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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ     ΔΔ//ννσσεειιςς  ΒΒ//θθμμιιααςς  ΕΕκκππ//σσηηςς  ΒΒοοιιωωττίίααςς,,  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
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Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, Λαμία, 35131  

Ηλεκ.Δ/νση: mail@stellad.pde.sch.gr  

Πληροφορίες: Σίμου Δήμητρα  

Τηλέφωνο: 22310 66153  

 
Θέμα: Πρόγραμμα Euroscola 2016 -2017: Πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΠΕ02 

         για συγκρότηση  επιτροπής αξιολόγησης των γραπτών». 
Σχετ.: Το με αρ.πρωτ. 201132/Δ2/25-11-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

 
            Προκειμένου να αξιολογηθούν οι εκθέσεις των μαθητών & μαθητριών που θα πάρουν μέρος 

στον διαγωνισμό του προγράμματος EUROSCOLA 2016-2017, θα συγκροτηθεί επιτροπή 
βαθμολόγησης αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς ΠΕ02 που διδάσκουν ή έχουν διδάξει τα 

γλωσσικά μαθήματα στις τρεις τάξεις του Λυκείου ή έχουν εμπειρία στη διόρθωση γραπτών των 
πανελλαδικών εξετάσεων και  δεν έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του 

3ου βαθμού με μαθητή ή μαθήτρια που εξετάζεται σε αυτόν. 

        
          Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 02 της Περιφέρειάς μας  έως την Παρασκευή 9 

Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12.00  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ενημερώνοντας με έγγραφό τους 
την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

oikonomiko.pde.stereas@gmail.com ή με fax στο 22310 66167, υπόψιν κας Σίμου Δήμητρας 

(συνημμένο). 
 

Η βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνει στο 3ο Γυμνάσιο Λαμίας, την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 
2016. (Ώρα προσέλευσης βαθμολογητών 09:00 π.μ.). 

 
Οι συμμετέχοντες στη βαθμολόγηση εκπαιδευτικοί θα απαλλαγούν την ημέρα εκείνη από τα 

υπηρεσιακά και διδακτικά τους καθήκοντα. Οι διευθυντές των σχολείων καλούνται να διευκολύνουν 

τους εκπαιδευτικούς και να προβούν στην κατάλληλη προσαρμογή του σχολικού προγράμματος, 
όπως προβλέπεται  από την κείμενη νομοθεσία για περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικών. 

 
Επισημαίνεται ότι  σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, δεν προβλέπεται η 

καταβολή αποζημίωσης οδοιπορικών ή αξιολόγησης των γραπτών στους εκπαιδευτικούς. 

 
 

  Συν.: Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών ΠΕ02 για βαθμολόγηση γραπτών EUROSCOLA 

  Εσωτ. Διανομή: κ. Χρίστο Πουτουρούδη                        

 

 
 

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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