
 

Θέμα: «Εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη» 

Σχετ.: με την Υ.Α. με Αρ.Πρωτ.38510/ΓΔ4/17-3-2020 «Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων 

Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης»  και την με αριθμ. Πρωτ. 39317/ΓΔ4/30-3-2020, 

εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ ««Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες». 

Η επιδημία του Κορωνοιού, covid-19, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους και μας 

επηρεάζει, ποικιλοτρόπως, ατομικά και συλλογικά. Οι συνθήκες μάς αναγκάζουν να 

προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα, έστω και προσωρινά. Υπό αυτές τις συνθήκες και με 

αίσθημα ευθύνης, σας ενημερώνουμε ότι ως προσωπικό του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής 

Θεσ/νίκης είμαστε παρόντες και διαθέσιμοι να σας υποστηρίξουμε συμβουλευτικά.  

Για όλο το χρονικό διάστημα της καθολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας , αλλά και για 

όσο διάστημα τα σχολεία παραμείνουν κλειστά, η υπηρεσία μας θα μπορεί να σας 

εξυπηρετήσει, ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, παρέχοντας εξ αποστάσεως συμβουλευτική 

και ενημέρωση. 

Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της υπηρεσίας, αλλά και για τη δική σας καλύτερη  

εξυπηρέτηση, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε, στην περίπτωση υποβολής 

αιτήματος,  έχει ως εξής:  

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να υποβάλετε το αίτημά σας. Όταν 

ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της φόρμας, για την τελική υποβολή της, πατήστε 

«submit”.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAT4-

hcuvIZiGpjDOUfCK6vTFpJ4xXa5SRbqxgsZ2y9GiZ6w/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------------------------------------------ 

                                                                 Θεσσαλονίκη: :  26-3-2020 

                                                                  Αριθμ.E.Πρωτ.: 131 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ   

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

2o Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Κέντρο Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης)  

Ταχ. Δ/νση : Κολοκοτρώνη 22  

Τ.Κ., Πόλη : 56430, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες : Πιπίνη Ελευθερίου  

Τηλέφωνο : 6907590808  

Ιστοσελίδα  : http://2kesy-v.thess.sch.gr 

email: :mail@2kesy-v.thess.sch.gr  

 

                                             

                                            ΠΡΟΣ 

                   
                            Σχολικές Μονάδες περιοχής ευθύνης  
                       του 2ου ΚΕΣΥ Β΄Θεσσαλονίκης 
 
                                           ΚΟΙΝ 
 

- Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας  
                             Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

- 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAT4-hcuvIZiGpjDOUfCK6vTFpJ4xXa5SRbqxgsZ2y9GiZ6w/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAT4-hcuvIZiGpjDOUfCK6vTFpJ4xXa5SRbqxgsZ2y9GiZ6w/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://2kesy-v.thess.sch.gr/


Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο που επισυνάπτεται με τίτλο: «Φόρμα 

αιτήματος για συμβουλευτική υποστήριξη», το οποίο θα πρέπει να αποστείλετε στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@2kesy-v.thess.sch.gr. 

Η διαδικασία του αιτήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω της  ιστοσελίδας 
της υπηρεσίας, την οποία θα βρείτε στη διεύθυνση: http://2kesy-v.thess.sch.gr Για 
οτιδήποτε, στη διάθεσή σας είναι και το κινητό τηλέφωνο: 6907590808. 

Σε ό,τι αφορά την ατομική συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό (για 
μαθητές Β και Γ Λυκείου των σχολικών μονάδων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), προς το παρόν, και 
μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, θα πραγματοποιείται για τους μαθητές και τις μαθήτριες 
των σχολείων περιοχής ευθύνης των εκπαιδευτικών κ. Κ. Μανωλόπουλου και κ. Φ. 
Σπυρίδου, διότι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί τελούν σε άδεια ειδικού σκοπού.  

Μετά την υποβολή της αίτησής σας, τα μέλη του ΚΕΣΥ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί 

σας, ώστε να προγραμματιστεί η εξ αποστάσεως συζήτηση.   

Η προϊσταμένη και το προσωπικό του 2ου ΚΕΣΥ ευχόμαστε να βγούμε σύντομα, όλοι και 

όλες υγιείς, από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. 

 

                                                                                      Με εκτίμηση 

           

                                                                                 Η προϊσταμένη 

 

                                                                                 Πιπίνη Ελευθερίου 

                                                                  Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Ειδ. Αγωγής  
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