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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου (τέρμα)                                                      
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      Προς τους γονείς των σχολικών μονάδων (Γυμνασίων - Λυκείων) 

                        του Δήμου Νεάπολης – Συκεών 
                                    Κοιν. : Διευθύνσεις σχολικών μονάδων Δήμου 

            Νεάπολης-Συκεών 

 

Θέμα: Συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτή Παιδείας και 

Πολιτισμού» 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών και η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών μετά από 2 χρόνια παύσης 

λόγω των περιορισμών που επέβαλε η πανδημία, διοργανώνουν φέτος για μια ακόμα χρονιά τη 

«Γιορτή Παιδείας και Πολιτισμού». Έναν πετυχημένο θεσμό που στοχεύει  στην ενθάρρυνση της 

νεανικής δημιουργικότητας και στην προώθηση της πολιτιστικής εκπαίδευσης των παιδιών μας. 

Έχοντας την πεποίθηση ότι το θέατρο προάγει τον πολιτισμό και διαμορφώνει υγιείς και 

συγκροτημένους χαρακτήρες, επιλέξαμε ένας από τους βασικούς άξονες δράσης του θεσμού να 

είναι κάθε χρόνο οι θεατρικές παραστάσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν 

ομαδικά, να ξεκλειδώσουν τη φαντασία τους, να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν. 

 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί προβλέπει αρχικά τη δημιουργία θεατρικής ομάδας σε κάθε 

σχολείο (5 παιδιά και άνω) η οποία, με την καθοδήγηση θεατρολόγου του δήμου, θα προετοιμάσει 

παράσταση και θα την παρουσιάσει στο ευρύ κοινό σε δημοτικό χώρο που θα οριστεί. Οι πρόβες 

θα γίνονται στο χώρο του σχολείου ή σε περίπτωση αδυναμίας σε άλλο δημοτικό χώρο.  

Εφόσον, λοιπόν το παιδί σας ενδιαφέρεται να συμμετέχει και εσείς εγκρίνετε αυτή του τη 

συμμετοχή, θα πρέπει να υπογράψετε τη δήλωση που ακολουθεί και να την παραδώσετε στη 

διεύθυνση του σχολείου, μέχρι 10 Νοεμβρίου 2022. Θερμή παράκληση να είστε απολύτως 

σίγουροι για την απόφαση συμμετοχής του παιδιού σας, γιατί μια πιθανή μετέπειτα αποχώρηση 

του, εκτός φυσικά απρόβλεπτων συνθηκών, θα δημιουργήσει προβλήματα σε όλη την ομάδα. 

Με τη βεβαιότητα ότι συμμερίζεστε τον ενθουσιασμό μας και την προσδοκία να ανταποκριθείτε 

στο κάλεσμα μας σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.  

     

 

                   

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Με εκτίμηση, 

              Δημήτρης Απατσίδης 

 Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης     

Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών 

                       Με εκτίμηση, 

              Μιχάλης Βουλγαρίδης 

 Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών , 

ΚΕΠ και Παιδείας 

 



 

 

 

 

                     

                                    

       Υπεύθυνη Δήλωση (Γονέα ή Κηδεμόνα) 

 
Ο/Η  

Γονέας ή κηδεμόνας (να υπογραμμισθεί ανάλογα), 

 

 

του/της 

 

 

μαθητή της                          τάξης του    

 

δηλώνω υπεύθυνα ότι δέχομαι να συμμετάσχει στη θεατρική ομάδα του σχολείου που θα πάρει μέρος 

στις Γιορτές Παιδείας και Πολιτισμού, που διοργανώνει για το σχολικό έτος 2022-23 η Κοινωφελής 

Επιχείρηση Υπηρεσιών (ΚΕΥΝΣ) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών. 

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας γονέα ή κηδεμόνα     Υπογραφή 

 

Σταθερό:  

         Ο/Η Δηλ   

Κινητό   : 
 

 

 

Αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιέχονται στο έντυπο συμφωνώ και αποδέχομαι : 

 Α) Την επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής κλήσης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιστολής και υπηρεσίας σύντομου 

μηνύματος (SMS). 

 B) Ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών (ΚΕΥΝΣ) θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα 

δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τους όρους του Ν.2472/97 (Μέριμνα για προστασία προσωπικών δεδομένων). 


