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   EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κορωπί, 25/11/2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1158 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    

   1
Ο

 Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: ΠΔΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχ. Δ/νση :  Αδριανού 26, Κορωπί ΚΟΙΝ: 1. 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 
Τ.Κ. : 19400   2. Δ/νση Π.Ε. Ανατ. Αττικής 
Πληροφορίες : Σαρίδου Χρυσάνθη  3. Δ/νση  .Ε. Ανατ. Αττικής 
Τηλ./Fax : 210 6028050     
E-mail :  mail@1kesy-anatol.att.sch.gr    
         
Θέμα: «Προγραμματισμός ενεργειών 1ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής» 

 
Η Προϊσταμένη και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 1ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής, στο 
πλαίσιο εφαρμογής μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και έχοντας 
υπόψη: 

 
1. την υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση(Β΄4899) «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη 
Δευτέρα,  
30 Νοεμβρίου 2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
2. την υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/13/11/2020(ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) και θέμα: 
«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» 
εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών 

 
3. την Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ Β΄ 5614) και θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των 
Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και 
αρμοδιότητες του προσωπικού τους» 

 
4. το υπ.αριθ.159484/ΓΔ4/20-11-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Οδηγίες λειτουργίας των 
Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης» 

 
4. την υπ. αριθ. 12/23-11-2020 Πράξη του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 1

ου
 ΚΕΣΥ 

Ανατολικής Αττικής 
 

α )  Π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ε ι :  
τον απαιτούμενο αριθμό διοικητικού προσωπικού και εκπαιδευτικού προσωπικού/μελών 
διεπιστημονικών μονάδων σε εβδομαδιαία βάση που πρέπει να προσέρχεται στο χώρο της 
Υπηρεσίας που στεγάζεται: α) στην οδό Αδριανού 26, Κορωπί και β) στη οδό Αττικής 77 και Σπ. 
Δάβαρη, Κορωπί, ως ακολούθως: 

 
 Προσωπικό   Φυσική παρουσία   Τηλεργασία  
         

 Διοικητικό Προσωπικό   1ημέρα   4 ημέρες  
         

 Εκπαιδευτικό Προσωπικό   2 ημέρες   3 ημέρες  
         

 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό   3 ημέρες   2 ημέρες  
        

 Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ)  -   5 ημέρες  
          

 
Το προσωπικό που παρέχει εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία είναι ανάλογο των διαθεσίμων 
υλικοτεχνικών πόρων και της υπάρχουσας χωροταξικής διαθεσιμότητας του Κ.Ε.Σ.Υ., λαμβανομένων 
υπόψη των γενικών οδηγιών πρόληψης. Συγκεκριμένα,  βάσει εμβαδού επιφάνειας  στέγασης της 
Υπηρεσία, ο σύλλογος εκπαιδευτικού προσωπικού, έχει αποφασίσει την αναπροσαρμογή του 
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ωραρίου λειτουργίας του ΚΕΣΥ, κατόπιν σχετικής καταγραφής της αναγκαιότητας λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνθήκες του χώρου και της διαθεσιμότητας του προσωπικού, σε δύο  βάρδιες:  

 1η Βάρδια: 8.00 π.μ. -02:00 μ.μ.  

 2η Βάρδια: 01:00μ.μ. –  07:00 μ.μ.   
Ως προς τις διευκολύνσεις των γονέων/μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, συνεπεία της πλήρους 
αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων και για όσο διάστημα διαρκεί αυτή, εφαρμόζονται οι 
υπ’ αρ. 158104/Ε3/18.11.2020 οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΔΑ: ΨΩΟΚ46ΜΤΛΗΦΣΥ) και με θέμα: 
«Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στους εκπαιδευτικούς/μέλη 
ΕΕΠ-ΕΒΠ». 
Οι συνεδριάσεις των διεπιστημονικών επιτροπών θα πραγματοποιούνται (εφόσον οι συνθήκες το 
επιτρέπουν προς αποφυγή συγχρωτισμού) με αυτοπρόσωπη παρουσία των διεπιστημονικών ομάδων. 
Σε αντίθετη περίπτωση θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 
β ) Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ί ζ ε ι :  

 

(Ι) την εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη: το 1
ο
 ΚΕΣΥ Aνατολικής Αττικής σε συνεργασία με 

το 5
ο
 ΠΕΚΕΣ και με τις λειτουργούσες Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης (Ε. .Ε.Α.Υ.) προβαίνει σε σχεδιασμό και οργάνωση εξ αποστάσεως συμβουλευτικής 
υποστήριξης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχουν 
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και των γονέων και μαθητών, που είτε έχουν 

αξιολογηθεί, είτε απευθύνονται προς την υπηρεσία του 1
ου

 ΚΕΣΥ Αν. Αττικής πρώτη φορά, 

αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης, ηλεκτρονικά (με πλατφόρμες 
τηλεδιασκέψεων ή email) ή με τηλεφωνική επικοινωνία. 

