
  
 
 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Βαθµός Ασφαλείας ................... 
Αθήνα, 24-9-2008 

Αριθ. Πρωτ.: 122697/Γ7 

Εσωτ. Πρωτ. 2335/19-9-2008 

 

 

Βαθ. Προτερ. ……………………. 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ,    
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ    
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
  
ΤΜΗΜΑ Α΄  

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ 

 
 
 

∆ιεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ 15180, Μαρούσι 

ΠΡΟΣ: 

Τηλέφωνο : 210 3442224  

FAX : 210 3443343  

email : sep@ypepth.gr  

Πληροφορίες : Ευφραιµίδης Κωνσταντίνος 
Κριτσιάνη Αργυρώ 

 

  Αµπατζόγλου Ιωάννης  
 

  

 
ΘΕΜΑ : «Συλλογή στοιχείων σχετικά µε την ανάθεση του ΣΕΠ, στους εκπαιδευτικούς 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, για σχολικές µονάδες της χώρας» 
 

 Με σκοπό την εύρυθµη λειτουργία και τη ορθή εφαρµογή του θεσµού του ΣΕΠ στις σχολικές 
µονάδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γυµνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ), παρακαλούνται οι 
∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων της χώρας να συµπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά το 
συνηµµένο πίνακα στον αρµόδιο Υπεύθυνο ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ. 
 Στη συνέχεια, οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα συγκεκριµένα 
στοιχεία συνολικά, ενηµερώνοντας τη σχετική βάση δεδοµένων που διατηρείται σε ετήσια βάση σε κάθε 
ΚΕΣΥΠ της χώρας και να αποστείλουν στην Υπηρεσία µας µέσω των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας ένα 
συγκεντρωτικό πίνακα µε όλα τα στοιχεία που ζητούνται για τους εκπαιδευτικούς που εφαρµόζουν το 
ΣΕΠ στις σχολικές µονάδες της περιοχής αρµοδιότητάς τους. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία να 
αποσταλούν σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (e-mail: sep@ypepth.gr) το αργότερο µέχρι τις 17 
Οκτωβρίου 2008. 
 Σε ότι αφορά στα Γενικά Λύκεια και την εφαρµογή του θεσµού στην Α’ Λυκείου παρακαλούνται 
οι ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων να αποστείλουν τα ανωτέρω στοιχεία αµέσως µετά τον ορισµό 
των εκπαιδευτικών που αναλαµβάνουν το θεσµό και έως τις 6 Φεβρουαρίου 2009.    

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
 
 

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ 
Συνηµµένα: Πίνακας Προσωπικού που 

 εφαρµόζει τον ΣΕΠ στην τάξη 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
∆/νση ΣΕΠΕ∆ 
• Γραφείο ∆ιευθύντριας 
• Γραφείο ΣΕΠ 

1. ∆ιευθύνσεις και Γραφεία 
∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της χώρας 

2. ΚΕΣΥΠ της χώρας µέσω 
των ∆/νσεων ∆.Ε. 

3. Σχολικές µονάδες της 
χώρας µέσω των ∆/νσεων 
και Γραφείων ∆.Ε. 

 

Να διατηρηθεί µέχρι ______________ 


