
 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση του 1
ου

 Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης» 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με βάση τα τελευταία δεδομένα και τις επίσημες οδηγίες για την αντιμετώπιση της 

εξάπλωσης της επιδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), το 1
ο
 Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ 

Θεσσαλονίκης με συναίσθηση της ευθύνης και με γνώμονα πάντα τη διαφύλαξη της 

δημόσιας υγείας, συνεχίζει την λειτουργία του και την παροχή υποστήριξης με όλα τα 

πρόσφορα μέσα που διαθέτει. 

Όλες οι τηλεφωνικές μας γραμμές ήταν και είναι πάντα στη διάθεσή σας για να 

αντιμετωπίσουμε διεπιστημονικά κάθε ψυχοκοινωνικό και παιδαγωγικό ζήτημα που 

προκύπτει. Όλες τις φόρμες επικοινωνίας και όλα τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να 

τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.  

Επίσης, όλα τα μέλη του προσωπικού της υπηρεσίας μας, ως πρόσωπα επαφής και 

αναφοράς της ενότητας σχολικών μονάδων που έχουν στην ευθύνη τους, βρίσκονται 

σε ανοιχτή επικοινωνία με τους διευθυντές και τις διευθύντριες για τη διερεύνηση, 
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 Προς: 

Όλες τις σχολικές μονάδες Π.Ε. 

και Δ.Ε. αρμοδιότητας του 1ου 

Κ.Ε.Σ.Υ. Αν. Θεσσαλονίκης 

Κοιν.:  

1) ΠΔΕ Κεντρ. Μακεδονίας  

2) Δ/νση Δ.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης  

3) Δ/νση Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης 

4) 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντ. Μακεδονίας 
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την καταγραφή και την από κοινού αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προκύψει 

από την παρούσα έκτακτη κατάσταση.  

Επιπλέον, η ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας εμπλουτίζεται καθημερινά με 

υποστηρικτικό υλικό χρήσιμο για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς (http://1kesy-

a.thess.sch.gr/index.php/covid-19).  

Παρακαλούμε τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολικών μονάδων Π.Ε. και 

Δ.Ε. αρμοδιότητας του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αν. Θεσσαλονίκης, να ενημερώσουν το 

εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό τους. 

Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, με υγεία και δύναμη! 

 

 
  Ο Προϊστάμενος 

   

 

 

 

  Δρ Πέτρος Σταγιόπουλος 
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