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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π & Δ. ΕΚΠ/Η 

ΑΣΣΙΚΗ 
 
ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ & ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ  

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
1ο ΚΕΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 

   ----------- 
Σαχ. Δ/νςη: ΑΙΓΑΛΕΩ 30 & ΜΗΛΟΤ 21 
T.K. – Πόλη:   185 45 ΠΕΙΡΑΙΑ  
Ε-mail: mail@1kesy-peiraia.att.sch.gr, 1kesypeir@sch.gr  
Πληροφορίεσ:  ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 

Tηλζφωνο:  210-4131561                                        
 

Θζμα: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ, περιόδου 2019-2020 για 

υμβουλευτική ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό» 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

1. ν. 4547/ 2018 «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’102), όπωσ ιςχφει, 

2. τθσ υπ’ αρικμ. Φ. 5614/ 211076/ΓΔ4/ 13-12-2018 (Β’) Υπουργικισ Απόφαςθσ του Υπουργοφ 

Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Ενιαίοσ Κανονιςμόσ λειτουργίασ των Κζντρων 

Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα κακικοντα και 

αρμοδιότθτεσ του προςωπικοφ τουσ» 

Ο Προϊςτάμενοσ του 1ου Κ.Ε..Τ. Πειραιά  

Καλεί τουσ/ τισ: 

Δ/ντζσ- Δ/ντριεσ των Σχολικϊν Μονάδων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, περιοχισ ευκφνθσ του 

1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά, όπωσ υποβάλλουν αίτθμα για τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν 

επιςκζψεων ωσ προσ τθ Συμβουλευτικι ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό. Οι επιςκζψεισ 

αυτζσ, κα διενεργθκοφν από τουσ υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ με τθ ςυγκεκριμζνθ εξειδίκευςθ.  

 

 
 
 
 
 

Πειραιάσ, 19/11/2019 

Αρ.Πρωτ. 526 

 

Προσ: χολικζσ Μονάδεσ Διεφθυνςησ 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Πειραιά 
(δια τησ Δ/νςησ ΔΕ Πειραιά) 
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Ειδικότερα για τισ Σχολικζσ Μονάδεσ των Διμων: 

 Πειραιά, Αίγινασ και Αγκιςτρίου, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο 

τθλζφωνο 210- 4116728 (Ελ. Βενιηζλου και Κουντουριϊτου 89, Πειραιάσ) και ςτουσ 

αρμόδιουσ εκπαιδευτικοφσ Γιαννακοποφλου Αριςτζα, Σπανό Αντϊνιο. 

 Κερατςινίου και Δραπετςώνασ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο 

τθλζφωνο 210- 4313103, (Βυηαντίου και Κολοκοτρϊνθ, πλατεία Άρθ Βελουχιϊτθ, 

Κερατςίνι) και ςτουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτικοφσ Βαςιλοπανάγου Αναςταςία, Λίνα 

Κυριακι. 

Οι προαναφερόμενεσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ πρόκειται να εςτιάηουν ςε ειδικζσ κεματικζσ 

που αφοροφν ςτθ Συμβουλευτικι ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό και κακορίηονται από τισ 

εκάςτοτε ανάγκεσ και προτεραιότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

Σκοπόσ των εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων είναι: 

α) να υποςτθρίξουν και να πλθροφοριςουν ζγκυρα και ζγκαιρα τουσ/ τισ μακθτζσ/τριεσ ωσ προσ 

τισ εκπαιδευτικζσ και εργαςιακζσ τουσ επιλογζσ,  

β) να ενθμερϊςουν, ευαιςκθτοποιιςουν ι επιμορφϊςουν τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ μακθςιακι 

διαδικαςία ωσ προσ ςυγκεκριμζνα κζματα (εκπαιδευτικοφσ, γονείσ/ κθδεμόνεσ). 

Επιπροςκζτωσ, ςχετικά με τθν υλοποίθςθ ατομικϊν υποςτθρικτικϊν ςυνεδριϊν ςε μακθτζσ- 

τριεσ για ηθτιματα Συμβουλευτικισ ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό, ο γονζασ/ κθδεμόνασ 

του μακθτι/τριασ υποβάλλει τθλεφωνικό ι γραπτό αίτθμα ςτο 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά και 

ςυγκεκριμζνα ςε ζνα από τα παραπάνω γραφεία, ςφμφωνα με τθν περιοχι όπου φοιτά ο-θ 

μακθτισ- τρια. 

Παρακαλοφμε θ ανακοίνωςθ αυτι να αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων των ςχολικϊν 

μονάδων προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι ενδιαφερόμενοι. 

 

 

Ο Προϊςτάμενοσ του 1ου ΚΕΤ Πειραιά 

 

Νικόλαοσ Παπαδόπουλοσ  
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