τα περσινά κυμάνθηκαν
φέτος οι βάσεις εισαγωγής στις
περιζήτητες σχολές της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, ενώ θεα-
ματική ήταν η πτώση στις σχο-
λές του 5ου Επιστημονικού Πε-
δίου εξαιτίας των χαμηλών επι-
δόσεων των υποψηφίων στα
Μαθηματικά και τις Αρχές Οι-
κονομικής Θεωρίας.

Πώς κινήθηκαν οι βάσεις
τη φετινή χρονιά 

» Οι αιτίες 
της ανόδου και 
της πτώσης και 
τα παράδοξα
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Στο 1ο Πεδίο 

Ειδικότερα, στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο των περι-

ζήτητων σχολών, όπως αυτές της Νομικής και της Ψυ-

χολογίας, σημειώθηκε ελαφρά άνοδος χωρίς ωστόσο

να λείψουν και τα αρνητικά πρόσημα. Είναι χαρα-

κτηριστικό ότι η Νομική Αθήνας υποχώρησε κατά 30

μόρια, ενώ αντίθετα η Νομική Θεσσαλονίκης ανέβηκε

κατά 15 και της Θράκης κατά 106 μόρια. «Πρέπει να

υπογραμμιστεί ότι όσο πηγαίνουμε σε χαμηλότερες

επιδόσεις των υποψηφίων η αυξητική τάση διευρύ-

νεται φτάνοντας ακόμη και τα 300 μόρια», επισημαίνει

στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χα-

τζητέγας υπενθυμίζοντας ότι σε αυτό το ιδιαίτερα

ανταγωνιστικό πεδίο το 45% των υποψηφίων δεν ει-

σάγεται σε καμία σχολή.

Στο 2ο Πεδίο  

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο

παρατηρείται μια πτωτική

τάση που από τους ειδικούς

αποδίδεται στη δυσκολία των

Μαθηματικών. Μεσοσταθμι-

κά η πτώση είναι στα 500 μό-

ρια -μείωση που αποτυπώνε-

ται κατ' εξοχήν στις μαθημα-

τικές σχολές. Από την άλλη

πλευρά ωστόσο ο βαθμολογι-

κός πυθμένας του πεδίου αυ-

τού που πέρυσι είχε εξαιρετι-

κά χαμηλές βάσεις (της τάξεως

των 3.000 μορίων) φέτος πα-

ρουσίασε άνοδο. Για το 2ο

Επιστημονικό Πεδίο θα πρέπει

να επισημανθεί ότι ουσιαστι-

κά η πρόσβαση είναι ελεύθερη

αφού οι θέσεις είναι οριακά

περισσότερες από τους υπο-

ψήφιους.

Στο 3ο Πεδίο 

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (ιατρικές σχολές) επιβεβαιώθηκε και φέ-

τος η σταθερή ζήτηση των σχολών υγείας. Οι βάσεις των ιατρικών σχο-

λών αυξήθηκαν από 32 έως 82 μόρια, ενώ αυτή η τάση ανόδου διευ-

ρύνεται στις χαμηλότερες βαθμολογίες φτάνοντας ακόμη και τα 500 μό-

ρια.

Χημείας... παράδοξα 

Στα «παράδοξα», που πάντως έχουν την

ερμηνεία τους, οι ειδικοί περιλαμβά-

νουν τα τμήματα της χημείας τα οποία

παρουσίασαν όλα άνοδο άνω των χιλίων

μορίων. Η άνοδος αυτή οφείλεται στο γε-

γονός ότι τα τμήματα αυτά εντάχθηκαν

φέτος και στο 3ο, εκτός από το 2ο Επι-

στημονικό Πεδίο. Αντιθέτως τα τμήματα

των χημικών μηχανικών που παρέμειναν

στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο είχαν πτώ-

ση της τάξεως των 300 μορίων.

Στο 4ο Πεδίο 

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο τα παι-

δαγωγικά τμήματα ανέβηκαν από

500 έως και 1.300 μόρια, μια άνοδος

που, όπως επισημαίνεται, δεν οφεί-

λεται στις καλύτερες επιδόσεις των

υποψηφίων αλλά στον υπερδιπλα-

σιασμό της ζήτησης. Εδώ ωστόσο θα

πρέπει να επισημανθεί ότι αυτό το

Επιστημονικό Πεδίο καταργείται από

του χρόνου, καθώς οι σχολές του θα

ενσωματωθούν στα υπόλοιπα επι-

στημονικά πεδία.

Στο 5ο Πεδίο 

Στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο οι

χαμηλές επιδόσεις των μαθημα-

τικών και των Αρχών Οικονομι-

κής Θεωρίας επιβεβαιώθηκαν και

στο τελικό αποτέλεσμα. «Παρα-

τηρείται το εντυπωσιακό γεγονός

παραδοσιακά τμήματα των οι-

κονομικών πανεπιστημίων της

Αθήνας και του Πειραιά να πέ-

φτουν κατά 1.300 μόρια» σημει-

ώνει ο Γ. Χατζητέγας. Εξίσου

εντυπωσιακή είναι η πτώση στα

τμήματα λογιστικής και διοίκησης

επιχειρήσεων στα πανεπιστήμια

της περιφέρειας. Χαρακτηριστικό

είναι το παράδειγμα στο τμήμα δι-

οίκησης επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιο-

νίων Νήσων στη Λευκάδα το

οποίο κινήθηκε κάτω από τα

3.000 μόρια.



ΓΕΛ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ (συνέχεια)

ΓΕΛ ΒΑΜΟΥ

ΓΕΛ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
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ΓΕΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
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Εκπτώσεις ανακοίνωσαν η ΑΝΕΚ Lines

και η Blue Star Ferries για τους φοιτητές

που θα κάνουν το νέο τους ξεκίνημα. 

Όπως ανακοίνωσε η ΑΝΕΚ, διευκολύ-

νει τους νέους φοιτητές έως ότου απο-

κτήσουν την φοιτητική τους ταυτότητα,

προσφέροντας οικονομικότερες τιμές :

• Στα δρομολόγια Χανίων  - Ηρακλεί-

ου***

• Έκπτωση 50% σε όλες τις θέσεις επι-

βατών

• Έκπτωση 20% στα ΙΧ και τις Μοτο-

συκλέτες. 

•Στα δρομολόγια του Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΡΕΒΕ-

ΛΗΣ»: 

• Έκπτωση 50% στην Οικονομική Θέση

και στα Αριθμημένα καθίσματα.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟ-

ΡΑΣ

• Η έκπτωση ισχύει από την ημερομη-

νία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων έως

31/10/2017.

• Οι ίδιες εκπτώσεις ισχύουν και για τις

οικογένειες αυτών, εφόσον συνοδεύουν

τον επιτυχόντα.  Η έκπτωση παρέχεται και

στην επιστροφή τους χωρίς τον επιτυ-

χόντα, εφόσον έχουν ταξιδέψει μαζί του

στην μετάβαση, με την επίδειξη του

«Δελτίου Εξεταζομένου Πανελλαδικών

Εξετάσεων 2017» ή φωτοτυπίας αυτού. 

• Η έκπτωση δεν ισχύει σε καμπίνες

LUX.

• Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές.  Σε

κάθε περίπτωση χορηγείται μία έκπτωση,

η μεγαλύτερη σε ποσοστό.

• Η έκπτωση θα παρέχεται με την επί-

δειξη του «Δελτίου Εξεταζομένου Πα-

νελλαδικών Εξετάσεων 2017», τόσο κατά

την έκδοση των εισιτηρίων από τα συ-

νεργαζόμενα πρακτορεία όσο και κατά την

επιβίβαση στο πλοίο. Η επίδειξη του

Δελτίου Εξεταζόμενου Πανελλαδικών

Εξετάσεων ή φωτοτυπία αυτού, είναι

απαραίτητη και στις δύο διαδρομές.

• Η έκπτωση παρέχεται ΚΑΙ στους υπο-

ψηφίους που επιλέχθηκαν με το 10% στις

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 (ως δικαι-

ολογητικό θα προσκομίζεται η εκτύπωση

Επιτυχούς Εισαγωγής). 

•Παράλληλα, η ΑΝΕΚ LINES, στους Φοι-

τητές-Σπουδαστές των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ΑΝΟΙ-

ΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) και

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν & στους κατόχους διεθνούς φοι-

τητικής κάρτας ISIC, προσφέρει :

-50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις επι-

βατών (εκτός LUX)

-20% Έκπτωση στα ΙΧ οχήματα και τις

Μοτοσυκλέτες.

Η BLUE STAR FERRIES, προσφέρει έκ-

πτωση «50% για τον φοιτητή και την οι-

κογένειά του, εφόσον τον συνοδεύει, σε

όλες τις θέσεις εκτός από καμπίνα LUX

και ισχύει έως 31 Οκτωβρίου 2017, για τις

γραμμές των Κυκλάδων, των Δωδεκανή-

σων, του Β.Α. Αιγαίου, το Ηράκλειο και τα

Χανιά». 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εκ-

δώσουν τα εισιτήριά τους από όλα τα συ-

νεργαζόμενα με την BLUE STAR FERRIES

ταξιδιωτικά πρακτορεία, προσκομίζο-

ντας το ”Δελτίο Εξεταζομένων Πανελλα-

δικών Εξετάσεων 2017”. 

ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Εκπτώσεις από ακτοπλοϊκές εταιρείες 

Υψηλότατα ήταν τα ποσοστά επι-
τυχίας για τους υποψηφίους Γε-
νικών Λυκείων και ΕΠΑΛ που
συμμετείχαν στις πανελλαδικές
εξετάσεις από τα Χανιά. Στο με-
ταξύ, οι Χανιώτες επιτυχόντες
φαίνεται να προτίμησαν Σχολές
της Κρήτης χωρίς ωστόσο να
προκύπτει ότι έχουν κάνει «έκ-
πτωση» στις προτιμήσεις και τα
όνειρά τους. 

Σ
υγκεκριμένα, όπως ανέφερε μι-

λώντας στα «Χ.ν.» ο προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Στέλιος Ζερβάκης, το πο-

σοστό των επιτυχόντων στον νομό ξε-

περνάει το 70% επί του συνόλου, ποσοστό

ελαφρώς αυξημένο συγκριτικά με πέ-

ρυσι. 

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το υψη-

λό ποσοστό επιτυχίας των υποψη-

φίων από τα ΕΠΑΛ των Χανίων,

ενώ για πρώτη φορά φέτος Χανιώ-

τες μαθητές των Επαγγελματικών

Λυκείων θα διαβούν τις πύλες Πα-

νεπιστημίων με το νέο θεσμικό πλαί-

σιο (ποσοστό 1% επί του συνόλου) που

ισχύει για τους εισακτέους των ΑΕΙ. 

«Δεν υπάρχει σχολείο

των Χανίων που να μην

έχει επιτυχόντα, ενώ οι επιτυ-

χίες καλύπτουν όλη την γκάμα των

Σχολών», τόνισε σχετικά ο κ. Ζερβάκης. 

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πολλοί

υποψήφιοι από τα Χανιά έβαλαν ψηλά στη

λίστα των επιλογών τους Σχολές από την

Κρήτη. 

«Από ό,τι φαίνεται, για ευνόητους λόγους

που έχουν να κάνουν με την οικονομική

κρίση, οι υποψήφιοι από τα Χανιά επέ-

λεξαν Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

που είναι στο νησί. Ωστόσο, είναι σημα-

ντικό ότι οι Σχολές που διάλεξαν είναι κα-

λές Σχολές και αποτέλεσαν πρώτες επι-

λογές τους. Κατάφεραν δηλαδή και να πα-

ραμείνουν στο νησί αλλά και να πάνε στη

Σχολή που θέλουν», επεσήμανε ο κ. Ζερ-

βάκης. 

ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Εξάλου, με γραπτή ανακοίνωσή του, ο κ.

