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Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,  

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί – υποψήφιοι πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Ελλάδα ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής σας στο 

Πρόγραμμα "Σχολεία – Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" για τη σχολική 

χρονιά 2018 – 2019.  

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι έχετε συμπεριληφθεί στην 

κατάσταση των σχολείων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Προκειμένου να 

επιβεβαιωθείτε όλοι ως Πρέσβεις του ΕΚ, θα πρέπει να υλοποιήσετε δράσεις και 

πρωτοβουλίες διαλόγου για ευρωπαϊκά θέματα σύμφωνα με το όσα αναφέρονται στο 

τρίτο εδάφιο της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας (επισυνάπτεται η εγκύκλιος). 

Οι καθηγητές που έχουν δηλωθεί από τις σχολικές μονάδες τους ως συντονιστές των 

δράσεων θα κληθούν να συμμετάσχουν στις επιμορφωτικές ημερίδες που θα 

διοργανώσει το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. Ο ακριβής αριθμός των συμμετεχόντων δεν έχει ορισθεί ακόμη, ωστόσο 

τουλάχιστον ένας καθηγητής από κάθε σχολείο θα πρέπει να παρακολουθήσει την 

επιμορφωτική ημερίδα. 

Με βάση και το γεγονός ότι το 2019 είναι έτος ευρωπαϊκών εκλογών οι οποίες θα 

διεξαχθούν από τις 23 – 26 Μαΐου σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 

ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σας ενθαρρύνουμε 

συνεπώς να ξεκινήσετε τις δράσεις σας κινητοποιώντας τη σχολική κοινότητα και 

επιλέγοντας τους μαθητές – πρέσβεις του ΕΚ και να επικεντρωθείτε στην επιλογή 

θεματικών που προβάλλουν τις αξίες του κοινοβουλευτισμού και της 

αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη. Το Γραφείο του 

ΕΚ στην Ελλάδα θα είναι στη διάθεσή σας για να υποστηρίξει τις προσπάθειές σας.  
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Σας εύχομαι καλή επιτυχία για το σύνολο του εκπαιδευτικού σας έργου. 

  

Με εκτίμηση και θερμούς χαιρετισμούς,  

Χάρης Κούντουρος 

  

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Γραφείο στην Ελλάδα 

Λεωφόρος Βας. Αμαλίας 8 

105 57, Αθήνα 

Τηλ. +30 210 3271026 

  

Επισκεφθείτε μας στο www.europarl.europa.eu/greece/ και ακολουθήστε μας στο 

www.facebook.com/EPHellas   

και στο https://twitter.com/EP_Hellas 

  

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν: 1. Γκουτζινοπούλου Αθηνά, Φιλόλογος, Διευθύντρια. 

2. Δαφέρμου Αφροδίτη, Φιλόλογος. 

3. Αποστόλου Μυρτώ, Φυσικός και Καλλιτεχνικών 
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