 

(ΙΙ) τη φυσική παρουσία μαθητών/τριών όλων των βαθμίδων γενικής, ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης καθώς και γονέων ή κηδεμόνων τους για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, 
έκδοσης και επίδοσης εκθέσεων αξιολόγησης-γνωμάτευσης: Στις 11 αίθουσες που διαθέτει η 
Υπηρεσία, όπου πραγματοποιούνται οι αξιολογήσεις των μαθητών, επιτυγχάνεται η τήρηση της 
απόστασης του ενός και μισού (1,5) μέτρων μεταξύ μαθητή και αξιολογητή. Έχει δοθεί σαφής οδηγία, 
ώστε όλα τα μέλη του ΚΕΣΥ, γονείς και αξιολογούμενοι μαθητές, να φορούν μάσκα κατά την είσοδό 
τους στο χώρο της Υπηρεσίας και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό διάλυμα. Η 

Περιφέρεια Αττικής έχει προμηθεύσει το 1
ο
 ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής με ικανό αριθμό συσκευασιών 

αντισηπτικών διαλυμάτων, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους-γραφεία για άμεση 

πρόσβαση-χρήση από όλους. Ταυτόχρονα, με την είσοδο στον εσωτερικό χώρο του 1
ου 

ΚΕΣΥ 
Ανατολικής Αττικής γίνεται η προβλεπόμενη θερμομέτρηση όλων των υπαλλήλων, των μαθητών και 
των γονέων-κηδεμόνων τους, οι οποίοι προσέρχονται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού με 
τήρηση του απαιτούμενου πρωτοκόλλου. 
 

Ειδικότερα, έχουν δοθεί οδηγίες ώστε: (α) καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης των μαθητών της 
Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο-Λύκειο), οι γονείς ή/και κηδεμόνες των 
μαθητών να παραμένουν σε εξωτερικό της υπηρεσίας χώρο με σαφείς οδηγίες αποφυγής 
συνωστισμού ειδικότερα στους διαδρόμους όπου είναι αδύνατη η τήρηση των αναγκαίων 
αποστάσεων, (β) για τις περιπτώσεις μαθητών της Πρωτοβάθμιας που φοιτούν σε νηπιαγωγεία και 
απαιτείται η άμεση παρέμβαση των γονέων τους, οι γονείς καλούνται να παραμένουν σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο αναμονής πριν την είσοδο-διάδρομο- του ΚΕΣΥ με σαφείς οδηγίες για τήρηση 
των αποστάσεων, (γ) για τις περιπτώσεις των μαθητών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και το είδος, ο 
βαθμός της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους προσδιορίζει και απαιτεί την 
παρουσία του γονέα/κηδεμόνα, ο γονέας/κηδεμόνας καλούνται να παραμείνουν σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο αναμονής πριν την είσοδο-διάδρομο- του ΚΕΣΥ με σαφείς οδηγίες για τήρηση 

των αποστάσεων. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του 1
ου

 ΚΕΣΥ Αν. Αττικής ενημερώνουν τους Γονείς / 

Κηδεμόνες για τα παραπάνω μέτρα καθώς και για το ισχύον πρωτόκολλο της υπηρεσίας, στην 
τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους για τον προγραμματισμό των ραντεβού, (δ) για τις περιπτώσεις, 
που απαιτείται μαθητής να χρησιμοποιήσει υπολογιστή, το πληκτρολόγιο προβλέπεται να καλύπτεται 
από μεμβράνη οικιακής χρήσης, η οποία θα αφαιρείται μετά την αποχώρηση του μαθητή/χρήστη και 
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πριν την εναλλαγή κάθε μαθητή/χρήστη, (ε) οι αξιολογήσεις των μαθητών κατά περίπτωση 
ειδικότητας (εκπαιδευτικού, ψυχολόγου, λογοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή) θα πραγματοποιείται με 
τη λήψη και εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων και απαραίτητων μέτρων προφύλαξης (μάσκα, 
γάντια, γραφίδες: μολύβια-στυλό, γόμες των ίδιων των μαθητών), (στ) η παραλαβή/λήψη των 

Γνωματεύσεων-Αξιολογικών Εκθέσεων του 1
ου

 ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής από τους Γονείς / Κηδεμόνες 

των μαθητών θα πραγματοποιείται με τη λήψη και εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων και 
απαραίτητων μέτρων προφύλαξης (αυστηρά ραντεβού σε συγκεκριμένους χώρους, που έχουν 
προσδιοριστεί στην υπηρεσία, μάσκα, γάντια, γραφίδες: στυλό), (ζ) η παράδοση/επίδοση της 
γνωμάτευσης θα πραγματοποιείται με την αυτοπρόσωπη παρουσία των αντίστοιχων μελών της 
διεπιστημονικής ομάδας (κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου, εκπαιδευτικού, λογοθεραπευτή, 
φυσιοθεραπευτή) ανάλογα με την αναγκαιότητά τους, όπως αυτή θα προσδιορίζεται από το είδος και 
το βαθμό αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του εκάστοτε μαθητή.  
 

Ο γονέας ή κηδεμόνας ο οποίος ενδιαφέρεται να αξιολογηθεί το παιδί του από το 1ο ΚΕΣΥ Ανατολικής 
Αττικής ή να συμβουλευτεί το εκπαιδευτικό προσωπικού της Υπηρεσίας μας, μπορεί: α) να καλεί 
καθημερινά στα τηλέφωνα: 210 6028050, 6623107 και 6625697 ή β) να συμπληρώσει τη φόρμα 
επικοινωνίας https://docs.google.com/forms/d/1yXEIkuEO7nZKBpx741UpvAIPGwZwSHOaWP0ttiNzW-
4/edit και μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Υπηρεσίας έρχεται άμεσα σε τηλεφωνική επαφή 
μαζί του. Η υποβολή αιτήσεων για αξιολόγηση από την Υπηρεσία συνεχίζει να πραγματοποιείται μόνο 
διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΣΥ (http://kday-anatol.att.sch.gr/autosch/joomla15/) 
 
Όλες οι οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης/τήρησης πρωτοκόλλου, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

και στους χώρους του 1
ου

 ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής. 
 
 
 
 

 
 
 

Η Προϊσταμένη του  
1ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής 

 
 

Χρυσάνθη Σαρίδου 
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