
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΔΡΙΦ/ΚΗ Γ/ΝΗ A/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ  ΔΚΠ/Η Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ & ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Κ.Δ..Τ.) ΝΑΞΟΤ 

 
 
 

Νάξορ, 16 / 9 / 2020 
 

Απ. Ππυη.: 89 

   

Τασ. Δ/νζη: 
Εγγαπέρ Νάξος (Ππώην Δημ. 
Σσολείο Εγγαπών) 

Ππορ 
 

Τα μέλη ηων Διοικηηικών Σςμβοςλίων ηων 
Σςλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων ηων ζσολικών 

μονάδων ηηρ πεπιοσήρ απμοδιόηηηάρ μαρ 
 

(μέζυ ηυν ανηίζηοισυν ζσολικών μονάδυν) 
 

Κοινοποίηζη: 
 

1. Πεπιθ/κή Γ/νζη Π.Δ. & Γ.Δ. Ν. Αιγαίος 
2. 1

ο
 ΠΔΚΔ Ν. Αιγαίος 

Τασ.Κώδικαρ: 84300 - Νάξορ 
Τηλέθωνο/Fax: 22850 62335  

e-mail: kesynaxou@sch.gr 
Δ/νζη Ιζηόηοπος: http://kesynaxou.mysch.gr 

Πληποθοπίερ: Κλοςβάηορ Κωνζηανηίνορ 

 
 

 

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη ζε ςλλόγοςρ Γονέυν για ηηλεδιάζκετη» 

 

Το ΚΕΣΥ Νάξου προγραμματίηει εξ αποςτάςεωσ επικοινωνία (τθλεδιάςκεψθ) με τα μζλθ των 
Διοικθτικϊν Συμβουλίων των Συλλόγων Γονζων των ςχολικϊν μονάδων τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ 
του, προκειμζνου να ςυηθτθκοφν πολφ ςθμαντικά κζματα που πρζπει να γνωρίηουν, όπωσ: 
 

(α) το πλαίςιο λειτουργίασ του ΚΕΣΥ,  

(β) οι διαδικαςίεσ εξζταςθσ και υποςτιριξθσ μακθτϊν και οικογενειϊν από το ΚΕΣΥ,  

(γ) τα προβλιματα εξοπλιςμοφ και ςτζγαςθσ που αντιμετωπίηει θ υπθρεςία μασ,  

(δ) οι δυνατότθτεσ αρωγισ των Συλλόγων ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν λειτουργίασ τθσ 
υπθρεςίασ μασ, για καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των μακθτϊν, των γονζων και των 
εκπαιδευτικϊν των 10 νθςιϊν τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ μασ.  

Η τθλεδιάςκεψθ κα πραγματοποιθκεί τθν Τετάρτθ 23 Σεπτεμβρίου, ςτισ 6.30 το απόγευμα. 

Ο ςφνδεςμοσ που οδθγεί ςτθν αίκουςα τθσ τθλεδιάςκεψθσ είναι: 
https://us02web.zoom.us/j/84650401723?pwd=NFhTUWxNelpjUktTb1BNY3BlVGRXdz09  

Αν θ είςοδοσ δε γίνει αυτόματα και εμφανιςτεί ο ςφνδεςμοσ "launch meeting" κάνουμε κλικ 
και ςτθ ςυνζχεια "join from your browser". Με τον τρόπο αυτό δεν απαιτείται εγκατάςταςθ τθσ 
εφαρμογισ τθσ τθλεδιάςκεψθσ. Στο κινθτό, αν μασ ηθτθκεί, εγκακιςτοφμε τθν εφαρμογι.  

Καλό είναι ο υπολογιςτισ μασ να διακζτει μικρόφωνο και κάμερα, τα οποία κατά τθν είςοδο 
ςτθν αίκουςα τθλεδιάςκεψθσ κα είναι απενεργοποιθμζνα.  

Αν ςασ ηθτθκεί το Meeting ID, είναι το 846 5040 1723. 

Για οποιοδιποτε τεχνικό πρόβλθμα, καλζςτε μασ ςτο 2285062335. 

Τζλοσ, επειδι υπάρχει όριο ςυμμετεχόντων ςτθν τθλεδιάςκεψθ, ςε περίπτωςθ που κανζνα 
μζλοσ του Δ.Σ. κάποιων Συλλόγων δεν καταφζρει να ςυνδεκεί, να μασ αποςταλεί μινυμα (email) 
προκειμζνου να δρομολογιςουμε και δεφτερθ τθλεδιάςκεψθ. 

 

 
Με εκηίμηζη 

 
Ο Πποφζηάμενορ ηος Κ.Δ..Τ. Νάξος 

 
 
 
 

Γπ. Κλοςβάηορ Κυνζηανηίνορ 
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