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ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΑΠΟΤΝΙΟΤ 2012 
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζην Γηαγσληζκό καο ζα ιάβνπλ κέξνο 9 Λύθεηα κε 10 νκάδεο 

καζεηώλ (ε κηα εθηόο ζπλαγσληζκνύ). Καηαβάινπκε θάζε πξνζπάζεηα λα έρεη 

νπζηαζηηθό πεξηερόκελν γηα όινπο ε δηαδηθαζία απηή λα μεθύγνπκε από ηα 

ηεηξηκκέλα θαη λα επραξηζηεζνύκε όινη καο. Γηα όια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα 

δηεπθξηλίζνπκε όηη : 

 Α) Από ην ΔΚΦΔ νη δηαγσληδόκελνη ζα πάξνπλ όινη ην ίδην ιάδη θαη ΝαΟΖ, ηα άιια 

πιηθά πνπ πηζαλόλ λα ρξεηαζηνύλ, ζα ηα θξαηνύλ απηνί. 

 Β) ε αλάδεπζε ζα γίλεη κε ην ρέξη, κε μύιηλν αλαδεπηήξα, επίζεο θνηλό γηα θάζε 

νκάδα(παξαδνζηαθά). 

 Γ) Θα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη ππνινγηζκνί γηα ηελ παξαζθεπή 4 «πιαθώλ» από 

ζαπνύλη θαη όρη γηα ηεξάζηηεο πνζόηεηεο (κέρξη 500-600g.)  

Γ) Οη ηύπνη (θαινύπηα) είλαη δηθή ηνπο επηινγή θαη ζα ιάβνπλ ππόςε ηνπο όηη ζε 

απηνύο ζα παξακείλνπλ 15 κέξεο (ζπδεηήζηκεο)  θαη κεηά κε δηθή καο επζύλε ζα 

βγνύλ θαη ζα αθεζνύλ λα σξηκάζνπλ κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηζπκνύλ  (ε θάζε 

νκάδα)  όιν ην θαινθαίξη κέρξη ηελ ηειηθή επηινγή ηνπο. 

Δ) Τν θάζε ζρνιείν θαιό ζα είλαη λα θξαηά ην δηθό ηνπ δπγό θαζόζνλ νη δπγνί ηνπ 

ΔΚΦΔ δελ επαξθνύλ γηα όινπο. Οη άιιεο ζπζθεπέο γθαδάθηα, θαηζαξόιεο, 

ζεξκόκεηξα, αλαδεπηήξεο ζα δνζνύλ από καο. 

ΣΤ) Οη ζπλνδνί θαζεγεηέο ζα κπνξνύλ (θαη γηα ιόγνπο αζθάιεηαο) λα 

παξεπξίζθνληαη θνληά ζηνπο δηαγσληδόκελνπο καζεηέο ηνπο λα ζπλνκηινύλ καδί ηνπο 

δελ κπνξνύλ όκσο (κε ζπλέπεηα απνβνιήο ηεο νκάδαο) λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

δηαδηθαζία παξαζθεπήο ηνπ ζαπνπληνύ (δελ αγγίδνπλ – δίδνπλ –βνεζνύλ ζε ηίπνηα). 

Ε) Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ ζηηο 9.30 

ζην ΔΚΦΔ έηζη ώζηε κεηά από ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο, λα μεθηλήζνπκε ζηηο 10 

αθξηβώο.  

 

    ΗΜΑΝΣΙΚΟ- ΠΡΟΟΥΗ 

Κάζε νκάδα ζα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηελ ζπληαγή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη κέρξη ηελ 

Πέκπηε 10 Ματνπ 12.00 ην κεζεκέξη. Ζ ζπληαγή απηή, από μας ζα δνζεί ηελ εκέξα 

ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ αληίζηνηρε νκάδα θαη ασηή ζα ρξεζηκεύζεη σο νδεγόο γηα ηελ 

παξαζθεπή ηνπ ζαπνπληνύ. Γελ ζα επηηξαπνύλ άιιεο ζεκεηώζεηο εθηόο από απηήλ. 

Για ηο λόγο ασηό καλό θα είναι να ακολοσθήζεηε ηην θόρμα ποσ ζας 

επιζσνάπηοσμε,  να είναι όζο ηο δσναηόν πιο αναλσηική και με διαδοτικά 

βήμαηα.   

Γηα πηζαλέο απνξίεο δηεπθξηλήζεηο επηθνηλσλήζηε έγθαηξα καδί καο.   

Γώζηε πξσηνβνπιίεο θαη ππεπζπλόηεηεο ζηνπο καζεηέο ζαο ζα εθπιαγείηε 

επράξηζηα από ηελ απνδνρή ηνπο θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο.  

 

                                                 σναδελθικά για ηο ΕΚΦΕ  

                                         Ο Τπεύθσνος και οι σνεργάηες ηοσ. 

 


