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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ!

Λαμία, 9-12-2014
Αρ.Πρωτ. Φ.23/ 10160

ΠΡΟΣΠΡΟΣ

1.1. Δ/νσεις Β/θμιας Στερεάς ΕλλάδαςΔ/νσεις Β/θμιας Στερεάς Ελλάδας

2. 2. ΟΛΕΣΟΛΕΣ τις Σχολικές Μονάδες     τις Σχολικές Μονάδες    

      Περιφέρειάς μας (      Περιφέρειάς μας (μέσω των Δ/νσεωνμέσω των Δ/νσεων )  ) 

      (συν. πίνακας)      (συν. πίνακας)

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα διαγωνισμού για το πρόγραμμα Euroscola»
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 136791/Γ2/01-09-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μετά  από  την  επιλογή  που  έγινε  από  την  επιτροπή  αξιολόγησης,
καταρτίστηκε ο σχετικός πίνακας των είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών που έχουν
επιλεγεί  και  τον  οποίο  σας  αποστέλλουμε.  Θα  παρακαλούσαμε  άμεσα με
ηλεκτρονικό  μήνυμα  στο  mail  @  stellad  .  pde  .  sch  .  gr (υπόψη  κ.  Χρήστου
Πουτουρούδη) και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 να μας
αποστείλετε τα ονόματα των μαθητών του σχολείου σας (όπως είναι γραμμένα με
λατινικούς χαρακτήρες), προκειμένου να δοθούν τα ονόματά τους στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για το ταξίδι τους στο Στρασβούργο στις 13.2.2015, να κλειστούν
τα  αεροπορικά  εισιτήρια  και  το  ξενοδοχείο.  Θα  θέλαμε  να  βεβαιωθείτε  ότι  οι
μαθητές έχουν ταυτότητες νέου τύπου (με λατινικούς χαρακτήρες στα επώνυμά
τους)  ή  διαθέτουν  διαβατήρια,  και  να  μας  ενημερώσετε  ότι  οι  μαθητές  του
σχολείου σας όντως επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ταξίδιόντως επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ταξίδι. Επίσης, θα θέλαμε να
μας αποστείλετε τηλέφωνα επικοινωνίας των μαθητών, σταθερά και κινητά, καθώς
και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μαθητών, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί
τους για την αποστολή υλικού, το οποίο και θα πρέπει να μελετήσουν για την
Ημερίδα.  Αισθανόμαστε  την  ανάγκη  να  συγχαρούμε  τους  μαθητές  που  θα
εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο Στρασβούργο, καθώς και
όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Παρακαλείσθε να αποστείλετε τα στοιχεία των μαθητών, συμπληρώνοντας
τον συνημμένο πίνακα.

    
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                    ΗΛΙΑΣ Ι. ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ, M.Ed.

Συν. 2 Πίνακες
Εσωτ. Διανομή: κ. Χρήστο Πουτουρούδη
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