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Θέμα: Ενημέρωση ενδιαφερόμενων μαθητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Euroscola 
Σχετ.: Το με αρ.πρωτ. 138770/Δ2/09-09-2019 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
 
 

     Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε με 

ηλεκτρονικό μήνυμα (ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από κάθε Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης) μέχρι την Παρασκευή 

13 Δεκεμβρίου 2019  τα ονοματεπώνυμα των μαθητών Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών και 

Επαγγελματικών Λυκείων αρμοδιότητάς σας που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό 

Euroscola, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ημερίδα που διοργανώνεται στις 23 Απριλίου 2020, στο 

Στρασβούργο, με θέμα:  

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται με άμεση 

καθολική ψηφοφορία από τους ευρωπαίους πολίτες. Με την εφαρμογή της Συνθήκης της 

Λισαβόνας το 2009, το ΕΚ συν-αποφασίζει με τις κυβερνήσεις των χωρών – μελών της Ένωσης σε 

μεγάλο ποσοστό της νομοθεσίας και επίσης αναλαμβάνει σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Έχει 

αυξημένες εξουσίες όσον αφορά στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ασκεί δημοκρατικό έλεγχο των 

αποφάσεων και είναι απαραίτητη η συναίνεσή του στις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  Τον Μάιο του 2019 οι Ευρωπαίοι πολίτες από τις 27 χώρες της ΕΕ ψήφισαν στις ευρωπαϊκές 

εκλογές για την ανάδειξη των 705 Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς πιστεύετε ότι οι 

Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ενισχύσουν τη δημοκρατική φυσιογνωμία της Ένωσης; Θεωρείτε ότι 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες, ώστε να εκφράσει με 

πιο αποφασιστικό τρόπο την εντολή των πολιτών της Ένωσης, οι οποίοι με την ψήφο τους θα 

προσδιορίσουν τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης;»  

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την προετοιμασία τους τον ακόλουθο σύνδεσμο:  

http://www.europarl.europa.eu.aboutparliament/el 

     Τα κριτήρια επιλογής των μαθητών επισημαίνονται στο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (δείτε το σχετικό 

συνημμένο).  

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020. 



Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα υποβάλλουν στις σχολικές μονάδες 

όπου φοιτούν, μέχρι την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, τα εξής δικαιολογητικά: 

 αίτηση - δήλωση συμμετοχής (επισυνάπτεται) 

 υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα του (επισυνάπτεται) 

 φωτοτυπία της καρτέλας επίδοσης 

 φωτοτυπία του πτυχίου γλωσσομάθειας που κατέχουν 

Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων παρακαλούνται: 

1. να συμπληρώσουν τον επισυναπτόμενο πίνακα excel με τα στοιχεία των μαθητών που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό  EUROSCOLA 2020 

2. να τον αποστείλουν ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μέχρι την 

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης 

συμμετοχής 

3. να συγκεντρώσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά των συμμετεχόντων μαθητών και να 

τηρήσουν αρχείο αυτών στο γραφείο τους, μέχρι την ημέρα του γραπτού διαγωνισμού 

4. να αποστείλουν τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων μαθητών μαζί με τα γραπτά δοκίμιά 

τους, μετά το πέρας του γραπτού διαγωνισμού, στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη 

σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας. 

 

 

  

 Συν. 4 έγγραφα 
     Εσωτ. Διανομή: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ.ΠΕ02 
                              Περ/κής Δ/νσης Στερεάς Ελλάδας, κ. Μωρίκη                       

 
 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Δ/νσης 

Διοικητικής, Οικονομικής 
και Παιδαγωγικής Υποστήριξης 

της Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας  
Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας 

 
 

Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος 

Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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