Ζερβάκης στέλνει ένα προσωπικό μήνυ-

μα στους μαθητές, αναφέροντας τα εξής: 

«Αγαπημένοι μας απόφοιτοι μαθητές! Ξε-

κινώντας την εμπειρία των Πανελλαδικών

τον Ιούνιο, σας είχα πει: «Κυνηγήστε με

πάθος τα όνειρά σας για ένα νέο κύκλο

ζωής και σπουδών. Η κοινωνία μας, έχει

ανάγκη από νέους με μόρφωση, ποιότη-

τα και στόχους, που επιθυμούν το καλύ-

τερο και το υψηλότερο, ατομικά και συλ-

λογικά.» 

Σήμερα που τα αποτελέσματα πλέον

ανακοινώθηκαν, σας δηλώνω ότι συμμε-

τέχω στη χαρά σας. Ένα ελπιδοφόρο και

ταυτόχρονα όμορφο ξεκίνημα ανοίγεται

πλέον μπροστά σας. Στα φοιτητικά σας

χρόνια θα αποκτήσετε πολύτιμες γνώσεις

και εφόδια που θα είναι ο οδηγός για να

χτίσετε τη νέα Ελλάδα που όλοι ονειρευ-

όμαστε.

Με ανοιγμένα λοιπόν τα φτερά σας,

πετάξτε ψηλά. Όσο πιο ψηλά μπορείτε.

Ακόμα κι αν ο ουρανός μοιάζει να είναι

γκρίζος και απειλητικός, μη φοβηθείτε.

Μετά τα σύννεφα υπάρχει πάντα το φως.

Μην το ξεχνάτε ποτέ!

Για όσους από εσάς αυτή τη χρονική

στιγμή δεν καταφέρατε να πραγματοποι-

ήσετε τα όνειρα σας, να θυμάστε ότι η επι-

τυχία δεν είναι οριστική, η αποτυχία δεν

είναι μοναδική. Αυτό που μετράει είναι το

κουράγιο να συνεχίζεις».

ΔΗΜ. ΜΑΡ.         

ΣΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Υψηλά ποσοστά
επιτυχίας για 
τα Χανιωτάκια 
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Για αλλαγές στο σύστημα επιμένει ο Γαβρόγλου 
ΑΠΕ – ΜΠΕ » «Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και να θυμούνται όσα έμαθαν στο σχο-

λείο», ευχήθηκε ο υπουργός Παιδείας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά την ολοκλήρωση της συ-

νεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής.

Στο ερώτημα για τις αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις, ο κ. Γαβρογλου είπε

στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «πρέπει να αλλάξει το σημερινό σύστημα των πανελλαδικών

εξετάσεων όχι όμως και να καταργηθούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση». Υπογράμμισε ακόμη πως «αυτή τη στιγμή με το υπάρχον

σύστημα μόλις το 20% των μαθητών καταφέρνουν να περνούν στις 5 πρώτες σχο-

λές της προτίμησης του, ενώ το 18% περνά με βαθμολογία κάτω από τη βάση». 

Όπως δήλωσε ο υπουργός Παιδείας στο Πρακτορείο, «πρέπει να υπάρξει ένα εξε-

ταστικό σύστημα, αξιόπιστο και παιδαγωγικού χαρακτήρα».

Ο προϊστάμενος
της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Στέλιος
Ζερβάκης.



«Το ήθελα
πολύ»
Μαρίνα

Χουστουλάκη, 

Ιατρική Ηράκλειο

Τέταρτη στην Ιατρική

Ηρακλείου πέρασε η

Μαρίνα Χουστουλάκη, συγκεντρώνοντας 19.261

μόρια. «Ηταν η πρώτη μου επιλογή γιατί το

πανεπιστήμιο είναι πολύ καλό», τονίζει,

περιγράφοντας τα συναισθήματά της.

«Νιώθω πολύ χαρούμενη. Είναι η δεύτερη

χρονιά που έδωσα. Το ήθελα πάρα πολύ.

Ολα τα παιδιά που έχουν ένα όνειρο

πρέπει να το προσπαθήσουν, αν έχουν την

οικονομική ή οποιαδήποτε άλλη

δυνατότητα. Είναι επίσης σημαντική η

υποστήριξη των γονέων. Προσωπικά δεν

έχασα κάτι που ξαναέδωσα. Ηταν μια

πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Δεν

κουράστηκα γιατί είχα αυτό ως στόχο και

δεν με πείραξε καθόλου», σημειώνει. 

Σε ό,τι αφορά πλέον το νέο βήμα που

επιχειρεί στη ζωή της, η Μαρίνα τονίζει ότι,

«είναι λίγο... τρομακτικό, αλλά σιγά σιγά όλα θα

μπουν στη θέση τους! Δεν θα έλεγα πως είναι

απότομη η αλλαγή γιατί είχα δύο χρόνια να το

συνηθίσω ότι κάποια στιγμή θα περάσω φοιτήτρια και

τώρα, απλά, συμβαίνει», καταλήγει. 

«Χρειάζεται αφοσίωση στον στόχο»
Αλέξανδρος Γιδαράκος, Ιατρική Ηρακλείου 

Με 18.835 μόρια ο

Αλέξανδρος Γιδαράκος

κατάφερε να περάσει

στη Σχολή της

αρεσκείας του που

ήταν η Ιατρική. Τον

ρωτήσαμε τι θα

κρατήσει από τη

χρονιά που πέρασε:

«Είμαι χαρούμενους

που πέρασα σε αυτή τη

Σχολή και θέλω να ευχαριστήσω

την οικογένειά μου για τη συμπαράστασή της σε όλη τη

διάρκεια της χρονιάς και των πανελλαδικών εξετάσεων. Με

ενθάρρυναν συνεχώς πιστεύοντας πάντα στις δυνατότητές

μου». Συνεχίζοντας ο Αλέξανδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί

στην πολύτιμη βοήθεια των καθηγητών του στο σχολείο και το

φροντιστήριο, ενώ η συμβουλή που θα έδινε στους νέους υποψηφίους

είναι «να μην εγκαταλείπουν ποτέ τον στόχο τους

και να είναι αφοσιωμένοι σε αυτόν». 

«Με όνειρα στην Ιατρική»
Γιώργος Γεωργουσάκης, 

Ιατρική Ηράκλειο  

Ο Γιώργος Γεωργουσάκης είναι ένας ακόμη νέος που

κατάφερε να πετύχει το στόχο του, καθώς πέρασε στην

ιατρική στο Ηράκλειο και χαίρεται που θα έχει την ευκαιρία

να φοιτήσει σε μία από τις καλύτερες σχολές στην Ελλάδα. 

«Συγκέντρωσα 18.977 μόρια. Αυτή η σχολή ήταν η πρώτη μου επιλογή.

Νιώθω ικανοποιημένος, η προσπάθειά μου απέδωσε καρπούς. Είναι μία

από τις καλύτερες Σχολές, αν όχι η καλύτερη στην Ελλάδα. Δύσκολη,

βέβαια, όπως ακούω από άλλους φοιτητές. Αυτό που ελπίζω είναι

να γίνω καλός γιατρός και να βοηθήσω τον κόσμο. Η ιατρική είναι

ένα λειτούργημα...». Οπως αναφέρει στην πορεία προς τις

πανελλήνιες είχε σημαντική βοήθεια από τους καθηγητές και τους

γονείς του. 

«Οποιος προσπαθεί, δικαιώνεται» 
Ιωάννα Στρατουδάκη, Οικονομικό Πάτρας 

Συγκεντρώνοντας 18.033 μόρια η Ιωάννα Στρατουδάκη

πέρασε στην πρώτη της επιλογή που ήταν το Οικονομικό

Πανεπιστήμιο της Πάτρας. «Αισθάνομαι ευχαριστημένη και

ήρεμη», μας είπε λίγο μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Τι

ρωτήσαμε τι θα κρατήσει από όλη αυτή τη χρονιά: «Σίγουρα θα

κρατήσω την προσπάθεια και ότι όποιος προσπαθεί δικαιώνεται»,

σημείωσε, ενώ ως προς το «μυστικό» της επιτυχίας σχολίασε ότι ο

καθένας έχει το δικό του πρόγραμμα και τρόπο αλλά το σημαντικό είναι

να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και την ανάπαυση. 

«“Κλειδί” η καλή
ψυχολογία»
Δήμητρα Μπαγάκη, Χημικών

Μηχανικών ΑΠΘ 

Συγκεντρώνοντας 17.414 μόρια η Δήμητρα Μπαγάκη

πέτυχε στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν όπως λέει η πρώτη της Σχολή ως

επιλογή αλλά η δεύτερη ως προς την πόλη. «Στην αρχή στεναχωρήθηκα που δεν μπήκα

στην Αθήνα αλλά μετά σκέφτηκα ότι το σημαντικότερο είναι ότι πέρασα στη Σχολή που

ήθελα», ανέφερε η Δήμητρα ενώ τόνισε ότι μέσα στη χρονιά δεν αισθάνθηκε άγχος με

εξαίρεση τον τελευταίο μήνα που υπήρχε συσσωρευμένη κούραση. «Αυτό που με

βοήθησε πάρα πολύ ήταν η στήριξη από την οικογένειά μου, τους φίλους και τους

καθηγητές μου. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχεις κοντά σου και η ψυχολογία παίζουν

πιο σημαντικό ρόλο ακόμα και από το αν έχεις προετοιμαστεί τέλεια», σημείωσε η

Δήμητρα που δεν έκρυψε την ανυπομονησία της να ζήσει τη

φοιτητική ζωή.   

Έφτασαν ως την πηγή και... ήπιαν νερό. Ο λόγος για τους μαθητές που
είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς -ή και περισσοτέρων- να αντα-
μείβονται και να ανοίγει ο δρόμος για βρεθούν από τον ερχόμενο Σε-
πτέμβριο στα αμφιθέατρα των Σχολών της επιλογής τους. 

I
κανοποίηση, χαρά, ανακούφιση, δικαί-

ωση, είναι μερικά από τα συναισθήματα

που ένιωσαν όταν είδαν τις βάσεις να

ανακοινώνονται. Τα “Χ.ν.” άνοιξαν κουβέντα

ενδεικτικά με μερικούς από τους υπο-

ψηφίους που κατάφεραν να πετύχουν τον

στόχο τους και μίλησαν μαζί τους για τη χρο-

νιά που πέρασε, τις δυσκολίες που αντιμε-

τώπισαν, τα «κλειδιά» της επιτυχίας αλλά και

τις προσδοκίες που έχουν από τη φοιτητική

ζωή που μόλις άρχισε γι' αυτούς. 

Η επιλογή των παιδιών είναι ενδεικτική.

Ωστόσο, αποτυπώνει την αγωνία αλλά και την

ικανοποίηση κάθε νέου ανθρώπους όταν μετά

από προσπάθεια και αγώνα καταφέρνει να έρ-

θει πιο κοντά στα όνειρά του... 

ΓΙΑ ΧΑΝΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

Πολλές επιτυχίες 

Χαμόγελα
σκόρπισε η

ανακοίνωση των
βάσεων εισαγωγής
στα Πανεπιστήμια 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

dmaridakis@yahoo.gr

ΜΑΚΗΣ

ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ

makis_kartsonakis@yahoo.gr

16 | Πανελλήνιες Εξετάσεις 2017 Χανιώτικα νέα | Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017

«Ενα ταξίδι με
πολλά

διδάγματα»
Γιάννης Καποκάκης,

Βιολογία Ηράκλειο 

«Ηταν ένα ταξίδι με πολλά διδάγματα για

μένα και τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου», εξομολογείται ο

Γιάννης Καποκάκης για την επιτυχία του να περάσει ως πρώτος στην

Σχολή Βιολογίας στο Ηράκλειο. «Συγκέντρωσα 19.127 μόρια και η

Σχολή αυτή ήταν η πρώτη μου επιλογή. Νιώθω όμορφα, όπως και

κάθε παιδί που πετυχαίνει το στόχο του. Νομίζω ότι δεν έχει τόσο

σημασία η θέση που εισέρχεσαι σε μία σχολή, όσο να πετυχαίνεις τον

στόχο σου. Προφανώς, νιώθω υπερηφάνεια που τα κατάφερα ως πρώτος,

αλλά θα μου αρκούσε σε οποιαδήποτε θέση και αν έμπαινα», τονίζει. 

