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Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας από το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα 
Ρομά του Αυτοτελούς Σμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & 
Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 
 
   Σο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Αυτοτελούς Σμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλεως 
Μεσολογγίου γνωστοποιεί ότι στις 5/9/2018 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα 
μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε 12 ενήλικες, τα οποία είχαν ξεκινήσει από το 
Μάιο 2018, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αφορούσαν 
στην προετοιμασία τους από την Παιδαγωγό του Κέντρου Κοινότητας προκειμένου 
να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού. 
  Οι ενήλικες την Πέμπτη  6/9/2018 υποβλήθηκαν σε ειδικές εξετάσεις σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 9,  παρ. 4 του Π.Δ. 79/2017, από την εξεταστική επιτροπή 
που συγκροτήθηκε από το αρμόδιο σχολείο και κρίθηκαν άξιοι απόκτησης τίτλου 
απολυτηρίου Δημοτικού παρουσιάζοντας πολύ καλές επιδόσεις. τη συνέχεια, 
ενημερώθηκαν από το Κέντρο Κοινότητας για τη λειτουργία του Εσπερινού 
Γυμνασίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στο οποίο και παραπέμφθηκαν για εγγραφή για 
να συνεχίσουν τη φοίτησή τους. 
Σο Κέντρο Κοινότητας θα ήθελε να συγχαρεί τους επιτυχόντες και να τους 
ευχαριστήσει για τη γόνιμη συμμετοχή αλλά και για την άψογη συνεργασία τους  
καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, καθώς και όσους συνέβαλαν στην επίτευξη 
αυτής της προσπάθειας. 
   το επόμενο διάστημα θα συσταθούν εκ νέου τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε 
ενήλικες, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να 
προετοιμαστούν για τις εξετάσεις για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού. 
Σο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου λειτουργεί στο 
πλαίσιο του ‘’Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020’’ με τη συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
πληροφορία είναι στη διάθεση των δημοτών από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00π.μ-
16:00μ.μ. 
Διεύθυνση: ταυροπούλου 31 (Ραδιομέγαρο) 
Σηλ: 2631363417 Fax: 2631363420 
Email: kentrokoin.ipmes@2608.syzefxis.gov.gr  
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