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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ,  

ΔΡΔΤΝΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 

---------- 

                                      

 

                                 Λακία, 3-6-2019 

                                    Α.Π.   : 739 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ 

Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ & 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ (Κ.Δ..Τ.) 

ΦΘΗΩΣΗΓΑ 

---------- 

 
ΠΡΟ: Σηο ρνιηθέο Μνλάδεο Α/ζκηαο  

             θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Φζηώηηδαο 

 

            (κέζω  ηωλ αληηζηνίρωλ Γ/λζεωλ 

             Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο  Δθπαίδεπζεο 

             Φζηώηηδαο). 

 

 

ΚΟΗΝ.: ΠΔ.Κ.Δ.. ηεξεάο Διιάδαο 

 

Σαρ. Γ/λζε: Π. Μπαθνγηάλλε 2 

Σ.Κ.: 35100 

Σει.: 2231066162/Φαμ: 2231025226 

Πιεξνθνξίεο:  Η. ΜΠΑΡΜΠΑΣΖ 

E-mail: mail@kesy.fth.sch.gr 

 

ΘΔΜΑ: «Δπηζεκάλζεηο-Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Δγθπθιίνπ γηα ηελ παξάιιειε 

ζηήξημε-ζπλεθπαίδεπζε καζεηώλ, ηελ ζηήξημε καζεηώλ από Δηδηθό Βνεζεηηθό 

Πξνζωπηθό θαη ηελ ζηήξημε καζεηώλ από ρνιηθό Ννζειεπηή γηα ην δηδαθηηθό έηνο 

2019-2020». 
ΥΔΣ.:  ε ππ΄αξηζκ. 87864/Γ3/31-5-2019 εγθύθιηνο ηεο Γ/λζεο Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο, 

Τκήκα Β΄ 

 

Α. Γηα όζνπο καζεηέο είραλ παξάιιειε ζηήξημε θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019 θαη 

ρξεηάδεηαη αλαλέωζε. 

1. Δίλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίζεηε ζε πξώην επίπεδν ηελ πξνθνξηθή ζπλαίλεζε ησλ 

γνλέσλ όηη επηζπκνύλ ηε ζπλέρηζε ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο θαη γηα ην επόκελν ζρνιηθό έηνο 

2019-2020. Δλεκεξώζηε ην Κ.Δ.Σ.Υ. κόλν ζε αξλεηηθή πεξίπησζε, γηα λα κελ πξνβνύκε ζε 

θακηά πξνεηνηκαζία-πξνεξγαζία, νύηε εζείο, νύηε εκείο. Δλεκεξώζηε επίζεο, εάλ καζεηήο κε 

παξάιιειε ζηήξημε πξόθεηηαη λα κεηεγγξαθεί ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα, εηδηθά εθηόο Ννκνύ 

Φζηώηηδαο. 

2. Έρνληαο ππόςε ηελ παξαπάλσ εγθύθιην, επηζεκαίλεηαη, όηη ζην Κ.Δ.Σ.Υ. ζα ππνβιεζεί 

όζν γίλεηαη πην άκεζα κόλν ε Παηδαγωγηθή Έθζεζε κε δηαβηβαζηηθό ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο (ππόδεηγκα 3 ηεο εγθπθιίνπ). Πξνζνρή ζην ινγόηππν ηνπ ΔΣΠΑ, λα ππάξρεη ζε 

όιεο ηηο ζειίδεο ηεο Παηδαγσγηθήο Έθζεζεο θαη ζην Γηαβηβαζηηθό.  Σην ππόδεηγκα 3, πεδίν 

Β,  εάλ δελ γλσξίδεηε ηνλ αξηζκό έγθξηζεο, αθήλεηε θελό θαη ν αξηζ. εκπ. πξση. 

παηδαγσγηθήο έθζεζεο ηαπηίδεηαη κε ηνλ   αξηζ. εκπ. πξση. ηνπ Υπνδείγκαηνο 3. 

