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Θέκα: Πξόγξακκα Euroscola 

ρεη.: Σν κε αξ.πξση. 193901/Δ2/10-11-2017 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. 

 
 

     ύκθσλα κε ην αλσηέξσ ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. παξαθαινύκε λα καο γλσζηνπνηήζεηε κε 

ειεθηξνληθό κήλπκα (έλα ειεθηξνληθό κήλπκα από θάζε Γ/λζε Β/ζκηαο Δθπ/ζεο) κέρξη ηελ Παξαζθεπή 

24 Ννεκβξίνπ 2017  ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ καζεηώλ Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ ησλ Γεληθώλ θαη 

Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ αξκνδηόηεηάο ζαο πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην γξαπηό δηαγσληζκό 

Euroscola, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Ηκεξίδα πνπ δηνξγαλώλεηαη ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 

2018, ζην ηξαζβνύξγν, κε ζέκα:  

«Η Επξωπαϊθή Έλωζε αληηκεηωπίδεη πξωηνθαλείο πξνθιήζεηο, ηόζν ζε παγθόζκην επίπεδν 

όζν θαη ζην εζωηεξηθό ηεο: πεξηθεξεηαθέο ζπξξάμεηο, ηξνκνθξαηία, απμαλόκελεο 

κεηαλαζηεπηηθέο πηέζεηο, θνηλωληθέο θαη νηθνλνκηθέο αληζόηεηεο. 

Πνηεο ζα πξέπεη λα είλαη νη πνιηηηθέο πξνηεξαηόηεηεο θαη πνηεο κεηαξξπζκίζεηο πηζηεύεηε 

όηη πξέπεη λα γίλνπλ ώζηε ε Επξώπε ελωκέλε λα αληηκεηωπίζεη ηηο πξνθιήζεηο απηέο ζε έλαλ 

ηαρέωο κεηαβαιιόκελν θόζκν ιεηηνπξγώληαο ωο κία απνηειεζκαηηθή θαη ζπλεθηηθή 

νληόηεηα;»  

Οη καζεηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο ηνλ αθόινπζν ζύλδεζκν:  

http://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe el 

Δπηζεκαίλνπκε όηη απαηηείηαη ε πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο Γιώζζαο, ζύκθσλα κε ην 

έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. (δείηε ην ζρεηηθό ζπλεκκέλν).  

Ο Γηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 1 Δεθεκβξίνπ 2017. 

Οη καζεηέο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκό, ζα ππνβάιινπλ αίηεζε - δήισζε 

ζπκκεηνρήο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο όπνπ θνηηνύλ, κέρξη ηελ Παξαζθεπή 24 Ννεκβξίνπ 2017. Μαδί κε 

ηελ αίηεζε-δήισζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο (επηζπλάπηεηαη), ππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

γνλέα/θεδεκόλα ηνπ (επηζπλάπηεηαη), θαζώο επίζεο θαη θσηνηππία ηεο θαξηέιαο επίδνζεο θαη ηνπ 

πηπρίνπ γισζζνκάζεηαο πνπ θαηέρνπλ.  

http://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe%20el


 Οη Γηεπζπληέο ρνιηθώλ Μνλάδσλ παξαθαινύληαη λα απνζηείινπλ κε ειεθηξνληθό κήλπκα ηα νλόκαηα 

ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ ζηηο νηθείεο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνύλ ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπ/ζεο ηεξεάο Διιάδαο, κέρξη ηελ Σεηάξηε 6 Δεθεκβξίνπ 

2017, πνπ είλαη θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. 

Παξαθαινύκε λα ιάβεηε ππόςε ζαο όηη: 

  Η ειηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ, εηδηθόηεξα ησλ ΔΠΑΛ-ΔΠΑ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 

21ν έηνο. 

  Οη αιινδαπνί καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη από ρώξεο εθηόο Δ.Δ. ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα γηα λα ηαμηδέςνπλ. 

  Γελ κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο καζεηέο νη νπνίνη έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαη ζην παξειζόλ ζην 

πξόγξακκα Euroscola. 

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο. 

 

 

  

  πλ. 2 έγγξαθα 

  Εζωη. Δηαλνκή: θ. Υξίζην Πνπηνπξνύδε 
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