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ΠΡΟΣ.:

Βαθμός Ασφαλείας
Αθήνα, 20-11-2007
Αριθ. Πρωτ.:
131969/Γ7
Βαθ. Προτερ.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

1. Διευθύνσεις και Γραφεία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
χώρας
2. ΚΕΣΥΠ της χώρας μέσω των
Δ/νσεων Δ.Ε.
3. Σχολικές μονάδες της χώρας μέσω
των Δ/νσεων και Γραφείων Δ.Ε.

Θέμα: «Συλλογή στοιχείων σχετικά με την ανάθεση του ΣΕΠ, στους εκπαιδευτικούς της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για σχολικές μονάδες της χώρας»
Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και τη ορθή εφαρμογή του θεσμού του ΣΕΠ στις
σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ),
παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της χώρας να συμπληρώσουν και να
αποστείλουν ηλεκτρονικά το συνημμένο πίνακα στον αρμόδιο Υπεύθυνο ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ για τη
δική τους σχολική μονάδα.
Στη συνέχεια, οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία
συνολικά, ανανεώνοντας τη σχετική βάση δεδομένων που διατηρείται σε ετήσια βάση σε κάθε
ΚΕΣΥΠ της χώρας και να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας ì έσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας
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 14 Δεκεμβρίου 2007.
Σε ότι αφορά στα Γενικά Λύκεια και την εφαρμογή του θεσμού στην Α’ Λυκείου
παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να αποστείλουν τα ανωτέρω στοιχεία αμέσως
μετά τον ορισμό των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν το θεσμό από τον σύλλογο καθηγητών και
όχι μετά τη 1 Φεβρουαρίου 2008.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δρ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Συνημμένα: Συγκεντρωτικός Πίνακας Προσωπικού
που εφαρμόζει τον ΣΕΠ στην τάξη
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