3. ε πεξίπηωζε πνπ ην παηδί ζα θνηηήζεη ζηελ Α΄ ηάμε Γεκνηηθνύ, ε αίηεζε γηα παξάιιειε 

γίλεηαη ζην Γεκνηηθό Σρνιείν ελώ ηελ Παηδαγσγηθή Έθζεζε ζπκπιεξώλεη ην Νεπηαγσγείν. 

ε πεξίπηωζε πνπ ην παηδί ζα θνηηήζεη ζηελ Α΄ ηάμε  Γπκλαζίνπ, ε αίηεζε γηα παξάιιειε 

γίλεηαη ζην γπκλάζην ελώ ηελ Παηδαγσγηθή Έθζεζε ζπκπιεξώλεη ην δεκνηηθό ζρνιείν πνπ 

θνηηνύζε ν καζεηήο ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019. 

ε πεξίπηωζε πνπ ην παηδί ζα θνηηήζεη ζηελ Α΄ ηάμε Λπθείνπ, ε αίηεζε γηα παξάιιειε 

γίλεηαη ζην Λύθεην ελώ ηελ Παηδαγσγηθή Έθζεζε ζπκπιεξώλεη ην Γπκλάζην. 

Μόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε γλσκάηεπζε – εηζήγεζε είλαη από ηε ΓΔΓΑ (Γεπηεξνβάζκηα 

Δπηηξνπή) ε Παηδαγσγηθή Έθζεζε ζα απνζηαιεί ζηε Γ/λζε Δθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαβηβαζηεί ζηελ ΠΓΔ Σηεξεάο Διιάδαο. 
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4. Σηα ζρνιεία όπνπ ε παξάιιειε ζηήξημε πινπνηήζεθε, ε παηδαγσγηθή έθζεζε 

ζπκπιεξώλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο όπνπ θνηηά ν/ε 

καζεηήο/ηξηα θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο θαη 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο θαη αληίζηνηρα από ηνλ ππεύζπλν ηκήκαηνο ζην Γπκλάζην θαη 

ζην Λύθεην. (Σην ζεκηλάξην ησλ εθπαηδεπηηθώλ παξάιιειεο ζηήξημεο ζηε Λακία, 19-2-2019, 

έγηλε εθηελήο ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ηεο παηδαγσγηθήο έθζεζεο). 

5. Όπνπ ε παξάιιειε ζηήξημε δελ είλαη ελεξγή (δελ πινπνηήζεθε ελώ είρε εγθξηζεί), ε 

έθζεζε ζπκπιεξώλεηαη θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο, ηνλ-ηελ 

ππεύζπλν ηκήκαηνο ή ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ πεξίπησζε πνπ εκπιέθνληαη 

πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζηνλ/ζηελ ελ ιόγσ καζεηή/ηξηα.  

6. Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη γηα ηελ εληαία αληηκεηώπηζε, πξνηείλεηαη όπσο, 

ε Παηδαγσγηθή Έθζεζε ηνπ Σρνιείνπ γηα ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα δηακνξθσζεί κε ηελ 

πξνζθνξόηεξε,  γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό, θόξκα, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηνπο παξαθάησ 

ελδεηθηηθνύο άμνλεο. 

ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 
6.1 Μαζεζηαθό πξνθίι ηνπ/ηεο  καζεηή/ηξηαο:  πξνθνξηθόο ιόγνο,  γξαπηόο ιόγνο,  

καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο, δηαπηζησζείζα πξόνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

6.2 Κνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθό πξνθίι ηνπ/ηεο  καζεηή/ηξηαο: θνηλσληθέο δεμηόηεηεο-

απηνεμππεξέηεζε,  ζρέζεηο κε ελήιηθνπο θαη ζπλνκειίθνπο, ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε,  

αθνινπζία-εθηέιεζε εληνιώλ θαη θαλόλσλ, εηθόλα ηνπ καζεηή/ηξηαο ζην δηάιεηκκα, 

δηαπηζησζείζα πξόνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 6.3 Οη ώξεο παξάιιειεο ζηήξημεο θαη γεληθά ην εθπαηδεπηηθό ζρήκα ππνζηήξημεο ηνπ 

παηδηνύ (απαξαίηεηα), ζρήκα ππνζηήξημεο ηνπ καζεηή θαη από άιιεο αληηζηαζκηζηηθέο 

δνκέο, εθόζνλ πινπνηήζεθαλ (Τκήκα έληαμεο, Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία θιπ), αηηηνιόγεζε ηεο 

αλάγθεο ζπλέρηζεο ή κε ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επόκελεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο, νηηδήπνηε άιιν θξηζεί ζθόπηκν. 

