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ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ,  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
 
 

  

Θεσσαλονίκη: 09-01-2020 
Αριθμ. Πρωτ.: 245 
 
ΠΡΟΣ: 1.Τις Δ/νσεις Δ.Ε. Ανατολικής και 

Δυτικής Θεσσαλονίκης 
2.Τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Δ.Δ.Ε. Ανατολικής 
και Δυτικής Θεσσαλονίκης (Διά των 
αντίστοιχων Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης) 
 

  
  
ΚΟΙΝ: 1.Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ. 

(gd@cso.auth.gr) 
2.1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης 
3.2Ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης 
4. 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Θεσσαλονίκης 
5. 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Θεσσαλονίκης 
 
 
 

  
  

 
 

 
ΘΕΜΑ: Πενθήμερη Εκδήλωση με θέμα «Οι σπουδές στο Α.Π.Θ.» 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

και τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης  (Κ.Ε.Σ.Υ.) Α΄ και Β΄ 

Θεσσαλονίκης, όπως προβλέπεται από την Υ.Α. 211076/ΓΔ4/06-12-2018  η οποία ορίζει τον 

κανονισμό λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. και συγκεκριμένα την παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού,   συνδιοργανώνουν με το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πενθήμερη εκδήλωση με θέμα «Οι Σπουδές 

στο Α.Π.Θ.» στις 3, 4, 5, 6 και 7 Φεβρουαρίου 2020, στην Κεντρική αίθουσα Τελετών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των μαθητών/τριών της  Γ΄ τάξης των ΓΕ.Λ. 

και ΕΠΑ.Λ., για τις σχολές και τα τμήματα του Α.Π.Θ. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν μέλη 

Δ.Ε.Π. από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου προκειμένου να παρουσιάσουν τα 

προγράμματα σπουδών και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων τους. 

 Οι παρουσιάσεις των Τμημάτων έχουν χωριστεί σε θεματικές ενότητες, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα (επισυναπτόμενο έγγραφο 1). Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας και 

προκειμένου να συμμετέχουν στην εκδήλωση όσο το δυνατόν περισσότεροι/ες μαθητές/τριες, 

επιλεγμένη από κάθε σχολείο αντιπροσωπεία οκτώ (8) ενδιαφερομένων μαθητών/τριών, θα 
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έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μία μόνον ενότητα για την οποία ενδιαφέρεται. Κάθε 

σχολείο μπορεί να συμμετέχει σε όσες ενότητες επιθυμεί. Οι μετακινήσεις θα 

πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες θα 

παρακολουθήσουν τις θεματικές ενότητες θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στους 

υπόλοιπους μαθητές/τριες του σχολείου τους. 

 Ο επισυναπτόμενος πίνακας συμμετοχών (επισυναπτόμενο έγγραφο 2), 

συμπληρωμένος με τα ονόματα των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών και συνοδών 

καθηγητών/τριών για κάθε ενότητα, παρακαλούμε να αποσταλεί έως την Δευτέρα 27 

Ιανουαρίου 2020 και ως εξής: 

Α. Για τα σχολεία ευθύνης του 1ου ΚΕΣΥ Α Θεσσαλονίκης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

1kesyathess@sch.gr  Για τηλεφωνική επικοινωνία μπορείτε να απευθύνεστε στο εξής 

τηλέφωνο:   2310-365013  

Β. Για τα σχολεία ευθύνης του 2ου ΚΕΣΥ Α Θεσσαλονίκης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

2kesyathess@sch.gr  Για τηλεφωνική επικοινωνία μπορείτε να απευθύνεστε στα εξής 

τηλέφωνα:  2310517294 και  2310466462  

Γ. Για τα σχολεία ευθύνης του 1ου ΚΕΣΥ Β Θεσσαλονίκης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

mail@1kesy-v.thess.sch.gr  Για τηλεφωνική επικοινωνία μπορείτε να απευθύνεστε στο εξής 

τηλέφωνο: 2310603384 

Δ. Για τα σχολεία ευθύνης του 2ου ΚΕΣΥ Β Θεσσαλονίκης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

mail@2kesy-v.thess.sch.gr  Για τηλεφωνική επικοινωνία μπορείτε να απευθύνεστε στο εξής 

τηλέφωνο: 6907590808   

  Τέλος, σας αποστέλλoυμε τον σύνδεσμο της ζωντανής αναμετάδοσης της εκδήλωσης 

προκειμένου να αξιοποιηθεί από τα σχολεία που δεν μπορούν να συμμετέχουν:  

https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=897 . 

 
 
 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 

 Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Αλέξανδρος Κόπτσης 
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