
Προς: 6ο ΠΕΚΕΣ

Κοιν (δια μέσω του 6ου ΠΕΚΕΣ): 
Σχολικές Μονάδες περιοχής ευθύνης του 2ου 

                                                                                                                  ΚΕΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
                                                                                                                  ΠΔΕ Αττικής 

Θέμα: « Πλαίσιο συνεργασίας 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά»
Έχοντας υπόψη: 

1. Την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α,55) και ειδικότερα την παρ.7 του 

άρθρου 5 αυτής, 

2. Την υπ’ αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

«Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού», 

3. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του και 

τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων,

4.  Το Έγγραφο με ημερ. 17 -03-2020 Αρ. Πρωτ. 38510 /ΓΔ4  «Διευκρινίσεις για τη Λειτουργία 

των ΚΕΣΥ»

  Το 2ο ΚΕΣΥ Πειραιά, εν μέσω κρίσης για τη Δημόσια Υγεία, σε πλήρη συνεργασία με το 6ο 
ΠΕΚΕΣ, ενημερώνει κάθε πολίτη της περιοχής ευθύνης του, βάσει του θεσμικού του ρόλου : 
Εκπαιδευτικούς-Μαθητές-Γονείς.

  Στο 2ο ΚΕΣΥ Πειραιά,  τις  εργάσιμες  ημέρες,  σε καθημερινή  βάση, υπάρχει  αυτοπρόσωπη 
παρουσία  Επιστημονικού  Προσωπικού που με υψηλό αίσθημα ευθύνης, από τις 9.00 έως τις 
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15.00 στην τηλεφωνική γραμμή 210 4111114 παρέχει την αποκλειστική, αλλά και ταυτόχρονα 
άμεση και αποτελεσματική τηλεφωνική εξυπηρέτηση για θέματα συμβουλευτικής & υποστήριξης, 
και, γενικότερα διαχειρίζεται τα αιτήματα των πολιτών που απευθύνονται  στην υπηρεσία μας, 
ώστε να θεωρείται δεδομένη η εχεμύθεια που πρέπει να τηρείται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και με τις  οδηγίες  του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας του 
Υπουργείου  Εσωτερικών  “  ...  ιδιαίτερη  προσοχή  θα  πρέπει  να  δίδεται  σε  ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα και σε έγγραφα εμπιστευτικού - απόρρητου χαρακτήρα .... οι ανωτέρω 
υποθέσεις να επεξεργάζονται και να διεκπεραιώνονται από το προσωπικό που θα εργάζεται 
εκ περιτροπής με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία.”

   Παράλληλα,, υπάρχει συνεχής εποπτεία και υποστήριξη των Ψυχολόγων που υπηρετούν σε 
Ολοήμερα  Δημοτικά  Σχολεία  της  περιοχής  ευθύνης  μας  για  την  ψυχοκοινωνική  στήριξη  των 
μαθητών  και  των  οικογενειών  τους  και  είμαστε  διαθέσιμοι  για  κάθε  συνεργασία  με  τους 
Διευθυντές των ΣΜΕΑΕ, για το συντονισμό του έργου των ΕΔΕΑΥ, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τις προαναφερόμενες αρχές δεοντολογίας.

   Λαμβάνοντας υπόψη, ότι η προστασία και η πρόληψη αποτελεί ατομική ευθύνη του καθενός, η 
αυτοπρόσωπη  εξυπηρέτηση  του  κοινού,  θα  γίνεται  αποκλειστικά  και  μόνο  για  εξαιρετικώς 
επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν  προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
 
   Επιπροσθέτως,  στην  ιστοσελίδα  του  2ου  ΚΕΣΥ  Πειραιά  υπάρχουν  Προτάσεις  Δημιουργικής 
Απασχόλησης & Διαχείρισης του Ελεύθερου Χρόνου των μαθητών, ευρείας θεματολογίας, ώστε να 
καλύπτονται  οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα όλων των ηλικιακών ομάδων, από το Νηπιαγωγείο έως 
και το Λύκειο.

  Μέσω  των  Προτάσεων,  που,  ενίοτε,  έχουν  διαδραστικό  χαρακτήρα,  υπάρχει  άμεση 
ανατροφοδότηση,  ασφαλής  πληροφόρηση,   καλλιεργούνται   δεξιότητες,  ενισχύονται  αξίες, 
εμπλουτίζονται  οι  γενικές  γνώσεις  των  μαθητών  και  υποστηρίζεται  η  αρμονική 
ενδοοικογενειακή  επικοινωνία  /  συνύπαρξη  μέσω  των  κοινών  δράσεων  και  των 
δραστηριοτήτων ή/και μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης.
 Οι Προτάσεις μας καλύπτουν και ανάγκες  μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

     Αξίζει να αναφερθεί, ότι η ιστοσελίδα του 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά είναι προσβάσιμη σε άτομα με  
αναπηρία και παρέχει πληροφορίες σημαντικές για τους πολίτες, σχετικά με λειτουργία μας.

     Παρακαλούμε, όπως εντάξετε την ιστοσελίδα μας στη δική  σας, εάν δεν το έχετε πράξει ήδη.
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