 

Β. Σαο επηζεκαίλνπκε, όηη όια ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά, ε αίηεζε ηνπ γνλέα, 

(Τπόδεηγκα 1), θαη ην δηαβηβαζηηθό, όπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε βεβαίσζε θνίηεζεο ηνπ 

καζεηή ζηε ζρνιηθή κνλάδα, (Τπόδεηγκα 2) απνζηέιινληαη ζηηο Γηεπζύλζεηο 

Δθπαίδεπζεο, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εγθύθιην.  

 

Γ. Σηηο πεξηπηώζεηο λέαο παξάιιειεο ζηήξημεο ή αιιαγήο βαζκίδαο από Γεκνηηθό ζε 

Γπκλάζην ή ιήμεο ηεο γλσκάηεπζεο ηνπ Κ.Δ.Σ.Υ. είλαη απαξαίηεηε ε 

αμηνιόγεζε/επαλαμηνιόγεζε ηνπ/ηεο  καζεηή/ηξηαο, κε θαζνδήγεζε ησλ γνλέσλ από εζάο,  

πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ αίηεκα αμηνιόγεζεο/επαλαμηνιόγεζεο ζην Κ.Δ.Σ.Υ. (εάλ δελ έρεη 

ήδε γίλεη). Γελ απνζηέιιεηαη παηδαγσγηθή έθζεζε ζην Κ.Δ.Σ.Υ. ζηελ πεξίπησζεο λέαο 

παξάιιειεο ζηήξημεο, παξά κόλν εάλ δεηεζεί ζην πιαίζην ηεο δηεξεύλεζε από ηε 

Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα ηνπ Κ.Δ.Σ.Υ. γηα ηελ πξώηε αμηνιόγεζε καζεηή θαη ρσξίο ινγόηππν 

ΔΣΠΑ. πνπ ηειεηώλνπλ ην Γεκνηηθό Σρνιείν θαη αιιάδνπλ Σρνιηθή Βαζκίδα. Δλεκεξώζηε 

ηνπο γνλείο εάλ έρνπλ θάλεη αίηεκα επαλαμηνιόγεζεο ζην Κ.Δ.Σ.Υ., δηαθνξεηηθά λα θάλνπλ 

ην αίηεκα κέζσ ηνπ ζρνιείνπ άκεζα. 

 

Γ. Οη Σρνιηθέο Μνλάδεο πνπ έρνπλ Τκήκα Έληαμεο (Τ.Δ.) θαη ιεηηνπξγεί, πξέπεη λα 

πξνβιέςνπλ-απνηππώζνπλ ζε Πξαθηηθό ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ, ηνπο ιόγνπο  γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ κπνξεί ην Τ.Δ. λα ππνζηεξίμεη καζεηέο κε γλσκάηεπζε Κ.Δ.Σ.Υ. θαη κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη είλαη αλάγθε λα ηύρνπλ παξάιιειεο ζηήξημεο. Τν πξαθηηθό 

απνζηέιιεηαη άκεζα ζην Κ.Δ.Σ.Υ., έηζη ώζηε λα ππάξρνπλ επηπξόζζεηα ζηνηρεία ππέξ ησλ 

ζεηηθώλ εηζεγήζεσλ από ηε Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα ηνπ Κ.Δ.Σ.Υ. Σηην ζσεηική εγκύκλιο, 
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μεηαξύ ηων άλλων αναθέπεηαι όηι η παπάλληλη ζηήπιξη-Σςνεκπαίδεςζη γίνεηαι ζε μαθηηέρ με 

ζοβαπόηεπερ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ όηαν ζηην πεπιοσή ηοςρ δεν ςπάπσει άλλο πλαίζιο ΕΑΕ 

(ειδικό ζσολείο, ημήμα ένηαξηρ, πεξ. β) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3699/2008 (199 Α΄). 

