
 

 

Αποζηολή μέζυ ηλ. ηασςδπομείος 

 

Λαμία, 15-11-2017 

ΔΔΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑ   Αρ. Πρωη.: Φ.23/9241 

ΤΤΠΠΟΟΤΤΡΡΓΓΔΔΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΙΙΓΓΔΔΙΙΑΑ      

ΔΔΡΡΔΔΤΤΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΘΘΡΡΗΗΚΚΔΔΤΤΜΜΑΑΣΣΩΩΝΝ    

------             

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  ΠΡΟ 

 
 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ    Γ.Γ.Δ. Βοιυηίαρ 

 Γ.Γ.Δ. Δύβοιαρ 

 Γ.Γ.Δ. Δςπςηανίαρ 

 Γ.Γ.Δ. Φθιώηιδαρ 

 Γ.Γ.Δ. Φυκίδαρ 

 σολικέρ Μονάδερ  

   (μέζυ Γ/νζευν) 
 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

------  

Γιεύθςνζη: Απκαδίος 8, Λαμία, 35131  

Ηλεκ.Γ/νζη: mail@stellad.pde.sch.gr  

Πληποθοπίερ: ίμος Γήμηηπα  

Σηλέθυνο: 22310 66153  

 
Θέμα: Ππόγπαμμα Euroscola 

σεη.: Σο με απ.ππυη. 193901/Δ2/10-11-2017 έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Δ.Θ. 
 

 

Παπακαλούμε να ενημεπώζεηε ενςπόγπαθα ηοςρ εκπαιδεςηικούρ ηος ζσολείος ζαρ, οι οποίοι 

επιθςμούν να ζςνοδέτοςν ηοςρ 24 μαθηηέρ πος θα επιλεγούν να ζςμμεηάζσοςν ζηην ημεπίδα ηος 

Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος ζηο ηραζβούργο, ζηιρ 15 Φεβροσαρίοσ 2018, να ςποβάλοςν αίηηζη 

εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ, μέσπι ηην Πέμπηη 30  Νοεμβρίοσ 2017. 

Οι ενδιαθεπόμενοι εκπαιδεςηικοί θα ζςνςποβάλλοςν με ηην αίηηζή ηοςρ : 

 Ανηίγπαθο (μεηαθπαζμένο και επικςπυμένο) ηος ξενόγλυζζος ηίηλος, από ηο οποίο να πποκύπηει 

η πολύ καλή γνώζη ή και άπιζηη γνώζη ηηρ αγγλικήρ ή γαλλικήρ γλώζζαρ (επίπεδο Γ1/Γ2, C1/C2)  

 Τπεύθςνη δήλυζη όηι δεν έσοςν ζςμμεηάζσει ζηο ππόγπαμμα Euroscola ζηο παπελθόν.  

 ύνηομο βιογπαθικό ζημείυμα (500 λέξειρ). 

Οι καθηγηηέρ ΠΔ05 και ΠΔ06 δεν θα ζηείλοςν ανηίγπαθα ξενόγλυζζυν ηίηλυν. 

Ο αηομικόρ θάκελορ ηος κάθε εκπαιδεςηικού (με ηα ζσεηικά δικαιολογηηικά) θα ππέπει να ζηαλεί (με 

ζςζηημένο ή εξππέρ-κούπιεπ) από ηον Γιεςθςνηή ηηρ σολικήρ Μονάδαρ ζηην οικεία Γιεύθςνζη 

Δκπαίδεςζηρ.  

Ο Γιεςθςνηήρ Δκπαίδεςζηρ θα μεπιμνήζει να ζςγκενηπώζει και να αποζηείλει ηιρ αιηήζειρ ηυν 

ενδιαθεπόμενυν εκπαιδεςηικών, ζηην ςπηπεζία μαρ (με ζςζηημένο ή εξππέρ-κούπιεπ) μέσπι ηην Σεηάρηη 

6 Δεκεμβρίοσ 2017, πος είναι και η καηαληκηική ημεπομηνία, ζηην παπακάηυ διεύθςνζη: 

 

Περιθερειακή Δ/νζη Εκπ/ζης ηερεάς Ελλάδας 

Αρκαδίοσ 8 

Λαμία 35131 

σπόψη κ. Υρίζηοσ Ποσηοσρούδη 

 

Καμία αίηηζη δεν θα γίνει δεκηή μεηά ηην καηαληκηική ημεπομηνία.  

Για οποιαδήποηε πληποθοπία, είμαζηε ζηη διάθεζή ζαρ. 



 

 

 

      

 
 

 

 
 

 
σν. 2 έγγπαθα 

Εζωη. Διανομή: κ. Υπίζηο Ποςηοςπούδη 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 

 

 
ΥΡΗΣΟ Ι. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 


