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                                      ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

                     ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ –ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ή ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΕΒΠ 

 

Αγαπητές/οί Διευθύντριες/ντές και προϊστάμενες/οι των σχολικών μονάδων, 

Επικοινωνούμε μαζί σας: 

α) Για να σας ευχαριστήσουμε για τη μέχρι τώρα συνεργασία μας. Με την άμεση 

ανταπόκρισή σας στα αιτήματά μας, σε ό,τι αφορά την αποστολή δικαιολογητικών, 

διευκολύνατε τον έλεγχο και την ορθή καταγραφή των αιτημάτων σε ό,τι αφορά το είδος της 

στήριξης με βάση την υπάρχουσα γνωμάτευση, καθώς και τον προγραμματισμό του έργου 

της υπηρεσίας· μιας υπηρεσίας, η οποία εξακολουθεί, μετά από ένα χρόνο λειτουργίας, να 

αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα (υλικοτεχνικής υποδομής, ανεπαρκούς αριθμού 

προσωπικού, εξοπλισμού, καθαριότητας, κ.ά.). 

β) Για να διευκρινίσουμε, με βάση την νέα εγκύκλιο για την έγκριση Π.Σ. -Συνεκπαίδευσης ή 

στήριξης από ΕΒΠ, τα σχετικά με την αποστολή των δικαιολογητικών σε ό,τι αφορά το ΚΕΣΥ, 

προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία χωρίς καθυστερήσεις.  

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο τα δικαιολογητικά που πρέπει να 

αποσταλούν στο ΚΕΣΥ, αφορούν μόνο τα αιτήματα γονέων για ανανέωση παράλληλης 

στήριξης –Συνεκπαίδευσης (αίτημα ανανέωσης γίνεται όταν η γνωμάτευση είναι σε ισχύ).  

Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει από το σχολείο να υποβληθεί στο ΚΕΣΥ, σε έντυπη μορφή, 

μέχρι την Τρίτη 30-Ιουνίου-2020, με το Διαβιβαστικό ( Υπόδειγμα 3), η Περιγραφική-

Παιδαγωγική Έκθεση (Π.Π.Ε.) με τον λογότυπο στο υποσέλιδο κάθε σελίδας.  Η Π.Π.Ε. 

συμπληρώνεται από τον/την εκπαιδευτικό της παράλληλης ή /και από τον εκπαιδευτικό 

της τάξης. 

Με βάση τα παραπάνω όσα σχολεία έχετε ήδη στείλει  Π.Π.Ε., η οποία αφορά αίτημα 

ανανέωσης παράλληλης στήριξης από εκπαιδευτικό, παρακαλούμε άμεσα να την 

υποβάλετε εκ νέου στο ΚΕΣΥ με τον λογότυπο, όπως προαναφέραμε και με το 

διαβιβαστικό( (Υπόδειγμα 3). 

Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών στο ΚΕΣΥ θα γίνει σε φάκελο, τον οποίο 

μπορείτε είτε να τον παραδώσετε στο ΚΕΣΥ, είτε να τον αφήσετε στα κουτιά 

αλληλογραφίας του 2ου ΚΕΣΥ, που υπάρχουν στις Διευθύνσεις Α/θιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Διευκρινίζουμε ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έγκρισης αιτημάτων (π.χ. έγκρισης νέου 

αιτήματος Π.Σ. από εκπαιδευτικό , αιτήματος ανανέωσης ΕΒΠ, νέου αιτήματος ΕΒΠ), όλα 

τα σχετικά που αναφέρονται στην εγκύκλιο τα διαβιβάζετε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

και μέσω αυτών θα αποσταλούν στο ΚΕΣΥ. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΣΥ ΑΙΤΗΜΑΤΑ (με το 

έντυπο του ΚΕΣΥ), που αφορούν ανανέωση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης  ή 

αιτήματα που αφορούν ανανέωση στήριξης από ΕΒΠ. 
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Σημαντικές επισημάνσεις 

1. Προσοχή να μην παραληφθεί ο λογότυπος στο υποσέλιδο κάθε σελίδας της Π.Π.Ε., 

διότι, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο « τα έγγραφα χωρίς τον συγκεκριμένο 

λογότυπο δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

έγκρισης». 

2. Με βάση την εγκύκλιο στις περιπτώσεις μαθητών/τριών που: 

α) είτε ολοκλήρωσαν τη φοίτηση στο Νηπιαγωγείο και εγγράφονται στην Α΄ τάξη του 
Δημοτικού Σχολείου. 

β) είτε μετεγγράφονται στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και η αίτηση του κηδεμόνα 
για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης υποβάλλεται στη νέα σχολική 
μονάδα, τότε: 
Η Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης αφού συνταχθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα, 
διαβιβάζεται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο προς τη σχολική μονάδα εγγραφής του/της 
μαθητή/τριας, η οποία με τη σειρά της τη διαβιβάζει στο οικείο ΚΕΣΥ σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 

3. Στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα στο ΚΕΣΥ, με το γνωστό έντυπο 
«Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση» της υπηρεσίας, συχνά έχουν παρατηρηθεί λάθη στην επιλογή 
του είδους της αξιολόγησης, σε σχέση πάντα με την ισχύ της γνωμάτευσης. Μέχρι τώρα 
είχαμε τον χρόνο να τα ελέγξουμε όλα αυτά και να ενημερώσουμε ορθά το αρχείο της 
υπηρεσίας, ώστε ο τελικός έλεγχος για την έγκριση της Π.Σ. να είναι ευκολότερος. 
Επειδή όμως δεν υπάρχει χρόνος για λάθη και διορθώσεις, παρακαλούμε η αίτηση του 
γονέα, (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), η οποία αποστέλλεται στις Διευθύνσεις για να συμπληρωθούν οι 
τελικοί πίνακες,   να συμπληρώνεται προσεκτικά σε όλα τα πεδία  (Π.χ. στην επιλογή του 
είδους στήριξης: Ανανέωση παράλληλης έχουμε όταν είναι σε ισχύ η γνωμάτευση και Νέα 
παράλληλη έχουμε όταν έχει εκδοθεί νέα γνωμάτευση επειδή είχε λήξει η προηγούμενη ή 
επειδή εκδόθηκε γνωμάτευση για πρώτη φορά).  
                                                                                                                                       Με εκτίμηση 
                                                        
                                                                                                                                    Πιπίνη Ελευθερίου 
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