
ΘΕΜA: «Γραπτόσ Διαγωνιςμόσ Euroscola 2018- Ημερομθνία διεξαγωγισ-  Οδθγίεσ προσ 
υντονιςτζσ -Επιτθρθτζσ- και Μακθτζσ» 
 
χετικά:  1.  Σο υπ’ αρικμ. 194851/Δ2/13-11-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ.. 
             
χετικά με τθ διεξαγωγι του γραπτοφ διαγωνιςμοφ Euroscola 2018 κα κζλαμε να 

ενθμερϊςουμε τουσ υπεφκυνουσ ςυντονιςτζσ των διαγωνιςτικϊν κζντρων, τουσ επιτθρθτζσ 

του διαγωνιςμοφ, και τουσ υποψιφιουσ  μακθτζσ, για τα ακόλουκα:   

 

Α) Ο διαγωνιςμόσ για τθν επιλογι των 24 μακθτϊν  που κα ςυμμετάςχουν ςτθν 

θμερίδα τθσ 16θσ Μαρτίου 2018 ςτο τραςβοφργο, ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ 

EUROSCOLA, κα διεξαχκεί τθν Πέμπτη 15/02/2018  και ώρα 15.00 - 18.00, ωσ εξισ: 

 

 Για τουσ μακθτζσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ, ςτο 8ο Γυμνάςιο Κοηάνθσ 
( Μακρυγιάννθ 25, τθλ 2461022772). 
Τπεφκυνθ  και  ςυντονίςτρια του διαγωνιςμοφ ορίηεται θ  κα. Γεροφςθ Ελζνθ, κλ.ΠΕ02,             
Διευκφντρια του 8ου Γυμναςίου Κοηάνθσ. 
 
 

 Για τουσ μακθτζσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Γρεβενϊν, ςτο 2ο ΓΕ.Λ Γρεβενϊν  
        ( Nίκθσ 3, τθλ 2462028263). 
 Τπεφκυνθ και ςυντονίςτρια του διαγωνιςμοφ ορίηεται θ κα. Μθςιοποφλου     

Σριανταφυλλιά, κλ. ΠΕ06,  εκπαιδευτικόσ του 2ο ΓΕ.Λ  Γρεβενϊν  

 

 Για τουσ μακθτζσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ, ςτο 4ο Γυμνάςιο 

Καςτοριάσ, Λεωφόροσ Κφκνων, τθλ. 2467082072. 

Τπεφκυνθ και ςυντονίςτρια του διαγωνιςμοφ ορίηεται θ  κα. Μζλθ Ευκαλία, κλ. ΠΕ01, 

Διευκφντρια του 4ου Γυμναςίου Καςτοριάσ 
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              Κοηάνθ, 23-01-2018  
              Αρ.Πρωτ.: 463 
 
               
ΠΡΟ: 
1. Διευκφνςεισ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ 
Μακεδονίασ 

 
2. ΓΕΛ , ΕΠΑΛ, & Γυμνάςια Δυτικισ 
Μακεδονίασ (μζςω των Δ/νςεων) 
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 Για τουσ μακθτζσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Φλϊρινασ, ςτο 2ο  ΓΕ.Λ Φλϊρινασ, 

(περιοχι Αγίασ Παραςκευισ),  τθλ. 2385046482. 

Τπεφκυνοσ  και υντονιςτισ  του διαγωνιςμοφ ορίηεται ο κ. ταμπουλτηισ  Κωνςταντίνοσ,   

κλ. ΠΕ09, Διευκυντισ του 2ου ΓΕ.Λ Φλϊρινασ . 

 

 

Οι διαγωνιηόμενοι μακθτζσ μποροφν να απαλλαγοφν από τθν παρακολοφκθςθ των 

μακθμάτων κατά τισ τζςςερισ (04) τελευταίεσ ϊρεσ του ςχολικοφ προγράμματοσ, 

προκειμζνου να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό. 

 

Β) Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των Γυμναςίων και Λυκείων Δυτικισ Μακεδονίασ, να 

ενθμερϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων τουσ, εάν επικυμοφν να λάβουν μζροσ ωσ 

επιτθρθτζσ ςτο διαγωνιςμό Euroscola, ο οποίοσ κα διεξαχκεί ςτισ  15-2-2018  , ϊρα 15:00-

18:00 ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ (8ο Γ/ςιο Κοηάνθσ, 2ο Λφκειο Γρεβενϊν, 4ο Γ/ςιο Καςτοριάσ, 

2ο ΓΕ.Λ Φλϊρινασ) τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

 

Προςοχι: Δεν επιτρζπεται ο οριςμόσ επιτθρθτϊν από ςχολικζσ μονάδεσ των οποίων οι 

μακθτζσ διαγωνίηονται ι επιτθρθτϊν που ζχουν δεςμοφσ ςυγγζνειασ με τουσ 

διαγωνιηόμενουσ. 

