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Θέμα: «Οδηγίες για τις ενέργειες φορέων και εκπαιδευτικών της ΕΑΕ» 

 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες οδηγίες που στάλθηκαν από το Υπουργείο σχετικά 

με την εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (39317/ΓΔ4/19-03-2020) και στο πλαίσιο του συντονισμού των 

φορέων της ΕΑΕ προτείνονται: 

- Τα Κ.Ε.Σ.Υ. να συντονίσουν σε συνεργασία με τους/τις διευθυντές/ντριες των 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που λειτουργούν και ως Σ.Δ.Ε.Υ., όλες τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. οριοθετώντας και 

σχεδιάζοντας την υποστήριξη των μαθητών. Τα μέλη των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (ΠΕ23 και 

ΠΕ30) θα πρέπει να επικοινωνούν με τα σχολεία ευθύνης τους και να 

ενημερώνονται από τον/τη διευθυντή/ντρια. Επίσης, πρέπει να έρθουν σε 

επικοινωνία με τους/τις μαθητές/τριες που υποστήριζαν ή προγραμμάτιζαν την 

υποστήριξή τους.  

- Σε όλα τα Κ.Ε.Σ.Υ. θα λειτουργεί μια γραμμή επικοινωνίας (σταθερά τηλέφωνα 

και e-mail – παρατίθενται στο τέλος τους εγγράφου) η οποία θα κοινοποιηθεί 

από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σε όλες τις σχολικές μονάδες και μέσω των Διευθυντών/τριών 

των σχολικών μονάδων σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες και στην οποία θα 

μπορούν να απευθύνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς/κηδεμόνες για 

εκπαιδευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη. 

- Οι διευθυντές/ντριες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς 

θα σχεδιάσουν την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική υποστήριξη των 

μαθητών/τριών λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε 

μαθητή/τριας και τη δυνατότητα ή μη της συμμετοχής τους σε ασύγχρονη ή 

σύγχρονη επικοινωνία. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία ακόμη και η 

τηλεφωνική επικοινωνία με τους/τις μαθητές/τριες διατηρώντας όσο γίνεται την 

επαφή με το σχολικό πλαίσιο. 

 

 
ΠΡΟΣ: 
 
 

 

 

                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

_________ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

_______________ 

Δ/νση :              Αρκαδίου 8 
Τ.Κ.- Πόλη:       35131 - Λαμία 
Τηλ.:                  22310-81842 
Fax:                    22310-67799 
E-mail:               pekesstel@sch.gr 
Web-site:          stellad.pde.sch.gr/pekes 

 
 
 

 

Λαμία, 24.03.2020 
Αρ. Πρωτ.: 384 
 

 

 ΠΡΟΣ: 
Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 

 

 
ΚΟΙΝ: 

• Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
Στερεάς Ελλάδας 

• Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 

 

 

 



 

 

 

 

- Οι εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης θα πρέπει να ενταχθούν στο 

γενικότερο πλαίσιο υποστήριξης και επικοινωνίας του σχολείου (μέσω των 

εκπαιδευτικών) με τους/τις μαθητές/τριες ώστε να γνωρίζουν τις ενέργειες της 

ασύγχρονης ή σύγχρονης υποστήριξης των μαθητών/τριών. Επιπροσθέτως, θα 

πρέπει να επικοινωνούν με τους/τις μαθητές/τριες που υποστηρίζουν 

προτείνοντας δραστηριότητες μαθησιακής υποστήριξης από τα αποθετήρια που 

προτείνονται από το Υπουργείο Παιδείας και προσφέροντας κάθε άλλη μορφή 

υποστήριξης που κρίνουν χρήσιμη σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 

ανάγκες κάθε μαθητή/τριας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βρίσκονται σε 

επικοινωνία και να συνεργάζονται με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης 

υποστηρίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία από απόσταση.  

- Οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης θα πρέπει να δημιουργήσουν συνθήκες 

σύγχρονης ή ασύγχρονης επικοινωνίας με τους/τις μαθητές/τριες που 

υποστήριζαν ιεραρχώντας τις ανάγκες τους και με βάση τις εκπαιδευτικές τους 

ανάγκες.  

Τέλος, όλες και όλοι οι εκπαιδευτικοί της ΕΑΕ μπορούν να απευθύνονται, στον 
Συντονιστή Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Ευθύμιο Γκούμα για περαιτέρω 
ενημέρωση και υποστήριξη. 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κ.Ε.Σ.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΕΣΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL 

Βοιωτίας Σκόνδρα Ασημίνα 22613 50194 mail@kesy.voi.sch.gr 

Εύβοιας Γκάρτζιος Γεώργιος 

(γραφείο Αρτάκης) 22210 41225- 
41235,                                          
(γραφείο Χαλκίδας) 22213 52938-
52937 ΦΑΞ:  22210 41345 

mail@kesy.eyv.sch.gr 

Ευρυτανίας Ρόγκα Ευαγγελία 22370 80127  &  6973383730 mail@kesy.eyr.sch.gr 

Φθιώτιδας 
Μπαρμπάτσης 
Ιωάννης  

22310 66162 - 66163, & 6980305651 
(για Διευθυντές) ΦΑΞ: 22310 25226 

mail@kesy.fth.sch.gr 

Φωκίδας Γεροσίδερη Ιωάννα 
22650 79287   

ΦΑΞ: 22650 23803 
mail@kesy.fok.sch.gr 

 

 
 
 

Ο Οργανωτικός Συντονιστής                                                 Ο Συντονιστής ΕΑΕ 
 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας                                                      Στερεάς Ελλάδας 
 

Δρ. Χρίστος Μαρκαντώνης                                                Δρ. Ευθύμιος Γκούμας 
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