
EUROSCOLA: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 
 
1) Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα πρέπει να εκτυπώσει την εγκύκλιο του 
Euroscola (βλ. προκήρυξη διαγωνισμού 6852/2-12-16, με θέμα «Ημερίδα Euroscola 
30-03-2017: Διεξαγωγή διαγωνισμού για μαθητές Β΄ και Γ΄ τάξεων Λυκείου για την 
ανάδειξη εκπροσώπων και την επιλογή συνοδών»), η οποία θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμη και να διαβαστεί από κάθε ενδιαφερόμενο. 
 
2) Το θέμα του γραπτού δοκιμίου αναπτύσσεται μόνο στην Ελληνική γλώσσα.  
 
3) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: Οι 
Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα πρέπει να επικοινωνήσουν -το συντομότερο 
δυνατό- εγγράφως (e-mail ή fax) με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και 
Β/θμιας Βορείου Αιγαίου προκειμένου να υπάρξει μέριμνα. Πρέπει να γίνει πριν το 
κλείσιμο των σχολείων για τις γιορτές!  
Fax 2251048155 
e-mail mail@vaigaiou.pde.sch.gr  

 
 
 
Παρακαλούμε, πριν τη διαγωνιστική διαδικασία και προτού οι μαθητές αρχίσουν να 
συμπληρώνουν τα στοιχεία τους, να τους δίνονται σαφείς οδηγίες από τους 
υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.  
 

o Οι μαθητές αναγράφουν (ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ) το ονοματεπώνυμο και το 
πατρώνυμό τους, την τάξη και το τμήμα στο οποίο φοιτούν και οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο είναι εγχαραγμένο στη σχετική σφραγίδα, η οποία 
χρησιμοποιείται στις ενδοσχολικές εξετάσεις.  

o Το όνομα αναγράφεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ στο γραπτό και, συγκεκριμένα, 
στην πρώτη σελίδα της κόλλας αναφοράς (στο σημείο δηλαδή που θα 
καλυφθεί από τους επιτηρητές) και όχι σε κάθε σελίδα. Εάν ο μαθητής 

4) Στο πρακτικό συλλόγου θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται  
o τα στοιχεία του διαγωνισμού (αριθμός εγκυκλίου, ονομασία 

διαγωνισμού, ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής),  βλ. με αριθμ. πρωτ. 
6852/2-12-16 προκήρυξη διαγωνισμού  

o τα ονόματα του Διευθυντή και των υπεύθυνων καθηγητών (οι οποίοι 
αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού βάσει των 
όρων της εγκυκλίου, εντός της σχολικής μονάδας),  

o τα ονόματα των επιτηρητών, καθώς και  
o τα ονόματα των μαθητών που θα λάβουν μέρος.  

Ο διαγωνισμός ορίζεται για την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 και διεξάγεται κατά 

τη 2η , 3η και 4η διδακτική ώρα (ένα συνεχές τρίωρο), δίχως καμία παρέκκλιση ή 
εξαίρεση.  

mailto:mail@vaigaiou.pde.sch.gr


εξαντλήσει τη τετρασέλιδη κόλλα αναφοράς, του δίνεται και δεύτερη στην 
οποία και πάλι αναγράφονται τα στοιχεία του μόνο στην πρώτη σελίδα.  

o Δεν επιτρέπεται η χρήση τετραδίων τύπου πανελληνίων εξετάσεων ή 
άλλων εντύπων.   

o Οι μαθητές γράφουν μόνο με στυλό σε απόχρωση σκούρου μπλέ ή 
μαύρου. Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωματιστών στυλό ή η εναλλαγή 
χρωμάτων μέσα στο ίδιο γραπτό.  

o Η χρήση διορθωτικού επιτρέπεται αλλά με μέτρο.  
o Το θέμα της έκθεσης δεν αναγράφεται και δεν εκτυπώνεται στην κόλλα 

αναφοράς από τους μαθητές ή το σχολείο.  
o Καθώς το θέμα της έκθεσης και το βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμα εκ 

των προτέρων, κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης, οι μαθητές δεν 
επιτρέπεται να κάνουν χρήση σημειώσεων, βοηθητικού υλικού, ή 
οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου (κινητού, tablet, κ.ά.). Το ίδιο ισχύει 
και για την παροχή διευκρινίσεων πάνω στο γραπτό θέμα κατά τη 
διάρκεια των εξετάσεων.   

 
Οι επιτηρητές, θα φροντίσουν να καλύψουν σωστά τα στοιχεία των μαθητών με την 
ειδική αυτοκόλλητη ταινία (που χρησιμοποιείται και στις Πανελλήνιες εξετάσεις). 
Στο τέλος κάθε γραπτού οι επιτηρητές βάζουν μονογραφή.  ΟΧΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 
Πληροφορίες (εγκύκλιος και συνοδευτικά έγγραφα) στην  ιστοσελίδα της ΠΔΕ  
http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch/  

http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch/

