
 

 

Απνζηνιή κέζσ ει. ηαρπδξνκείνπ 

 

Λακία, 15-11-2017 

ΔΔΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑ   Αξ. Πξωη.: Φ.23/9243 

ΤΤΠΠΟΟΤΤΡΡΓΓΔΔΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΙΙΓΓΔΔΙΙΑΑ,,      

ΔΔΡΡΔΔΤΤΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΘΘΡΡΗΗΚΚΔΔΤΤΜΜΑΑΣΣΩΩΝΝ    

------             

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  ΠΡΟ 

 
 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ    Γ.Γ.Δ. Βνησηίαο 

 Γ.Γ.Δ. Δύβνηαο 

 Γ.Γ.Δ. Δπξπηαλίαο 

 Γ.Γ.Δ. Φζηώηηδαο 

 Γ.Γ.Δ. Φσθίδαο 

 ρνιηθέο Μνλάδεο  

   (κέζσ Γ/λζεσλ) 
 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

------  

Γηεύζπλζε: Αξθαδίνπ 8, Λακία, 35131  

Ηιεθ.Γ/λζε: mail@stellad.pde.sch.gr  

Πιεξνθνξίεο: ίκνπ Γήκεηξα  

Σειέθσλν: 22310 66153  

 

 

Θέκα: Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγωγή ηνπ δηαγωληζκνύ Euroscola 

ρεη.: Σν κε αξ. πξση. 193901/Γ2/10-11-2017 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ.   

         Σν κε αξ. πξση.  Φ.23/9242/15-11-2017 έγγξαθό καο. 

 

    ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Euroscola ζα δηεμαρζεί  δηαγσληζκόο γηα ηελ επηινγή ησλ καζεηώλ 

κε ζέκα: «Η Δπξωπαϊθή 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 Δπξώπε ελωκέλε λα αληηκεηωπίζεη ηηο πξνθιήζεηο απηέο ζε έλαλ 

ηαρέωο κεηαβαιιόκελν θόζκν ιεηηνπξγώληαο ωο κία απνηειεζκαηηθή θαη ζπλεθηηθή 

νληόηεηα;»  

    Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα ζρνιεία όπνπ θνηηνύλ νη καζεηέο πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ 

ζπκκεηνρήο, κε ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ Γηεπζπληώλ, ηελ Παξαζθεπή 1 Γεθεκβξίνπ 2017, ζε 

αίζνπζα θαη επηηεξεηέο πνπ ζα νξίζνπλ νη Γηεπζπληέο ηεο θάζε ρνιηθήο Μνλάδαο. Ο δηαγσληζκόο ζα 

δηαξθέζεη ηξεηο δηδαθηηθέο ώξεο ζε όια ηα ζρνιεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Οη επηηεξεηέο 

εθείλε ηελ εκέξα ζα απαιιαγνύλ από ηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα κόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν δηελεξγείηαη ν δηαγσληζκόο.   

    Οη καζεηέο ζα δηαγσληζηνύλ ζε ηεηξάδηα παλειιαδηθώλ κε απηνθόιιεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ 

νλνκάησλ. Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ, δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ νη καζεηέο θηλεηά ηειέθσλα θαη 

ζεκεηώζεηο.  

Η όιε δηαδηθαζία ζα γίλεη κε ην εμήο ρξνλνδηάγξακκα: 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΔΔΤΤΗΗ  11--1122--22001177  

 Γηεμαγσγή δηαγσληζκνύ  

 πγθέληξσζε γξαπηώλ – αληηγξάθσλ μελόγισζζσλ ηίηισλ – αληηγξάθσλ θαξηέιαο επίδνζεο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ (κε επζύλε ησλ Γ/ληώλ ηεο θάζε ρνιηθήο Μνλάδαο) 



Πεξ/θή Γ/λζε Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 

ηεξεάο Διιάδαο 

Αξθαδίνπ 8 

 Λακία  35131 

ππόςε θ. Υξίζηνπ Πνπηνπξνύδε 

 

 Απνζηνιή όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ κε δηαβηβαζηηθό ζηελ νηθεία Γ/λζε (κε επζύλε ησλ Γ/ληώλ ηεο 

θάζε ρνιηθήο Μνλάδαο) 

ΓΓΔΔΤΤΣΣΔΔΡΡΑΑ  44--1122--22001177  &&  ΣΣΡΡΙΙΣΣΗΗ  55--1122--22001177  

  πγθέληξσζε όινπ ηνπ πιηθνύ από ηνλ Τπεύζπλν ηεο θάζε Γ/λζεο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο   

ΣΣΔΔΣΣΑΑΡΡΣΣΗΗ  66--1122--22001177  

 Απνζηνιή γξαπηώλ – δηθαηνινγεηηθώλ καζεηώλ – δηθαηνινγεηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ, ζηελ  παξαθάησ 

δηεύζπλζε : 

 

 

 

 

 

 

 

 ην δηαβηβαζηηθό ηεο θάζε Γ/λζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ησλ δηαγσληδνκέλσλ καζεηώλ 

θαη όρη ηα νλόκαηά ηνπο. 

 Όιε ε αιιεινγξαθία ζα πξέπεη λα γίλεη είηε κε ζπζηεκέλν ηξόπν, είηε κε εμπξέο (ή 

θνύξηεξ), πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ ιάζε θαη παξαιείςεηο.   

 

   Η ππεξεζία καο ζα ζαο ελεκεξώζεη κε λεόηεξν έγγξαθό ηεο γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζα επηιεγνύλ θαη ζα 

εθπξνζσπήζνπλ ηελ Πεξηθέξεηά καο ζην ηξαζβνύξγν ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2018, θαζώο θαη γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο επίζθεςεο. εκεηώλνπκε όηη δελ κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο καζεηέο νη νπνίνη έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη μαλά ζην παξειζόλ ζην πξόγξακκα Euroscola, νύηε καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο. 

    Δπρόκαζηε θαιή επηηπρία ζηνπο καζεηέο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό θαη είκαζηε ζηε 

δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε. 

 

Δζωη. Γηαλνκή 

1. Πξ/λνο Σκήκαηνο Δπ/θήο θαη Παηδ/θήο Καζ/ζεο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο. 

2. Πξ/λνο Γηνηθ/θήο & Οηθνλ/θήο Τπνζηήξημεο Πεξ/θήο Γ/λζεο. 

 

 

 

 

   

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ  ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 
 

 
 

ΥΡΗΣΟ Ι. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 