Ο Γιάννης σημειώνει ότι οι πανελλήνιες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα...

θηρίο αδάμαστο. «Η διαδικασία ήταν απίστευτη. Βίωσα μια πολύ ωραία εμπειρία με

τους καθηγητές και με όλους όσοι ήταν μαζί μου αυτόν τον καιρό. Ηταν ένα ταξίδι

με πολλά διδάγματα... Τώρα αισιοδοξούμε για το μέλλον». 

«Μένει
η ικανοποίηση» 

Κατερίνα Καφούση, Βιολογία

Ηρακλείου  

Δικαιωμένη για τους κόπους της χρονιάς αισθάνθηκε αντικρίζοντας

τις βάσεις η Κατερίνα Καφούση καθώς πέτυχε στη Σχολή της πρώτης

επιλογής της. «Συγκέντρωσα 18.591 μόρια και πέρασα στην πρώτη

μου επιλογή που ήταν το Βιολογικό Τμήμα στο Ηράκλειο. Αισθάνομαι

πραγματικά μεγάλη ανακούφιση και ικανοποίηση γιατί ήταν η πρώτη

μου επιλογή», σημείωσε η Κατερίνα, ενώ ως προς το τι θα κρατήσει

από όλη τη χρονιά σχολίασε: «Από όλη αυτή τη χρονιά έμαθα ότι η

κάθε λεπτομέρεια και η παραμικρή γνώση έχει σημασία και

βοηθάει. Όπως επίσης, έμαθα ότι σημασία δεν έχει μόνο η

προσπάθεια και το διάβασμα αλλά και ο χρόνος που θα

ξεκουραστείς και θα αδειάσει το κεφάλι σου». 

«Οι κόποι
ανταμείβονται» 

Καλλιόπη Καμαλεδάκη,

Νομική Αθήνας 

Με ικανοποίηση είδε τις βάσεις που

ανακοινώθηκαν η Καλλιόπη Καμαλεδάκη

καθώς συγκεντρώνοντας 18.975 μόρια πέρασε

στην πρώτη της επιλογή που ήταν η Νομική

Αθηνών. «Ήταν μια δύσκολη χρονιά με πολύ κούραση. Ωστόσο, οι κόποι πάντα

ανταμείβονται», τόνισε ενώ στο ερώτημα αν υπάρχει κάποιο «μυστικό» που

οδηγεί στην επιτυχία απάντησε: «Σίγουρα θέλει προσπάθεια αλλά και να

υπάρχει ένας στόχος. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας στόχος».

Όσο για τη φοιτητική ζωή η Καλλιόπη επεσήμανε ότι πρόκειται για

μια νέα περίοδο που οδηγεί στη μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίηση

των παιδιών και η οποία σίγουρα έχει να δώσει πολλά και

ενδιαφέροντα ερεθίσματα σε έναν νέο άνθρωπο. 



Αφετηρία ενός νέου κύκλου ζωής 
Τώνια Τσιμπράκη, Νομική Αθήνα

Για το νέο δρόμο που ετοιμάζεται να χαράξει στη ζωή της

μιλά η Τώνια Τσιμπράκη, η οποία χάρη στα 18.225 μόρια

που συγκέντρωσε στις πανελλήνιες εξετάσεις κατάφερε να

περάσει στην σχολή νομικής στην Αθήνα. «Είμαι πάρα πολύ

ευχαριστημένη, θεωρώ ότι οι κόποι ανταμείφθηκαν. Ηταν η

πρώτη μου επιλογή αυτή η σχολή. Ηταν

μια δύσκολη χρονιά σαφώς, αλλά

θεωρώ ότι ένα παιδί που έχει

μεθοδικότητα και δεν αφήνει κενά μπορεί

να πετύχει το στόχο του. Από εδώ και πέρα περιμένω να

ξεκινήσω τη φοιτητική μου ζωή, να δω τη Σχολή μου και να

πάρουν όλα τα δρόμο τους. Τώρα ξεκινά η ζωή μου ως

ενήλικας», επεσήμανε λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των

βάσεων. 
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«Πετάω στα σύννεφα!»
Σοφία Παγωνάκη, 

Ιατρική Ηράκλειο

Ως η πιο... ευτυχισμένη στον κόσμο αισθάνεται η Σοφία

Παγωνάκη, αφού ένα όνειρο που είχε από μικρή να

σπουδάσει γιατρός κατάφερε να το κάνει

πραγματικότητα. «Δεν είναι ότι τα κατάφερα

γιατί ήμουν καλή μαθήτρια αλλά γιατί το ήθελα να γίνω γιατρός, γι'

αυτό πετάω στα σύννεφα!», μας λέει. 

«Συγκέντρωσα 18.798 μόρια και κατάφερα να περάσω στο

Ηράκλειο, στην Ιατρική. Το ποσοστό που κατάφερα

προκύπτει από την προσπάθεια στο Γυμνάσιο, δεν ήταν

μόνο αποτέλεσμα της Γ' Λυκείου. Είναι ένας στόχος

για τον οποίο προσπαθούσα χρόνια. Τώρα, θα

βοηθάω τον κόσμο και νιώθω υπέροχα γι' αυτό...». 

Για το τι συμβουλεύει τους νεότερούς της, η

Σοφία τονίζει ότι «βασικά, αυτό που έχει σημασία

είναι οι βάσεις που έχεις. Δυστυχώς οι

πανελλήνιες δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της Γ'

Λυκείου. Είναι μια προσπάθεια που κυνηγάς

χρόνια κι αν δεν έχεις στόχο δεν θα μπορέσεις

να πετύχεις». 

«Ενα όνειρο που έγινε
πραγματικότητα»
Ελένη Σαλεβουράκη,

Παιδαγωγικό

Ρεθύμνου

Αν η επιτυχία για κάθε παιδί

αποτελεί μια ανταμοιβή των

κόπων του για κάποιους

ξεχωριστούς υποψηφίους αποτελεί το

διαβατήριο για να ζήσουν ένα όνειρο ζωής.

Ο λόγος για τους μαθητές του Εσπερινού Λυκείου που

δεν είχαν μόνο να αντιμετωπίσουν το βάσανο της

σκληρής μελέτης αλλά και τις δυσκολίες μιας

σκληρής καθημερινότητας. 

Χαρακτηριστική περίπτωση η Ελένη

Σαλεβουράκη η οποία επέστρεψε στα θρανία

έπειτα από 22 χρόνια για να περάσει στο

Παιδαγωγικό στο Ρέθυμνο. Ένα όνειρο που

-όπως λέει- είχε από μικρό κορίτσι.    

«Κλειδί» για την επιτυχία της υπήρξε η

αμέριστη στήριξη των καθηγητών της

Εσπερινού Λυκείου «που με την υπομονή και

την συνεργασία τους μας βοήθησαν να

ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες που είχε ένα

τέτοιο εγχείρημα» αλλά και του συζύγου της, ο

οποίος ως μαθηματικός τη βοήθησε σημαντικά.

Μάλιστα, η Ελένη συγκέντρωσε τη δεύτερη καλύτερη

βαθμολογία πανελληνίως από τους υποψηφίους των

Εσπερινών Λυκείων. «Το σημαντικότερο για να πετύχεις αυτό

που θες είναι να το θέλεις πολύ, να έχεις πίστη και να ξέρεις ότι

ποτέ δεν είναι αργά», υπογράμμισε σχετικά. 

«Τέλος καλό, όλα καλά»
Γιώργος Καλογεράκης, Νομική Αθήνα 

Μία απαιτητική διαδικασία

ήταν για τον Γιώργο

Καλογεράκη οι

εξετάσεις. Τέλος καλό,

όμως, όλα καλά...

«Συγκέντρωσα 18.378

μόρια και πέρασα στη

Νομική Αθηνών. Ηταν η πρώτη

μου επιλογή και νιώθω, σίγουρα,

ικανοποίηση. Οι στόχοι μιας χρονιάς

πραγματοποιήθηκαν και αισθάνομαι πολύ

χαρούμενος. Ηταν μια απαιτητική

διαδικασία γιατί θέλει πολύ κόπο και προσπάθεια για

να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος, αλλά το

αποτέλεσμα αξίζει...». 

Για την επόμενη μέρα που τον περιμένει στη

ζωή του, τονίζει ότι, «αναμένω να έχει

μεγάλες αλλαγές πλέον σε σχέση με το

Λύκειο. Σίγουρα θα δω διαφορετικά

πράγματα και θα γνωρίσω πολλά

περισσότερα. Στους μικρότερους μου

θέλω να πω να έχουν επιμονή και

υπομονή για την επίτευξη του

στόχου».

«Ανακούφιση!»
Μάρω Κουμπιάδη, 

Νομική Θεσσαλονίκη

«Ανακούφιση»! Με αυτή τη λέξη

περιγράφει τα όσα αισθάνεται

μετά την ανακοίνωση των

αποτελεσμάτων η Μάρω

Κουμπιάδη, που χάρη στα 18.120

μόρια πέρασε στη Νομική

Θεσσαλονίκης. «Ηταν η δεύτερή μου επιλογή,

γιατί η πρώτη ήταν η Αθήνα. Αισθάνομαι πολύ ωραία.

Ανακούφιση! Ηταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία, μου άρεσε

όλη η χρονιά. Τέλος καλό, όλα καλά. Δεν ήταν ιδιαίτερα

δύσκολα».

Η Μάρω τονίζει ότι πλέον, «ανυπομονώ για το νέο μου

ξεκίνημα! Είναι ένα μεγάλο βήμα για μένα. Νιώθω σα να

ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ζωής μου και πάω στην

επόμενη... Οσον αφορά τα μικρότερα παιδιά από μένα,

αυτό που έχω να τους προτείνω είναι όχι άγχος, αλλά να

έχουν μεθοδικότητα, οργάνωση και να διαβάζουν».

«Τα ωραία
...έρχονται»

Ευαγγελία Πετράκη,

Κτηνιατρική Θεσσαλονίκη

Ικανοποιημένη που πέρασε σε μία από τις δύο

Σχολές προτίμησής της δηλώνει η Ευαγγελία

Πετράκη: «Συγκέντρωσα 18.430 μόρια και πέρασα Κτηνιατρική Θεσσαλονίκης. Ηταν η

πρώτη μου επιλογή, αν και ήμουν λίγο... αναποφάσιστη γιατί η δεύτερη μου επιλογή

ήταν το Πολυτεχνείο. Είμαι πολύ χαρούμενη. Νομίζω ότι δεν ήταν δύσκολα. Η

βιολογία ειδικότερα, που ήταν το μάθημα που έδωσα δεν ήταν δύσκολη. Διάβασα

μονάχα τον τελευταίο μήνα και έγραψα πολύ καλά. Βασικά, οι πανελλήνιες δεν

με ζόρισαν γιατί έχει να κάνει με τις βάσεις που είχα από τα

προηγούμενα χρόνια και τη μεθοδικότητα». 

Ως προς το νέο βήμα που κάνει στη ζωή της πιστεύει ότι «θα

είναι ωραία», ενώ η συμβουλή της προς τους μικρότερους

είναι «να μην αγχώνονται. Οι πανελλήνιες είναι μόνο η

αρχή. Εάν αποτύχουν, μπορούν να

ξαναπροσπαθήσουν». 

