
                             
                                                                
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριζη εκπαιδεσηικού προγράμμαηος με θέμα «Άγτος και διάβαζμα 

ζηην εθηβική ηλικία» 

τεη.: 13.725/03-11-2022/ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ 

 

Απανηϊνηαρ ζηο με απ. ππυη. 13.725/03-11-2022 αίηημα ηηρ κ. Μαςπομαηίδη 

Μαπίαρ, εκ μέποςρ ηος Αςηοηελοωρ Σμήμαηορ Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ, Παιδείαρ και 

Πολιηιζμοω ηος Γήμος Δςπϊηα, πος αθοπά ζε έγκπιζη εκπαιδεςηικοω ππογπάμμαηορ, 

και έσονηαρ ςπψτη ηον νψμο 4823/2021, άπθπο 87 και ηον ζσεηικψ οδηγψ ηος Ι.Δ.Π., 

ζάρ κάνοςμε γνυζηψ ψηι εγκπίνοςμε ηην ςλοποίηζη ηος ππογπάμμαηορ «Άγσορ και 

διάβαζμα ζηην εθηβική ηλικία» ζηα Λωκεια ηος Γήμος Δςπϊηα για ηο ζσολικψ έηορ 

2022-23, ςπψ ηιρ εξήρ πποχποθέζειρ:   

1. Η ζςμμεηοσή ηυν ζσολείυν ζηο εν λψγυ ππψγπαμμα να ππαγμαηοποιείηαι με 

απψθαζη ηος ςλλψγος Γιδαζκψνηυν/οςζϊν και ζωμθυνη γνϊμη ηος/ηηρ 

Γιεςθςνηή/νηπιαρ ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ. 

2. Η ςλοποίηζη ηος ππογπάμμαηορ να γίνει με ηην ςποσπευηική παποςζία 

εκπαιδεςηικοω ηηρ ηάξηρ. 

3. Η ςλοποίηζη ηος ππογπάμμαηορ να έσει διάπκεια μίαρ (1) διδακηικήρ 

ϊπαρ/ημήμα και να ππαγμαηοποιηθεί αποκλειζηικά απψ ηιρ Μαςπομαηίδη Μαπία, 

άκκαπη Παναγιϊηα, καπμοωηζος Θεοδϊπα, Παπαγευπγάκη Κυνζηανηίνα Αικαηεπίνη 

και Παπαζκεςοποωλος-Βοςηζινά Άννα Μαπία. 

4. Καηά ηην ςλοποίηζη ηυν δπάζευν ζηα ζσολεία να είναι εξαζθαλιζμένη η 

πποζηαζία ηυν αηομικϊν δικαιυμάηυν και ηυν πποζυπικϊν δεδομένυν ηυν 

μαθηηϊν/ηπιϊν βάζει ηηρ ελληνικήρ και ηηρ εςπυπαφκήρ νομοθεζίαρ (ν. 2472/1997, ν. 

4139/2013, Κανονιζμψρ (ΔΔ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΔΚ και Οδηγία 

2009/136/ΔΚ). 

 

Ανακοινοποίηζη ζηο ορθό φς προς ηις 

προϋποθέζεις σλοποίηζης 

 

 

 

 

 

πάρηη,    08 Νοεμβρίοσ 2022 

 

Αριθ. πρφη.: Φ.23.1/6565 
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5. Να μην επιηπαπεί ζε καμία πεπίπηυζη η θυηογπάθιζη, η βινηεοζκψπηζη και η  

ησογπάθηζη ηυν μαθηηϊν/ηπιϊν. 

6. Σο εν λψγυ ππψγπαμμα να μη σπηζιμοποιηθεί για κανενψρ είδοςρ διαθημιζηικψ 

ή άλλο εμποπικψ ζκοπψ. 

Δπιζημαίνεηαι η ςποσπέυζη ηυν αιηοωνηυν για ηην ςποβολή ζηη Γ.Γ.Δ. Λακυνίαρ 

ηυν αποηελεζμάηυν αποηίμηζηρ ηος υρ άνυ ππογπάμμαηορ με ηη λήξη ηος ζσολικοω 

έηοςρ 2022-2023. 

Δπιπποζθέηυρ, επιζημαίνεηαι η ςποσπέυζη ζηην ηήπηζη ηυν ςγειονομικϊν 

ππυηοκψλλυν για ηην  ανηιμεηϊπιζη ηυν επιδημιολογικϊν κινδωνυν και ηη μείυζη ηηρ 

πιθανψηηηαρ να εκηεθεί ηο εκπαιδεςηικψ πποζυπικψ και ηο μαθηηικψ δςναμικψ ηυν 

ζσολείυν ζε επικίνδςνο ιικψ θοπηίο. 

 

 

Η Γιεςθωνηπια 

 
 

 
 

 Λιακοποωλος Δςζηπαηία 
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