
 

 

Αποστολή μέσω ηλ. ταχυδρομείου 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Λαμία, 29-11-2016 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ   Αρ. Πρωτ.: Φ.23/9819 

ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑΣΣ,,      

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΘΘΡΡΗΗΣΣΚΚΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ    

------             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣ 

 
 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ     ΔΔ//ννσσεειιςς  ΒΒ//θθμμιιααςς  ΕΕκκππ//σσηηςς  ΒΒοοιιωωττίίααςς,,  
ΕΕύύββοοιιααςς,,  ΕΕυυρρυυττααννίίααςς,,  ΦΦθθιιώώττιιδδααςς  κκααιι  
ΦΦωωκκίίδδααςς  

  ΣΣχχοολλιικκέέςς  ΜΜοοννάάδδεεςς  ((μμέέσσωω  ΔΔ//ννσσεεωωνν))  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

------  

Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, Λαμία, 35131  

Ηλεκ.Δ/νση: mail@stellad.pde.sch.gr  

Πληροφορίες: Σίμου Δήμητρα  

Τηλέφωνο: 22310 66153  

 

 

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού Euroscola 

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 201132/Δ2/25-11-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.   

         Το με αρ. πρωτ.  Φ.23/9795/29-11-2016 έγγραφό μας. 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Euroscola θα διεξαχθεί  διαγωνισμός για την 

επιλογή των μαθητών με θέμα ««ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΙΙθθααγγέέννεειιαα::  πποολλιιττιικκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα  κκααιι  

σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττηη  δδηημμοοκκρρααττιικκήή  ζζωωήή  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς..  ΌΌππωωςς  οορρίίζζεεττααιι  σσττοο  ΆΆρρθθρροο  99  ττηηςς  

ΣΣυυννθθήήκκηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη  ((ΣΣΕΕΕΕ)),,  ηη  εευυρρωωππααϊϊκκήή  ιιθθααγγέέννεειιαα  ααπποοττεελλεείί  ττοο  

ππρρώώττοο  ββήήμμαα  σσττηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττηηςς  εευυρρωωππααϊϊκκήήςς  ττααυυττόόττηηττααςς..  ΠΠοοιιαα  δδιικκααιιώώμμαατταα  

ααπποορρρρέέοουυνν  ααππόό  ττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυ  ΕΕυυρρωωππααίίοουυ  ΠΠοολλίίττηη  κκααιι  ππώώςς  ααυυττάά  σσυυμμββάάλλλλοουυνν  

σσττηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττηηςς  εευυρρωωππααϊϊκκήήςς  ττααυυττόόττηηττααςς;;»»    

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα σχολεία όπου φοιτούν οι μαθητές που 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής, με την αποκλειστική ευθύνη των Διευθυντών, στις 12 

Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, σε αίθουσα και επιτηρητές που θα ορίσουν οι 

Διευθυντές της κάθε Σχολικής Μονάδας. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει τρεις διδακτικές 

ώρες σε όλα τα σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι επιτηρητές εκείνη την 

ημέρα θα απαλλαγούν από τα διδακτικά τους καθήκοντα μόνο για το χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός.   

Οι μαθητές θα διαγωνιστούν σε τετράδια πανελλαδικών με αυτοκόλλητα για 

την κάλυψη των ονομάτων. Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, δεν επιτρέπεται να 

έχουν οι μαθητές κινητά τηλέφωνα και σημειώσεις.  

Η όλη διαδικασία θα γίνει με το εξής χρονοδιάγραμμα: 

ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ    1122--1122--22001166  

 Διεξαγωγή διαγωνισμού  

 Συγκέντρωση γραπτών – αντιγράφων ξενόγλωσσων τίτλων – αντιγράφων 

καρτέλας επίδοσης των διαγωνιζομένων (με ευθύνη των Δ/ντών της κάθε Σχολικής 

Μονάδας) 



Περ/κή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 

Στερεάς Ελλάδας 

Αρκαδίου 8 

 Λαμία  35100 

υπόψη κ. Χρίστου Πουτουρούδη 

 

 Αποστολή όλων των δικαιολογητικών με διαβιβαστικό στην οικεία Δ/νση (με 

ευθύνη των Δ/ντών της κάθε Σχολικής Μονάδας) 

ΤΤΡΡΙΙΤΤΗΗ  1133--1122--22001166  

  Συγκέντρωση όλου του υλικού από τον Υπεύθυνο της κάθε Δ/νσης Β/θμιας 

Εκπ/σης   

ΤΤΕΕΤΤΑΑΡΡΤΤΗΗ  1144--1122--22001166  

 Αποστολή γραπτών – δικαιολογητικών μαθητών – δικαιολογητικών εκπαιδευτικών, 

στην  παρακάτω διεύθυνση : 

 

 

 

 

 

 

 

 Στο διαβιβαστικό της κάθε Δ/νσης θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των 

διαγωνιζομένων μαθητών κι όχι τα ονόματά τους. 

 Όλη η αλληλογραφία θα πρέπει να γίνει είτε με συστημένο τρόπο, είτε με 

εξπρές (ή κούριερ), προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις.   

 

Η υπηρεσία μας θα σας ενημερώσει με νεότερο έγγραφό της για τους μαθητές που θα 

επιλεγούν και θα εκπροσωπήσουν την Περιφέρειά μας στο Στρασβούργο στις 2 Φεβρουαρίου 

2017 καθώς και για τη διαδικασία της επίσκεψης. Σημειώνουμε ότι δεν μπορούν να λάβουν 

μέρος μαθητές οι οποίοι έχουν συμμετάσχει και στο παρελθόν στο πρόγραμμα Euroscola, 

ούτε μαθητές της Α΄ τάξης. 

 Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους μαθητές που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.  

 

Εσωτ. Διανομή 

1. Πρ/νος Τμήματος Επ/κής και Παιδ/κής Καθ/σης Β/θμιας Εκπ/σης. 

2. Πρ/νος Διοικ/κής & Οικον/κής Υποστήριξης Περ/κής Δ/νσης. 

 

 

 

 

   

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

 
 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 


