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Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζ. 68856/Γ3/5-6-2020 Δγθπθιίνπ γηα ηελ παξάιιειε 

ζηήξημε-ζπλεθπαίδεπζε καζεηψλ, ηε ζηήξημε καζεηψλ απφ Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ θαη ηε 

ζηήξημε καζεηψλ απφ Σρνιηθφ Ννζειεπηή γηα ην δηδαθηηθφ έηνο 2020-21, ηηο επαλαμηνινγήζεηο 

καζεηψλ/ηξηψλ ιφγσ αιιαγήο ζρνιηθήο βαζκίδαο (απφ Γεκνηηθφ ζε Γπκλάζην), ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ΔΓΔΑΥ θαη ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 2019-2020, ζαο επηζεκαίλνπκε θαη ηα παξαθάησ: 

 

1. Τν πην θξίζηκν ζέκα γηα ηελ ανανέωζη παξάιιεισλ ζηεξίμεσλ απνηειεί η ιζσύρ ηηρ ςπάπσοςζαρ 

γνωμάηεςζηρ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε αποζηέλλεηαι ζηο Κ.Δ..Τ. ζπκπιεξσκέλν μόνο ην 

Τπόδειγμα 3 ηεο εγθπθιίνπ θαη ε Πεπιγπαθική Έκθεζη ηος εκπαιδεςηικού ηηρ παπάλληληρ 

ζηήπιξηρ, κε ινγφηππν ΔΣΠΑ ζε φιεο ηηο ζειίδεο. Σην Υπφδεηγκα 3, πεδίν Β, εάλ δελ γλσξίδεηε ηνλ 

αξηζκφ έγθξηζεο, αθήλεηε θελφ. Ο αξηζκφο εκπηζηεπηηθνχ πξσηνθφιινπ ηεο παηδαγσγηθήο έθζεζεο 

κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ εκπηζηεπηηθνχ πξσηνθφιινπ ηνπ Υπνδείγκαηνο 3. Όζεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο έρνπλ απνζηείιεη παηδαγσγηθή έθζεζε γηα ηελ παξάιιειε ζηήξημε, παξαθαινχκε λα ηελ 

απνζηείινπλ εθ λένπ κε εκεξνκελίεο κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ θαη κε ην ινγφηππν ζε 

φιεο ηηο ζειίδεο καδί κε ην Υπφδεηγκα 3. 

 

2. Καζψο έρνπλ μεθηλήζεη μαλά νη δηαδηθαζίεο ζην Κ.Δ.Σ.Υ. κε θπζηθή παξνπζία γνλέσλ θαη παηδηψλ, 

γηα ηηο νέερ παπάλληλερ ζηηπίξειρ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ε νινθιήξσζε ησλ αμηνινγήζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην Κ.Δ.Σ.Υ. θαη ε πξνζθφκηζε ηεο γλσκάηεπζεο 

κε πξφηαζε γηα παξάιιειε ζηήξημε ζην ζρνιείν απφ ηνπο γνλείο, νπφηε ζα γίλεη θαη ην ζρεηηθφ 

αίηεκα βάζεη ηεο εγθπθιίνπ (Υπφδεηγκα 1). Δπίζεο, νινθιεξψλνληαη ηηο εκέξεο απηέο, θαζψο ην 

πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ ηνπ Κ.Δ.Σ.Υ. απνιχεηαη 30-6-2020, νη πεξηπηψζεηο επαναξιολογήζεων 

καζεηψλ/ηξηψλ για ανανέωζη παπάλληληρ ζηήπιξηρ, ησλ νπνίσλ οι γνωμαηεύζειρ είσαν λήξει θαη 

νη γνλείο είραλ θαηαζέζεη αίηεζε επαλαμηνιφγεζεο κέζσ ησλ ζρνιείσλ ηνπο. Θα ιάβεηε ηηο ζρεηηθέο 

λέεο γλσκαηεχζεηο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο γηα λα πξνρσξήζνπλ νη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο κε ηηο 

