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                     Επιστολή ενημέρωσης για διεύθυνση προσωρινής στέγασης και 

έναρξη λειτουργίας 2
ου

 ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής 

 
   Αγαπητές/αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

   Καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο στα παιδιά μας. 

   Το 2
ο
 ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής ιδρύθηκε με το Ν.4547/2018 (αντικατάσταση 

των ΚΕΔΔΥ, ΚΕΣΥΠ και ΣΣΝ με ΚΕΣΥ). Με την ΥΑ 30890/ΓΔ4/27-2-2019 η 

έδρα  του 2
ου

 ΚΕΣΥ μεταφέρθηκε στο Δήμο Αχαρνών και  στεγάζεται σε αίθουσες 

του 5
ου

 ΓΕΛ Αχαρνών, προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μόνιμης 

στέγασής του, σε δικό του κτίριο, από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. 

   Σύμφωνα με την απόφαση 10745/5-7-2019 του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης 

Αττικής στην αρμοδιότητα του 2
ου

 ΚΕΣΥ Ανατ. Αττικής ανήκουν όλα τα σχολεία 

και Ε.Κ (Δημόσια και Ιδιωτικά) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

των Δήμων Αχαρνών-Θρακομακεδόνων, Ωρωπού, Διονύσου, Ν. Μάκρης-

Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου. 

   Για την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μαζί σας επιθυμούμε να σας 

ενημερώσουμε για τις πρώτες ενέργειες λειτουργίας μας. Θα επανέλθουμε, 

αργότερα, με νεώτερη επιστολή μας, αλλά και με άλλες δράσεις που σχεδιάζουμε, 

ώστε να γνωρίσετε το έργο της υπηρεσίας μας και να συνεργαστούμε στην 

υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών των σχολείων μας. 

 Το 2
ο
 ΚΕΣΥ Ανατ. Αττικής παρέλαβε από το 1

ο
 ΚΕΣΥ Ανατ. Αττικής (και 

πρώην ΚΕΔΔΥ Ανατ. Αττικής, Αδριανού 26  στο Κορωπί) ένα μεγάλο 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

                  2
ο
 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  

                                 ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΕΣΥ) 

 

Προσ. Ταχ. Δ/νση: 5ο ΓΕΛ Αχαρνών – Αγ. Άννας 

13671 – Αχαρνές 

Τηλ. 2102315410 

Πληροφορίες: Ευαγγελία Μπασέα 

e-mail: 2kesyanat@sch.gr 

Αχαρνές,  1/10/2019  

Αρ. Πρωτ.: 111   

Προς: Τους γονείς και κηδεμόνες 

των μαθητών/μαθητριών που 

φοιτούν σε σχολεία Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας 2
ου

 

ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής  

(μέσω  των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκ/σης ) 
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αριθμό αιτημάτων προς διερεύνηση  που κατατέθηκαν στα έτη 2017-2019 

και αφορούν μαθητές/τριες των σχολείων μας 

 Συναισθανόμενοι το μέγεθος της ευθύνης μας απέναντι στους/στις 

μαθητές/μαθήτριες και αναγνωρίζοντας απόλυτα ότι η δημόσια διοίκηση έχει 

συνέχεια,  θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι όλες οι ενέργειες της υπηρεσίας μας 

είναι και θα είναι στην κατεύθυνση να διερευνήσουμε  όσο γίνεται 

μεγαλύτερο αριθμό αιτημάτων μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2019-20. 

 Έχουμε ξεκινήσει, με το προσωπικό που μας έχει διατεθεί, δίνοντας άμεση 

προτεραιότητα στα επείγοντα αιτήματα που είχαν ήδη κατατεθεί στο 1
ο
 

ΚΕΣΥ και μερικά που κατατέθηκαν το Σεπτέμβριο ’19 στο 2
ο
 ΚΕΣΥ τα 

οποία έχουν ανελαστική ημερομηνία διεκπεραίωσης την 15/10/2019. 

 Το 2
ο
 ΚΕΣΥ Ανατ. Αττικής  δέχεται νέα αιτήματα διερεύνησης – 

αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών και παρεμβάσεων 

στα γραφεία του ( 5
ο
 ΓΕΛ Αχαρνών, Αγίας Άννας, Αχαρνές τηλ. 

2102315410)  κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9-12, μόνον από 

γονείς/κηδεμόνες με φωτοτυπία ταυτότητας και προηγούμενες 

γνωματεύσεις, αν υπάρχουν. Μέχρι τις 21/10 θα δεχόμαστε μόνο κάθε 

Δευτέρα. 

 Το 2
ο
 ΚΕΣΥ παρέχει υπηρεσίες  που σχετίζονται και με την ατομική  

Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό  Προσανατολισμό στους μαθητές 

Β΄και Γ΄Λυκείου. Για ραντεβού επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 2315410.  

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και σας βεβαιώνουμε ότι όλες οι ενέργειες της 

υπηρεσίας μας έχουν και θα έχουν στόχο την υποστήριξη των σχολείων, των 

μαθητών/τριών και των οικογενειών τους.  

 

 

Η Προϊσταμένη  και το Προσωπικό 

του 2
ου

 ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής 

 

     