 

Δ. Αλάινγεο δηαδηθαζίεο ηζρύνπλ θαη γηα ηελ ππνζηήξημε κε Δ.Β.Π. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο 

απνζηέιιεηαη έθζεζε ζην Κ.Δ.Σ.Υ. κε ηελ πνξεία ηνπ καζεηή γηα ελεκέξσζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ηνπ. 

Πξνζνρή.  

Πξηλ ηελ απνζηνιή ηωλ αηηήζεωλ γηα ηελ παξάιιειε ζηήξημε  

από εθπαηδεπηηθό ή από Δ.Β.Π. ζηηο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο,  

 επηθνηλωλήζεηε κε ην Κ.Δ..Τ.  

γηα λα αληηπαξαβάινπκε 

 ηα ζηνηρεία ηωλ γλωκαηεύζεωλ ή εηζεγήζεωλ  

(Α.Π. θαη εκεξνκελίεο). 

 

Σ. Σε πεξίπησζε αηηήκαηνο ζηήξημεο κε Σρνιηθό Ννζειεπηή, α) Σπκπιεξώλεηε ηελ αίηεζε 

κε ινγόηππν ΔΣΠΑ  (ππόδεηγκα 1),  εθόζνλ ν γνλέαο πξνζθνκίζεη γλσκάηεπζε/βεβαίσζε 

Γεκνζίνπ Ννζνθνκείνπ. β) Σπκπιεξώλεηε ην δηαβηβαζηηθό κε ινγόηππν ΔΣΠΑ (ππόδεηγκα 

2), γ) Σηέιλεηε ζηελ νηθεία Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο ην ππόδεηγκα 1, ην ππόδεηγκα 2 θαη ηε 

γλσκάηεπζε/βεβαίσζε Γεκνζίνπ Ννζνθνκείνπ (ΟΥΗ ΣΟ Κ.Δ..Τ.) 

 

Ε. Τνλίδεηαη ε ππνρξέσζε αλαγξαθήο ηνπ ινγόηππνπ ΔΣΠΑ ζε όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

(Δγθύθιηνο Κεθάιαην Γ, επηζεκάλζεηο, ζειίδα 11), εθηόο από ηπρόλ Γλσκαηεύζεηο 

Ννζνθνκείσλ ζηηο πεξηπηώζεηο ζηήξημεο από Σρνιηθό Ννζειεπηή. 

 

Καηαλνώληαο ηηο πνιιέο ππνρξεώζεηο κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο πνπ ππάξρνπλ 

ζηα ζρνιεία, παξαθαινύκε ζηε ζπλεξγαζία ζαο, όπσο πάληα, θαη επραξηζηνύκε εθ ησλ 

πξνηέξσλ γη’ απηό, γηα ηελ θαηά ην δπλαηό θαιύηεξε εμππεξέηεζε θαη ππνζηήξημε ησλ 

καζεηώλ θαη ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

 

Γηα ηειεθσληθέο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλείηε ζην Κ.Δ.Σ.Υ. 

1.Γηα λεπηαγσγεία κε ηελ θα Τζώλε, ώξεο 10.00΄ κε 13.00΄. 

2.Γηα Γεκνηηθά κε ηνλ θν Καηζακάγθα, ώξεο 10.00΄ κε 13.00΄. 

3.Γηα Γπκλάζηα θαη Λύθεηα κε ηελ θα Πνύινπ, ώξεο 10.00΄ κε 13.00΄. 

4.Απνγεπκαηηλέο ώξεο, κε ηνλ Πξντζηάκελν 

Γεπηέξα, Τξίηε θαη Τεηάξηε, 14.30΄ κε 17.30΄ 

5.Σηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Φζηώηηδαο 

επηθνηλσλείηε κε ηηο θπξίεο Μπατθνύζε θαη Φξαλο 

6.Σηε Γεπηεξνβάζκηα  Δθπαίδεπζε Φζηώηηδαο 

επηθνηλσλείηε κε ηελ θα Πνιπκεξνπνύινπ 

 