αηηήζεηο ησλ γνλέσλ (Τπόδειγμα 1).  
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3. Ζ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ππνζηήξημε απφ σολικό Νοζηλεςηή απνζηέιινληαη ζηελ 

αληίζηνηρε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη ΟΥΙ ζην Κ.Δ.Σ.Υ, φπσο επίζεο, ην Κ.Δ.Σ.Υ. ΓΔΝ 

εκπιέθεηαη ζηελ εηζήγεζε ή δηεθπεξαίσζε αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηη 

διδαζκαλία καη’ οίκον, παξά κφλν ζπκβνπιεπηηθά θαη φρη δηαδηθαζηηθά. 

 

4. Σπληζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο θαηά ηελ πιαηζίσζε θαη ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο φηαλ ηνπο 

ζπκβνπιεχεηε λα πξνρσξήζνπλ ζε αίηεζε αμηνιφγεζεο απφ ην Κ.Δ.Σ.Υ. ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγνχληαη πξνζδνθίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ, αλαθνξηθά κε παξάιιειε ζηήξημε. 

Δλεκεξσηηθά επηζεκαίλνπκε φηη ζην Ν. 3699/2008 (Α/199), άξζξν 7, παξ. 4 αλαθέξεηαη: «Με βάζε 

ηνπο ηδηαίηεξνπο θνηλσληθνύο πεξηνξηζκνύο πνπ επηβάιιεη ν απηηζκόο σο αλαπεξία ζηνπο καζεηέο, ε 

θνίηεζή ηνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο κπνξεί λα γίλεηαη σο εμήο: α) Οη απηηζηηθνί καζεηέο πςειήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο (ζύλδξνκν Asberger) κπνξνύλ λα θνηηνύλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ηνπ Γεληθνύ Σρνιείνπ 

ππνζηεξηδόκελνη από ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο θαη θαηά πεξίπησζε, κε βάζε ηε γλσκάηεπζε ηνπ 

νηθείνπ ΚΕΔΔΥ, κε παξάιιειε ζηήξημε από εθπαηδεπηηθό Εηδηθήο Αγσγήο, ν νπνίνο δηαζέηεη, θαηά 

πξνηίκεζε, εμεηδίθεπζε ζηνλ απηηζκό. β) Οη απηηζηηθνί καζεηέο κέζεο θαη ρακειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο 

κπνξνύλ λα θνηηνύλ ζηα Τκήκαηα Έληαμεο ησλ Γεληθώλ Σρνιείσλ θαη λα παξαθνινπζνύλ θνηλό θαη 

εμεηδηθεπκέλν αλαιπηηθό πξόγξακκα κε παξάιιειε ζηήξημε από εθπαηδεπηηθό Εηδηθήο Αγσγήο, ελώ ζηηο 

ζνβαξόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ κπνξνύλ λα θνηηνύλ ζε Σρνιηθέο Μνλάδεο Εηδηθήο Αγσγήο κε 

θαηεύζπλζε ηνλ απηηζκό».  

 

5. Τν έληππν παηδαγσγηθήο έθζεζεο πνπ νθείινπλ λα ζπκπιεξψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη ππφδεηγκα απφ ηελ εγθχθιην, πξνηείλεηαη λα 

πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ άμνλεο: Μαζεζηαθή εηθφλα καζεηή/ηξηαο: πξνθνξηθφο ιφγνο,  γξαπηφο 

ιφγνο, καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, δηαπηζησζείζα πξφνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, 

θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο-απηνεμππεξέηεζε, ζρέζεηο κε ελήιηθνπο 

θαη ζπλνκειίθνπο, ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε,  αθνινπζία-εθηέιεζε εληνιψλ θαη θαλφλσλ, εηθφλα ηνπ 

καζεηή/ηξηαο ζην δηάιεηκκα, δηαπηζησζείζα πξφνδνο ζε απηνχο ηνπ ηνκείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο. Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη απαξαίηεην ην ινγφηππν ΔΠΑ ζε όλερ ηιρ ζελίδερ.  

