
 

 
Αποςτολή μέςω ηλ. ταχυδρομείου 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Λαμία, 19-10-2015 
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑ   Αρ. Πρωτ.: Υ.23/6781 
ΤΤΠΠΟΟΤΤΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑ,,      

ΕΕΡΡΕΕΤΤΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΘΘΡΡΗΗΚΚΕΕΤΤΜΜΑΑΣΣΩΩΝΝ    

------             

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΠΡΟ 
 
 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ     ΔΔ//ννςςεειισσ  ΒΒ//θθμμιιαασσ  ΕΕκκππ//ςςηησσ  ΒΒοοιιωωττίίαασσ,,  
ΕΕύύββοοιιαασσ,,  ΕΕυυρρυυττααννίίαασσ,,  ΦΦθθιιώώττιιδδαασσ  κκααιι  
ΦΦωωκκίίδδαασσ  

  ΣΣχχοολλιικκέέσσ  ΜΜοοννάάδδεεσσ  ((μμέέςςωω  ΔΔ//ννςςεεωωνν))  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ  
------  

Διεύθυνςη: Αρκαδύου 8, Λαμύα, 35100  

Ηλεκ.Δ/νςη: mail@stellad.pde.sch.gr  

Πληροφορύεσ: ύμου Δόμητρα  

Σηλϋφωνο: 22310 66153  

 
 
Θέμα: Πρόγραμμα Euroscola 

χετ.: Σο με αρ. πρωτ. 159282/Δ2/09-10-2015 ϋγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ.   

             Σο με αρ. πρωτ.  Υ.23/6650/15-10-2015 ϋγγραφό μασ. 

 

το πλαύςιο του προγρϊμματοσ θα διεξαχθεύ  διαγωνιςμόσ για την επιλογό των 

μαθητών με θϋμα ««ΤΤοο  ΕΕυυρρωωππααΰΰκκόό  ΚΚοοιιννοοββοούύλλιιοο  μμεεττάά  ττηη  ΣΣυυννθθήήκκηη  ττηησσ  ΛΛιιςςααββόόνναασσ  έέχχεειι  ππιιοο  

εεννιιςςχχυυμμέέννοο  ρρόόλλοο  ςςττηη  δδιιααμμόόρρφφωωςςηη  ττηησσ  ΕΕυυρρώώππηησσ..  ΠΠοοιιοοσσ  εείίννααιι  οο  ρρόόλλοοσσ  ττοουυ  ΕΕυυρρωωππααίίοουυ  

πποολλίίττηη  κκααιι  ππώώσσ  μμπποορρεείί  νναα  αακκοουυςςττεείί  δδυυννααττόόττεερραα  ηη  φφωωννήή  ττοουυ  ςςττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη;;»»  

Ο διαγωνιςμόσ θα πραγματοποιηθεύ ςτα ςχολεύα όπου φοιτούν οι μαθητϋσ που 

εκδόλωςαν ενδιαφϋρον ςυμμετοχόσ, με την αποκλειςτικό ευθύνη των Διευθυντών, ςτισ 

9 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα, ςε αύθουςα και επιτηρητϋσ που θα ορύςουν οι 

Διευθυντϋσ τησ κϊθε χολικόσ Μονϊδασ. Ο διαγωνιςμόσ θα διαρκϋςει τρεισ διδακτικέσ 

ώρεσ ςε όλα τα ςχολεύα τησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ. Οι επιτηρητϋσ εκεύνη την 

ημϋρα θα απαλλαγούν από τα διδακτικϊ τουσ καθόκοντα μόνο για το χρονικό διϊςτημα 

κατϊ το οπούο διενεργεύται ο διαγωνιςμόσ.  

Οι μαθητϋσ θα διαγωνιςτούν ςε τετρϊδια πανελλαδικών με αυτοκόλλητα για 

την κϊλυψη των ονομϊτων. Κατϊ τη διεξαγωγό του διαγωνιςμού, δεν επιτρέπεται να 

έχουν οι μαθητέσ κινητά τηλέφωνα και ςημειώςεισ.  

Η όλη διαδικαςύα θα γύνει με το εξόσ χρονοδιϊγραμμα: 

ΔΔΕΕΤΤΣΣΕΕΡΡΑΑ    0099--1111--22001155  

 Διεξαγωγό διαγωνιςμού  

 υγκϋντρωςη γραπτών – αντιγρϊφων ξενόγλωςςων τύτλων – αντιγρϊφων 

καρτϋλασ επύδοςησ των διαγωνιζομϋνων (με ευθύνη των Δ/ντών τησ κάθε 

Σχολικήσ Μονάδασ) 



Περ/κή Δ/νςη Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπ/ςησ 

τερεάσ Ελλάδασ 

Αρκαδίου 8 

 Λαμία  35100 

υπόψη κ. Σίμου Δήμητρας 

 

 Αποςτολό όλων των δικαιολογητικών με διαβιβαςτικό ςτην οικεύα Δ/νςη (με 

ευθύνη των Δ/ντών τησ κάθε Σχολικήσ Μονάδασ) 

ΣΣΡΡΙΙΣΣΗΗ  1100--1111--22001155  

 Ο υπεύθυνοσ τησ Δ/νςησ ςυγκεντρώνει όλο το υλικό από τισ χολικϋσ Μονϊδεσ 

αρμοδιότητϊσ τουσ  και με ϋνα ςυγκεντρωτικό διαβιβαςτικό, το αποςτϋλλει ςτην  

παρακϊτω διεύθυνςη : 

 

 

 

 

 

 

 

 το διαβιβαςτικό τησ κϊθε Δ/νςησ θα πρϋπει να αναφϋρεται ο αριθμόσ των 

διαγωνιζομϋνων κι όχι τα ονόματά τουσ. 

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

με εξπρέσ (ή κούριερ), προκειμϋνου να αποφευχθούν λϊθη και παραλεύψεισ.   

 

Η υπηρεςύα μασ θα ςασ ενημερώςει με νεότερο ϋγγραφό τησ για τουσ μαθητϋσ 

που θα επιλεγούν και θα εκπροςωπόςουν την Περιφϋρειϊ μασ ςτο τραςβούργο ςτισ 

28 Ιανουαρύου 2016 καθώσ και για τη διαδικαςύα τησ επύςκεψησ. ημειώνουμε ότι δεν 

μπορούν να λϊβουν μϋροσ μαθητϋσ οι οπούοι ϋχουν ςυμμετϊςχει και ςτο παρελθόν ςτο 

πρόγραμμα Euroscola, ούτε μαθητϋσ τησ Α΄ τϊξησ. 

 Εύμαςτε ςτη διϊθεςό ςασ για οποιαδόποτε πληροφορύα ό διευκρύνιςη. 

 Ευχόμαςτε καλό επιτυχύα ςτουσ μαθητϋσ που εκδόλωςαν ενδιαφϋρον για τον 

διαγωνιςμό.  

 

Εςωτ. Διανομή 

1. Πρ/νοσ Σμόματοσ Επ/κόσ και Παιδ/κόσ Καθ/ςησ Β/θμιασ Εκπ/ςησ. 

2. Πρ/νοσ Διοικ/κόσ & Οικον/κόσ Τποςτόριξησ Περ/κόσ Δ/νςησ. 

 

 

 

 

   

Ο ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 
 

 
ΦΡΗΣΟ Ι. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 