 

Παρακαλοφνται οι διευκυντζσ των ςχολείων να κοινοποιιςουν ςτισ διευκφνςεισ 

αρμοδιότθτάσ τουσ λίςτα με τουσ υποψιφιουσ επιτθρθτζσ ϊςτε οι διευκυντζσ 

εκπαίδευςθσ, και ανάλογα με τισ ανάγκεσ του διαγωνιςμοφ, να κάνουν τθν τελικι τουσ 

επιλογι τθν οποία οφείλουν να κοινοποιιςουν και ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ. 

 

 Για τθ μθ παρακϊλυςθ του διδακτικοφ προγράμματοσ των ςχολικϊν μονάδων, οι 

ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι επιτθρθτζσ να μθν ξεπερνοφν τουσ δφο (02) ςτισ μεγάλεσ 

ςχολικζσ μονάδεσ και τον ζναν (01) ςτισ μικρζσ. 

  

Οι επιτθρθτζσ, κα απαλλαγοφν από τα διδακτικά τουσ κακικοντα, κατά τθν θμζρα του 

διαγωνιςμοφ. Δεν προβλζπεται αμοιβι για τθν επιτιρθςθ.                                                                          

 

Γ) ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΤΝΣΟΝΙΣΩΝ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ EUROSCOLA 2018 

               Ο υπεφκυνοσ ςυντονιςτισ  κα αναλάβει τα εξισ κακικοντα: 

 

 Θα υποδεχκεί τουσ επιτθρθτζσ τουλάχιςτον μιςι ϊρα πριν από τθν ζναρξθ του 

διαγωνιςμοφ και κα τουσ δϊςει να μελετιςουν τισ οδθγίεσ των επιτθρθτϊν και μία 

αλφαβθτικι κατάςταςθ των διαγωνιηόμενων ανά αίκουςα. 

 Μαηί με τουσ επιτθρθτζσ κα υποδεχκεί τουσ διαγωνιηόμενουσ, κα τουσ ςυγχαρεί για 

τθν απόφαςι τουσ να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό και να προετοιμαςκοφν 

κατάλλθλα. Θα τουσ διαβεβαιϊςει ότι όλεσ οι διαδικαςίεσ κα γίνουν με τον πιο 

δίκαιο και αμερόλθπτο τρόπο, κα διαβάςει τισ οδθγίεσ για τουσ μακθτζσ και  κα 

τουσ οδθγιςει ςτισ αίκουςεσ όπου κα γράψει ο κακζνασ. 

 Κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ κα επιβλζπει και κα φροντίηει για τθν ομαλι 

διεξαγωγι του. 



 το τζλοσ του διαγωνιςμοφ κα ςυγκεντρϊςει τα γραπτά ελζγχοντασ: (α) αν ςε κάκε 

γραπτό καλφφκθκαν από τουσ επιτθρθτζσ τα προςωπικά ςτοιχεία των 

διαγωνιηόμενων με αυτοκόλλθτθ ετικζτα και (β) αν υπζγραψαν ςτο τζλοσ του 

γραπτοφ και οι δφο επιτθρθτζσ. 

 Κάκε φορά που παραλαμβάνει τα γραπτά κα ελζγχει αν του παραδόκθκε ο ςωςτόσ 

αρικμόσ γραπτϊν, ςφμφωνα με το παρουςιολόγιο που κα του παραδϊςει ο 

επιτθρθτισ. 

 το τζλοσ, αφοφ  ςυγκεντρϊςει όλα τα γραπτά, κα τα ςυςκευάςει εςωκλείοντασ και 

τισ καταςτάςεισ παρόντων-απόντων και κα τα παραδϊςει ςτο Δ/ντι Εκπ/ςθσ, ο 

οποίοσ κα αναλάβει να τα ςτείλει ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ με 

εταιρεία ταχυμεταφοράσ, ϊςτε να παραλθφκοφν το αργότερο τθν επόμενθ μζρα, 

δθλαδι ςτισ 16/2/2018. 

 

 

Δ) ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΕΠΙΣΗΡΗΣΩΝ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ EUROSCOLA 2018 

 

                Παρακαλοφμε ςε κάκε αίκουςα να οριςκοφν δφο επιτθρθτζσ, οι οποίοι κα 

  αναλάβουν τισ εξισ υποχρεϊςεισ: 

 

 Θα προςζλκουν ζγκαιρα ςτο ςχολείο, όπου γίνεται ο διαγωνιςμόσ, τουλάχιςτον 

μιςι ϊρα πριν από τθν ζναρξθ. 

 Θα διαβάςουν τισ οδθγίεσ προσ τουσ μακθτζσ και κα παραλάβουν από το 

ςυντονιςτι τισ καταςτάςεισ με τα ςτοιχεία των διαγωνιηόμενων. 