«Διάβασμα
και πρόγραμμα»

Αντώνης Μπαμπιολάκης,

Ιατρική Ηράκλειο 

Ο Αντώνης Μπαμπιολάκης πέρασε με τη

δεύτερη στη σχολή που τον ενδιέφερε κι έτσι

πετυχαίνει το στόχο του που είναι να γίνει γιατρός.

«Πέρασα με 18.922 μόρια στην ιατρική στο Ηράκλειο.

Ηταν η πρώτη μου επιλογή ως Σχολή, αλλά ήθελα

Θεσσαλονίκη. Νιώθω μία χαρά. Ηταν η δεύτερη φορά που

έδωσα και είμαι ικανοποιημένος. Δεν είχα ιδιαίτερο άγχος στις

εξετάσεις. Είχα έναν ολόκληρο χρόνο να προσπαθήσω, διάβασα

και πέρασα. Σίγουρα, τώρα έχω να άγχος για το πώς θα

πάει, αλλά αυτό που κατάφερα, μ' αρέσει και

ανυπομονώ. Οσο για τη συμβουλή μου σε

αυτούς που θα προσπαθήσουν την

επόμενη χρονιά, είναι να διαβάζουν

και να έχουν πρόγραμμα»,

σημειώνει.  

Πανελλαδική
πρωτιά για 

την Γιάννα Κουρή 
του ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου 

Η αριστούχος μαθήτρια του ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου Ιωάννη

Κουρή , της ειδικότητας, Γραφικών Τεχνών του Τομέα:

Εφαρμοσμένων Τεχνών, εισάγεται  πρώτη Πανελλαδικά στην 1η της επιλογή στο  ΤΕΙ

Γραφιστικής( Αθήνα) με συνολικό αριθμό μορίων 21.885. 

«Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη» δήλωσε στα “Χ.ν.” και συμπλήρωσε: «Η

διαδικασία ήταν σαφώς πιο ήρεμη επειδή ήμουν σε ΕΠΑΛ από το να ήμουν

σε κάποιο Γενικό Λύκειο. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τους καθηγητές

μου. Μπορούσα να περάσω και σε αρχιτεκτονικές σχολές, μιας και

υπήρχε φέτος αυτή η επιλογή από τα ΕΠΑΛ να περάσω σε

πανεπιστημιακά ιδρύματα». 

Οσον αφορά την προετοιμασία για τις εξετάσεις που έδωσε,

σημειώνει ότι, «σαφώς και ήθελε πρόγραμμα και καθημερινό

διάβασμα, αλλά δεν ήταν τόσο δύσκολα. Ολα έγιναν με υπομονή.

Τώρα, που βγήκαν τα αποτελέσματα... ηρεμήσαμε και όλα τα

όνειρα θα πραγματοποιηθούν από εδώ και πέρα. Είμαι σε φάση

αναμονής για τη φοιτητική ζωή και νιώθω υπέροχα». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις αλλαγές στα  ΕΠΑ.Λ. είχε την

δυνατότητα να εισαχθεί πρώτη σε οποιαδήποτε Αρχιτεκτονική

Σχολή (ΕΜΠ, κ.λ.π).

Ο Δ/ντής και ο Σύλλογος Καθηγητών του ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου,

συγχαίρει την Ιωάννα σε ανακοίνωσή του, αλλά και «όλους τους

επιτυχόντες μαθητές του σχολείου μας και  τους εύχεται καλή Πρόοδο και

πάντα επιτυχίες στη ζωή τους».

«Ολα
γίνονται»

Κοκολάκη Κατερίνα, Ψυχολογία

Αθηνών

Στην πρώτη της επιλογή κατάφερε να

περάσει η Κατερίνα Κοκολάκη η οποία από

χθες είναι φοιτήτρια του Τμήματος

Ψυχολογίας «πέρασα στο Τμήμα

Ψυχολογίας του Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου και αυτή η Σχολή

αποτελούσε τον πρώτο στόχο για εμένα.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα

κατάφερα, τελικά όλα γίνονται! Η βάση για την

σχολή ήταν περίπου 17.840 και εγώ κατάφερε να

συγκεντρώσω 18.260. Όσον αφορά τα παιδιά που δεν

κατάφεραν να περάσουν στην σχολή που επιθυμούσαν

η Κατερίνα επισημαίνει πως «όλες οι σχολές

έχουν κάτι να διδάξουν, όπως και

όλες οι εμπειρίες».



Η σημερινή κατάσταση του κόσμου, των οικο-
νομικών και των επιχειρήσεων βρίσκονται
προ μεγάλων αλλαγών. Παιρνώντας από τη Βιο-
μηχανική Επανάσταση η οποία κατήργησε
πολλές χειρωνακτικές εργασίες στη δεύτερη επο-
χή των μηχανών (όπως την αποκαλούν, δες Ε.
Brynjolffson, A. McAfee, 2016), η οποία κινεί-
ται προς την εξάλειψη εργασιών που απαιτούν
διανοητική ισχύ. 

Μ
προστά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα και τις

προκλήσεις της τεχνολογίας, οι διάφοροι οργα-

νισμοί οφείλουν να αντιδράσουν με νέες προ-

σαρμοζόμενες στρατηγικές και οι μάνατζερς με μια νέα φι-

λοσοφία ως προς το μάνατζμεντ του μέλλοντος. 

νέες Τάσεις

Εδώ και μια εικοσαετία το μάνατζμεντ εξελίσσεται προς νέες

καταστάσεις και διαδικασίες που εμπλέκουν περισσότερο συ-

ναίσθημα και συγκίνηση, όπως μάνατζμεντ σχέσεων, συμ-

μετοχικό μάνατζμεντ, συνεταιριστική ηγεσία, μάνατζμεντ εγ-

γύτητας,…

1. Στόχοι αντί αποτελέσματα

Ο συγγραφέας Didier Heiderich (l’avenir appartient au man-

agement de l’imprevisible, 2003) προτείνει 11 σημεία ιδι-

αιτέρως ενδιαφέροντα για το μάνατζμεντ του μέλλοντος

• Να δέχεσαι το απρόβλεπτο,

• να δέχεσαι ευχάριστα νέους ανταγωνιστές,

• να γνωρίζεις  και να καταλαβαίνεις,

• να προσδιορίζεις μια κατεύθυνση και να επι-

τρέπεις την πρωτοβουλία,

• να ορίζεις στόχους παρά αποτελέσματα,

• να προσαρμόζεσαι για να αντιδράς καλύτερα,

• να πολλαπλασιάζεις τις προσπάθειες για να δη-

μιουργείς ευκαιρίες,

• να συνεργάζεσαι για να δημιουργείς άυλα κέρ-

δη,

• να μειώνεις δαπάνες για καλύτερη διαχείριση,

• να διευκολύνεις καταστάσεις για να αποφεύγεις

όγκο περισσότερης εργασίας,

• να δημιουργείς μικρο-προγράμματα (έργα).

Για το συγγραφέα, η λογική του αποτελέσματος δεν λειτουργεί

εποικοδομητικά σε περιβάλλον αβεβαιότητας, ωθεί προς την

αποτυχία και δεν επιτρέπει την υπέρβαση μιας κρίσης. Αντί-

θετα, ο στόχος δημιουργεί τάση που ενθαρρύνει τις ομάδες

της επιχείρησης για επίτευξη στόχων παρά για λήψη ενός

οποιουδήποτε αποτελέσματος. Ο στόχος δημιουργεί φαντασία,

υπέρβαση και διαχείριση άυλων εικόνων, ενώ το αποτέλε-

σμα «χειραγωγεί» τις πρωτοβουλίες, «σβήνει» τις ευκαιρίες,

«απαγορεύει» την επιχείρηση να προσαρμόζεται.

Μια άλλη βασική αρχή είναι η προσαρμογή των στρατη-

γικών της επιχείρησης στο περιβάλλον διότι είναι άχρηστο

να προωθείς μια στρατηγική που σε «σπρώχνει» στον τοί-

χο. Επίσης, σε αυτή την προσαρμογή είναι πολλές φορές απα-

ραίτητο να μειωθεί ο αριθμός των αποφασιζόντων για να εί-

ναι η ομάδα απόφασης πιο ευέλικτη και δυνατή. 

2. Προς ένα συμμετοχικό μάνατζμεντ

Στο μάνατζμεντ του απρόβλεπτου πρέπει να ενσωματώσουμε

το συμμετοχικό μάνατζμεντ, που σημαίνει για την επιχείρηση

να βελτιστοποιήσει τη συμμετοχή του προσωπικού της. Σή-

μερα είναι παντού γνωστό ότι ο ανθρώπινος παράγοντας μπο-

ρεί να αποτελέσει κλειδί για κάθε επιχείρηση. Για τη δημι-

ουργία ενός πνεύματος ομάδας, πρέπει σε πρώτο χρόνο να

ορίσεις μια ισχυρή φιλοδοξία, ένα στόχο που ενώνει και στη

συνέχεια να τον κάνεις γνωστό ώστε να τον υιοθετήσουν όλοι.

Είναι ένα έργο επικοινωνίας, το μήνυμα πρέπει να επανα-

λαμβάνεται τακτικά και με διαφορετικούς τρόπους. 

Για να είναι κάθε άτομο στην εργασία του όσο πιο αποδο-

τικό γίνεται, για να μειώνεται ο αριθμός των συγκρούσεων

και οι προσωπικοί και οργανωτικοί στόχοι να προσεγγίζο-

νται, πρέπει να αναπτυχθεί ένας νέος τύπος μάνατζμεντ που

σέβεται την ανάγκη του καθενός να αναγνωρίζεται ως σπου-

δαίος και ικανός στο πόστο που τοποθετείται. Έτσι δημι-

ουργείται το συμμετοχικό μάνατζμεντ. 

Ως συμμετοχικά εργαλεία πρέπει να αναπτυχθούν οι κύ-

κλοι ποιότητας και τα «κουτιά» ιδεών. Η αποδοτικότητα της

επιχείρησης, δηλαδή η επιτυχία της, εξαρτάται άμεσα από

την επίδοση του μάνατζμεντ. Πολλές μελέτες έδειξαν ότι το

στυλ του μάνατζμεντ ή η κουλτούρα της επιχείρησης, έχουν

μικρή επίδραση πάνω στα αποτελέσματα. Πολύ πιο απο-

φασιστική είναι η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας με-

ταξύ μάνατζερς και συνεργάτες. 

3. Ολοκλήρωση και συμμετοχή όλων 

Μια αποτελεσματική συνεργασία σημαίνει ολοκλήρωση και

συμμετοχή όλων των συνεργατών. Ένας μάνατζερ επιτυγχάνει

όσο το δυνατόν καλύτερα στο έργο του, όταν φθάνει να «εν-

σωματώσει» τους συνεργάτες του στους στόχους, τις εργα-

σίες και τα προγράμματα της επιχείρησης. 

Για να υποστηριχθεί μια τέτοια οργάνωση, οι βασικές αρ-

χές του «δίκαιου μάνατζμεντ» πρέπει να εφαρμοσθούν. Δη-

λαδή, η διαβούλευση, ο διάλογος, η αντιπροσωπεία αποτε-

λούν τους βασικούς πυλώνες του νέου μάνατζμεντ μέσα από

το οποίο η πρόοδος των δεξιοτήτων και η εξέλιξη των κα-

ριερών ενσωματώνουν τα προσωπικά προγράμματα και οι

διαπροσωπικές σχέσεις θεμελιώνονται στον αμοιβαίο σεβασμό

της αναγνώρισης. 

4. Κανόνες που πρέπει να εφαρμοσθούν

Για το μάνατζμεντ του μέλλοντος, ο κάθε μάνατζερ πρέπει

να ακολουθήσει πέντε βασικούς κανόνες. 

-Κινητοποίηση προσωπικού

Η κινητοποίηση του προσωπικού στηρίζεται στη συμμε-

τοχή τους μέσα στη διαδικασία της λήψης της απόφασης.

