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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  

& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 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: Διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για το Πρόγραμμα “EUROSCOLA”  

 
Ο Περιφερειακός Διευθυντής  

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας  
 

Έχοντας υπόψη:  
1. 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. 

2. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΥ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση 
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».  

3. Το υπ΄ αριθ. 138734/Δ2/9-9-2019 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ με θέμα 
«Πρόγραμμα EUROSCOLA».  

4. Τον ορισμό των εξεταστικών κέντρων από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. 
Θεσσαλίας.  

 
Αποφασίζουμε  

Διοργανώνουμε τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την επιλογή των μαθητών που θα συμμετάσχουν 
στην ημερίδα EUROSCOLA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 26 Μαρτίου 2020. Στην 
ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Θεσσαλίας καλείται να εκπροσωπηθεί από είκοσι τέσσερις 
μαθητές (24) και τρεις (3) συνοδούς καθηγητές από τις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας και Τρικάλων.  
Στο πλαίσιο του προγράμματος 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 
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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;»  
Ο γραπτός διαγωνισμός στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές των Β΄ και Γ΄ Τάξεων των Γενικών 
και Επαγγελματικών Λυκείων των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9 πμ, σε τέσσερα εξεταστικά κέντρα (ένα ανά 
Δ/νση Εκπ/σης), που θα στεγαστούν στα κάτωθι σχολικά συγκροτήματα: 
 
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας: 5ο ΓΕΛ Καρδίτσας  
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας: 5ο ΓΕΛ Λάρισας  
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας: 3ο ΓΕΛ Βόλου  
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων: 6ο ΓΕΛ Τρικάλων  
 
Όσον αφορά στη διεξαγωγή των εξετάσεων, αυτές θα γίνουν με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων, 
που ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα, σε άμεση συνεργασία με τους κατά τόπους Προέδρους των 
Συνδέσμων Φιλολόγων.  
Στην επιλογή των μαθητών, εκτός από τον βαθμό της εργασίας - έκθεσης, θα ληφθούν υπόψη η καλή, 
πολύ καλή ή άριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας και η καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του 
σχολείου. 
Οι συνοδοί καθηγητές θα πρέπει επίσης να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που 
θα αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας. Η επιλογή τους θα 
γίνει από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας μετά από πρόσκληση προς όλα τα σχολεία 
των οποίων οι μαθητές επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στην ημερίδα. 
Επισημαίνεται ότι οι συνοδοί, καθώς και οι επιλεγέντες μαθητές δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα EUROSCOLA κατά το παρελθόν.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης - 

Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης - Διεύθυνση Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης - Τμήμα Α΄) 

2. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων 
3. Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (angelos.kapetanidis@europarl.europa.eu )  
4. Σύνδεσμοι Φιλολόγων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων  

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής  
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας  
 
 
 

Δρ Γεώργιος Δοδοντσάκης  
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