
                                             
 

 
 
 
 
Θέμα:  Ενημέρωση για εξ αποστάσεως Επικοινωνία – Υποστήριξη 
 
Αγαπητές/αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 
 
Κάτω από τις ιδιαίτερα κρίσιμες συνθήκες που βιώνει ο τόπος μας στην παρούσα φάση, 
δημιουργείται η αδήριτη ανάγκη να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε καλύτερα τα 
επακόλουθα συναισθήματα (σύγχυσης, άγχους, φόβου, πανικού)  που  προκαλούνται λόγω της 
κρίσης  στους ενήλικες  και πρωτίστως στα παιδιά και στους εφήβους.   
 
Η υπηρεσία μας προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και να επιδείξει έμπρακτα την  
κοινωνική της  ευθύνη, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:  
 
     Το 2ο ΚΕΣΥ Β΄ Αθήνας, όπως και όλα τα ΚΕΣΥ της χώρας μας, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου ΦΕΚ55, τ. Α/11-03-2020 και την εγκύκλιο 38510/ΓΔ4/17-03-2020 της Υφυπουργού 
Παιδείας Κας Ζαχαράκη, 
α) Αναστέλλει από 16/3/2020,  την παραλαβή αιτημάτων,  σεβόμενο τον χώρο φιλοξενίας των 
πολυϊατρείων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, τον οποίο επισκέπτονται και υποστηρίζονται ευπαθείς 
ομάδες συμπολιτών μας,  
β) Αναστέλλει από 18/3/2020, όλες τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές ενέργειες και ραντεβού 
που απαιτούν φυσική, δια ζώσης παρουσία μαθητών/τριών και γονέων στον χώρο της υπηρεσίας 
μας, 
γ) Λειτουργεί για τη διεκπεραίωση των υπολοίπων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων, όπως αυτές 
απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας του και 
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δ) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις είναι σε θέση να προβεί σε αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση 
πολιτών, αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.  
 
   Για τους παραπάνω λόγους και  για την ενίσχυση του Υποστηρικτικού και Συμβουλευτικού μας 
ρόλου, όπως αυτό απορρέει από τον κανονισμό λειτουργίας μας, το  2ο ΚΕΣΥ Β΄ Αθήνας, έκρινε 
απαραίτητο και επιβεβλημένο να ενεργοποιήσει τρόπους εξ αποστάσεως επικοινωνίας μαζί σας, 
τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά,  για  όσο διάστημα διαρκέσουν τα έκτακτα μέτρα, ως εξής:  
  
1. Παρέχουμε υποστήριξη των γονέων για θέματα που αφορούν τους μαθητές με αναπηρία ή/ και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τηλεφωνικά στην γραμμή υποστήριξης  2106512513  καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ώρες 8.30 π.μ.– 15.00 μ.μ. της υπηρεσίας. 
 

2. Δεχόμαστε αιτήματα αξιολόγησης τηλεφωνικά, στο τηλ. 2106082983: Δευτέρα   και   Τετάρτη,      
9.00-12.00 π.μ.  προκειμένου να γίνει τηλεφωνική συμπλήρωση του αιτήματος και επίδοση του 
αντίστοιχου Αριθμού Πρωτοκόλλου. 
 

3. Αξιοποιούμε την  ιστοσελίδα μας  στη διεύθυνση: http:// blogs.sch.gr/2kesyvath/ . Η ιστοσελίδα 
θα εμπλουτίζεται  με ενημερωτικό υλικό,  ειδικά για τη διαχείριση της κρίσης λόγω COVID-19. 

 

4. Παρέχονται  Εκπαιδευτικές  και  Συμβουλευτικές  Υπηρεσίες, στην τηλεφωνική γραμμή 
υποστήριξης: 2106512513, από 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. καθημερινά στις σχολικές μονάδες 
ευθύνης του φορέα. 

 

5. Το Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού ασκεί εξ αποστάσεως  Συμβουλευτική  για  τους 
μαθητές/τριες, ιδιαίτερα του Λυκείου, μετά από σχετικό αίτημα,  τηλεφωνικά και μέσω της 
σχολικής μονάδας που φοιτούν οι μαθητές.  

  
    Τέλος, το 2ο ΚΕΣΥ σε συνεργασία με τις Σχολικές μονάδες γενικής Αγωγής, τις ΣΜΕΑΕ, τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ, 
θα παρέχει συμβουλευτικό και υποστηρικτικό έργο, με τους προσφορότερους κατά περίπτωση 
τρόπους, τους /τις μαθητές/μαθήτριες  όλων των τύπων σχολικών μονάδων ύστερα από σχετικό 
αίτημα που θα υποβάλλεται από αυτές στην υπηρεσία μας.  
  
  

Καλή δύναμη  σε όλους και να μην ξεχνάμε ότι: 
 

«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ»  !!! 
«ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ»!!! 
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