
 
 
ΘΕΜΑ : Συµµετοχή σε διοργάνωση ηµερίδας για εκπαιδευτικούς συµβούλους ΣΕΠ. 
 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Γραφολογίας διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα: «Μελέτη των στοιχείων της 
προσωπικότητας του παιδιού µέσα από τη γραφή και δυνατότητα αξιοποίησης τους στον 
Επαγγελµατικό Προσανατολισµό», στις 20 Νοεµβρίου 2009, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.µ µέχρι 5 
µ.µ., στην αίθουσα εκδηλώσεων Jacqueline de Romilly, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, Α. 
Παπανδρέου 37, Μαρούσι. 

Από το Ελληνικό Ινστιτούτο Γραφολογίας µας ενηµέρωσαν ότι: 
  Οµιλητές της ηµερίδας θα είναι οι γραφολόγοι: 
●   κ. Vincenza de Petrillo, Ιταλίδα καθηγήτρια γραφολογίας του Πανεπιστηµίου LUMSA της 
Ρώµης µέχρι το έτος 2004, συγγραφέας 
● κ. Alessandra Millevolte, Ιταλίδα καθηγήτρια γραφολογίας στον επαγγελµατικό 
προσανατολισµό στο Πανεπιστήµιο Urbino, συνεργάτης του Ινστιτούτου Moretti (Urbino) για 
πολλά χρόνια, συγγραφέας 
●   κ. Μαριάνθη – Αντιγόνη Ιατρού – Βρυζάκη, Ελληνίδα ψυχολόγος – γραφολόγος, 
Πρόεδρος του Ε.Ι.Γ.  
 
      Στην ηµερίδα θα αναπτυχθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: 
●  Η παρατήρηση και µελέτη των στοιχείων του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του 
παιδιού µέσα από την γραφή του  
●   Η δυνατότητα ανακάλυψης των ικανοτήτων του παιδιού µέσα από την τη γραφή του  
●   Η συνδροµή της γραφολογίας στην εξέλιξη του παιδιού 
● Η δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων της προσωπικότητας του παιδιού στον 
επαγγελµατικό προσανατολισµό µέσα από την γραφή του 
● Η ανορεξία στην εφηβική ηλικία και οι συνέπειές της στην διαµόρφωση της 
προσωπικότητας του παιδιού. 
 

Προς κάλυψη και µόνο των δαπανών του σωµατείου που θα απαιτηθούν για την 
διοργάνωση αυτή, οι επιθυµούντες να συµµετάσχουν στην ηµερίδα, οφείλουν να 
καταβάλλουν κατ΄ άτοµο το συµβολικό ποσό των δέκα πέντε ευρώ (15 €) µέχρι 15 
Οκτωβρίου 2009 στο µε αριθ. 115-002101-268195 λογαριασµό του σωµατείου που τηρείται 
στην ALPHA BANK, δηλώνοντας συγχρόνως και το ονοµατεπώνυµό τους. 

 
 

 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Βαθµός Ασφαλείας ................... 
Αθήνα, 17-09-2009 
Αριθ. Πρωτ.: 113396/Γ7 
Εσωτ. Πρωτ. 3239 

  

Βαθ. Προτερ. ……………………. 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ    
∆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 3442222, 210 3442224  

FAX : 210 3443343  

email : sep@ypepth.gr  

Πληροφορίες : Ευφραιµίδης Κωνσταντίνος 
Κριτσιάνη Αργυρώ 

 
 

 

Να διατηρηθεί µέχρι ______________ 

1. ∆/νεις Β’Βάθµιας Εκ/πης 
της χώρας 

2. Υπευθύνους ΚΕΣΥΠ – 
ΓΡΑΣΕΠ µέσω δικτύου 
Νέστορα 

3. Ελληνικό Ινστιτούτο 
Γραφολογίας 
ΑΝΑΤ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ 7, 
ΠΑΠΑΓΟΥ Τ.Κ. 15669 
ΤΗΛ/FAX 210.65.60.546 



  
  Προς διευκόλυνση των συµµετεχόντων στην ηµερίδα θα χρησιµοποιηθούν διερµηνείς για 
την άµεση µετάφραση της ιταλικής  γλώσσας στην ελληνική µε χρήση ακουστικών µέσων.  

 
              Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε το Ελληνικό 
Ινστιτούτο Γραφολογίας τηλ./Φαξ 210.65.60.546 e-mail: instgraf@ymail.com 

 Η ∆/νση µας προτίθεται να εκδώσει έγκριση µετακίνησης για τους υπηρετούντες στις δοµές 
ΚΕΣΥΠ – ΓΡΑΣΕΠ που θα δηλώσουν συµµετοχή στην ηµερίδα (δεν καλύπτονται έξοδα µετακίνησης 
και διαµονής). Μετά την καταβολή του συµβολικού ποσού στο Ινστιτούτο µέχρι στις 15 Οκτωβρίου 2009 
το Ινστιτούτο οφείλει να ενηµερώσει το Τµήµα Α΄ΣΕΠ της ∆/σης ΣΕΠΕ∆ µε τα ονόµατα των 
συµµετεχόντων για την έκδοση της σχετικής µετακίνησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ K. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  
 

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