Στο επίπεδο αυτό, ο μάνατζερ ενθαρρύνει τους συνεργάτες

του να πάρουν «αποφάσεις – στόχους» που θα τους επιτρέ-

ψουν να φθάσουν τους πραγματικούς στόχους που έθεσε η

επιχείρηση. 

-Υιοθέτηση καλών συνθηκών εργασίας

Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών εργασίας που προωθούν

την άμεση επαφή, την ακρόαση και τη μοιρασιά. 

-Εξουσιοδότηση εξουσίας

Αυτή η εξουσιοδότηση σημαίνει ότι κάθε μέλος μιας ομά-

δας, στα πλαίσια της συνεργασίας και της επικουρικότητας,

είναι ικανό να παίρνει μια απόφαση χωρίς την παρέμβαση

υψηλόβαθμου στελέχους.

-Αποκέντρωση της επίλυσης των συγκρούσεων 

Αυτός ο κανόνας σημαίνει ότι όταν εμφανίζεται ένα πρό-

βλημα, πρέπει να λύνεται στο επίπεδο που εμφανίστηκε. Οι

συνεργάτες οφείλουν, αρχικά, να προσπαθήσουν να επιλύ-

σουν το πρόβλημα στο δικό τους επίπεδο πριν να συμβου-

λευτούν ένα μάνατζερ, στην περίπτωση που δεν μπορεί να

προταθεί αποτελεσματική λύση. 

Δημιουργία συστημάτων ρύθμισης προβλημάτων 

Για την αποτελεσματική λειτουργία του συμμετοχικού

μάνατζμεντ, πρέπει η κάθε ομάδα να δημιουργήσει συστή-

ματα ρύθμισης προβλημάτων τόσο σε ατομικό όσο και σε συλ-

λογικό επίπεδο. Όταν γίνεται αποδεκτή η αρχή «δικαίωμα

στο λάθος» για κάποιο στέλεχος ή/και για όλους, χωρίς ωστό-

σο να παραμελείται ο αυτοέλεγχος, τότε αυτό οδηγεί όλους

τους συνεργάτες να παίρνουν θέση στις βασικές λειτουργίες

του συμμετοχικού μάνατζμεντ. 

Η πορεία της επιχείρησης προς ένα γαλήνιο μέλλον λαμ-

βάνει αναγκαστικά υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα ο οποί-

ος θεωρείται ο βασικός πυλώνας της επιτυχίας και της προ-

όδου.  Αξίζει να αναφερθεί το βιβλίο του ειδικού σε θέματα

μάνατζμεντ Peter Druker, “L’ avenir du management”. Ed.

Pearson, ο οποίος αναλύει την επίδραση του μάνατζμεντ πάνω

στη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων και την αξία (μετοχής)

για τους μετόχους. 

* Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι Καθηγητής  στο Πολυτε-

χνείο Κρήτης, Ακαδημαικός, Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών

και Χρηματοοικονομικών της Ισπανίας Distinguished Re-

search Professor, Audencia Business School, France
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Το μάνατζμεντ
του μέλλοντος

Νέες
Τάσεις

Κων/νος

ΖοπουνIδης



ΓΕΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (συνέχεια)

ΓΕΛ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΛ ΚΙΣΑΜΟΥ
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ΓΕΛ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
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& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ
Χανιά 24-8-2017

Αριθμ. Πρωτ.: 8364

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Περιλήψεως της υπ’ αριθμ.

4575/22-8-2017
πράξεως χαρακτηρισμού έκτασης

της Δ/ντριας Δασών Χανίων

Με την 4575/22-8-2017 πράξη μας,

η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικα-

σία του άρθρου 14 του Ν.998/79, η

έκταση συνολικού εμβαδού τεσσά-

ρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι

τριών τετραγωνικών μέτρων και

ενενήντα εννιά εκατοστών του τε-

τραγωνικού μέτρου (4.323,99 τ.μ.),

η οποία βρίσκεται στη θέση “Κα-

θιανά Ακρωτηρίου” εκτός οικισμού

- της Δ.Κ. Αρωνίου της Δ.Ε. Ακρω-

τηρίου του Δήμου Χανίων Π.Ε. Χα-

νίων, και απεικονίζεται με στοιχεία

κορυφών (Ε1, γ, β, α, Ζ, Η, θ, δ, ε, ζ,

η, θ, Ε1) στο συνημμένο αυτής το-

πογραφικό διάγραμμα κλίμακας

1:500 με ημερομηνία Ιούλιος 2015

που συντάχθηκε από τον Μηχανικό

κ. Γεώργιο Πεντάρη χαρακτηρίζε-

ται ως: 

Την έκταση εμβαδού (4.323,99 τ.μ.)

με στοιχεία κορυφών (Ε1, γ, β, α, Ζ,

Η, θ, δ, ε, ζ, η, θ, Ε1) και συντεταγ-

μένες κορυφών: Χ=509684.4743

Υ=3931701.2821,  Χ=509649.0533

Υ=3931698.0500,  Χ=509649.5958

Υ=3931694.0992, Χ=509649.6200

Υ=3931694.1100,  Χ=509662.2006

Υ=3931603.5076,  Χ=509699.0900

Υ=3931605.8100, Χ=509701.0857

Υ=3931675.8896, Χ=509698.7100

Υ=3931677.3800,    Χ=509700.6100

Υ=3931690.9700, Χ=509702.2900

Υ=3931703.1600, Χ=509706.4455

Υ=3931703.8439, Χ=509707.1781

Υ=3931706.9475, Χ=509684.4743

Υ=3931701.2821

Ως χορτολιβαδική έκταση κατά την

έννοια των διατάξεων της παρα-

γράφου 5 εδάφιο α του άρθρου 3

του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικατα-

στάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32

του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α) υπαγό-

μενη στις περί αυτών διατάξεις.της

δασικής.νομοθεσίας εφόσον δεν

έχει αναγνωριστεί ως ιδιωτική με

έναν από τους τρόπους του άρ-

θρου 10 του ν. 3208/2003 όπως

ισχύει, εμπίπτουσα στην παρ.1 πε-

ρίπτωση ε του άρθρου 4 και σε

καμία των περιπτώσεων της παρ. 2

του ιδίου άρθρου του Ν. 998/79.

Η ως άνω πράξη απεστάλη για

ανάρτηση στον οικείο Δήμο ή Κοι-

νότητα.

Κατά της Πράξης επιτρέπονται

αντιρρήσεις σύμφωνα με την πα-

ράγραφο 4 του άρθρου 14 του

νόμου 998/1979 όπως αντικαταστά-

θηκε με το άρθρο 34 του Ν.

4280/14(ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της

κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.

998/79 όπως αντικαταστάθηκε με

την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.

4351/15, Τεχνικής Επιτροπής Εξέ-

τασης Αντιρρήσεων Ν. Χανίων που

έχει έδρα στα Χανιά, από κάθε φυ-

σικό ή νομικό πρόσωπο που έχει

έννομο συμφέρον, εντός προθε-

σμίας εξήντα (60) ημερών από της

κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και

κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη πε-

ρίπτωση από την ανάρτηση στον

ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν κα-

ταβολής παραβόλου, όπως ορίζε-

ται στην με αριθμ. 117679/7182/

11-12-2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών

Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέρ-

γειας και κλιματικής Αλλαγής και

Οικονομικών (ΦΕΚ 3473Β'/23-12-

2014).
Η Δ/ντρια Δασών Χανίων

Π. Σκλαβάκη
Δασολόγος

***

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

& ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ

Χανιά 2-8-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 6521

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Περιλήψεως της υπ’ αριθμ.

11517/2016/28-07-2017
πράξεως χαρακτηρισμού έκτασης

της Δ/ντριας Δασών Χανίων

Με την 11517/2016/28-07-2017

πράξη μας, η οποία εκδόθηκε κατά

την διαδικασία του άρθρου 14 του

Ν.998/79, η έκταση συνολικού εμ-

βαδού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων

οκτακοσίων εβδομήντα έξι τετρα-
γωνικών μέτρων και δώδεκα εκα-

τοστών του τετραγωνικού μέτρου
(44.876,12 τ.μ.), η οποία βρίσκεται

στη θέση "Κεφάλι" της Δ.Κ. Σού-

δας της Δ.Ε. Σούδας του Δήμου

Χανίων Π.Ε. Χανίων, και απεικονί-

ζεται με στοιχεία κορυφών Α, Β, Γ,

..., Χ, Ψ, Ω, Α στο συνημμένο αυτής

τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας

1:2000 με ημερομηνία Σεπτέμβριος

2016 που συντάχθηκε από τον Μη-

χανικό κ. Παπαφιλιππάκη Νικόλαο

χαρακτηρίζεται ως:

Το τμήμα Α της έκτασης, με στοι-

χεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η,

Θ, 1 εμβαδού οκτακοσίων εξήντα

εννέα τετραγωνικών μέτρων και

μηδέν εκατοστών του τετραγωνι-

κού μέτρου (869,00 τ.μ.) και με συ-

ντεταγμένες κορυφών των 1, 2, 3,

4, 5, 6 όπως αναγράφονται στο

σώμα της πράξης, ως Μη δασικού

χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια

των διατάξεων της παρ. 6β του άρ-

θρου 3 Ν. 998/79, όπως αντικατα-

στάθηκε με τη παρ.4 του άρθρου

32 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ - 159 Α)

μη υπαγόμενη στις διατάξεις της

δασικής νομοθεσίας καθώς εμφα-

νίζεται με αγροτική μορφή στις Α/φ

1945 και έχει τη μορφή της περί-

πτωσης α'της παραγράφου 5 του

παρόντος νόμου.

Το τμήμα Β της έκτασης, με στοι-

χεία 1, I, Κ, Λ... Ψ, Ω, 6, 5, 4, 3, 2, 1

εμβαδού σαράντα τεσσάρων χιλιά-

δων επτά τετραγωνικών μέτρων

και δώδεκα εκατοστών του τετρα-

γωνικού μέτρου (44.007,12 τ.μ.), ως

χορτολιβαδική έκταση κατά την

έννοια των διατάξεων της παρα-

γράφου 5 εδάφιο α του άρθρου 3

του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικατα-

στάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32

του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α) υπαγό-

μενη στις περί αυτών διατάξεις της

δασικής νομοθεσίας εφόσον δεν

έχει αναγνωριστεί ως ιδιωτική με

έναν από τους τρόπους του άρ-

θρου 10 του ν. 3208/2003όπως

ισχύει.

Η ως άνω πράξη απεστάλη για

ανάρτηση στον οικείο Δήμο ή Κοι-

νότητα.

Κατά της Πράξης επιτρέπονται

αντιρρήσεις σύμφωνα με την πα-

ράγραφο 4 του άρθρου 14 του

νόμου 998/1979 όπως αντικαταστά-

θηκε με το άρθρο 34 του Ν.

4280/14(ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της

κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.

998/79 όπως αντικαταστάθηκε με

την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.

4351/15, Τεχνικής Επιτροπής Εξέ-

τασης Αντιρρήσεων Ν. Χανίων που

έχει έδρα στα Χανιά, από κάθε φυ-

σικό ή νομικό πρόσωπο που έχει

έννομο συμφέρον, εντός προθε-

σμίας εξήντα (60) ημερών από της

κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και

κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη πε-

ρίπτωση από την ανάρτηση στον

ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν κα-

ταβολής παραβόλου, όπως ορίζε-

ται στην με αριθμ. 117679/7182/

11-12-2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών

Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέρ-

γειας και κλιματικής Αλλαγής και

Οικονομικών (ΦΕΚ 3473Β'/23-12-

2014).
Η Δ/ντρια Δασών Χανίων

Π. Σκλαβάκη
Δασολόγος

***

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

& ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ

Χανιά 2-8-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 6533

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Περιλήψεως της υπ’ αριθμ.

