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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΟΝΙΩΝ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ 

  Σας ανακοινώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3630/Β/31-8-2020 η Κοινή 

Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53452, στην οποία ορίζεται ότι "Από την 

έναρξη του σχολικού και εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, οι εκπαιδευτικοί και οι 

εκπαιδευτές, οι μαθητές, καταρτιζόμενοι, εκπαιδευόμενοι, μαθητευόμενοι, το κάθε 

είδους προσωπικό, καθώς και οι επισκέπτες σε όλες τις δομές, δημόσιες και ιδιωτικές, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

μαθητείας υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική μη ιατρική μάσκα σε όλους τους 

εσωτερικούς χώρους των ως άνω δομών". 

  Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού στη χώρα μας, 

το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), προχωρά 

στην αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας και συναλλαγής του με τους γονείς των 

μαθητών με γνώμονα την προστασία εκατέρωθεν, γονιών και εργαζομένων στην 

υπηρεσία μας. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η προσέλευση των γονιών ή και των 

μαθητών για συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό με αυτοπρόσωπη 

παρουσία, να περιοριστεί στις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις. Κατά τα άλλα 

η επικοινωνία θα γίνεται ως εξής: 

1. Οι σχολικές μονάδες δύνανται να στέλνουν τις αιτήσεις των γονιών και τα άλλα 

έγγραφα (πρακτικό συλλόγου διδασκόντων, περιγραφική έκθεση κ.λπ ) στο mail 

του Κ.Ε.Σ.Υ.: mail@kesy.tri.sch.gr. 

2. Οι συναλλασσόμενοι δύνανται να διατυπώνουν τα αιτήματά τους τηλεφωνικά ή 

μέσω email. Στη δεύτερη περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο 

συναλλασσόμενος να αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και 

τηλέφωνο). 

3. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό ο ενδιαφερόμενος να εξυπηρετηθεί εξ 

αποστάσεως αλλά πρέπει να επισκεφθεί την υπηρεσία, αυτό θα γίνεται μόνο 

κατόπιν ραντεβού. Το αίτημα για ραντεβού διατυπώνεται μόνο μέσω email ή 

τηλεφώνου. 

Προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ., υπεύθυνο επικοινωνίας με τις σχολικές μονάδες:  

Νηπιαγωγεία : Ευαγγελία Κουκουρίκη ΠΕ60, Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΕ21, 

Χρυσούλα Σπανού ΠΕ23  

Δημοτικά: Αμαλία-Αράλια Τσιροπούλου ΠΕ70, Ιωάννα Βούρλα ΠΕ23, Δέσποινα 

Φασόλη ΠΕ30, Αικατερίνη Πετρίδου ΠΕ70.50, Δημήτριος Πούλιος ΠΕ70 

Γυμνάσια, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.: Μαρία Πριτσιούλη ΠΕ02.50, 

Μαρία Βαΐου ΠΕ 23, Ευαγγελία Κασνακίδη ΠΕ30 

mailto:mail@kesy.tri.sch.gr


Τηλέφωνα Κ.Ε.Σ.Υ.:  

Προϊστάμενος: 2431025910 

Γραμματεία: 2431046407  

Γραφείο Ψυχολόγων : 2431046408 

Γραφείο Εκπαιδευτικών : 2431046409, 2431051824 

Γραφείο Κοινωνικών Λειτουργών : 2431046410 

Fax: 2431046419 

 

 

 

 


