
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
Κέντρο Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
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Ταχ. Δ/νση                  : Αμπελάκια,  Τ.Θ. 1076 

Τ.Κ. – Πόλη                 : 66100 – Δράμα  

Πληροφορίες             : Κατρούδη Χρύσα 

Τηλέφωνο  / Φαξ      : 25210765 11          

Ηλεκτρονικό ταχυδ   : mail@kesy.dra.sch.gr  

Ιστότοπος                   : http://kesy.dra.sch.gr 

  

Αμπελάκια, 23/03/2020 

Αρ. Πρωτ.: Φ10/214  

 

 

ΠΡΟΣ: Διευθύνσεις Σχολείων 

Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δράμας 

 

ΚΟΙΝ: 
 

 Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης, ΑΜΘ 

 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ 

 ΔΠΕ Δράμας 

 ΔΔΕ Δράμας 

  

 

 

ΘΕΜΑ: «Νέες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του ΚΕΣΥ Δράμας» 

 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΚΕΣΥ Δράμας στην 

προσπάθειά του να ανταποκριθεί στο θεσμικό του ρόλο και στις απαιτήσεις των 

καιρών αναβάθμισε πρόσφατα την επίσημη Ιστοσελίδα του (http://kesy.dra.sch.gr/) 

προκειμένου να παράσχει έγκυρη ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη για 

ζητήματα που απασχολούν τους Γονείς και τα μέλη των οικογενειών τους. 

Για το σκοπό αυτό διατίθεται πλέον μία «Γραμμή Υποστήριξης». Ο/Η κάθε 

ενδιαφερόμενος, -η γονέας καλείται -αφού επισκεφτεί τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα 

και ενεργοποιήσει τον ανάλογο σύνδεσμο- να συμπληρώσει τα στοιχεία του/της και 

να υποβάλει αίτημα προς την Υπηρεσία μας ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια ένας/μία 

Υπάλληλος (Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, Ειδική Παιδαγωγός) θα 

επικοινωνήσει μαζί του/της το συντομότερο δυνατό (ώρες γραφείου). 

Εκτός αυτού, το ΚΕΣΥ Δράμας προκειμένου να συμβάλλει στη «Δημιουργική 

Απασχόληση» των παιδιών, αυτό το διάστημα που όλοι μένουμε σπίτι, 

κατασκεύασε ανάλογο ιστοχώρο όπου έχει αναρτηθεί (μετά από επιλογή) χρήσιμο 

υλικό για τη γνωστική, κοινωνική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη και πρόοδο των 

παιδιών. Προς το παρών υπάρχει αρκετό υλικό για τα μικρά και μεγαλύτερα παιδιά, 

αλλά καθώς η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη, θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο 

περιεχόμενο για όλες τις ηλικίες. Οι νέοι σύνδεσμοι εμφανίζονται κάτω από το 

κεντρικό μενού της ιστοσελίδας μας. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές και Διευθύντριες των Σχολείων να 

ενημερώσουν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς για τις  νέες υπηρεσίες 

που παρέχονται από το ΚΕΣΥ Δράμας. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περισσότερα. 

                                                                                                       

                                                                                                        

                                                                                 
Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. 

 

Αλβανόπουλος Γεώργιος 
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