11516/2016/28-07-2017
πράξεως χαρακτηρισμού έκτασης

της Δ/ντριας Δασών Χανίων

Με την 11516/2016/28-07-2017

πράξη μας, η οποία εκδόθηκε κατά

την διαδικασία του άρθρου 14 του

Ν.998/79, η έκταση συνολικού εμ-

βαδού διακοσίων είκοσι εννέα χι-

λιάδων τριακοσίων δέκα έξι
τετραγωνικών μέτρων και δεκα-

τεσσάρων εκατοστών του τετρα-
γωνικού μέτρου (229.316,14 τ.μ.), η

οποία βρίσκεται στη θέση "Κατσο-

πρινορύακο" της Δ.Κ. Σούδας της

Δ.Ε. Σούδας του Δήμου Χανίων

Π.Ε. Χανίων, και απεικονίζεται με

στοιχεία κορυφών Α, Β, Γ, Λ3, Δ, Ε,

Ι3, Κ3, Υ, Ο3, Φ,.. Ω, Α1,... Ω1,.. Α2,...

Ω2, Α3,... Θ3, Α στο συνημμένο

αυτής τοπογραφικό διάγραμμα κλί-

μακας 1:2000 με ημερομηνία Σε-

πτέμβριος 2016 που συντάχθηκε

από τον Μηχανικό κ. Παπαφιλιπ-

πάκη Νικόλαο χαρακτηρίζεται ως:

Το τμήμα Α της έκτασης, με στοι-

χεία Ο3, Φ, Χ, Ψ,.. Ω, Α1,... Ω1,..

Α2..., Ω2, Α3,... Θ3, Α, Β, 1, 2, 3,... 13,

15, Ο3 εμβαδού ογδόντα δύο χιλιά-

δων διακοσίων σαράντα τετραγω-

νικών μέτρων και δεκατεσσάρων

εκατοστών του τετραγωνικού μέ-

τρου (82.240,14.μ.) και με συντε-

ταγμένες κορυφών των 1, 2, 3, ...,

14, 15 όπως αναγράφονται στο

σώμα της πράξης, ως Μη δασικού

χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια

των διατάξεων της παρ. 6β του άρ-

θρου 3 Ν. 998/79, όπως αντικατα-

στάθηκε με τη παρ.4 του άρθρου

32 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ - 159 Α)

μη υπαγόμενη στις διατάξεις της

δασικής νομοθεσίας καθώς εμφα-

νίζεται με αγροτική μορφή στις Α/Φ

1945 και έχει τη μορφή της περί-

πτωσης α'της παραγράφου 5 του

παρόντος νόμου.

Το τμήμα Β της έκτασης, με στοι-

χεία 1, Γ, Λ3, Δ, Ε, Ι3, Κ3, Υ, 15, 14,

13... 3, 2, 1 με εμβαδόν εκατόν σα-

ράντα επτά χιλιάδων εβδομήντα

έξι τετραγωνικών μέτρων και

μηδέν εκατοστών του τετραγωνι-

κού μέτρου (147.076,00τ.μ.), ως

χορτολιβαδική έκταση κατά την

έννοια των διατάξεων της παρα-

γράφου 5 εδάφιο α του άρθρου 3

του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικατα-

στάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32

του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α) υπαγό-

μενη στις περί αυτών διατάξεις της

δασικής νομοθεσίας εφόσον δεν

έχει αναγνωριστεί ως ιδιωτική με

έναν από τους τρόπους του άρ-

θρου 10 του ν. 3208/2003 όπως

ισχύει.

Η ως άνω πράξη απεστάλη για

ανάρτηση στον οικείο Δήμο ή Κοι-

νότητα.

Κατά της Πράξης επιτρέπονται

αντιρρήσεις σύμφωνα με την πα-

ράγραφο 4 του άρθρου 14 του

νόμου 998/1979 όπως αντικαταστά-

θηκε με το άρθρο 34 του Ν.

4280/14(ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της

κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.

998/79 όπως αντικαταστάθηκε με

την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.

4351/15, Τεχνικής Επιτροπής Εξέ-

τασης Αντιρρήσεων Ν. Χανίων που

έχει έδρα στα Χανιά, από κάθε φυ-

σικό ή νομικό πρόσωπο που έχει

έννομο συμφέρον, εντός προθε-

σμίας εξήντα (60) ημερών από της

κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και

κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη πε-

ρίπτωση από την ανάρτηση στον

ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν κα-

ταβολής παραβόλου, όπως ορίζε-

ται στην με αριθμ. 117679/7182/

11-12-2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών

Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέρ-

γειας και κλιματικής Αλλαγής και

Οικονομικών (ΦΕΚ 3473Β'/23-12-

2014).
Η δ/ντρια Δασών Χανίων

Π. Σκλαβάκη
Δασολόγος

***
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ'αριθμ. 248/2017 από-

φαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Χανίων διατάχθηκε η

εκποίηση οικοπέδου, αποκλειστι-

κής κυριότητας της Ελένης Μπλα-

ζάκη του Ιωάννη, κατοίκου Φρε

Αποκορώνου Χανίων, που βρίσκε-

ται στην κτηματική περιφέρεια της

Τοπικής Κοινότητας Καλυβών της

Δημοτικής Ενότητας Αρμένων

Δήμου Αποκορώνου Νομού Χα-

νίων, εντός σχεδίου πόλεως, έκτα-

σης συνολικού εμβαδού 501,12

τ.μ., τμήματος μείζονος έκτασης

συνολικού εμβαδού 2.049,22 τ.μ.,

το οποίο είναι άρτιο και οικοδομή-

σιμο, εμφαίνεται στο από Δεκεμ-

βρίου 2006 τοπογραφικό διά-

γραμμα του Πολιτικού Μηχανικού

Σπύρου Μουσουράκη και συνο-

ρεύει Βόρεια σε πλευρά σχεδίου

30-29 μήκους μέτρων δέκα εννέα

και εξήντα λεπτών εκατοστών του

μέτρου (19,67) με δημοτικό δρόμο

πλάτους 9,00 μέτρων, Ανατολικά

σε πλευρά σχεδίου 29-33 μήκους

μέτρων είκοσι οκτώ και πενήντα

πέντε του μέτρου (28,55) με ιδιο-

κτησία Μαρίας Χριστοδουλάκη,

Νοτιοδυτικά σε πλευρά 33-23 μή-

κους μέτρων είκοσι και σαράντα

επτά εκατοστών του μέτρου

(20,47) με ιδιοκτησία Μαρίας Μαρ-

κάκη και Δυτικά σε πλευρά σχεδίου

23-30 μήκους μέτρων είκοσι τριών

και είκοσι δύο εκατοστών του μέ-

τρου (23,22) με υπόλοιπο ιδιοκτη-

σίας της Ασπασίας Σιψή, το γένος

Δημητρίου Κουτσερινάκη, η οποία

(εκποίηση) θα γίνει με δημόσιο

πλειστηριασμό με ελάχιστο τίμημα

το ποσό των 90.000,00 ευρώ της

εμπορικής της αξίας, και με τιμή

πρώτης προσφοράς ίση με τα 2/3

του ποσού αυτού.

Ορίστηκε χρόνος διενέργειας του

πλειστηριασμού η Τετάρτη 20 Σε-

πτεμβρίου 2017 και τόπος το κατά-

στημα του Ειρηνοδικείου Χανίων.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί

η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης

πλειοδοτών, ο πλειστηριασμός θα

επαναληφθεί για δύο (2) ακόμη συ-

νεχείς ανά εβδομάδα φορές, κάθε

επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα και

στον ίδιο τόπο χωρίς άλλες διατυ-

πώσεις. Εφ'όσον δεν εκδηλωθεί

και πάλι ενδιαφέρον, η εκκαθαρί-

στρια έχει το δικαίωμα να προβεί

στην ελεύθερη εκποίηση του ακι-

νήτου κατά τον πλέον πρόσφορο

τρόπο, όπως πχ. αγγελία στο διαδί-

κτυο, προσφορές στις πιστώτριες ή

σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε

πρόσφορο μέσο κρίνει κατά την

κρίση της και με πρώτη τιμή αυτή

που ορίζεται παραπάνω. Οι ενδια-

φερόμενοι οφείλουν να υποβά-

λουν ενώπιον της εκκαθαρίστριας

ενσφράγιστες προσφορές, είτε αυ-

τοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο

εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιο-

γραφικό πληρεξούσιο, καθώς και

να καταβάλουν ως εγγύηση συμμε-

τοχής ποσό ίσο με το ένα τρίτο

(1/3) της τιμής πρώτης προσφοράς,

με τραπεζική επιταγή σε διαταγή

της εκκαθαρίστριας.

Περαιτέρω ορίστηκε εκκαθαρί-
στρια η Δικηγόρος του Δικηγορι-

κού Συλλόγου Χανίων Άννα

Βεργανελάκη, η οποία θα επιμελη-

θεί την καταχώρηση της απόφασης

στο Υποθηκοφυλακείο Βάμου, θα

επιμεληθεί της πρόσφορης εκποί-

ησης του πιο πάνω ακινήτου, τη

σύνταξη και υπογραφή του συμβο-

λαίου για λογαριασμό της αιτού-

σας, καθώς και τη μεταγραφή του,

τη σύνταξη πίνακα διανομής, ο

οποίος θα τοιχοκολληθεί στο κατά-

στημα του Ειρηνοδικείου Χανίων

και θα κοινοποιηθεί με κάθε πρό-

σφορο τρόπο στις πιστώτριες,

ώστε να προβάλουν τυχόν αντιρ-

ρήσεις τους. Τέλος με βάση τον πί-

νακα αυτό θα προβεί στη συνέχεια

στη διανομή του ποσού από την εκ-

ποίηση κατά τη σειρά που ορίζεται

από τις διατάξεις των άρθρων 9

παρ. 1 και 3 του Ν. 3869/2010, 975,

976, 1007 ΚΠολΔ.
Χανιά 23.08.2017

Η εκκαθαρίστρια
Άννα Μ. Βεργανελάκη

δικηγόρος

***
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Στης Κρήτης τα πατήματα
Ο Λαογραφικός Όμιλος Χανίων σας προσκαλεί την Τετάρτη 30 Αυγούστου στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου σε μια
παράσταση που στοχεύει στη βαθύτερη μελέτη της ντόπιας χορευτικής παράδοσης και της διαχρονικής εξέλιξής της. 
“Στης Κρήτης τα πατήματα” από τη Μινωική Κρήτη μέχρι σήμερα μ’ ένα πλήθος χορευτών που θ’ αποδώσουν με πιστό-
τητα και γνώσεις τους χορούς της Κρήτης σε συνδυασμό εικόνας - αφήγησης. 
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο καταξιωμένος μουσικός Αλέξανδρος Παπαδάκης με τους συνεργάτες του: Γιώρ-
γη Ψαράκη, Ιδομενέα Καμηλάκη, Γιάννη Βεργαδή. Είσοδος ελεύθερη.

•••

Ο Ψηλορείτης χορεύει στην Κύπρο 
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος Πάφου ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης εντάσσεται
το 3ο Λαογραφικό διήμερο με πλούσιες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις.
Την Κρήτη εκπροσωπεί ο Χορευτικός Ομιλος Χανίων “Ο Ψηλορείτης” με 15μελή χορευτική ομάδα των μεγάλων που συ-
νοδεύει ο Αδάμ Μπούτζουκας. Στην μουσική παίζουν οι Μαρινάκης Γεράσιμος (λύρα) και ο Μάριος Μπουρδαντωνάκης
(λαούτο).

