
  
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: « Διεξαγωγή Γραπτού διαγωνισμού για το Πρόγραμμα EUROSCOLA 2018» 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ 18/2018 ( ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-2-2018) « Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων » 
2. Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 Απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, των Δ/ντών 
και Υποδ/ντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των συλλόγων των διδασκόντων» (ΦΕΚ 
1340/Β/16-10-2002), όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει. 
3. Tην υπ' αριθμ.Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-2-2018 (ΑΔΑ:6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) Υ.Α. με θέμα: « 
Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ». 
4. Την υπ'αρίθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681/τ.Β'./06-03-2017) «Εκδρομές - 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». 
5. Το υπ’αριθ. 112982/Δ2/05-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων  με θέμα: «Πρόγραμμα EUROSCOLA». 
      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
την διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την επιλογή των είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών που 

θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα EUROSCOLA που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 

Στρασβούργο στις 6 Δεκεμβρίου 2018. Τους μαθητές θα συνοδεύσουν τρεις (3) εκπαιδευτικοί, 

οι οποίοι θα ανήκουν στα σχολεία των επιτυχόντων μαθητών. 

 Παρακαλούμε να προωθήσετε το υπ’αριθ. 112982/Δ2/05-07-2018 έγγραφο του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόγραμμα EUROSCOLA», που 

σας διαβιβάζουμε, σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας για την ενημέρωση των μαθητών 

(οι οποίοι κατά τη νέα σχολική χρονιά 2018-19 θα φοιτούν στις Β΄και Γ΄τάξεις των Γενικών και 

Επαγγελματικών Λυκείων) για τον εν λόγω διαγωνισμό καθώς και για τις προϋποθέσεις 

                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
              Τρίπολη, 10 Σεπτεμβρίου 2018 

              Αρ. Πρωτ : 8629 
  

 

ΠΡΟΣ:  1. Δ/νσεις Δευτ/θμιας Εκπ/σης                   

               Νομών της Περιφέρειας      

               Πελοποννήσου 

               2. Δ/ντές ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 

               (μέσω των οικείων Δ/νσεων Δ.Ε.)                 



συμμετοχής τους. Το θέμα του διαγωνισμού είναι : « 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 συναίνεση του στις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τον Μάιο του 2019 οι ευρωπαίοι πολίτες από τις 27 χώρες της ΕΕ θα ψηφίσουν στις 

ευρωπαϊκές εκλογές για την ανάδειξη των 705 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 επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ημερίδα, μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για την προετοιμασία τους τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_el.htm.   

Ο γραπτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 

 

      Η ενημέρωση των μαθητών-καθηγητών θα γίνει στις αίθουσες διδασκαλίας από τους 

Διευθυντές των σχολείων μέχρι την Πέμπτη 13-09-2018. Επίσης, το ανωτέρω έγγραφο του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των 

Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και των σχολείων. 

     Οι  Διευθυντές Διευθύνσεων θα πρέπει να μας επιβεβαιώσουν μέχρι την Παρασκευή 14-9-

2018 ότι ενημερώθηκαν όλοι οι μαθητές των σχολείων τους κατά τα ανωτέρω.    

       Επισημαίνουμε ότι οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα 

πρέπει να υποβάλουν στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν έως τις 18-9-2018 τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά : 

1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό Euroscola 2018 (Έντυπο 1, επισυνάπτεται) 

2. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα του ότι του επιτρέπει να συμμετάσχει και ότι 

δεν έχει συμμετάσχει στο παρελθόν στο πρόγραμμα EUROSCOLA  (Έντυπο 2, 

επισυνάπτεται) 

3. Αντίγραφο ελέγχου επίδοσης του προηγούμενου σχολικού έτους. 

4. Αντίγραφο αποδεικτικών γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας (θα προτιμούνται οι 

έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α  

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_el.htm


μαθητής/τρια έχει δώσει εξετάσεις επιτυχώς αλλά δεν έχει παραλάβει ακόμη το πτυχίο 

γλωσσομάθειας, μπορεί να προσκομίσει μια βεβαίωση επιτυχίας από τον φορέα του 

πτυχίου. Δε θα γίνουν δεκτές βεβαιώσεις από Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών. 

Υπεύθυνοι για τον έλεγχο των αιτήσεων είναι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων. 

Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών 

στον φάκελο του κάθε υποψηφίου μαθητή και να ληφθούν υπόψη αποκλειστικά τίτλοι 

γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (Καλή γνώση), Γ1 (Πολύ Καλή γνώση) και Γ2 (Άριστη γνώση), όπως 

έχουν προσδιοριστεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της 

Ευρώπης. Η μοριοδότηση των ξενόγλωσσων τίτλων θα γίνει σύμφωνα με την κλίμακα του 

ΑΣΕΠ. Επισημαίνουμε ότι οι αλλοδαποί μαθητές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

ενδεχομένως επιλεγούν, θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα για να ταξιδέψουν και ότι 

η ηλικία των μαθητών των ΕΠΑΛ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 21ο έτος. 

 

       Στη συνέχεια, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μαθητών θα αποσταλούν στις 

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19-9-2018 

προκειμένου να προωθηθούν από τις Διευθύνσεις στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης μέχρι την 

Παρασκευή 21-9-2018 (καταληκτική ημερομηνία). Έτσι, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης: 

 α) θα μας αποστείλουν μέχρι την  Παρασκευή 21-9-2018 τα παρακάτω : 

 τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μαθητών 

 συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα excel (και σε ηλεκτρονική μορφή) με τα στοιχεία 

των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Παρακαλούμε να 

τηρηθεί η μορφή του επισυναπτόμενου πίνακα ως προς τη μορφή και τη σειρά των 

στοιχείων και να συμπληρωθούν όλα τα πεδία του με Ελληνικούς Κεφαλαίους 

χαρακτήρες για την καλύτερη επεξεργασία τους. ( στοιχεία λυκείου, επώνυμο, όνομα, 

πατρώνυμο, έτος γέννησης, τάξη, μέσος όρος επίδοσης, γλώσσα – επίπεδο,) 

 

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μας αποστείλουν τις 

προτάσεις τους για τον ορισμό των εξεταστικών καθώς και τα στοιχεία των καθηγητών που θα 

επιτηρούν μέχρι την Πέμπτη 20-9-2018 και να επιβεβαιώσουν μέχρι τη Δευτέρα 24 

Σεπτεμβρίου 2018 ότι οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι μαθητές έχουν ενημερωθεί για το 

εξεταστικό κέντρο στο οποίο πρέπει να μεταβούν την ημέρα του διαγωνισμού. 

Θα ακολουθήσει νέο έγγραφο όπου θα αναφέρονται οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού.   

  

 ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεδομένου ότι  η  ημερίδα  EUROSCOLA θα  διεξαχθεί  στο  Στρασβούργο 

την 6η Δεκεμβρίου 2018 κι ως εκ τούτου τα χρονικά περιθώρια για τη διεξαγωγή κι 



ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών είναι στενά, σας εφιστούμε την προσοχή στην 

αυστηρή τήρηση των εκάστοτε προθεσμιών. 

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ορίσουν Υπεύθυνο για το 

Πρόγραμμα Euroscola 2018 και να γνωστοποιήσουν με email στην Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης τα στοιχεία επικοινωνίας του (Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας) ως 

και την Τετάρτη 12-9-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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