
 

 
 
 
 

       
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΜΑΣ ΑΠΟ 

26/3/2020 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ  ΑΝΑΣΤΟΛΗ  ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

Αγαπητοί  γονείς και κηδεμόνες 

 

Επικοινωνούμε  μαζί  σας κάτω από ιδιαίτερα  κρίσιμες  συνθήκες, οι οποίες  

απαιτούν να  επιδείξουμε έμπρακτα την ατομική και κοινωνική  μας ευθύνη, αλλά  

και να  συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ψυχικά  δυνατοί και μπορούμε να 

διαχειριστούμε καλύτερα τα  αρνητικά  συναισθήματα ( άγχος, φόβος, πανικός) που 

προκαλούνται λόγω της   υγειονομικής κρίσης σε όλους  μας και κυρίως στα  παιδιά  

μας. 

Το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ.  Α΄ Αθήνας , όπως  και όλα  τα Κ.Ε.Σ.Υ. της  χώρας μας, σύμφωνα  

με  την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. υπ’ αρ. 38510/ΓΔ4/17-03-2020 πρέπει να  προβούν  

στις παρακάτω ενέργειες:  

α) Αναστέλλουν όλες  τις  προγραμματισμένες συναντήσεις  με μαθητές που 

απαιτούν φυσική παρουσία,  

β) λειτουργούν για  τη διεκπεραίωση των υπολοίπων υποχρεώσεων και 

αρμοδιοτήτων, όπως  αυτές απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας  τους  και 

 γ) σε  εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση 

πολιτών, αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής  επικοινωνίας και 

ραντεβού.  

 Για  τους  παραπάνω λόγους και για  την ενίσχυση του Υποστηρικτικού μας ρόλου 

το 2
ο
 Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας ενεργοποιεί τρόπους  επικοινωνίας μαζί  σας τηλεφωνικά 

και  ηλεκτρονικά, για  όσο διάστημα  διαρκέσουν τα  έκτακτα μέτρα και μέχρι να  

επανέλθει η  λειτουργία  των  σχολικών μονάδων, ως  εξής: 

 

 Α.  Η  υποβολή των  αιτημάτων θα  γίνεται   στα  τηλέφωνα: 210 7514291  &  

210 7568137 κάθε  Δευτέρα  και Τετάρτη και ώρες: 9.30 π.μ.-13.00 μ.μ. και 

ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας https://forms.gle/E9Y3o9bbgWYQZUrR8 

 

Β. Αξιοποιούμε  το ιστολόγιο, που έχουμε  δημιουργήσει στη διεύθυνση:   

http://blogs.sch.gr/2kesyaath 

-Στο   ανωτέρω  ιστολόγιο, εκτός από ευρύτερο ενημερωτικό υλικό, έχουμε 

αναρτήσει φόρμα  επικοινωνίας, για  αιτήματα αξιολόγησης και Συμβουλευτικής 

στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό την οποία  μπορείτε  να  συμπληρώσετε  και 

να  υποβάλλετε  ηλεκτρονικά. Στη  συνέχεια τις  ημέρες  Δευτέρα  ή Τετάρτη, κάποιο  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

2
Ο
 Κ.Ε.Σ.Υ. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 

Ταχ. Δ/νση     : Yμηττού  219 

Τ.Κ.                : 11632 

Τηλ.                :  210 7568137-210 7514291 

Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: mail@2kesy-a.att.sch.gr 

Πληροφορίες: Η. Κουρκουλάκος 

Ιστολόγιο: http://blog.sch.gr/2kesyaath 
             

 
   
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ   ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Α' ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ  

Ταχ. Δ/νση     : Κανδάνου 18, Αθήνα 
Τ.Κ.                : 11526 
Τηλ.                :  210.69.29.636, 210.69.29.637 
Fax                  : 210.69.29.617 

 
   
 
 
 
 

Αθήνα, 24/03/2020 

Αρ. πρωτ. 80 

 

 

Προς :  Τους  γονείς  και  

κηδεμόνες των μαθητών /τριων  

που φοιτούν σε σχολεία Α/θμιας και 

Β/θμιας εκπ/σης αρμοδιότητας μας  

( μέσω Δ/ντων και Δ/ντριων  των 

σχολείων) 

https://forms.gle/E9Y3o9bbgWYQZUrR8
http://blogs.sch.gr/2kesyaath
mailto:mail@2kesy-a.att.sch.gr


στέλεχος  του 2
ου

 Κ.Ε.Σ.Υ.  Α΄ Αθήνας  θα  επικοινωνήσει μαζί  σας τηλεφωνικά  για  

τη συμπλήρωση του αιτήματος και την επίδοση του αντίστοιχου αριθμού 

πρωτοκόλλου. 

-Το ιστολόγιο θα  εμπλουτίζεται συνεχώς με  ενημερωτικό υλικό  σχετικά  με  την 

Ε.Α.Ε. , την Εκπαίδευση, την Επιστήμη , τον Πολιτισμό και τις  Τέχνες κ.α. 

- Επίσης, στο ιστολόγιό  μας  θα μπορείτε  να  βρείτε  ενημερωτικό υλικό και 

ειδησεογραφία  σχετικά  με τον κορωνοϊό  COVID-19. 

- Το Τμήμα  της  Συμβουλευτικής  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό θα  

συνεχίσει  την υποστήριξη μαθητών Β΄ και Γ΄ Λυκείου (κατά προτεραιότητα), διά 

ζώσης, με  ατομικές  συνεδρίες, αλλά  και  μαθητών Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου 

καθώς και την υποστήριξη σχολικών  μονάδων με  ενημερωτικές  συναντήσεις  με  

τους  μαθητές, μετά  την επανέναρξη της  λειτουργίας των  σχολείων. 

  Τέλος, το 2
ο
 Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας συνεργάζεται  με  τους  Δ/ντές  των  σχολικών  

μονάδων,  και τα  στελέχη  των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., καθώς  και με  τις  σχολικές  

ψυχολόγους, που έχουν τοποθετηθεί στα  σχολεία με  στόχο την υποστήριξη 

μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και σχολικών  μονάδων αρμοδιότητάς  μας. 

                                    

 

                                  Ευχόμαστε  καλή δύναμη  σε  όλους 

                                  Με  συνεργασία  και με κοινή προσπάθεια  

                                      Μπορούμε   να  τα  καταφέρουμε                                                       

 

 

 

 

Το Επιστημονικό  Προσωπικού 

                                           του 2
ου

 Κ.Ε.Σ.Υ.  Α΄ Αθήνας, και 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 

                                                ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                      Φιλόλογος,  M.Sc. 
 


