
 EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 ΡΩΤΩ & ΜΑΘΑΙΝΩ 

 

Η Ένωση Γονέων του Δήμου Χανίων, το Κέντρο Συμβουλευτικής & 

Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων,  ως 

Οργανωτική Επιτροπή της Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που 

πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ,το 

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016, στο χώρο του 

ΚΑΜ του Δήμου Χανίων , θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε κατ αρχήν τους 

συνδιοργανωτές μας ,την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το θεματικό 

Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Κρήτης, το Δήμο Χανίων ,τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Δ. 

Χανίων ,την ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ και την Πρόεδρο αυτής, αλλά και όλους όσους  

συνέβαλαν στην υλοποίηση της.   

 Για μας , επιτυχία είναι η θερμή συμμετοχή και τα χαμόγελα των φορέων και των 

επαγγελματιών που συμμετείχαν και η προθυμία τους για συνέχεια. Επίσης το 

έντονο ενδιαφέρον των μαθητών, των νέων, των γονιών , που κυριολεκτικά 

αγκάλιασαν την εκδήλωση. Ως  διοργανωτές εισπράξαμε μεγάλη χαρά βλέποντας 

την προσμονή του κόσμου για την εκδήλωση, γεγονός που τείνει να την 

καταστήσει θεσμό και επιβεβαιώνει για την αναγκαιότητα της. 

Ευχαριστούμε θερμά τους συμμετέχοντες, που εθελοντικά διέθεσαν τον πολύτιμο 

χρόνο τους και που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Διημερίδας μας για την άψογη 

συνεργασία τους: 

 Πολυτεχνείο Κρήτης 

 Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 ΤΕΙ Κρήτης 

 1o, 2o ΕΠΑΛ, ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου & Ελ. Βενιζέλου, Εσπερινό ΓΕΛ & Εσπερινό 

ΕΠΑΛ Χανίων & Πλατανιά 

 Δημόσια ΙΕΚ του Ν. Χανίων 

 Ένοπλες Δυνάμεις 

 Σώματα Ασφαλείας 

 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού 

 Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης 

 Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης 

 Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων 



 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Κρήτης 

 Επιστημονική Ένωση Τεχνολόγων Μηχανικών 

 Ιατρικό, Οδοντιατρικό, Φαρμακευτικό Σύλλογο Χανίων 

 Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων 

 Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φυσικοθεραπευτές 

 Το Σύνδεσμο Παραγωγών Βιολογικών προϊόντων Ν. Χανίων 

 Ηθοποιούς, Σκηνοθέτες ,Παραγωγούς ταινιών. 

 Τους Δημοσιογράφους των :Νεας tv, Κυδων tv, Flashnews.gr, 

     Super f.m-Zarpa.gr 

 

Ευχαριστούμε τους εθελοντές μαθητές και γονείς που μας βοήθησαν και 

συνετέλεσαν στην επιτυχία της εκδήλωσης καθώς και το Μουσικό Σχολείο 

Xανίων, που έκλεισε την πρώτη μέρα της εκδήλωσης με την υπέροχη συναυλία 

του. 

Ευχαριστούμε επίσης:   

 Τα τοπικά ΜΜΕ έντυπα και ηλεκτρονικά, που προέβαλαν την εκδήλωση 

 Το Λιμεναρχείο Χανίων για τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του ΚΑΜ 

 Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σούδας ,για τα τραπέζια που μας διέθεσαν 

 Το 7ο Γυμνάσιο ,για τα τραπέζια που μας διέθεσαν 

 Το Κύτταρο Χαλέπας 

 Αφοι Χιωτάκη ΑΒΕΕ 

 Ζαχαροπλαστείο SELECT 

 Την Τεχνική υπηρεσία του ΤΕΙ Χανίων για την υλοποίηση του ITERNET στο 

ΚΑΜ ,καθώς και τους Φοιτητές  του στο στήσιμο των τραπεζιών 

 

 

Παρακαλώ εάν υπάρχει φωτογραφικό υλικό να μας το στείλετε  

Η οργανωτική επιτροπή της διημερίδας 

Για το ΚΕΣΥΠ  Δ/θμίας Δ/νσης Χανίων Τόνια Μπαούρακη 

Για την Ένωση Γονέων Σοφία Μαλανδράκη 


