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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑ   Αρ. Πρωτ.: Υ.23/6650 
ΤΤΠΠΟΟΤΤΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑ,,      

ΕΕΡΡΕΕΤΤΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΘΘΡΡΗΗΚΚΕΕΤΤΜΜΑΑΣΣΩΩΝΝ    

------             
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΠΡΟ 

 
 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ     ΔΔ//ννςςεειισσ  ΒΒ//θθμμιιαασσ  ΕΕκκππ//ςςηησσ  ΒΒοοιιωωττίίαασσ,,  
ΕΕύύββοοιιαασσ,,  ΕΕυυρρυυττααννίίαασσ,,  ΦΦθθιιώώττιιδδαασσ  κκααιι  
ΦΦωωκκίίδδαασσ  

  ΣΣχχοολλιικκέέσσ  ΜΜοοννάάδδεεσσ  ((μμέέςςωω  ΔΔ//ννςςεεωωνν))  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ  
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Πληροφορύεσ: ύμου Δόμητρα  
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Θϋμα: Πρόγραμμα Euroscola 
χετ.: Σο με αρ.πρωτ. 159282/Δ2/09-10-2015 ϋγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
 
 

ύμφωνα με το ανωτϋρω ςχετικό ϋγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. παρακαλούμε να μασ 

γνωςτοποιόςετε με ηλεκτρονικό μόνυμα (έένναα  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  μμήήννυυμμαα  ααππόό  κκάάθθεε  ΔΔ//ννςςηη  

ΒΒ//θθμμιιαασσ  ΕΕκκππ//ςςηησσ)) μϋχρι ττηηνν  ΠΠέέμμππττηη  2222  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22001155  τα ονοματεπώνυμα των 

μαθητών Β΄ και Γ΄ Λυκεύου των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκεύων τησ 

Περιφερειακόσ Ενότητϊσ ςασ που επιθυμούν να λϊβουν μϋροσ ςτο Διαγωνιςμό με θϋμα: 

««ΤΤοο  ΕΕυυρρωωππααΰΰκκόό  ΚΚοοιιννοοββοούύλλιιοο  μμεεττάά  ττηη  ΣΣυυννθθήήκκηη  ττηησσ  ΛΛιιςςααββόόνναασσ  έέχχεειι  ππιιοο  εεννιιςςχχυυμμέέννοο  ρρόόλλοο  

ςςττηη  δδιιααμμόόρρφφωωςςηη  ττηησσ  ΕΕυυρρώώππηησσ..  ΠΠοοιιοοσσ  εείίννααιι  οο  ρρόόλλοοσσ  ττοουυ  ΕΕυυρρωωππααίίοουυ  πποολλίίττηη  κκααιι  ππώώσσ  

μμπποορρεείί  νναα  αακκοουυςςττεείί  δδυυννααττόόττεερραα  ηη  φφωωννήή  ττοουυ  ςςττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη;;»»  προκειμϋνου να 

ςυμμετϊςχουν ςτην Ημερύδα που διοργανώνεται από το Euroscola ςτο τραςβούργο 

ςτισ 2288  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001166.. 

Ο Διαγωνιςμόσ θα πραγματοποιηθεύ το ςυντομότερο δυνατό, προκειμϋνου να 

γύνουν οι ετοιμαςύεσ για το ταξύδι των μαθητών. Επιςημαύνουμε ότι απαιτεύται η πολύ 

καλό γνώςη τησ Αγγλικόσ ό τησ Γαλλικόσ Γλώςςασ, ςύμφωνα με το ϋγγραφο του 

ΤΠ.Π.Ε.Θ. (δεύτε το ςχετικό ςυνημμϋνο).  

Ο ακόλουθοσ ςύνδεςμοσ εύναι πολύ χρόςιμοσ για μια πρώτη ενημϋρωςη των 

μαθητών: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0042423726/Σο-

κοινοβούλιο-και-η-υνθόκη-τησ-Λιςαβόνασ.html 

Μαζύ με τα γραπτϊ των μαθητών θα πρϋπει να αποςταλούν ταχυδρομικϊ 

επικυρωμϋνα αντύγραφα των πτυχύων Αγγλικόσ ό και Γαλλικόσ Γλώςςασ με τα οπούα να 

αποδεικνύεται η πολύ καλό γνώςη των ανωτϋρω γλωςςών, καθώσ και αντύγραφα από 

τισ καρτϋλεσ επιδόςεων των μαθητών (μμίίαα  ααπποοςςττοολλήή  ααππόό  κκάάθθεε  ΔΔ//ννςςηη  ΒΒ//θθμμιιαασσ  

ΕΕκκππ//ςςηησσ). 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0042423726/Το-κοινοβούλιο-και-η-Συνθήκη-της-Λισαβόνας.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0042423726/Το-κοινοβούλιο-και-η-Συνθήκη-της-Λισαβόνας.html


Παρακαλούμε να λϊβετε υπόψη ςασ ότι: 

 Η ηλικύα των ςυμμετεχόντων μαθητών, ειδικότερα των ΕΠΑΛ-ΕΠΑ, δεν 

πρϋπει να υπερβαύνει το 21ο ϋτοσ. 

 Οι αλλοδαπού μαθητϋσ που προϋρχονται από χώρεσ εκτόσ Ε.Ε. θα πρϋπει να 

ϋχουν τα απαραύτητα ϋγγραφα για να ταξιδϋψουν. 

 Δεν μπορούν να λϊβουν μϋροσ μαθητϋσ οι οπούοι ϋχουν ςυμμετϊςχει και ςτο 

παρελθόν ςτο πρόγραμμα Euroscola. 

Για οποιαδόποτε πληροφορύα εύμαςτε ςτη διϊθεςό ςασ. 

 

  

  Εσωτ. Διανομή 
  κ. Φρύςτο Πουτουρούδη 
 
 

Ο ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 

 
 

ΦΡΗΣΟ Ι. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 


