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Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης
(Κ.Ε.Σ.Υ.) είναι η μετεξέλιξη του
Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης,
Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών
Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ).
Σύμφωνα με το Νόμο 4547/2018, για
την εκπλήρωση της αποστολής τους
τα ΚΕΣΥ δραστηριοποιούνται στους
τομείς : της διερεύνησης
εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών
αναγκών, της διενέργειας
αξιολογήσεων, της σχεδίασης και
υλοποίησης εκπαιδευτικών και
ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων,
καθώς και δράσεων επαγγελματικού
προσανατολισμού, της υποστήριξης
του συνολικού έργου των σχολικών
μονάδων, της διενέργειας
ενημερώσεων και επιμορφώσεων
και της ευαισθητοποίησης του

κοινωνικού συνόλου. Όλες οι πράξεις,
ενέργειες και εισηγήσεις των Κ.Ε.Σ.Υ.
έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και
αποσκοπούν στην πολυδιάστατη
υποστήριξη του έργου των σχολικών
μονάδων και του συνόλου του
μαθητικού πληθυσμού της περιοχής
ευθύνης τους (ΦΕΚ 5614/13-12-2018/
άρθ. 1, παρ. 4).
Στους στόχους του ΚΕΣΥ είναι και η
παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού
προσανατολισμού στους μαθητές, και
στους γονείς & κηδεμόνες σε ομαδικό
επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών που
αφορούν την υποστήριξη του
σχεδιασμού και της υλοποίησης
προγραμμάτων αγωγής
σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες
και Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς
τους, την παροχή υπηρεσιών

Σύμφωνα με το Νόμο 4547 του 2018, «Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η
υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων της
περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης
όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της
αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου».
πληροφόρησης για ζητήματα
σχετικά με την αγορά εργασίας, τα
προγράμματα σπουδών της
μεταδευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα
συστήματα εισαγωγής σε αυτήν,
καθώς και με την υλοποίηση
δράσεων ευαισθητοποίησης και
ομαλής μετάβασης στην ενήλικη
ζωή και την αγορά εργασίας.
Για το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατολικής
Αττικής προβλέπονται θέσεις
Εκπαιδευτικών Προσχολικής ΕΑΕ,
Δημοτικής ΕΑΕ, Δευτεροβάθμιας
(Φιλολόγων & Μαθηματικών ΕΑΕ),
Δευτεροβάθμιας με εξειδίκευση στη
συμβουλευτική στον επαγγελματικό
προσανατολισμό, Κοινωνικών
Λειτουργών, Ψυχολόγων,
Λογοθεραπευτή,
Φυσικοθεραπευτή & Διοικητικού
Προσωπικού.
Η ατομική αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών
αναγκών του μαθητή/τριας μπορεί
να ζητηθεί είτε από το γονέα /
κηδεμόνα είτε από το σχολείο. Σε

κάθε περίπτωση για να προχωρήσει η
διαδικασία απαιτείται έγγραφη αίτηση
του γονέα – κηδεμόνα προς το Κ.Ε.Σ.Υ.
Υποβολή αιτήματος: Ο γονέας ή
κηδεμόνας ο οποίος ενδιαφέρεται να
επικοινωνήσει με το 1ο ΚΕΣΥ
Ανατολικής και επιθυμεί να αξιολογηθεί
το παιδί του από το 1ο ΚΕΣΥ
Ανατολικής Αττικής ή να συμβουλευτεί
το Εκπαιδευτικό προσωπικού της
Υπηρεσίας μας, μπορεί να καλεί
καθημερινά στα τηλέφωνα 210
6028050, 6623107 και 6625697 ή να
συμπληρώνει την παρακάτω φόρμα
επικοινωνίας
https://docs.google.com/forms/d/1yX
EIkuEO7nZKBpx741UpvAIPGwZwSHOa
WP0ttiNzW-4/edit και σε σύντομο
χρονικό διάστημα, μέλος του
Εκπαιδευτικού Προσωπικού της
Υπηρεσίας θα έρθει σε τηλεφωνική
επαφή μαζί του.

Το 1ο ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής δέχεται αιτήσεις
για μαθητές που φοιτούν σε Νηπιαγωγεία,
Δημοτικά & Σχολεία Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των Δήμων:
Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης,
Κρωπίας, Λαυρεωτικής,
Μαρκοπούλου- Μεσογαίας,
Παιανίας-Γλυκών Νερών, Παλλήνης,
Σαρωνικού, Σπάτων - Αρτέμιδος
Όσον αφορά σε θέματα Συμβουλευτικής στον
Επαγγελματικό Προσανατολισμό (προσωπική
συνέντευξη μαθητή), ο γονέας /κηδεμόνας του
μαθητή/τριας υποβάλλει τηλεφωνικό ή γραπτό
αίτημα (email) για ατομική συμβουλευτική
υποστήριξη (Αττικής 77 & Σπ. Δάβαρη, Κορωπί, Τηλ.:
210-6625697 https://blogs.sch.gr/kesypkorop/)