 

6. Σηελ εγθχθιην δελ πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε έθζεζεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ππνζηήξημεο απφ 

Δ.Β.Π. Ωζηφζν, ζεσξείηαη απαξαίηεην θαη παηδαγσγηθά σθέιηκν, θαζψο παξάιιεια απνηειεί 

δενληνινγηθή θαη επηζηεκνληθή ππνρξέσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ 

εθιείςεη νη ιφγνη ηεο ππνζηήξημεο καζεηή/ηξηαο απφ Δ.Β.Π., λα ζπληαρζεί αλάινγε έθζεζε ρσξίο 

ινγφηππν, φπνπ ζα απνηππψλεηαη ε πνξεία θαη ε εμέιημή ηνπ θαη λα απνζηαιεί ζην Κ.Δ.Σ.Υ. γηα 

ελεκέξσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ζην αξρείν καο.  

 

7. Σηα πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Πξντζηακέλσλ/Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νη θάζε 

είδνπο γλσκαηεχζεηο καζεηψλ/ηξηψλ απνζηέιινληαη απφ ην Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθφ Σρνιείν, απφ 

ην Γεκνηηθφ Σρνιείν ζην Γπκλάζην θαη απφ ην Γπκλάζην ζην Λχθεην. Με ζηφρν, λα γλσξίδνπλ νη 

Γηεπζχλζεηο θαη νη Σχιινγνη Γηδαζθφλησλ, απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Τκεκάησλ 

Έληαμεο θαη ηε γεληθφηεξε ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, απφ ηηο γλσκαηεχζεηο θαη ηηο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φζσλ έρνπλ ήδε αμηνινγεζεί απφ ην Κ.Δ.Σ.Υ. 

 

8. Σε φζεο Σρνιηθέο Μνλάδεο ιεηηνπξγεί ΔΓΔΑΥ, πέξα απφ ηελ έθζεζε πνπ ζπληάζζεηαη θαη 

παξακέλεη ζην αξρείν ηεο θάζε Σρνιηθήο Μνλάδαο γηα ην επφκελν έηνο, είλαη αλάγθε λα ζπληαρζεί 

πην ζπλνπηηθή έθζεζε θαη λα απνζηαιεί ζην Κ.Δ.Σ.Υ. Ζ έθζεζε απηή ελδεηθηηθά κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη απνινγηζηηθά αξηζκεηηθά ζηνηρεία, θαηαγξαθή δξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη πξνηάζεηο απφ ηα κέιε ηεο ΔΓΔΑΥ θάζε Σρνιηθήο Μνλάδαο. 
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9. Σαο απνζηέιινπκε θαη ηα γλσζηά έληππα ηνπ ΠΔΚΔΣ γηα ηελ αμηνιφγεζε καζεηψλ/καζεηξηψλ 

(αίηεζε γνλέσλ θαη έληππν πεξηγξαθηθήο παηδαγσγηθήο έθζεζεο) θαη παξαθαινχκε λα ηα έρεηε ζηε 

δηάζεζή ζαο ζε πξψηε δήηεζε γηα θάζε αίηεκα αμηνιφγεζεο, ψζηε λα κελ ηα απνζηέιινπκε θάζε 

ηφζν, φηαλ ηα ρξεηάδεζηε θαη λα δηεπθνιχλεηε ην έξγν καο. Δπίζεο, γηα φια ηα έληππα πνπ 

απνζηέιιεηε ζην Κ.Δ.Σ.Υ. θξίλεηαη ζθφπηκν λα θξαηείηε αληίγξαθα ζην αξρείν ζαο. 

