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Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων έτους 

2021  και των οικογενειών τους. 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας σε 
συνεργασία με τα πέντε Κ.Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας της (Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, 
Φωκίδας) δημιούργησε τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης και σχετικών οδηγιών στις 
οποίες μπορούν να απευθύνονται τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι οικογένειές τους. Η συγκεκριμένη 
ενέργεια πραγματοποιήθηκε ενόψει της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων την Δευτέρα 14 
Ιουνίου 2021 για τα Γενικά Λύκεια και την Τρίτη  15 Ιουνίου 2021 για τα Επαγγελματικά Λύκεια 
(ΕΠΑ.Λ.). Η γραμμή υποστήριξης θα λειτουργήσει από Δευτέρα 17 Μαϊου έως τη λήξη της 
εξεταστικής περιόδου (τέλος Ιουνίου). 

Ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στους/στις υποψήφιους/ες μας στις εξετάσεις τους σε 
μια καθ΄ όλα δύσκολη σχολική χρονιά. Ενημερωτικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας για τις Πανελλήνιες εξετάσεις έτους 2021 θα 
λάβουν μέρος 3.831 υποψήφιοι/ες σε Γενικά Λύκεια και 852 υποψήφιοι/ες σε  ΕΠΑ.Λ.  

Οι τηλεφωνικές γραμμές των πέντε ΚΕΣΥ αρμοδιότητας μας είναι οι εξής: 

- Κ.Ε.Σ.Υ. Βοιωτίας: τηλέφωνο 2261350194  (Δευτέρα – Παρασκευή  09:00-16:00), 

mail@kesy.voi.sch.gr (καθημερινά και όλο το 24ωρο σημειώνοντας ονοματεπώνυμο, Λύκειο 

φοίτησης, τηλέφωνο/e-mail επικοινωνίας και το θέμα). 

- Κ.Ε.Σ.Υ. Εύβοιας:  τηλέφωνο 2221041345   (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-16:00),  
mail@kesy.eyv.sch.gr   (καθημερινά και όλο το 24ωρο σημειώνοντας ονοματεπώνυμο, Λύκειο 
φοίτησης, τηλέφωνο/e-mail επικοινωνίας και το θέμα). 

- Κ.Ε.Σ.Υ. Ευρυτανίας: τηλέφωνο 2237080127 &  2237080157 & 2237024618 (Δευτέρα – Παρασκευή 
09:00-16:00), mail@kesy.eyr.sch.gr (καθημερινά και όλο το 24ωρο σημειώνοντας ονοματεπώνυμο, 
Λύκειο φοίτησης, τηλέφωνο/e-mail επικοινωνίας και το θέμα). 

- Κ.Ε.Σ.Υ. Φθιώτιδας:  τηλέφωνο 2231066162 & 2231066163 (από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 

9.00 έως 14.00 & κατ’ εξαίρεση κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και μέχρι ώρα 19.00), 

mail@kesy.fth.sch.gr (καθημερινά και όλο το 24ωρο σημειώνοντας ονοματεπώνυμο, Λύκειο 

φοίτησης, τηλέφωνο/e-mail επικοινωνίας και το θέμα). Επιπλέον συμπληρώνοντας τη φόρμα 

υποβολής ερωτήματος που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας από το Μάρτιο 2020, 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στο 24ωρο. 
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 - Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας: τηλέφωνο 2265079287 (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-16:00), 
mail@kesy.fok.sch.gr (καθημερινά και όλο το 24ωρο σημειώνοντας ονοματεπώνυμο, Λύκειο 
φοίτησης, τηλέφωνο/e-mail επικοινωνίας και το θέμα) 

 

 

 
 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια  
 

Δρ. Ελένη Μπενιάτα 
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