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Προς: 1. τις ΠεριΦερΕιακές Διευθύνσεις
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,

Ζ. τις Διευθύνσεις Α/θμιαι; και
Β!θμιας Eκrtαίδευσης..

3. στα. σχολεία μέσω των ΔΙΕυθύνσεων
Α/θμιας και ΒΙθμιας Εκπαίδευσης

4. τους Σχολικούς συμβούλους ~
Γεvl)l(ής Αγωγής (μέσω των '.
ΠεριΦερειακών Διευθύνσεων
Α/θμιας και Β!Βμιας Εκπαίδευσης),

5. τους Σχολικούς συμβούλους ΙΊ
Ειδικής ΑΥωγής (μέσω 'twv
Περιφερειακών ΔιευθύνσΕων
Α/θμιας και Β!θμιας Εκπαίδευσης),

6. τα ΚΕΔΔΥόλης της χώρας (μέσω των /
Περιφερειακών Δu;uθύvσεωv
ΑΙθμιας και β/θμιnς Εκτιαίδευaης ).

Θέμα: "Ενημέρωση για την πcφάλληλη στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν
αuτοεξuπηρετούvtαι .•

Α. παράλληλο στήριξη με EKπαιδευttΚό

Για τις παράλληλες στηρίξεις τη~ επόμενη; σχολικής χρονιάς 2011-2012 και σε εφαρμονή του
νόμοu 3699/2008 ( ΦΕΚ Α' 199 ) ισχύουν τα εξής;

Η αίτηση για έγκριση και παροχή 7tαραλληλης; στήριξης u7tοβάλλεται στο σχολεΙο
Φοίτησης του μαθητή από το γονέα Τικηδεμόνα του το διάστημα από την ημερομηνία
εγγραΦής στο σχολείο μέχρι την 20η ΟκτωβρίοlJ 2011.
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Με την αίτηση του για παροχή παράλληλης στήριξης ο γονέας συνl)η;οβάλλει
wvωμάΤΕuση του οικείου ΚΕΔΔν ( οικείο ΚΕΔΔνεννοείται το ΚΕΔΔντης περιοχής του
bχoλείoυ φο(τησης). Αρμόδιο όργανο για. την εισήγηση παράλληλης στήριίηι; είναι
αποκλειστικά τα ΚΕΔΔγ_ Στη ννωμάτευση του ΚΕΔΔν θα !τρέπει να. αναφέρονται και οι
ωρες της παριlλληλης ιπήριξης καθώς και αν αυτή θα γΙνεται ι1Ε μόνιμη βάση.

[ε περίπτωση που στο σχολείο λειτουργεί τμήμα ένταξης η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥθα
πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερη αιτιολον]«, δηλαδή να εξειδικεύει τις ειδικές
εκπαιδευτικέ; ανάγκες του μαθητή καθώς και τους λόγους νια του; οποίους δεν αρκεί η
έvtαξη του μαθητή στο τμήμα ένταξης.

Η Διεύθυνση του σχολείου διαβιβάζει( μέσω της αντίστοιχης Διεύθυνση; ΕκπΙσης) τις
υποβληθείσει; αιτήσεκ μαζί με βεβαίωση εΥΥραΦής ή Φοίτησης κάθε μαθητή στα
συγκεκριμένο σχολείο στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείατ, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τμήμα Γ' ( Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180,
Μαρούσι ).
Προσοχή! ; στη βεβαίωση φοίτησης να ανανράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει το
παιδί το ΣεΊπέμβριο του 2011.

Εκπρόθεσμες αιτήσει; δεν θα γίνονται δεκτές ( εμπρόθεσμετ; είναι οι αιτήσεκ που
εχουν στο διαβιβαστικό της Διεύθυνσητ , στη βεβαίωση Φοίτησης και στην αίτηση του
γονέα, ημερομηνία μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2011).

