
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ταχ. Δ/νση      : Τ. Σεχιώτη 38-40

Τ.Κ. – Πόλη     : 22132 Τρίπολη 

Πληρoφορίες : Δημήτριος Οικονομόπουλος

Τηλέφωνο       : 2710 - 230227 

Fax                    : 2710 - 230118 

E-mail               : mail@pdepelop

Ιστοσελίδα      : http://pelop.pde
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ:  Εξ αποστάσεως συμβουλευτική και ψυχολογική 

μαθητών/τριών 

ΣΧΕΤ: α) Φ8/38091/Δ4/16-03-2020/ Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ., «Διαβίβαση 

Οδηγιών Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» 

β) 38510/ΓΔ4/17 -03-2020/Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις γ

λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης» 

γ) 2873/υ1/17-3-2020/Απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Περιορισμένη Λειτουργία 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

δ) 39317/ΓΔ4/19-3-2020/ Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ

υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

 

Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι  τα Κ.Ε.Σ.Υ

(γ) και (δ) σχετικά, καλούνται να προβούν σε σχεδιασμό και οργάνωση εξ αποστάσεως 

συμβουλευτικής υποστήριξης των γονέων και μαθητών/τριών, που είτε έχουν αξιολογηθεί, είτε 

απευθύνονται προς τις υπηρεσίες τους πρώτη φορά, αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης 

υποστήριξης, ηλεκτρονικά (skype ή email) ή με τηλεφωνική επικοινωνία. Επιπλέον, σε συνεργασία με 

τους/τις διευθυντές/ντριες των ΣΜΕΑΕ, 

προκειμένου να παράσχουν τις αντίστοιχες εξ αποστάσεως υπηρεσίες στην περιοχ

Συγκεκριμένα: 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                                          ---- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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Δημήτριος Οικονομόπουλος 

pdepelop.gr  

pde.sch.gr 

Εξ αποστάσεως συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 

2020/ Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ., «Διαβίβαση 

Οδηγιών Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης»  

2020/Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις γ

λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης»  

2020/Απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Περιορισμένη Λειτουργία 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 

Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ

υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 

Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι  τα Κ.Ε.Σ.Υ., λαμβάνοντας υπόψη τα (β) 

σχετικά, καλούνται να προβούν σε σχεδιασμό και οργάνωση εξ αποστάσεως 

συμβουλευτικής υποστήριξης των γονέων και μαθητών/τριών, που είτε έχουν αξιολογηθεί, είτε 

απευθύνονται προς τις υπηρεσίες τους πρώτη φορά, αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης 

ξης, ηλεκτρονικά (skype ή email) ή με τηλεφωνική επικοινωνία. Επιπλέον, σε συνεργασία με 

τους/τις διευθυντές/ντριες των ΣΜΕΑΕ, καλούνται να συντονίσουν το προσωπικό των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 

προκειμένου να παράσχουν τις αντίστοιχες εξ αποστάσεως υπηρεσίες στην περιοχ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

               

                                               

Τρίπολη, 20-

Αρ. Πρωτ.:  2255

 

ΠΡΟΣ 

 

Κ.Ε.Σ.Υ. ΠΔΕ

ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου

                     

 

υποστήριξη γονέων και 

2020/ Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ., «Διαβίβαση 

2020/Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις για τη 

2020/Απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Περιορισμένη Λειτουργία 

Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. «Εξ αποστάσεως 

., λαμβάνοντας υπόψη τα (β) 

σχετικά, καλούνται να προβούν σε σχεδιασμό και οργάνωση εξ αποστάσεως 

συμβουλευτικής υποστήριξης των γονέων και μαθητών/τριών, που είτε έχουν αξιολογηθεί, είτε 

απευθύνονται προς τις υπηρεσίες τους πρώτη φορά, αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης 

ξης, ηλεκτρονικά (skype ή email) ή με τηλεφωνική επικοινωνία. Επιπλέον, σε συνεργασία με 

ουν το προσωπικό των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 

προκειμένου να παράσχουν τις αντίστοιχες εξ αποστάσεως υπηρεσίες στην περιοχή ευθύνη τους. 

                                                     

-03-2020 

2255 

 

ΠΔΕ Πελοποννήσου 

Πελοποννήσου 

                             Έδρες τους 



Σε κάθε Κ.Ε.Σ.Υ., της ΠΔΕ Πελοποννήσου, θα λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή Βοήθειας, από τις 8:00 

έως τις 14:00 κάθε εργάσιμης μέρας, στην οποία θα μπορούν να απευθύνονται γονείς, κηδεμόνες ή 

μαθητές/τριες (εφόσον είναι ενήλικοι/ες),  για να αναζητήσουν συμβουλευτική και ψυχολογική 

υποστήριξη ή συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.  Επιπλέον, οι γονείς, κηδεμόνες 

ή μαθητές/τριες θα μπορούν να απευθύνονται στο Κ.Ε.Σ.Υ. της περιοχής τους μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Το αρμόδιο Κ.Ε.Σ.Υ. θα λαμβάνει τα μηνύματα και θα επικοινωνεί με τον/ην 

αποστολέα ώστε να παράσχει την κατάλληλη υποστήριξη. 

Καλούνται οι Προϊστάμενοι/ες των Κ.Ε.Σ.Υ. ΠΔΕ Πελοποννήσου σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ 

Πελοποννήσου (ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης) και τους/ις Διευθυντές/ντριες των 

ΣΜΕΑΕ ευθύνης τους όπως οργανώσουν άμεσα την ανωτέρω διαδικασία ώστε άμεσα να 

λειτουργήσουν οι υποστηρικτικές αυτές δράσεις. 

 

                                                      

                                                    

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 

                              ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
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