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Αγαπεηνί Καζεγεηέο, αγαπεηνί Μαζεηέο, 

  
Η Δεκνηηθή Αξρή ηεο Νέαο κύξλεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν Σνκέαο Νέαο 

Γεληάο θαη Καηλνηνκίαο, ζηα πιαίζηα ηεο πξναγωγήο ηεο αξηζηείαο αιιά θαη ηνπ 
γεληθόηεξνπ επηπέδνπ ηωλ Δεκνζίωλ ρνιείωλ ηνπ Δήκνπ καο, απνθάζηζε από 
θέηνο λα δεκηνπξγήζεη έλα εηήζην ιεύθωκα ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θωηνγξαθίεο 
όιωλ ηωλ καζεηώλ ηεο 3εο Λπθείνπ, ηωλ Καζεγεηώλ ηνπ εθάζηνηε Λπθείνπ, αιιά θαη 
ραηξεηηζκνύο από ηελ Έλωζε Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ θαη ηωλ Δηεπζπληώλ ηωλ 
Λπθείωλ απηώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ. 
  

Πέξπζη θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζηελ εθδήιωζε γηα ηα Λύθεηα 
ηνπ Δήκνπ καο ζηα πιαίζηα ηωλ Ιωληθώλ Ενξηώλ (εθδήιωζε ε νπνία ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί θαη θέηνο θαη ζα ελεκεξωζείηε γηα ηελ αθξηβή εκεξνκελία ζε 
επόκελν mail, αιιά παξαθαιώ θξαηήζηε ην ωο ζεκείωζε από ηώξα όηη ην 
επηέκβξην ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάζεηε / παξνπζηάζεηε νηηδήπνηε ζειήζεηε ωο 
Λύθεην ηνπ Δήκνπ καο) θαη θαηόπηλ ζπλνκηιηώλ κε ηνπο ίδηνπο ηνπ Δηεπζπληέο θαη 
Τπνδηεπζπληέο αιιά θαη κε ηελ Έλωζε Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ (θαηά ηε δηάξθεηα 
παξάδνζεο ηωλ αξηζηείωλ ην Δεθέκβξην 2017) ζπλαηλέζεθε από όινπο όηη ζηα 
ρνιεία ηνπ Δήκνπ καο γίλεηαη ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΗ δνπιεηά ηόζν από ηε πιεπξά ηωλ 
δηδαζθόληωλ όζν θαη από ηε πιεπξά ηωλ δηδαζθνκέλωλ (εθηόο ηωλ γεληθόηεξωλ 
θαζεθόληωλ πνπ νξίδεη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο).  

Καηά ζπλέπεηα, ωο δεκνηηθή αξρή, ζέινπκε λα θαηαδείμνπκε απηή ηελ 
εμαηξεηηθή δνπιεηά πνπ γίλεηαη, αθηεξώλνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ιεύθωκα ζηνπο 
Μαζεηέο θαη ζηνπο Καζεγεηέο, νύηωο ώζηε λα ππάξρεη ζηε βηβιηνζήθε ηόζν ηνπ 
Δήκνπ, όζν θαη ηωλ ρνιείωλ θαη ηωλ Μαζεηώλ έλα ηέηνην αλακλεζηηθό ιεύθωκα. Η 
πξωηνβνπιία απηή έρεη ζηόρν λα πξαγκαηνπνηείηαη επαλαιακβαλόκελε εηεζίωο. 
  

εβόκελνη πάληα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα πξνζωπηθά δεδνκέλα ωο νξίδεη ην 
Τπνπξγείν Παηδείαο, ζαο ζηείιακε ηηο ππεύζπλεο δειώζεηο γηα λα ζπκκεηάζρεηε ζε 
απηό ην εγρείξεκα . 

Σα ιεπθώκαηα απηά ζα παξαδνζνύλ ζηελ ηειεηή βξάβεπζεο ηωλ 
ηειεηνθνίηωλ καζεηώλ κέζα ζην κήλα Δεθέκβξην 2018,  (όηαλ πιένλ ζα είλαη 
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απόθνηηνη), ωο αλακλεζηηθό θαη ζα πεξηέρεη ζπλνιηθά όιεο ηηο παξαπάλω 
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξεη ε ππεύζπλε δήιωζε πνπ ζαο ζηείιακε. 
  

Εάλ θάπνηνο ηειεηόθνηηνο Μαζεηήο ή ν Κεδεκόλαο ηνπ δελ επηζπκεί λα 
ζπκκεηάζρεη ,θπζηθά θαη δελ ππνρξενύηαη κε θαλέλαλ ηξόπν λα ζπγθαηαηεζεί. 

Αθόκε θαη ζηελ πεξίπηωζε πνπ δελ επηζπκεί λα δεκνζηνπνηεζνύλ επηκέξνπο 
ζηνηρεία ηνπ (όπωο ι.ρ. ην mail ηνπ θάηω από ην όλνκα θαη ηε θωηνγξαθία ηνπ) ηόηε 
κπνξεί απιά λα ην ζβήζεη από ηελ ππεύζπλε δήιωζε. 
  

αο επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηελ εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο δνπιεηά πνπ θάλεηε, 
ηόζν νη Μαζεηέο όζν θαη νη Καζεγεηέο ηωλ Λπθείωλ καο, αιιά θαη γηα ηελ πνιύηηκε 
ζπκβνιή ηνπ πιιόγνπ Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ ηνπ Δήκνπ καο. 
  
  

Με εκτίμηση, 
Η Δημοτική Σύμβοσλος, Εντεταλμένη σε θέματα Νέας Γενιάς και 

Καινοτομίας, 
 

Μαριέττα Μπακαλοπούλοσ 
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