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Αγαπητοί Συνάδελφοι, μαθητές και γονείς, Όπως γνωρίζετε από το 

2010, το Δίκτυο Στήριξης Μαθητών Κέρκυρας, είναι εγκεκριμένο μη 
κερδοσκοπικό σωματείο εθελοντών εκπαιδευτικών που σε συνεργασία 

με τους συλλόγους διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, προσπαθεί 
άμεσα να ανταποκριθεί σε έκτακτες ανάγκες των μαθητών της 

Κέρκυρας, που του κοινοποιούνται από σας. Παράλληλα 
πραγματοποιεί Πολιτιστικές, Επιμορφωτικές και Υποστηρικτικές 

δραστηριότητες που ενισχύουν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας παρακαλέσουμε να ενισχύσετε τις 

προσπάθειές του Σωματείου μας τη δύσκολη αυτή περίοδο για πολλές 

οικογένειες, λόγω ανεργίας των γονέων,  με συγκέντρωση : 

1) ετήσιων συνδρομών( 10 ευρώ) ή  – έκτακτων δωρεών των 

εκπαιδευτικών ( με ονομαστική κατάσταση και διεύθυνση για να 

αποσταλούν ατομικές αποδείξεις) 

2)τυποποιημένων τροφίμων και ελαφρά μεταχειρισμένων παιδικών 
ρούχων, που θα συλλέξετε από τους μαθητές σας και που θα 

διατεθούν στις οικογένειες που υποστηρίζουμε.  

Επειδή οι ανάγκες όλων των οικογενειών αυξάνουν με δραματικό 
τρόπο παρακαλούμε η συμβολή κάθε μαθητή να είναι με ένα μόνο 

τυποποιημένο είδος διατροφής, ώστε να μην επιβαρυνθούν 

επιπλέον οι γονείς τους.  

Όταν συγκεντρωθούν παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την 
πρόεδρο στο 6932665540 για την παραλαβή πριν τη λήξη της 

σχολικής χρονιάς. 

3) Συνημμένα σας στέλνουμε ΑΙΤΗΣΗ που θα τη συμπληρώσουν οι 
γονείς των μαθητών δημοτικού ή γυμνασίου, που επιθυμούν να 

συμμετέχουν σε τρίμηνο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας σε 
γλώσσα, μαθηματικά ή ιστορία τους μήνες Ιούλιο , Σεπτέμβριο,  

Οκτώβριο 2020. 

4) Παρακαλούνται οι διευθυντές/ διευθύντριες των σχολικών 

μονάδων ή ο εκπρόσωπός τους να μας ενημερώσουν τηλεφωνικά 
6932665540 κ. ΛΙΒΕΡΗ ( για πρωτοβάθμια) και 6944558091 

κ.ΤΖΟΥΜΑ ( για δευτεροβάθμια) ή 



 με φαξ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων 
Νήσων 2661048135, για τις οικογένειες των μαθητών που 

χρειάζονται βοήθεια. Επίσης παρακαλούμε να μας αποστείλουν τις 
αιτήσεις των μαθητών για την τρίμηνη ενισχυτική διδασκαλία στην 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με φαξ 

2661048135. 

Με εκτίμηση και θερμές ευχαριστίες για τη συνεργασία.  
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