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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
-- 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
-- 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 
 

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ.- Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Πληροφορίες:  Β. Μπολτσή 
Τηλέφωνο: 2103442232  
Ε-mail: worldskillsgreece@minedu.gov.gr 

 
 
 
 
 
Μαρούσι,  27-03-2023                            
Α.Π. 35154/ ΓΓ4 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών 

 

 

 

                

1ος ΕΘΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2023 

για την ελληνική συμμετοχή 

στον 8ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ EUROSKILLS 2023 

 

Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Ι.Ε.Π. (Πράξη 19/23-03-2023), το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, καλεί τους μαθητές/μαθήτριες 
της Γ΄ τάξης των  Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τους καταρτιζόμενους/καταρτιζόμενες του Δ’ 
εξαμήνου των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσιων Ι.Ε.Κ.) του ΥΠΑΙΘ και 
της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, να συμμετάσχουν στον «1ο Εθνικό 
Διαγωνισμό Δεξιοτήτων 2023», με σκοπό τη συγκρότηση Εθνικής Αποστολής που θα συμμετάσχει 
στον «8ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Γκντάνσκ 
(Gdańsk) της Πολωνίας, από 5 έως 10 Σεπτεμβρίου 2023. Η εγγραφή της Ελλάδας στον Οργανισμό 
Worldskills Europe, η διεξαγωγή του 1ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων και η συμμετοχή της 
Ελλάδας στον «8ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων – Euroskills 2023» πραγματοποιούνται με 
αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. 
 
 

Σχετικά με το WorldSkills Europe 
 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός WorldSkills Europe προωθεί την επαγγελματική, τεχνολογική και 
προσανατολισμένη στις υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
συνεργαζόμενος με τη νεολαία, τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές, τις κυβερνήσεις και τις 
επιχειρήσεις, ώστε να βοηθήσει στην προετοιμασία του εργατικού δυναμικού και των 
ταλαντούχων νέων του σήμερα για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Στον διαγωνισμό EuroSkills, 
που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, εκατοντάδες νέοι/νέες κάτω των 25 ετών από χώρες της 
Ευρώπης, συναντώνται προκειμένου να διαγωνιστούν για την ευκαιρία να διεκδικήσουν τη 
δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι στην Ευρώπη στο επάγγελμα της επιλογής τους. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: worldskillseurope.org 

mailto:worldskillsgreece@minedu.gov.gr
http://www.worldskillseurope.org/
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Δικαίωμα συμμετοχής 
 

Στον 1ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων μπορούν να λάβουν μέρος υποψήφιοι/ιες οι οποίοι/ες  
έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος στις 5 
Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα έναρξης του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 
μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), οι 
καταρτιζόμενοι/καταρτιζόμενες του Δ’ εξαμήνου των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
κατάρτισης (Δημόσιων Ι.Ε.Κ.) του ΥΠΑΙΘ και της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 
Επαγγελμάτων των παρακάτω ειδικοτήτων:  
 

Ειδικότητα ΕΠΑ.Λ.  Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.  

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, 
Εγκαταστάσεων και Δικτύων 

Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής 
(ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-
DEVELOPER/VIDEO GAMES) 

 
Τεχνικός Μηχανοτρονικής   

 
 

Διαγωνιστική διαδικασία 
 
Κάθε υποψήφιος/α θα έχει την ευκαιρία να επιδείξει το ταλέντο και τις ικανότητές του/της στην 
ειδικότητά του/της. Κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, ο/η κάθε υποψήφιος/α θα 
κληθεί να παρουσιάσει δεξιότητες σχετικές με την ειδικότητά του/της, όπως για παράδειγμα: 
 
τη δημιουργία κώδικα και πολυμεσικού υλικού για την κατασκευή μιας εφαρμογής ή 
ιστοσελίδας ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες ή τον εντοπισμό και την επίλυση ενός 
προβλήματος στον τομέα της ειδικότητάς τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πχ. την 
επισκευή της βλάβης σε ένα όχημα, την ορθή συνδεσμολογία σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, την 
εκπόνηση κατάλληλων προγραμματισμών (KNX, PLC) και μετρήσεων κλπ. και την παρουσίαση 
μιας λειτουργικής λύσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 
 
 
Πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται στον σχετικό ιστότοπο:   
http://gsae.edu.gr/el/worldskills-greece-1  
 
 
 

Κριτήρια επιλογής 
 

 Για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων του Γ΄ Εξαμήνου τουλάχιστον 
οκτώ (8). 