Η παράλληλη στήριξη των μαθητών παρέχεται μόνο από εκπαιδευτικό του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθηuης και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η πράξη έγκρισης παράλληλης στήριξης ισχύει για ένα σχολικό έτος και ο γονέας η
κηδεμόναε θα πρέπει να κάνει εκ νέου αίτηση σόμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται
παραπάνω. '
Κα:!:'εξαίρεση για τους μαθητέτ; με αυτισμό για τους οποίους έχει εγκριθεί από τη
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, .ο.ιαΒίου Μάθησης και
~ρησKευμάτων η παροχή παράλληλης στήριξης για το έτοτ 2010·2011 ( άρθρο 1 §4
παρ. γ του νόμου 3699/2008) Καιεφόσον συναινεί ο νονέας ή κηδεμόνας του μαθητή
δεν απαιτείται η υποβολή νέων δικαιολογητικών και η παράλληλη στήριξη συνεχίζεται
tcrL για τη σχολική χρονιά 2011-2012.
Οι Διευθυντέτ; των σχολείων στα οποία φοιτούν μαθητέτ; με ενκεκρψένη παράλληλη
στήριξη λόγω αυτισμού θα πρέττει αμέσως μετά την εγΥραΦή του παιδιού στη επόμενη
τάξη να καλέσουν τους γονείς να δηλώσουν εγγράφωτ αν επιθυμούν τη συνέχιση ή "(ην
διακοπή ίης παράλληλης στήριξης.
Τις δηλώσεις αυτές οι Διευθυντές ης αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση
εκπαίδευοτκ, Οι Διευθϋνσε« ΑΙθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οφε(λοuν να στείλουν
ΕΠη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής τα στοιχεία των μαθητών για τους οποίους ανανεώνεται
η παράλληλη στήριξη το αργότερο μέχρι 30 lουνίου 2011- Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει
oqααναφέρεται απαραίτητα η τάξη που θα φοιτήσει το παιδί το Σεπτέμβριο του 2011
(ιιδιαίτερη πρoσ0.Iιl για τα νήπια που εγγράφονται στο Δημοτικό, για τους μαθητέι; που
αποφοιτοϋν από το Δημοτικό και εγγράφονται στη Α' ruμνασίου, για τους μαθητέτ;
που αποφοιτούν από το Γυμνάσιο και εννράφονται στην Α' ΛυκεΙου καθώς και για
(!υτούς που αλλάζουν περιοχή Φοίτησης).
l!Poσoxιj! Για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ό,τι ισχύει νια. τις εγκεκριμένες
1itαράλληλες ατηρ[ξεις λόγω αυτισμοά θα ισχύσει και για τις παράλληλες στηρίξεις
που ΈXOUvεγκριθεί για μαθητές με προβ).ή!:!ατα. όρασης, kαθώς κα.ι σε εκείνες που
~xoυνεγκριθεί για μαθητές με προΒλήματα ακοής.
Φι στηρι.ξεις αυτές ανανεώνονται εφόσον συναινεί εγγράΦως ο γονέας ή κηδεμόνας
του μαθητή. Οι έγγραφετ; δηλώσεις συνκεντρωνονται με τον ίδιο τρόπο που
ουνκεντρώνονται και οι δηλώσε«; για τους αυτιστικούς μαθητές και τα στοιχεία
αποστέλλονται στη Διεύθυνση Ειδικήτ;ΑΥωΥήςτης κ.γ. το αργότερο μέχρι και την 3011
lουνΙου (προσοχή και εδώ στην τάξη ΦοΙτησης).
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Β. Στήριξη σε μαθητές nou δεν αυΤOE~υπηρεYOύVΤαι

/ίια τουι;; μαθητέι; που δεν αυτοείυπηρετοϋνται οι διατάξεις του άρθρου 6§2 του ν.
3699/2008 προβλέπουν τη στήριξη από ειδικό βοηθητικό προσωπικό ( E.B.n.).

Η αίτηση για έγκριση και παροχή στηριξης από Ε.Β.Π. σε μαθητέτ που δεν
αυτοεξυπηρετούνται υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησητ του μαθητή από τον γονέα ή
κηδεμόνα του το διάστημα από την ημερομηνία ΕγγραΦής έως και την 31η Ιουλίου
ΙΟΙΙ, εκτότ α,ν ΓΙ ανάγκη νια στήριξη από Ε.Β.Π. προκύψει μετά την ανωτέρω
προθεσμία.

Με την αίτησή του για παροχή στήριξης από Ε.Β.Π., ο γονΕας συνυποβάλλει
γνωμάτευση από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή από πιστοποιημένο Ιατροπαιδανωγικό Κέντρο ή
από δημόσια υγειονομική επιτροπή.

Οι ανωτέρω αιτήσε«; καθώς και βεβαιώσεις εΥΥραΦής Γι Φοίτησης, διαβιβάζοντα.ι από
τη Δ(νση του σχολεtου στη Δ/νοη Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσω Τ'1ι;; αντίστοιχη;
Iί1~ΡιΦερεΙάKής Δ!νσης αμέσως μεrά την υποβολή της αίτησης.

ΙΗστήριξη των μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται παρέχεται μόνο από ειδικό
βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνεται από το γΠ.Ε.Π.Θ., σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

Δεν δύναται να εγκριθεί για τον ίδιο μαθητή ταυτόχρονα η παροχή παράλληλη;
στήριξης από εκπαιδευτικούτ; και σrήριξης Ε.Β.Π.

Σ!επερίπτωση που σro ίδιο σχολείο εγκριθεί στήριξη με ειδικό βοηθητικό προσωπικό
\ιIl<x δύο μαθητέσ τότε το ΚΕΔΔΥμε εισήγησή του θα μπορεί να προβλέπει την κάλυψη
των αναγκών των μαθητών αυτών από έναν ειδικό Βοnθό.

Με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ενκρίνετα, η παροχή παράλληλης στήριξης σε μαθητές που δεν
αυτοεξυπηρετούνται για μια σχολική χρονιά.

ΣύμΦων~με την εγκύκλιο αρ. 102214!Γ6/25.0θ.2009 σι πιστώσεις για την κάλυψη
λειτουργικών κενών σε προσωπικό (εκπαιδευτικούς, Ε.Ε.Π. και Ε.θ,Π.)cπην Eιδ~KήΑγωγή θα
διατίθενται κατά προτεραιότητα ως εξής;

1) ΣΜΕΑΕ
2) τμημα ένταξης και
3) Π~ρoxή παράλληλης στήριξης και στήριξης από Ε.Β,Π.

Ο Διευθυντής της Δ!νσης Ειδικής Αγωγής

Εσωτερικη Διανομή:
1. Δ!νση Βιδικής Αγωγής.

Γεώργιος λ/εβίζοι;

Λκ:-'ιε.ΕΣ ΛΙ\ίTlΠ:ΙΑΦΟοn"t;?
ΠΑΝΑΓιΩί Α ΓΚΙ ΚΑ


