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Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013

Προς: Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Θέμα: Κοινοποίηση ηλεκτρονικών διευθύνσεων Λυκείων της Αττικής με σκοπό  την αποστολή

εγκυκλίου

Αξιότιμε κύριε/κυρία,

σας   γράφω    εκ   μέρους    του   Ευρωπαϊκού    Κοινοβουλίου   Νέων    Ελλάδος   (Ε.Κ.Ν.Ε.),    ενός    μη

κερδοσκοπικού σωματείου, τμήμα ενός πανευρωπαϊκού οργανισμού με σκοπό την προώθηση  της

ευρωπαϊκής   διάστασης στην   εκπαίδευση.   Κάθε   χρόνο,   το   Ε.Κ.Ν.Ε.   διοργανώνει   δύο   Εθνικές

Συνδιασκέψεις  Επιλογής, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, όπου νεαροί μαθητές Λυκείου συγκεντρώνονται για

να συζητήσουν επίκαιρα ευρωπαϊκά  θέματα.

Αυτή  τη  χρονιά,  η  27η     Εθνική  Συνδιάσκεψη  Επιλογής  θα  λάβει χώρα  στην  Αθήνα  στις 20,21  και

22 Απριλίου. Στη Συνδιάσκεψη  καλούνται να στείλουν τους εκπροσώπους τους όλα τα Γενικά Λύκεια της

Περιφέρειας  Αττικής. Η ενημέρωση  των σχολείων  σχετικά με τη Συνδιάσκεψη  γίνεται κάθε χρόνο με την

αποστολή εγκυκλίου  μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (θα βρείτε τη φετινή  εγκύκλιο  συνημμένη στο

παρόν). Ωστόσο, δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε τις ηλεκτρονικές  διευθύνσεις  των Λυκείων της

Περιφέρειας στο σύνολό τους, καθώς για κάποια σχολεία δεν έχει κοινοποιηθεί  η επίσημη ηλεκτρονική τους

διεύθυνση    στις   σχετικές   λίστες   που   παρέχονται    από   τις   Διευθύνσεις    Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης. Αιτούμαστε, λοιπόν, προκειμένου  να εξασφαλίσουμε  την πληρότητα  και διαφάνεια  της

διαδικασίας  και την  πρόσκληση  σε συμμετοχή  όλων  των  σχολείων  ανεξαιρέτως,  να μας αποστείλετε μία

σχετική  λίστα,  ή  να  προωθήσετε   οι  ίδιοι  την  Εγκύκλιο  στα  σχολεία  σε  περίπτωση   που  αυτό

καθίσταται δυνατό.

Να  διευκρινίσω   σε αυτό   το  σημείο   πως   το  Ευρωπαϊκό   Κοινοβούλιο   Νέων   Ελλάδος   δεν   έχει

κερδοσκοπικό  χαρακτήρα  και  στελεχώνεται  από  νέους  φοιτητές  που  συνεισφέρουν   εθελοντικά  στη

δράση του. Τα τελευταία χρόνια  το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων  θέτει

ανελλιπώς  τις  Εθνικές   Συνδιασκέψεις   Επιλογής   υπό   την   αιγίδα   του,  επικυρώνοντας  έτσι  τον

εκπαιδευτικό  τους χαρακτήρα.

Δεσμευόμαστε, τέλος, πως οι ηλεκτρονικές  διευθύνσεις  των Λυκείων της Αττικής θα χρησιμοποιηθούν

αποκλειστικά για την κοινοποίηση  των εκπαιδευτικών μας δράσεων  στα σχολεία. Σε καμία περίπτωση δε

θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς  λόγους, ούτε θα εκχωρηθούν σε κανέναν  τρίτο.
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Με εκτίμηση,

Χρυσάνθη Κονιού

Πρόεδρος

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος


