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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,  28/11/2019
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ16/187452/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «4ο Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων» του Δήμου 

Φαρκαδόνας για μαθητές/-τριες  Δ.Ε.  - σχ. έτος 2019-2020.

Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 177432/Δ2/13-11-2019, 177429/Δ2/13-11-2019 και 175432/Δ2/11-11-2019 εισερχόμενα 

έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 1-7-2019 αίτησή σας που αφορά σε αίτημα έγκρισης της δράσης με τίτλο: «4ο 

Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων» σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 46/7-11-

2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «4ο Δημοτικό Συμβούλιο 

Εφήβων» που διοργανώνει ο Δήμος σας και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια) του Δήμου Φαρκαδόνας για το σχολικό έτος 

2019-2020. Η Δράση θα πραγματοποιηθεί κατά του μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2019.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων, οργανωμένο κατά τα πρότυπα των θεσμών της Βουλής των 

Εφήβων και της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας», είναι ένας θεσμός που μετράει ήδη 

τέσσερα χρόνια ζωντανής παρουσίας στην τοπική κοινότητα, με οφέλη πολλαπλά τόσο για τους μαθητές 

και τις μαθήτριες όσο και για την τοπική κοινωνία.
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Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της εν λόγω Δράσης θα πραγματοποιηθεί με τις εξής 

προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται 

με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης, του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών και των εκπαιδευτικών που 

θα οριστούν ως υπεύθυνοι/-ες για την υλοποίηση της δράσης. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών να είναι προαιρετική και να γίνεται με την 

ενημερωμένη έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων, οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη της 

μετακίνησης των παιδιών τους στον χώρο συνεδρίασης του Δ.Σ.

3. Να υλοποιηθεί χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση για τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες μαθητές και 

μαθήτριες, χωρίς να γίνεται προβολή και/ή διανομή διαφημιστικού  υλικού με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. 

ιστοσελίδα) και να μη χρησιμοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο 

εμπορικό σκοπό.

4. Η υλοποίηση της δράσης να γίνει εκτός σχολικού πλαισίου και διδακτικού ωραρίου και με την 

παρουσία των υπεύθυνων για το πρόγραμμα εκπαιδευτικών των σχολείων.

5. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και/ή η μαγνητοφώνηση μαθητών και 

μαθητριών που θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση του 4ου Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων.

6. Κατά τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων της συνεδρίασης να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.4212/2013) και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων (βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας Ν.2472/1997, Ν.4139/2013, οδηγίες της 1995/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 

2009/136/ΕΚ).

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω Δράση θα γίνει 

χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζαχαράκη                         Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέως κ. Γκίκα                                        

3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                      

4. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄          ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

5. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄                   

6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων

και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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