 κα μεριμνιςουν ϊςτε οι διαγωνιηόμενοι να κάκονται με απόλυτθ αλφαβθτικι 

ςειρά με εξαίρεςθ τα αδζλφια, ςτα οποία κα παρεμβάλλεται ζνασ άλλοσ 

διαγωνιηόμενοσ. 

 Θα απομακρφνουν από τουσ διαγωνιηόμενουσ τισ ςθμειϊςεισ τουσ και τα κινθτά 

τουσ τθλζφωνα και  κα φροντίςουν να μθ κορυβοφν οι διαγωνιηόμενοι κατά τθ 

διάρκεια του διαγωνιςμοφ.  

 Αν παρατθριςουν παραβίαςθ των κανόνων του διαγωνιςμοφ, κα μονογράψουν το 

γραπτό του υποψθφίου και κα του ηθτιςουν να αποχωριςει. 

 Πριν από τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ κα γράψουν ςτον πίνακα το κζμα τθσ 

ζκκεςθσ, τθν ϊρα ζναρξθσ, τθν ϊρα δυνατισ αποχϊρθςθσ (μία ϊρα μετά τθν 

ζναρξθ) και τθν ϊρα λιξθσ (τρεισ ϊρεσ μετά τθν ζναρξθ). 

 Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα γράψει το ονοματεπϊνυμό του, το πατρϊνυμο, το 

μθτρϊνυμο και το ςχολείο από το οποίο προζρχεται. 

 Κατά τθν παράδοςθ του γραπτοφ οι επιτθρθτζσ ελζγχουν τα ςτοιχεία του 

διαγωνιηόμενου από τθν αςτυνομικι του ταυτότθτα και του ηθτοφν να τουσ 

υποδείξει το ςθμείο όπου τελειϊνει το γραπτό. το ςθμείο αυτό κα υπογράφουν 

προςκζτοντασ ολογράφωσ και το ονοματεπϊνυμό τουσ. 

 Πριν από τθν αποχϊρθςθ του διαγωνιηόμενου κα καλφπτουν με αδιαφανι 

αυτοκόλλθτθ ετικζτα τα ςτοιχεία του. 

 Σζλοσ, οι επιτθρθτζσ παραδίδουν ςτο ςυντονιςτι τα γραπτά μαηί με τα  

υπογεγραμμζνα παρουςιολόγια. 



 

 

 

 

 

Ε) ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ EUROSCOLA 2018 

 

 Οι διαγωνιηόμενοι κα προςζλκουν ςτο ςχολείο, όπου γίνεται ο διαγωνιςμόσ, 

τουλάχιςτον ζνα τζταρτο πριν από τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι ϊρα 

2.45ϋμ.μ.  

 Θα ζχουν μαηί τουσ τθν αςτυνομικι τουσ ταυτότθτα , δφο ςτυλό μπλε ι μαφρου 

χρϊματοσ και γομολάςτιχα (όχι διορκωτικό). 

 Δε κα ζχουν μαηί τουσ κινθτά  οφτε ςθμειϊςεισ ι, αν ζχουν, κα τα παραδϊςουν 

ςτουσ επιτθρθτζσ.  

 Θα κακίςουν με αλφαβθτικι ςειρά ςτα κρανία, ζνασ ςε κάκε κρανίο. 

 Θα γράψουν με ευανάγνωςτα γράμματα το ονοματεπϊνυμό τουσ, το πατρϊνυμο, 

το μθτρϊνυμο και το ςχολείο απ’ το οποίο προζρχονται. 

 Κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ δεν επιτρζπεται ο παραμικρόσ κόρυβοσ. Οι 

επιτθρθτζσ οφείλουν να παίρνουν το γραπτό και να απομακρφνουν τουσ 

υποψθφίουσ που δολιεφονται τουσ κανόνεσ  του διαγωνιςμοφ. ε περίπτωςθ που 

εντοπιςτεί κάποιοσ να αντιγράφει, το γραπτό μονογράφεται.  

 Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτον αρικμό λζξεων του κειμζνου τθσ ζκκεςθσ. 

 Η διάρκεια του διαγωνιςμοφ είναι τρεισ ϊρεσ και θ δυνατι αποχϊρθςθ μία ϊρα 

μετά τθν ζναρξθ. 

 Οι διαγωνιηόμενοι κα αποχωροφν από τθν αίκουςα, αφοφ βεβαιωκοφν ότι ο 

επιτθρθτισ κάλυψε τα ςτοιχεία τουσ με αυτοκόλλθτθ αδιαφανι ετικζτα.  

 

 

 
                                                                                                           

                                                                   
                                                                 Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

                                                                                    ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                                                                
 
 

 

                                                                                 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 