•••

Κοινωνία | 29Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 | Χανιώτικα νέα

Κάθε μέρα 
έγκυρη και 
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ΠΛΗΡ.  ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 28210 70563 -  6  
ΦAΞ:  28210 91900 • e-mai l :  ads@haniot ika-nea.gr



Συγχαρητήρια προς τους επιτυχόντες

στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις,

που εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της

χώρας και ευχές για καλή σταδιοδρο-

μία απευθύνει με ανακοίνωσή του ο

Δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβου-

κας, αναφέροντας τα εξής: «Εκφράζω

τα συγχαρητήριά μου σε

όλους τους μαθητές

και τις μαθήτριες

των σχολείων του

Δήμου Χανίων -

αλλά και όλου του

Νομού - για την

εισαγωγή τους στα

Τριτοβάθμια Εκπαι-

δευτικά Ιδρύμα-

τα της

χ ώ -

ρας μας. Εύχομαι η νέα αυτή προο-

πτική ν' αποτελέσει την απαρχή της εκ-

πλήρωσης των προσδοκιών σας.  Συγ-

χαρητήρια αξίζουν επίσης στους εκ-

παιδευτικούς αλλά και στις οικογένειες

των επιτυχόντων, που με κόπο και πολ-

λές θυσίες στηρίξατε την προσπάθεια

των παιδιών.  Τέλος, θα ήθελα να

απευθυνθώ και σε όσους δεν πέ-

τυχαν στις εξετάσεις, τονίζο-

ντας ότι η ζωή είναι μπροστά

σας με νέες ευκαιρίες, αρκεί

να τις αξιοποιήσετε».
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«Μια ακόμα μαθητική γενιά νέων από την Κρήτη ετοι-

μάζεται για το ξεκίνημα μιας καινούργιας πορείας», ανα-

φέρει ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης σε γραπτή

δήλωσή του και συμπληρώνει: «Μέσα από μια απαιτητι-

κή εκπαιδευτική διαδικασία για τους ίδιους τους επιτυ-

χόντες, αλλά και τις οικογένειές τους, οι απερχόμενοι μα-

θητές αρχίζουν την Ακαδημαϊκή τους διαδρομή, αποτελώ-

ντας εγγύηση για το μέλλον του τόπου.

Ως Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχα-

ρητήρια σε όλους τους εισαχθέντες στην Ανώτα-

τη Εκπαίδευση και στις σχολές επιλογής

τους, με την ευχή ότι θα καταφέρουν

να υλοποιήσουν τους στόχους και τα όνειρά τους.

Με την σημερινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων υπε-

ρήφανοι πρέπει να αισθάνονται οι γονείς των αυριανών φοι-

τητών που μέσα σε δύσκολες συνθήκες ανταποκρίθηκαν στις

υποχρεώσεις τους αλλά και όλοι οι καθηγητές της μέσης εκ-

παίδευσης, καθώς με τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν

υπηρετούν με αίσθημα ευθύνης το εκπαιδευτικό σύστημα και

την κοινωνία ολόκληρη. 

Για τους υποψηφίους που δεν πέτυχαν το στόχο τους, εί-

μαστε βέβαιοι ότι και εκείνοι θα δημιουργήσουν τις προϋ-

ποθέσεις για μια επιτυχημένη επαγγελματική και κοινωνι-

κή σταδιοδρομία. Καλή συνέχεια σε όλους».

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ.Ιωάννης Μαλαν-

δράκης, στο συγχαρητήριο μήνυμά του ανα-

φέρει τα εξής: «Συγχαίρω θερμά τους μαθη-

τές και τις μαθήτριες των σχολικών μονάδων

του Δήμου Πλατανιά αλλά και όλης της χώ-

ρας, που κατάφεραν, με σκληρή προσπάθεια

και προσήλωση στο στόχο τους, να πε-

τύχουν την εισαγωγή τους στα Εκ-

παιδευτικά Ιδρύματα της Τριτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης  και τους εύ-

χομαι να έχουν καλές σπουδές και

καλή σταδιοδρομία.Βέβαια και η

ευθύνη της πολιτείας είναι

μεγάλη για τη δη-

μιουργία θέσε-

ων εργα-

σίας για τους αυριανούς  μας επιστήμονες

, προκειμένου με τη σειρά τους και αυτοί να

βοηθήσουν τη χώρα μας, να βγει από την πα-

ρατεταμένη κρίση. Επίσης πολλά συγχαρη-

τήρια αξίζουν στους γονείς αλλά και στους

εκπαιδευτικούς για τη συνεχή και αμέριστη

υποστήριξη που προσέφεραν στους

μαθητές  σε όλη τη διάρκεια της

σχολικής χρονιάς, συμβάλλο-

ντας με αυτό τον τρόπο στην

επιτυχία των παιδιών μας. Ει-

δικά  σε όσους μαθητές δεν

πέτυχαν τον παρόντα στόχο

τους , θέλω να τους ενθαρρύ-

νω  να συνεχίσουν την προ-

σπάθεια τους ,καθώς είναι βέ-

βαιο  ότι στην  διαδρομή

τους θα υπάρξουν

πολύ στόχοι  που

θα πρέπει να

επιτευχθούν και

τους εύχομαι

ολόψυχα να

τους  πετύ-

χουν ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Ιδρύματος

«ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» ανακοινώνει ότι την ακαδημαϊκή

χρονιά 2017 – 2018 θα φιλοξενήσει φοιτητές – σπου-

δαστές των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ιδιωτικών Σχολών.

Όπως ανακοινώθηκε, η διαμονή των φοιτητών πραγ-

ματοποιείται στις  σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ιδρύ-

ματος, σε δίκλινα δωμάτια  και περιλαμβάνει: καθη-

μερινή σίτιση (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό), δωρε-

άν internet, αναγνωστήριο, πλούσια βιβλιοθήκη καθώς

και  24ωρη φύλαξη χώρου. 

Η συμμετοχή των οικοτρόφων στις δαπάνες διαβίω-

σης ανέρχεται στα 200 ευρώ μηνιαίως.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και 19 Σεπτεμβρίου

2017.

Τα έντυπα των αιτήσεων μπορείτε να τα προμηθευτείτε

από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.kritikiestia.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις  αιτή-

σεις τους ταχυδρομικά στη διεύθυνση «Στράβωνος 12,

Παγκράτι – Τ.Κ. 11634», με fax 210-7239149, με  e mail

στο info@kritikiestia.gr . 

Επίσης  μπορούν να πάρουν πληροφορίες από τη

Γραμματεία του Ιδρύματος μετά τις 22 Αυγούστου 2017,

και ώρες 9:00 – 17:00  στα τηλέφωνα 2107213321 –

2107229771. 

Ο δήμαρχος Χανίων Ο δήμαρχος Πλατανιά

Ο περιφερειάρχης Κρήτης 

Τα παραδοσιακά συγχαρητήρια μηνύματα για τους φοιτητές εξέδωσαν χθες θεσμοί και φορείς των
Χανίων και όλης της Κρήτης. 

ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ  ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Συγχαρητήρια προς τους νέους φοιτητές 

Η ΟΝΝΕΔ ΧΑΝΙΩΝ 

Η ΟΝΝΕΔ Χανίων έυχεται

στους φοιτητές «καλή σταδιοδρομία και

αυτό που διάλεξαν να ακολουθήσουν να το πε-

τύχουν και να το αγαπάνε» και συμπληρώνει: «τους

καλωσορίζουμε λοιπόν στην φοιτητική ζωή, η οποία

αποτελεί μια περίοδο από τα καλύτερα χρόνια του αν-

θρώπου. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα των κόπων των

παιδιών, αλλά και των γονέων τους, και αυτή η καλύτε-

ρη ανταμοιβή. Εξάλλου τα αγαθά κοποις κτώνται. Για όσα

παιδιά δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε κάποια σχολή,

να τους πούμε πως η ζωή είναι ένας αγώνας, κι αν

δεν πετύχεις κάτι με την πρώτη, υπάρχουν κι άλ-

λες ευκαιρίες. Αυτή είναι η συμβουλή μας, η προ-

σπάθεια μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι.

Καλή δύναμη σε όλους τους νέους και

πάντα να αριστεύουν».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 

Φιλοξενία φοιτητών 



Δέκα συμβουλές για την ενοι-
κίαση φοιτητικής κατοικίας δί-
νει με την ευκαιρία της νέας φοι-
τητικής χρονιάς, ο Σύλλογος Με-
σιτών Αθηνών - Αττικής, προς δι-
ευκόλυνση των φοιτητών και
των γονέων τους που αναζη-
τούν κατοικία σε άλλη πόλη.

Ειδικότερα επισημαίνει:

1.Σε όλες τις φοιτητουπόλεις της χώρας

υπάρχει τόσο επάρκεια διαθέσιμης

φοιτητικής κατοικίας, όσο και νόμιμα

μεσιτικά γραφεία που ασχολούνται

εξειδικευμένα με τη μίσθωσή τους. Σε

κάθε περίπτωση όμως, ψάχνοντας

για σπίτι, οι φοιτητές πρέπει να γνω-

ρίζουν τα εξής:

2.Τα σπίτια στα κέντρα των πόλεων εί-

ναι, κατά κανόνα, παλαιότερα και

ακριβότερα σε σχέση με αυτά που βρί-

σκονται στην περιφέρειά τους. Συνε-

πώς, δεν θα πρέπει να περιορίζουν την

αναζήτησή τους στο κέντρο, αλλά

οπουδήποτε μπορεί να εντοπίσουν

διαθέσιμη κατοικία που να καλύπτει

τις ανάγκες τους.

3.Να ελέγχουν την τοποθεσία του σπι-

τιού, τη γειτονιά και τι υπηρεσίες πα-

ρέχει αυτή (super market, τράπεζες, τα-

κτική αστική συγκοινωνία, πρόσβαση

στην πανεπιστημιούπολη, κλπ).

4.Να ελέγχουν καλά το σπίτι για να

διαπιστώσουν τυχόν βλάβες και να

τις επισημάνουν στον ιδιοκτήτη, ώστε

να τις διορθώσει πριν αρχίσουν να το

κατοικούν, ώστε να το παραλάβουν σε

καλή και λειτουργική κατάσταση. Να

αποφεύγουν να μισθώνουν υπόγεια,

σοφίτες ή πολύ παλιές κατοικίες.

5.Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλά-

χιστον για τρία χρόνια, ακόμα και αν

έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόρι-

στος χρόνος. Μετά την παρέλευση της

τριετίας, η μίσθωση μπορεί να λήξει

οποτεδήποτε, με απλή καταγγελία του

ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.

6.Στις μισθώσεις κατοικιών το ύψος

του μισθώματος διαμορφώνεται

ελεύθερα και δεσμεύει και τις δύο

πλευρές.

7.Οι φοιτητές ή οι γονείς τους, αφού

συμφωνήσουν, υπογράφουν γραπτό

μισθωτήριο συμβόλαιο με τον ιδιο-

κτήτη ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο, με

ολόκληρο το συμφωνημένο μίσθωμα,

το οποίο καταχωρίζεται στο taxisnet

από τον ιδιοκτήτη και γίνεται αποδε-

κτό από τον φοιτητή. Δεν πρέπει να

αποδέχονται και να υπογράφουν

όρους που δεν κατανοούν ή με τους

οποίους δεν συμφωνούν απόλυτα. Σε

κάθε περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέ-

πει να συμβουλεύονται τον δικηγόρο

τους.

8.Η καθυστέρηση καταβολής των δα-

πανών κοινοχρήστων και των λο-

γαριασμών κοινής ωφελείας έχει τα

ίδια αποτελέσματα καθυστέρησης του

ενοικίου. Γι΄ αυτό πρέπει να ζητούν να

ενημερώνονται εκ των προτέρων για

το ύψος των λογαριασμών αυτών.

9.Για να αποφύγουν κάθε ταλαιπωρία

συνιστάται στους ενδιαφερόμενους

να καταφεύγουν στα νόμιμα μεσιτικά

γραφεία που λειτουργούν σε όλες τις

μεγάλες πόλεις της χώρας .

