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AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ.  1 / 2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Φολεγάνδρου. 

Αριθμός Απόφασης  14 / 2019 

Θέμα: «Συμμετοχή στο πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών με τη μέθοδο της Linguaphone» 

              Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14/01/2019, ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00, συνήλθαν σε δημόσια  συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ' αριθμόν 32/09-01-2019 έγγραφης 

πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87), στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο του 

Δήμου και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Φολεγάνδρου.   

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δέκα (13) μελών 

βρέθηκαν παρόντα οκτώ  (7) ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ Κ. 1. ΜΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ    

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2. ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

3. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ   

4. ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ   5. ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

6.  ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 6. ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ  

ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ  

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Δημοτική Υπάλληλος Γεραγάλα Σταυρωνία για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: 
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 Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με 

την Linguaphone, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης, που απαιτούν ευελιξία και 

αποτελεσματικότητα στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα, δημιούργησε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, την ηλεκτρονική πλατφόρμα Linguaphone Digital School μέσω της οποίας ο εκπαιδευόμενος 

μπορεί να μάθει μια ξένη γλώσσα ή να ‘’φρεσκάρει’’ και να εξασκήσει τη γλώσσα που ήδη γνωρίζει με το 

δικό του ξεχωριστό ρυθμό και σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες (e-learning).  

 
Η μέθοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα: 

 - Το πρώτο English Course αφορά την εκμάθηση Γενικών Αγγλικών καλύπτοντας τα δύο επίπεδα 

των αρχαρίων Α1 & Α2 (σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης). 

Απευθύνεται σε όσους δεν έχουν κάνει καθόλου μαθήματα αγγλικών στο παρελθόν ή δεν έχουν 

ασχοληθεί με την αγγλική γλώσσα. Επίσης είναι ιδανικό για όσους έχουν κάποια γνώση της γλώσσας και 

θέλουν να τη βελτιώσουν όπως επίσης και για όσους γνωρίζουν τη γλώσσα αλλά έχουν πρόβλημα στην 

προφορική επικοινωνία (δεν έχουν ευχέρεια λόγου). 

- Το δεύτερο Business English αφορά την εκμάθηση της γλώσσας και βελτίωση των δεξιοτήτων σε 

επαγγελματικό επίπεδο. Αφορά στα επίπεδα Β1, Β2 & C1 (σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο του 

Συμβουλίου της Ευρώπης) και έχει περισσότερο επαγγελματικό προσανατολισμό. Απευθύνεται σε όσους 

βρίσκονται τουλάχιστον σε επίπεδο Β1 και θέλουν να μάθουν τη γλώσσα πρακτικά, γρήγορα και 

αποτελεσματικά καθώς και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην επιχειρηματική – επαγγελματική 

ορολογία και δεξιότητες 

 
Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ ομόφωνα αποφάσισε να προτείνει στους δήμους του 

δικτύου να συμμετάσχουν στο καινοτόμο αυτό πρόγραμμα. Η συμμετοχή του Δήμου αφορά πρωτίστως τη 

δυνατότητα παροχής του Προγράμματος στους οικονομικά ασθενέστερους δημότες και άλλες ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού, μέσα από την επιδότηση από τον Δήμο τους, ώστε να αποκτήσουν ετήσια 

συνδρομή στην πλατφόρμα e-learning / digital school της LINGUAPHONE, με 1.5 ευρώ ανά μήνα για κάθε 

κωδικό-οικογένεια (πλέον φ.π.α)  

Επιπλέον η συμμετοχή του Δήμου αφορά την ενημέρωση για όλους τους υπόλοιπους δημότες, 

αλλά και επιχειρήσεις, θα δοθεί η δυνατότητα με ένα πολύ μικρό ποσό 2 ευρώ / μήνα (πλέον φ.π.α.), το 

οποίο επωμίζονται οι ίδιοι ώστε να αποκτήσουν μία ετήσια συνδρομή για την οικογένεια τους.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και ύστερα από διαλογική 

συζήτηση που ακολούθησε  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. τη συμμετοχή του Δήμου Φολεγάνδρου στο εν λόγω πρόγραμμα  

2. ότι η δαπάνη για τη συμμετοχή των δημοτών στο πρόγραμμα και την έκδοση κωδικών ανά 
οικογένεια, θα προκύψει από τον κωδικό ΚΑΕ 00.6434 του Προϋπολογισμού του Δήμου.  
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α  14/2019.         
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Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 

                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 
2. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ            
5. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   
6. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ 
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