
 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κορωπί, 9/4/2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 341 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

  

1Ο Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχ. Δ/νση    : Αδριανού 26, Κορωπί 
Τ.Κ.                 : 19400 
Πληροφορίες : Σαρίδου Χρυσάνθη 
Τηλ./Fax         : 210 6028050 

ΠΡΟΣ:  

Σχολεία Δ/μιας Εκπαίδευσης 

αρμοδιότητάς μας  

E-mail              : mail@1kesy-anatol.att.sch.gr  ΚΟΙΝ: 1. ΠΔΕ Αττικής 
  2. 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 

  3. Δ/νση Δ.Ε. Ανατ. Αττικής 

Θέμα: «Πλαίσιο συνεργασίας για την εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με το 1ο ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής»  
Σχετ. 1.Φ8/38091/Δ4/16-03-2020/ Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ., 

«Διαβίβαση Οδηγιών Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης»  
2.38510/ΓΔ4/17-03-2020/Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. 
«Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης» 
3.2873/υ1/17-3-2020/Απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Περιορισμένη 
Λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 
 

Σε ενέργεια του με Αρ. Πρωτ. 39317/ΓΔ4/19-3-2020/ΥΠΑΙΘ «Εξ αποστάσεως υποστήριξη 
μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», σας ενημερώνουμε ότι η 
Υπηρεσία μας λειτουργεί με εξ αποστάσεως προσαρμοσμένη επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες, 
τους συλλόγους διδασκόντων και τους γονείς των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη, αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή 
έμμεσης επικοινωνίας, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. 
 
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν 
μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω του θεσμού της Παράλληλης 
Στήριξης-Συνεκπαίδευσης, να απευθυνθούν στην Υπηρεσία μας για να αναφέρουν πιθανές δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν κατά την εξ αποστάσεως υποστήριξη καθώς και στην προσπάθειά τους να 
διατηρήσουν την επαφή και την ψυχοσυναισθηματική και εκπαιδευτική σχέση με τους μαθητές/τριές 
τους. Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας του 1ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής (βλ. Πίνακα) είναι στη διάθεσή σας 
για οποιαδήποτε διευκρίνιση.   

Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί (ΠΕ 02, ΠΕ 03, ΠΕ 04) των Παράλληλων Στηρίξεων, σε συνεργασία με 
τους υπεύθυνους καθηγητές των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων, να είναι σε επικοινωνία με 
τις οικογένειες των μαθητών που υποστηρίζουν, προκειμένου να συνδράμουν εκπαιδευτικά και 
ψυχοκοινωνικά στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν προκύψει από την εξάπλωση του Covid-19. Στην 
περίπτωση που ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός της τάξης (ΠΕ 02, ΠΕ 03, ΠΕ 04) έχει ήδη στείλει ή 
αναρτήσει εκπαιδευτικό υλικό στην ασύγχρονη πλατφόρμα, κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν υπόψη 
από τους Εκπαιδευτικούς της Παράλληλης Στήριξης των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων, οι 
αναγκαίες διαφοροποιήσεις στο συγκεκριμένο υλικό, βάσει των γενικών αρχών της 
Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του/της κάθε μαθητή/-
τριας, που υποστηρίζει.   

Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνονται και από τη ιστοσελίδα του 1ου ΚΕΣΥ 
Ανατολικής Αττικής (http://kday-anatol.att.sch.gr/autosch/joomla15/) για προτεινόμενο υλικό και 
σχετικές υπερσυνδέσεις  που εμπλουτίζονται συνεχώς.  

 

http://kday-anatol.att.sch.gr/autosch/joomla15/


Πίνακας 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας 1ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής 

 

Η Προϊσταμένη 
του 1ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής 

 
Χρυσάνθη Σαρίδου 

 

 

Εκπαιδευτικός Σχολεία που ανήκουν στο Δήμο: e-mail επικοινωνίας 

Παπαχρήστου Βασιλική 
 Σπάτων-Αρτέμιδας 

 Μαρκόπουλου-Μεσογαίας 
1kesy.anat.attikis@gmail.com 

Δήμου Σοφία 
 Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

 Παιανίας -Γλυκών Νερών 
1kesy.anat.attikis@gmail.com 

Αλεβίζου Βαρβάρα 
 Σαρωνικού 

 Παλλήνης 
1kesy.anat.attikis@gmail.com 

Σκουρλής Σταμάτιος 
 Λαυρεωτικής 

 Κρωπίας 
1kesy.anat.attikis@gmail.com 
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