Προσοχή: Να αποφεύγουν να ανταπο-

κρίνονται σε αγγελίες με χαμηλές τιμές

ενοικίων που διαφημίζουν δήθεν μεσι-

τικές ή διαφημιστικές εταιρείες, που, για

να τις δει κάποιος, απαιτείται να πληρώσει

προκαταβολικά. Τονίζουμε ότι οι νόμιμοι

κτηματομεσίτες λαμβάνουν αμοιβή μόνο

εάν ολοκληρωθεί η μίσθωση, (δηλαδή

υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου).

Εάν πέσει στην αντίληψή τους τέτοια πε-

ρίπτωση, να τηλεφωνήσουν στα γραφεία

του Συλλόγου (τηλ. 210-3621930).

10. Τέλος, σήμερα, λόγω της οικονομικής

ύφεσης, συχνά η πιο συμφέρουσα λύση

είναι, αντί να μισθώσουν μία κατοικία, να

την αγοράσουν, είτε με μετρητά, είτε και

με μικρό δάνειο, όπου, αντί ενοικίου, θα

καταβάλουν μηνιαία τοκοχρεωλυτική

δόση σε ένα δικό τους ακίνητο, που, μετά

το πέρας της φοιτητικής περιόδου, θα

μπορούν είτε να συνεχίσουν να το μι-

σθώνουν είτε να το πουλήσουν.
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ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Μηνιαία επιδότηση internet  
ΑΠΕ – ΜΠΕ » Μηνιαία επιδότηση για την παροχή internet θα έχουν

όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές που θα εγγραφούν φέτος στα πανε-

πιστήμια και τα ΤΕΙ, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Πολι-

τικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Το πρόγραμμα επιδότησης θα παρουσιάσουν σήμερα το πρωί, οι

υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,

Νίκος Παππάς και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας

Γαβρόγλου, στο υπουργείο Παιδείας (αίθουσα «Έλλη Παππά»).

10 συμβουλές 
για την ενοικίαση
φοιτητικής εστίας 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

http://www.auth.gr/ 

Πανεπ/πολη, 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310996000, Fax: 2310206138

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

http://www.aua.gr 

Ιερά οδός 75, 11855, Αθήνα

Τηλ.: 2105294893, Fax: 2103460885

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

http://www.duth.gr/  

Δημοκρίτου 17, 69100, Κομοτηνή 

Τηλ.: 2531039000, Fax: 2531039081, 39009

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

http://www.ntua.gr

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου 

Τηλ.: 2107721000, 7724000, 7721865, Fax: 210721866

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

http://www.ionio.gr/ 

Πρυτανεία

Ιόνιος Ακαδημία, Καποδιστρίου και Ακαδημίας 1,
49100, Κέρκυρα

Κεντρική Διοίκηση - Διεύθυνση Σπουδών

Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100, Κέρκυρα

Τηλ.: 2661087634

e-mail: athanasi@ionio.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

http://www.aueb.gr/ 

Πατησίων 76, 10434, Αθήνα 

Τηλ.: 2108203911, Fax: 2108226204

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΘHNΩN

http://www.uoa.gr 

Πανεπιστημίου 30,10679, Αθήνα 

Τηλ.: 2103605566 (Πρυταν.), 2103689664, 1, 2 (πρωτ.)

Fax: 2103614013 (Πρυταν.), 2103689730 (πρωτ.)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

http://www.aegean.gr 

Κτίριο Διοίκησης, 81100, Μυτιλήνη 

Τηλ.: 2251036001, Fax: 2251036199

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

http://www.uth.gr 

Σέκερη 4, Πεδίον Αρεως, 38334, Βόλος 

Τηλ.: 2421074000, Fax: 2421074614

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

http://www.uoi.gr/ 

Πανεπ/πολη - Δουρούτη, 45110, Ιωάννινα

Τηλ.: 2651097111, Fax: 2651044112, 97200

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

http://www.uoc.gr/ 

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100, Ρέθυμνο

Τηλ.: 2831077001, 77000, Fax: 2831077921

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

http://www.uom.gr/ 

Εγνατίας 156, 54006, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310891101, 891276, Fax: 2310844536

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

http://uowm.gr/

Πάρκο Αγίου Δημητρίου

Τ.Κ.: 50100, Κοζάνη 

Τηλ.: 2461056200

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

http://www.upatras.gr/ 

Πανεπ/πολη, 26500, Πάτρα 

Τηλ.: 2610991822, 991040, Fax: 2610991711

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

http://www.unipi.gr/ 

Καραολή & Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς 

Τηλ.: 2104142000, Fax: 2104142328 

E-mail: publ@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

http://www.uop.gr/ 

Ερ. Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22100, Τρίπολη 

Τηλέφωνο - Fax: 2710230006 - 2710230005 

e-mail: vgionna@uop.gr 

Γραφεία Διοικούσας Επιτροπής στην Αθήνα

Κηφισίας 227, 14561, Αθήνα 

Τηλέφωνο - Fax: 2106126731 - 2106126371 

e-mail: cdimop@med.uoa.gr

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

http://www.panteion.gr/ 

Λεωφ. Συγγρού 136, 17671, Καλλιθέα

Τηλ.: 2109220100, 9201013, 9223227, Fax: 9223690

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

http://www.tuc.gr/ 

Πλατεία Αγ. Τίτου, 73132, Χανιά

Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

Τηλ.: 2821037271, Φαξ: 2821037562

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: 2821037413

ΧΑΡΟΚOΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ 

http://www.hua.gr/ 

Ελ. Βενιζέλου 70,

17671, Καλλιθέα

Τηλ.: 2109549100, Fax: 2109577050

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πατησίων 42, τηλ.: 2103836562, 2103816930,
2103817643, 2103828028, 2103829804

http://www.asfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σαχτούρη 16 και Αγ. Ανδρε ́ου, 2610367336, 2610-
367355, 261067327, 2610361420

http://www.eap.gr

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Αλκιβιάδου 10, 71307, Ηράκλειο

Γραμματεία: 2810232193, Φαξ: 2810232193

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

Αγ. Σπυρίδωνα & Δημητσάνας, 12210, Αιγάλεω

Τηλ.: 2105385100, Fax: 2105911590

E-mail: info@teiath.gr

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

http://www.teithe.gr/  

Σίνδος, 54101, Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310791111, Fax: 2310799152

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

http://www.teikav.edu.gr/ 

Κτηριακό Συγκρότημα Αγίου Λουκά

65404, Καβάλα

Τηλ.: 2510240777, Fax: 2510240644

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://www.teikal.gr/ 

Αντικάλαμος, 24100, Καλαμάτα 

Τηλ.: 2721045100, Fax: 2721045200

Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ

http://www.teikoz.gr/ 

Κοίλα, 50100, Κοζάνη 

Τηλ.: 2461040161 - 4, Fax: 2461039682, 24610-37725

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

http://www.teicrete.gr 

Τ.Θ. 140, Σταυρωμένος, 71500 Ηράκλειο

Τηλ.: τηλ 2810 379110, 379308 Fax: 2810 379328

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ

http://www.chania.teicrete.gr  

Ρωμανού 3, Χαλέπα, 73133, Χανιά 

Τηλ.: 2821023000-8, Fax: 2821023003

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

http://www.teilam.gr/ 

3 χιλ. Πολιάς Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας, 35100, Λαμία

Τηλ.: 2231048011, 2231048018, Fax: 2231033945

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ (Νέα κτήρια)

http://www.teilar.gr/ 

41110 Λάρισα

Τηλ.: 2410684200, 2410664272, Fax: 2410610803

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Νέα Kτήρια, 30200, Μεσολόγγι

Τηλ.: 2631058210, 58362, Fax: 2631025183

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ

http://www.teipat.gr/ 

Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι,

26334, Πάτρα

Τηλ.: 2610325001, 2610321881, Fax: 2610313776

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

http://www.teipir.gr/ 

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 

12244, Αιγάλεω 

Τηλ.: 2105381100, Fax: 2105450962

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ

http://www.teiser.gr/  

Τέρμα Mαγνησίας, 62124, Σέρρες 

Τηλ.: 2321045050, 2321045525, Fax:
2321046556

Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

http://www.teihal.gr/ 

34400 Ψαχνά Ευβοίας, 

Τηλ.: 2228099500,
2228099536, Fax:
2228023766

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

http://www.teiep.gr/ 

Κτήριο Διοικητηρίου, Γέφυρα Αράχθου, Αρτα

Τηλ.: 2681076400 - 3, 79224, 76939, Fax: 26880

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε)

http://www.sse.gr/

Στρατιωτική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού

Διοικητικοί - Σώματα, Τεχνικοί - Οπλα

Τρίκαλα, Τηλ.: 2431038635 - 7, 39632, 23950

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑξΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
(Σ.Σ.Α.Σ.)

http://www.ssas.gr/ 

Πλήθωνος Γεμιστού, 54638, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310246390, 246460, Fax: 2310247740

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ιατρικό, Οδοντιατρικό,
Φαρμακευτικό, Κτηνιατρικό, Στρατολογικό, Οικονομικό

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.)

Στρατόπεδο ΣΑΚΕΤΑ Α

Βύρωνας, 16201, Αττική

Τηλ.: 2107657563 (γραμματεία), 7675613 - 14 (δ/ση
Σπουδών), 7675603 (Τμ. Εισαγ. εξετάσεων),

7675602 (Γρ. δημ. σχέσεων), Fax: 7675615

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑξΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν)

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.)

http://www.hna.gr/  

Χατζηκυριάκειο, 18539, Πειραιάς

Τηλ.: 2104537959, 4512751, Fax: 2104581768

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

http://www.hafa.gr/ 

Δεκέλεια Αττικής, ΤΓΑ 1010 

Τηλ.: 2108192003, 2102460811, Fax: 2108074605

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑξΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ)

Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (Σ.Ι.Ρ)

Στρατιωτική Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών
Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης

Π. Κανελλοπούλου 4, Γουδί, Τηλ.: 2106980910

Πυροσβεστική Ακαδημία

Πυροσβεστική Σχολή 

Μάτσα 9, 14510 Κάτω Κηφισιά,
Τηλ.: 2108074563,

8074524, 8074502,
Fax: 8079276.

Α.E.I. 

Τ.Ε.Ι.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΔΡΥΤΗΣ:

Γιάννης Ε. Γαρεδάκης

ΕΚΔΟΤΗΣ:

Μανώλης Α. Γαρεδάκης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Παρασκευάς Ν. Περάκης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

“ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ”

Ελευθερία Μ. Κουμή

ΣΥΝΤΑΞΗ:

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννα Mαρουλοσηφάκη

PEΠOPTAZ:

Γιώργος Kώνστας
Δημήτρης Μαριδάκης
Μανώλης Μαρκαντωνάκης
Βασιλική Τωμαδάκη
Ελένη Φουντουλάκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ:

Γιώργος Δρακάκης
Μάκης Καρτσωνάκης
Γιώργος Σταυριανουδάκης

ΔIOPΘΩΣEIΣ:

Νεκτάριος Κακατσάκης

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Δέσποινα Βάλλα

Νίκη Ξυφανταράκη

Ελένη Σταυρίδη

ΠΙΕΣΤΕΣ: 

Hussein Rajaistikhar

Γιάννης Περάκης

Γιώργος Στεφανάκης

ΣYNTAΞH: 

Εμπορικό Κέντρο “Ερμής” (Μπουνιαλή) 
τηλ. 28210 51.003 - 6, 
fax 28210 51.007
e-mail: info@haniotika-nea.gr

ΓPAΦEIA ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ: 

Kαραϊσκάκη 49 
τηλ. 28210 70.563 - 6, 
FAX 28210 91.900

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 

Εύα Κουμή
τηλ.: 28210 70.563 - 6, 
FAX 28210 91.900
e-mail: ads@haniotika-nea.gr
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