 

Πξνζδνθνχκε φηη ζα ζπλερηζηεί ε πνιχ θαιή ζπλεξγαζία πνπ ππάξρεη, πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα αηηήκαηα πνπ είλαη ζε πξνηεξαηφηεηα κε βάζε θαη ηελ εγθύθιην ηνπ 

ΥΠΑΙΘ πεξί επαλαιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Ε.Σ.Υ. κε θπζηθή παξνπζία γνλέσλ θαη παηδηώλ (51382/ΓΔ4/5-5-

2020). Ωζηφζν, αληηκεησπίδνπκε ηηο παξαθάησ δχν δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγνχλ θσιχκαηα ζηε 

ιεηηνπξγία καο θαη ζηελ εμέηαζε πεξηζζφηεξσλ αηηήζεσλ: 

 Όπσο έρεηε δηαπηζηψζεη πνιινί απφ εζάο θαηά ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ην Κ.Δ.Σ.Υ., δελ 

ιεηηνπξγεί ην ηειεθσληθφ θέληξν (απφ 19-11-2019), ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ νπνίνπ έρεη αλαιάβεη 

λα επηιχζεη ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φζηψηηδαο.  

 Σηακάηεζαλ νη απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο, θαζψο δελ ζηάζεθε δπλαηφ λα εμαζθαιηζηεί απφ ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φζηψηηδαο ε θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα, έζησ θαη κία θνξά ηελ εκέξα, 

κνινλφηη νη νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΥ κηινχλ γηα δχν θνξέο, θαζψο ηα Κ.Δ.Σ.Υ. εθαξκόδνπλ θαη’ 

αληηζηνηρία ηηο νδεγίεο θαη ηα κέηξα ηεο Εζληθήο Επηηξνπήο Πξνζηαζίαο Δεκόζηαο Υγείαο έλαληη 

Covid 19, γηα ηελ επαλέλαξμε ιεηηνπξγίαο Σρνιηθώλ Μνλάδσλ (εγθύθιηνο 51382/ΓΔ4/5-5-20). 

Καηά ζπλέπεηα νη αμηνινγήζεηο παηδηψλ επηβάιιεηαη λα γίλνληαη κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ απνθπγή ζπλσζηηζκνχ. 

 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία θαη δηεπθξίληζε θαη θάζε 

ζπλεξγαζία, θαηαλνψληαο ηηο πνιιέο ππνρξεψζεηο φισλ, πνπ ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δνκέο κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, εηδηθά θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο 2019-2020, πνπ 

ηειεηψλεη πνιχ δηαθνξεηηθά.  

 

Γηα πιεξνθνξίεο επηθνηλσλείηε κε ην Κ.Δ.Σ.Υ. ζηνπο αξηζκνχο 2231066162 ή 2231066163, 

δηαηππψζηε ζηε γξακκαηεία ην εξψηεκά ζαο θαη ζα επηθνηλσλήζνπλ καδί ζαο: 

1.Γηα ζέκαηα λεπηαγσγείσλ ε θα Τζψλε Γήκεηξα, ε θα Μπίζηα Μαξία ή ν Πξντζηάκελνο. 

2.Γηα ζέκαηα Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ ε θα Εαραξή Κσλζηαληίλα ή ν Πξντζηάκελνο. 

3.Γηα ζέκαηα Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ ε θα Σηακέινπ Αηθαηεξίλε ή ν Πξντζηάκελνο . 

4.Γηα ζέκαηα ΣΜΔΑΔ ν Πξντζηάκελνο. 

5.Γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ, ςπρνιφγνπ ή άιισλ εηδηθνηήησλ, ζα 

επηθνηλσλήζνπλ καδί ζαο κέιε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο ηνπ Κ.Δ.Σ.Υ. αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ. 

Τέινο, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ηα ζρεηηδφκελα κε ηελ παξάιιειε ζηήξημε ζέκαηα, ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Φζηψηηδαο ηα δηαρεηξίδεηαη ε θα Μπατθνχζε Φξχζα θαη ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Φζηψηηδαο ε θα Καινγήξνπ Αηθαηεξίλε. 

 
Για ηη Γιεπιζηημονική Ομάδα ηος Κ.Δ..Τ. 

 


