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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣ 

 
 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ     ΔΔ//ννσσεειιςς  ΒΒ//θθμμιιααςς  ΕΕκκππ//σσηηςς  ΒΒοοιιωωττίίααςς,,  
ΕΕύύββοοιιααςς,,  ΕΕυυρρυυττααννίίααςς,,  ΦΦθθιιώώττιιδδααςς  κκααιι  
ΦΦωωκκίίδδααςς  

  ΣΣχχοολλιικκέέςς  ΜΜοοννάάδδεεςς  ((μμέέσσωω  ΔΔ//ννσσεεωωνν))  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
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Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, Λαμία, 35131  

Ηλεκ.Δ/νση: mail@stellad.pde.sch.gr  

Πληροφορίες: Σίμου Δήμητρα  

Τηλέφωνο: 22310 66153  

 
 

Θέμα: Πρόγραμμα Euroscola 
Σχετ.: Το με αρ.πρωτ. 201132/Δ2/25-11-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

 
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. παρακαλούμε να μας 

γνωστοποιήσετε με ηλεκτρονικό μήνυμα (έένναα  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  μμήήννυυμμαα  ααππόό  κκάάθθεε  ΔΔ//ννσσηη  

ΒΒ//θθμμιιααςς  ΕΕκκππ//σσηηςς)) μέχρι ττηηνν  ΤΤρρίίττηη  66  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22001166  τα ονοματεπώνυμα των 

μαθητών Β΄ και Γ΄ Λυκείου των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων αρμοδιότητάς σας 

που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, με θέμα   

  ««ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΙΙθθααγγέέννεειιαα::  πποολλιιττιικκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα  κκααιι  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττηη  

δδηημμοοκκρρααττιικκήή  ζζωωήή  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς..  

  ΌΌππωωςς  οορρίίζζεεττααιι  σσττοο  ΆΆρρθθρροο  99  ττηηςς  ΣΣυυννθθήήκκηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη  ((ΣΣΕΕΕΕ)),,  

ηη  εευυρρωωππααϊϊκκήή  ιιθθααγγέέννεειιαα  ααπποοττεελλεείί  ττοο  ππρρώώττοο  ββήήμμαα  σσττηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττηηςς  εευυρρωωππααϊϊκκήήςς  

ττααυυττόόττηηττααςς..    

ΠΠοοιιαα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ααπποορρρρέέοουυνν  ααππόό  ττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυ  ΕΕυυρρωωππααίίοουυ  ΠΠοολλίίττηη  κκααιι  

ππώώςς  ααυυττάά  σσυυμμββάάλλλλοουυνν  σσττηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττηηςς  εευυρρωωππααϊϊκκήήςς  ττααυυττόόττηηττααςς;;  »»  ,,  

προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ημερίδα που διοργανώνεται από το Euroscola στο 

Στρασβούργο στις 22  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22001177..  

Ο ακόλουθος σύνδεσμος είναι πολύ χρήσιμος για μια πρώτη ενημέρωση των 

μαθητών: http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_el.htm 

Επισημαίνουμε ότι απαιτείται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής 

Γλώσσας, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (δείτε το σχετικό συνημμένο).  

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016. 

          Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα υποβάλλουν αίτηση- 

δήλωση συμμετοχής στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν, μέχρι την Δευτέρα 5 

Δεκεμβρίου 2016. Μαζί με την ααίίττηησσηη--δδήήλλωωσσηη του/της μαθητή/τριας (επισυνάπτεται), 

υποβάλλεται υυππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ  γγοοννέέαα//κκηηδδεεμμόόνναα  ττοουυ (επισυνάπτεται), καθώς επίσης και 

φωτοτυπία της καρτέλας επίδοσης και του πτυχίου γλωσσομάθειας που κατέχουν.  

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_el.htm


         Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων παρακαλούνται να αποστείλουν με ηλεκτρονικό 

μήνυμα τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 

προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Στερεάς 

Ελλάδας, μέχρι την ΤΤρρίίττηη  66  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22001166,,  που είναι και η καταληκτική ημερομηνία.. 

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι: 

 Η ηλικία των συμμετεχόντων μαθητών, ειδικότερα των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 21ο έτος. 

 Οι αλλοδαποί μαθητές που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν 

τα απαραίτητα έγγραφα για να ταξιδέψουν. 

 Δεν μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές οι οποίοι έχουν συμμετάσχει και στο 

παρελθόν στο πρόγραμμα Euroscola. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας. 

 

 

  

  Συν. 3 έγγραφα 

  Εσωτ. Διανομή: κ. Χρίστο Πουτουρούδη 
 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 