 Για τα ΕΠΑ.Λ. προφορικός βαθμός Α’ Τετραμήνου στα μαθήματα της ειδικότητας τουλάχιστον 
δεκαοκτώ και μισό (18.5). 

 Για ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ τους/τις υποψήφιους/ες απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο 
Διαγωνισμό είναι η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2). 

 
 
 
 

http://gsae.edu.gr/el/worldskills-greece-1
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Εκδήλωση ενδιαφέροντος από την εκπαιδευτική μονάδα 
 

Ο/Η Διευθυντής/ντρια της εκπαιδευτικής μονάδας θα πρέπει να δηλώσει τη συμμετοχή των 
καταλληλότερων υποψηφίων για κάθε ειδικότητα με τον περιορισμό ενός/μίας υποψήφιου/ας 
ανά ειδικότητα (1 εγγραφή). Η φόρμα δήλωσης συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη από 27-03-2023 
ως και 07-04-2023:                 

 
https://forms.gle/vCKuAtE4JkezpF8Y8 

 
 

Διαδικασία επιλογής 
 

Οι διαγωνιζόμενοι/ες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα αξιολογηθούν από Επιτροπή 
Αξιολόγησης. Παράλληλα, η Επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίσει για τη βράβευση έως και τριών 
υποψηφίων (ένας/μία από κάθε ειδικότητα) που θα αποτελέσει/σουν την Εθνική Αποστολή της 
χώρας μας στον «8ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό EuroSkills». Όλοι/όλες οι συμμετέχοντες/ουσες θα 
λάβουν τιμητικούς επαίνους, ενώ οι πρώτοι/ες σε κάθε ειδικότητα θα λάβουν βραβεία και θα 
εκπροσωπήσουν τη χώρα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό.  

 
 

Χρόνος, τόπος διεξαγωγής, διάρκεια 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε εργαστηριακά κέντρα (Ε.Κ.) στην Περιφέρεια Αττικής και στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα εργαστηριακά κέντρα θα καθοριστούν σύμφωνα με τον 
αριθμό των αιτήσεων. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 13-05-2023. Η διάρκεια του 
διαγωνισμού είναι τρεις (3) ώρες. Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν αποκλειστικά τον/την 
διαγωνιζόμενο/η, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. 
 

 
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων EuroSkills 

 
Οι διακριθέντες/θείσες, από κάθε ειδικότητα, οι οποίοι/ες θα προκύψουν από τον Εθνικό 
Διαγωνισμό Δεξιοτήτων, θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό 
EuroSkills, που θα διεξαχθεί από 5 έως 10 Σεπτεμβρίου 2023 στην πόλη Γκντάνσκ (Gdańsk) της 
Πολωνίας. Τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής των διαγωνιζομένων, θακαλυφθούν 
με δωρεά από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Οι διακριθέντες/θείσες και οι επιλαχόντες/ούσες θα 
εκπαιδευθούν μετά το πέρας του Διαγωνισμού από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες του 
πεδίου για τη συμμετοχή τους στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό. Προς αυτό το σκοπό, οι 
διοργανωτές του Διαγωνισμού σε εθνικό επίπεδο θα επικοινωνήσουν με τoυς/τις 
νικητές/νικήτριες, προκειμένου να τους/τις ενημερώσουν εκτενέστερα για τη διεξαγωγή του 
«8ου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων».  
 
 
 
  

 

         

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ 

 

https://forms.gle/vCKuAtE4JkezpF8Y8
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Downloads/worldskillseurope.org
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Συνημμένα: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης 

 

Πίνακας αποδεκτών: (με ηλεκτρονική διεκπεραίωση) 

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

2. Σύμβουλοι Εκπαίδευσης (μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δ.Ε. της χώρας) 

3. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (προς ενημέρωση των Σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ) 

4. Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης (προς ενημέρωση των Δημόσιων Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Α/θμιας Β/θμιας Εκπ/σης & Ειδικής Αγωγής 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν. 
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Α/θμιας Β/θμιας Εκπ/σης & Ειδικής Αγωγής 
5. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 
6. Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
7. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
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