
 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κορωπί, 24/3/2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 322 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

  

1Ο Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχ. Δ/νση    : Αδριανού 26, Κορωπί 
Τ.Κ.                 : 19400 

ΠΡΟΣ:  

Δημοτικά Σχολεία αρμοδιότητάς μας  

Πληροφορίες : Σαρίδου Χρυσάνθη ΚΟΙΝ: 1. ΠΔΕ Αττικής 
Τηλ./Fax         : 210 6028050  2. 5ο ΠΕΚΕΣ 
E-mail              : mail@1kesy-anatol.att.sch.gr   3. Δ/νση Π.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»  
 
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 εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης, ηλεκτρονικά (skype ή email) ή με 
τηλεφωνική επικοινωνία. 
 
Οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες της σχολικής σας μονάδας τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικό όσο και σε 
ψυχοσυναισθηματικό, προς τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία των εκπαιδευτικών των Παράλληλων Στηρίξεων, των 
εκπαιδευτικών  των Τμημάτων Ένταξης, των υπευθύνων εκπαιδευτικών των τάξεων και των ΕΔΕΑΥ, 
με τη διεπιστημονική ομάδα του 1ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής.  

Η αποστολή εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. φύλλα εργασίας ή άλλο διαδραστικό ή μη εκπαιδευτικό 
υλικό, που θα υλοποιηθούν με ή χωρίς τη βοήθεια των γονέων) θα πρέπει να γίνει, εφόσον έχουν 
ληφθεί υπόψη οι αναγκαίες διαφοροποιήσεις βάσει των γενικών αρχών της Διαφοροποιημένης 
Διδασκαλίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του κάθε μαθητή. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε 
να ενημερώνεστε 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.  

Στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για  τις ενέργειες στις 
οποίες έχετε προβεί για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ψυχοσυναισθηματικών  αναγκών των 
συγκεκριμένων μαθητών, κατά την παρούσα χρονική περίοδο. Για οποιοδήποτε διευκρίνιση ή 
πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε, μέσω του συνδέσμου του σχολείου σας, στον υπεύθυνο 
επικοινωνίας του ΚΕΣΥ καθώς και στο e-mail: 1kesy.anat.attikis@gmail.com. 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας  Δημόσια & Ιδιωτικά ΔΣ στο Δήμο:  

ΜΠΕΛΕΤΗ ΕΥΗ (ΠΕ21)  Παλλήνης-Γέρακας 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ (ΠΕ70)  Παιανίας-Γλυκών Νερών 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΕ70)  Σπάτων-Αρτέμιδας  

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΠΕ70)  Κρωπίας  

ΣΚΕΒΑ ΑΥΓΗ (ΠΕ70)  Μαρκόπουλου-Μεσογαίας  

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΕ70)  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης  

ΣΚΕΒΑ ΑΥΓΗ (ΠΕ70)  Σαρωνικού  

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΠΕ70)  Λαυρεωτικής  

Η Προϊσταμένη του 1ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής 

Χρυσάνθη Σαρίδου 
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