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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Α’ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 
Ταχ. Δ/νση:      Μανδηλαρά 23  
Ταχ. Κώδικας:  412 22 – Λάρισα  
Πληροφορίες: Ζήσης Ν. Ζίκος  
Τηλ:                    2410 539214  
FAX:                    2410 539219  
Email: mail@thess.pde.sch.gr  

euschools@thess.pde.sch.gr  

 
 
ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού “EUROSCOLA”  
ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ΄ αριθ. 138734/Δ2/9-9-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Πρόγραμμα EUROSCOLA». 
2. Η απόφαση με αρ. πρωτ. 13008/27-9-2019 Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 
 
Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλίας (σχετικό 2) για τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού και την επιλογή των μαθητών που θα 
συμμετάσχουν στην ημερίδα EUROSCOLA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 26 
Μαρτίου 2020 διευκρινίζονται τα εξής:  
 
Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος EUROSCOLA θα διεξαχθεί γραπτός διαγωνισμός για την επιλογή των 
μαθητών με θέμα:  
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται με άμεση 
καθολική ψηφοφορία από τους ευρωπαίους πολίτες. Με την εφαρμογή της Συνθήκης της 
Λισαβόνας το 2009, το ΕΚ συν-αποφασίζει με τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ένωσης σε 
μεγάλο ποσοστό της νομοθεσίας και επίσης αναλαμβάνει σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες. 
Έχει αυξημένες εξουσίες όσον αφορά στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ασκεί δημοκρατικό 
έλεγχο των αποφάσεων και είναι απαραίτητη η συναίνεσή του στις διεθνείς συμφωνίες που 
συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Τον Μάιο του 2019 οι ευρωπαίοι πολίτες από τα κράτη μέλη της ΕΕ ψήφισαν στις ευρωπαϊκές 
εκλογές για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς πιστεύετε ότι οι 
Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ενισχύσουν τη δημοκρατική φυσιογνωμία της Ένωσης; Θεωρείτε 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες, ώστε να 
εκφράσει με πιο αποφασιστικό τρόπο την εντολή των πολιτών της Ένωσης οι οποίοι με την ψήφο 
τους θα προσδιορίσουν τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης;»  
Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό EUROSCOLA μπορούν να χρησιμοποιούν για την 
προετοιμασία τους τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν σχετικά τους/τις 
μαθητές/τριες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο διαγωνισμό EUROSCOLA.  

Καρδίτσα : 16/1/04 
 

Αριθμ :  

 
 
 
 
Λάρισα, 2 Οκτωβρίου 2019  
Αρ. Πρωτ.: 13074  

ΠΡΟΣ:  1. Δ/ΝΣΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
2. ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  
    Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
    (με την ευθύνη ενημέρωσης  
      των σχολικών μονάδων) 

ΚΟΙΝ: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
     Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
     ΤΜΗΜΑ Α΄  
 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  
     ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
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1. Ο διαγωνισμός, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, θα 

διενεργηθεί το Σάββατο 9/11/2019 και ώρα 09.00 πμ. Οι μαθητές που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις σχολικές 
μονάδες όπου φοιτούν, από 7 έως 18 Οκτωβρίου 2019 (Έντυπο 1, επισυνάπτεται). Μαζί με την 
αίτηση-δήλωση του/της μαθητή/τριας, υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του 
γονέα/κηδεμόνα του (Έντυπο 2-Υπεύθυνη Δήλωση, επισυνάπτεται). Με τη δήλωση συμμετοχής 
και οπωσδήποτε πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες μαθητές πρέπει να 
προσκομίσουν φωτοτυπίες της καρτέλας επίδοσης και του πτυχίου γλωσσομάθειας που 
κατέχουν.  
Σημειώνεται ότι στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές Β΄ και Γ΄ τάξης των 
Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας. Ειδικότερα για τους μαθητές των 
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, η ηλικία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 21ο έτος. Οι αλλοδαποί μαθητές που 
προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. σε περίπτωση επιλογής θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα 
έγγραφα για να ταξιδέψουν. 

2. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων : α) να αποστείλουν την επόμενη 
εργάσιμη (21/10/2019) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης τον ακριβή αριθμό των συμμετεχόντων 
μαθητών β) να διαβιβάσουν τις αιτήσεις των υποψηφίων μαθητών, μαζί με τις υπεύθυνες 
δηλώσεις των γονέων-κηδεμόνων τους, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου ανήκουν, στις 
21/10/2019 γ) να διατηρήσουν στο αρχείο του Σχολείου ακριβή φωτοαντίγραφα των 
υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων και δ) να μην αποστείλουν τις αιτήσεις και τις υπεύθυνες 
δηλώσεις με το συμβατικό ταχυδρομείο, γιατί πρέπει να παραληφθούν άμεσα από τις 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

3. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό και επιθυμούν να είναι 
συνοδοί στο Πρόγραμμα Euroscola, παρακαλούνται, από την Δευτέρα 7/10/2019 έως και την 
Παρασκευή 18/10/2019, να υποβάλουν στον Διευθυντή του Σχολείου όπου υπηρετούν: α) 
αίτηση (Έντυπο 3, επισυνάπτεται) μαζί με φάκελο δικαιολογητικών (απλά φωτοαντίγραφα) β) 
αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας και γ) υπεύθυνη δήλωση (Έντυπο 
4-Υπεύθυνη Δήλωση, επισυνάπτεται) περί μη συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Euroscola στο 
παρελθόν. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων που θα παραλάβουν τις 
αιτήσεις και τα αποδεικτικά των εκπαιδευτικών να τα διαβιβάσουν στις Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης, έως την Δευτέρα 21/10/2018. Επισημαίνεται τέλος, ότι η πολύ καλή γνώση της 
Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας για τους συνοδούς θα αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμηθούν 
οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας. Η επιλογή των συνοδών θα γίνει από την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των 
επιλεγέντων μαθητών και μεταξύ των υποψηφίων εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα σχολεία 
των μαθητών που επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στην ημερίδα. 

4. Τονίζουμε ότι οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των 
αιτήσεων, ως προς το αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία αλλά και την ορθότητα των 
στοιχείων των μαθητών και των εκπαιδευτικών καθώς και των Υπεύθυνων Δηλώσεων των 
γονέων/κηδεμόνων των συμμετεχόντων μαθητών. ‘Όσον αφορά στα πιστοποιητικά 
(γλωσσομάθειας και αποδεικτικό βαθμού προαγωγής), παρακαλούνται οι Διευθυντές Σχολείων 
να ελέγξουν τη γνησιότητά τους, καθώς στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης θα σταλούν αρχικά 
απλά φωτοαντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων. Μόνο στην  περίπτωση επιλογής μαθητών και 
εκπαιδευτικών θα ζητηθούν ακριβή και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Η μη έγκαιρη αποστολή 
των παραπάνω συνιστά λόγο αποκλεισμού από τη συμμετοχή.   

 
Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
1. Οι αιτήσεις και τα αποδεικτικά των εκπαιδευτικών πρέπει να διαβιβαστούν, μαζί με την 

αποστολή των γραπτών, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, συνοδευόμενα 
από συγκεντρωτική κατάσταση που θα περιλαμβάνει τα ονόματα και τα ατομικά στοιχεία των 
εκπαιδευτικών (Έντυπο 5, επισυνάπτεται).  
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2. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης θα μεριμνήσει, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους 
Φιλολόγων της περιοχής του και τον Διευθυντή του σχολείου που έχει οριστεί ως εξεταστικό 
κέντρο, για τον ορισμό των επιτηρητών, οι οποίοι πρέπει να προέρχονται κυρίως από τα σχολεία 
που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών του κάθε 
σχολείου. 

3. Για τον διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθούν τετράδια των Πανελλαδικών εξετάσεων και θα πρέπει 
να καλυφθούν όλα τα στοιχεία των συμμετεχόντων μαθητών πριν την έναρξη της διαδικασίας.  

4. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου-εξεταστικού κέντρου, 
θα καταμετρηθούν τα γραπτά και την Τρίτη 12/11/2019 θα παραδοθούν στις Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης. Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης, το αργότερο την Παρασκευή 
15/11/2019, τα γραπτά, μαζί με ονομαστική, κατά σχολείο, κατάσταση των μαθητών που 
συμμετείχαν, θα παραδοθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Έντυπο 
6, επισυνάπτεται). Παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης να μην αποστείλετε με 
συμβατικό ταχυδρομείο τα γραπτά, διότι δεν θα υπάρχει χρόνος για τη διόρθωσή τους και την 
επιλογή των μαθητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. Μαζί με τα γραπτά παρακαλείσθε 
να αποστείλετε και τα φωτοαντίγραφα της καρτέλας επίδοσης (ή βεβαίωση από τους 
Διευθυντές των σχολείων της περυσινής τελικής βαθμολογίας), καθώς και του πτυχίου 
γλωσσομάθειας που κατέχουν οι υποψήφιοι μαθητές. 

5. Επισημαίνουμε ότι οι Διευθυντές Διευθύνσεων Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνοι να ενημερώσουν  
σχετικά όλες τις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς τους. Επιπλέον, οι Διευθυντές των Σχολικών 
Μονάδων είναι υπεύθυνοι ως προς την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών.  

6. Επιβάλλεται να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Προς το σκοπό αυτό, παραθέτουμε πίνακα 
με ημερομηνίες: 

 

Ημερομηνία Ενέργειες για το διαγωνισμό Euroscola 2019-2020  

4/10/2019  Ορισμός υπευθύνου ανά Διεύθυνση για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
Ενημέρωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (με e-
mail). 

7/10/2019 - 
18/10/2019 

Υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων μαθητών και υπεύθυνων δηλώσεων των 
γονέων/κηδεμόνων τους για συμμετοχή στον διαγωνισμό Euroscola. 

7/10/2019 - 
18/10/2019  

Υποβολή αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων εκπαιδευτικών (μαζί με 
φάκελο δικαιολογητικών) για συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα ως συνοδών. 

 
21/10/2019  
 

Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων αποστέλλουν τις αιτήσεις των 
υποψηφίων μαθητών/τριών και τις υπεύθυνες δηλώσεις των 
γονέων/κηδεμόνων τους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Αυθημερόν τις 
παραλαμβάνουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων που έχουν παραλάβει τις αιτήσεις, 
τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών για 
συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα ως συνοδών, τα διαβιβάζουν στις 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

9/11/2019 Διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

12/11/2019 Οι Διευθυντές των Εξεταστικών Κέντρων παραδίδουν τα γραπτά στις 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

14/11/2019 - 
15/11/2019 

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποστέλλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας τις αιτήσεις, τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα 
δικαιολογητικά των μαθητών που θα διαγωνιστούν καθώς και των 
εκπαιδευτικών που επιθυμούν να είναι συνοδοί στο Πρόγραμμα. 

14/11/2019 - 
15/11/2019 

Αποστολή από τις Διευθύνσεις και παραλαβή από την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης των γραπτών των μαθητών/τριών που πήραν 
μέρος στο διαγωνισμό. 
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Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, δεν προβλέπεται καταβολή 
αποζημίωσης για τη συμβολή στην διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
 
Συνημμένα έγγραφα:  
1. Έντυπο 1: Αίτηση συμμετοχής μαθητή/τριας (1 αρχείο word) 
2. Έντυπο 2: Υπεύθυνη δήλωση γονέα-κηδεμόνα (1 αρχείο word) 
3. Έντυπο 3: Αίτηση εκπαιδευτικού συνοδού (1 αρχείο word) 
4. Έντυπο 4: Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικού (1 αρχείο word). 
5. Έντυπο 5: Πίνακας εκπαιδευτικών υποψήφιων συνοδών (1 αρχείο.xls) 
6. Έντυπο 6: Πίνακας διαγωνιζόμενων μαθητών (1 αρχείο.xls) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής  
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας  
 
 
 

Δρ Γεώργιος Δοδοντσάκης  
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