
  
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

----- 
Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι  
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
email: sep@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:  Καραμαλάκου-Λάππα Μ. 
                           Κριτσιάνη Α. Ευφραιμίδης Κ. 
Τηλέφωνα: 2103442222, 2103442224 
FAX: 2103443343 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

----- 

Βαθμός Ασφαλείας: 

Να διατηρηθεί μέχρι: 

ΠΡΟΣ: 

Βαθμός προτερ: 

Μαρούσι, 12-02-2013 

Αρ.Πρωτ: 19317/Γ7 

Εσωτ.Πρωτ: 4991 

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & 
Δ.Ε. της χώρας 

2. Δ/νσεις Δ.Ε., της χώρας 
3. ΚΕΣΥΠ της χώρας μέσω των 

Δ/νσεων Δ.Ε.  
4. Σχολικές μονάδες όλης της 

χώρας μέσω των οικείων 
Διευθύνσεων 

 

Θέμα: Ενημέρωση σχολικών μονάδων για τη «15η Διεθνή Έκθεση για την Εκπαίδευση»   

 

Ενημερώνουμε τις σχολικές μονάδες ότι 08 με 10 Μαρτίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η 15η 

Διεθνής Έκθεση για την Εκπαίδευση και την Εργασία (http://www.ekpaidefsi.gr), στο Στάδιο 

Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), η οποία οργανώνεται από την εταιρία EuroPartners και τελεί υπό την 

αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

H έκθεση καταφέρνει επί 15 χρόνια να δώσει μία εικόνα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό, σε επίπεδο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και δια βίου 

εκπαίδευσης, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι: 

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013: 10:00-20:00 (Εθνικός Τομέας) 

Σαββατοκύριακο 9 & 10 Μαρτίου 2013: 12:00-20:00 ( Εθνικός & Διεθνής Τομέας) 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για μαθητές και συνοδούς. 

Tο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. θα λάβει μέρος στην Έκθεση, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις 

δημόσιες υπηρεσίες Συμβουλευτικής - Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Ελλάδα. Για το λόγο 

αυτό, στην εκδήλωση θα παρευρίσκονται επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν στια 

Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) της χώρας, οι οποίοι θα 

είναι στη διάθεση των μαθητών και γονέων για ενημέρωση σε θέματα συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

 Οι σχολικές μονάδες μπορούν να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στην έκθεση, κατόπιν σχετικής 

έγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Ειδικά, σε ό,τι αφορά μαθητές των 
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σχολείων του Ν. Αττικής, θα παρέχεται η δυνατότητα μετάβασής τους στην έκθεση με πούλμαν από 

την εταιρεία Europartners. 

 Πριν από κάθε ομαδική επίσκεψη, τα σχολεία θα πρέπει να επικοινωνούν με την κα Δέσποινα 

Χαρβαλάκη στο τηλέφωνο 2109221254 και αποστέλλουν στο fax 2109221589 τα εξής στοιχεία: 

επωνυμία και διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο και αριθμό μαθητών που θα επισκεφθούν την 

Έκθεση. 

 Σε περίπτωση που προκύψει δυσκολία μετακίνησης, τα σχολεία μπορούν να απευθυνθούν 

στη διοργανώτρια εταιρεία για τη δυνατότητα διευκόλυνσής τους. 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗ 

 

Εσωτερική Διανομή 
Δ/νση ΣΕΠΕΔ 

 Γραφείο Διευθύντριας 

 Γραφείο ΣΕΠ 


