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Θζμα : «Ενθμζρωςθ για τθν παράλλθλθ ςτιριξθ και τθν ςτιριξθ μακθτϊν που δεν   
                αυτοεξυπθρετοφνται » 
 
Α.  Παράλλθλθ ςτιριξθ με εκπαιδευτικό 
 

Για τθν παροχι Παράλλθλθσ τιριξθσ τθσ επόμενθσ ςχολικισ χρονιάσ 2012-2013 και ςε 
εφαρμογι του νόμου 3699/2008 ( ΦΕΚ  199Α ) ιςχφουν τα εξισ: 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ  &  

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΔΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  

ΣΜΗΜΑ Γϋ ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ- ΜΕΩΝ  
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
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Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 
Σ.Κ. – Πόλθ: 151 80 Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr 
Email: t08dea3@ypepth.gr 
Πλθροφορίεσ: Π. Γκίκα 
Σθλζφωνο: 210 3442929 
Fax: 210 3442182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
        Προσ:  1.  Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ  
                          Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ όλθσ  
                          τθσ Χϊρασ 
                     2.  Διευκφνςεισ Α/κμιασ και  
                          Β/κμιασ  Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ  
                          Χϊρασ(μζςω των  
                          Περιφερειακϊν Δ/νςεων Α/κμιασ και 
                          Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ)  
                     3.  Σχολεία όλθσ τθσ Χϊρασ(μζςω των  
                        Διευκφνςεων  
                        Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ)  
                     4.  Σχολικοφσ ςυμβοφλουσ  
                        Γενικισ Αγωγισ  όλθσ τθσ Χϊρασ(μζςω  
                        των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων   
                        Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ) 
                     5. Σχολικοφσ ςυμβοφλουσ  
                        Ειδικισ Αγωγισ όλθσ τθσ Χϊρασ(μζςω    
                        των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων  
                        Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ) 
                     6. ΚΕΔΔΥ όλθσ τθσ Xϊρασ (μζςω των 
                        Περιφερειακϊν Διευκφνςεων  
                        Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ ). 
 

 

http://www.minedu.gov.gr/
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1.Η αίτθςθ για ζγκριςθ και παροχι παράλλθλθσ ςτιριξθσ υποβάλλεται ςτο ςχολείο φοίτθςθσ 
του μακθτι από το γονζα ι κθδεμόνα του το διάςτθμα από τθν θμερομθνία εγγραφισ ςτο 
ςχολείο μζχρι τθν 20θ Οκτωβρίου 2012. 
2.Με τθν αίτθςθ του για παροχι παράλλθλθσ ςτιριξθσ ο γονζασ ςυνυποβάλλει γνωμάτευςθ του 
οικείου ΚΕΔΔΤ ( οικείο ΚΕΔΔΤ εννοείται το ΚΕΔΔΤ τθσ περιοχισ του ςχολείου φοίτθςθσ). 
Αρμόδιο όργανο για τθν ειςιγθςθ παράλλθλθσ ςτιριξθσ είναι αποκλειςτικά το ΚΕΔΔΤ.  τθ 
γνωμάτευςθ του ΚΕΔΔΤ κα πρζπει να αναφζρονται και οι ϊρεσ τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ κακϊσ 
και αν αυτι κα γίνεται ςε μόνιμθ βάςθ. 
3.ε περίπτωςθ που ςτο ςχολείο λειτουργεί τμιμα ζνταξθσ θ γνωμάτευςθ του ΚΕΔΔΤ κα πρζπει 
να περιλαμβάνει ειδικότερθ αιτιολογία, δθλαδι να εξειδικεφει τισ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ του μακθτι κακϊσ και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν αρκεί θ ζνταξθ του μακθτι 
ςτο τμιμα ζνταξθσ. 
4.Η Διεφκυνςθ του ςχολείου διαβιβάηει( μζςω τθσ αντίςτοιχθσ Διεφκυνςθσ Εκπ/ςθσ) τισ 
υποβλθκείςεσ αιτιςεισ μαηί με βεβαίωςθ εγγραφισ ι  φοίτθςθσ κάκε μακθτι ςτο ςυγκεκριμζνο 
ςχολείο ςτθ Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 
Θρθςκευμάτων, τμιμα Γϋ ( Ανδρζα Παπανδρζου 37, Σ.Κ. 15180, Μαροφςι ). 
Προςοχι! :  ςτθ βεβαίωςθ φοίτθςθσ να αναγράφεται θ τάξθ ςτθν οποία κα φοιτιςει 
ο μακθτισ το Σεπτζμβριο του 2012. 
Εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ δεν κα γίνονται δεκτζσ (εμπρόκεςμεσ είναι οι αιτιςεισ, οι οποίεσ 
ζχουν ςτθ γνωμάτευςθ του ΚΕΔΔΥ , ςτθ βεβαίωςθ φοίτθςθσ και ςτθν αίτθςθ του γονζα, 
θμερομθνία μζχρι τθν 20θ  Οκτωβρίου 2012). 
5.Η παράλλθλθ ςτιριξθ των μακθτϊν παρζχεται μόνο από εκπαιδευτικό του Τπουργείου 
Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
6.Η πράξθ ζγκριςθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ ιςχφει για ζνα ςχολικό ζτοσ  και ο γονζασ ι 
κθδεμόνασ κα πρζπει να κάνει εκ νζου αίτθςθ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που δίνονται παραπάνω. 
Κατϋ εξαίρεςθ για τουσ μακθτζσ με αυτιςμό για τουσ οποίουσ ζχει εγκρικεί από τθ Διεφκυνςθ 
Ειδικισ Αγωγισ του Υπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων θ παροχι 
παράλλθλθσ ςτιριξθσ για το ζτοσ 2011-2012 ( άρκρο 7 § 4 παρ. γϋ του νόμου 3699/2008) και 
εφόςον ςυναινεί ο γονζασ ι κθδεμόνασ του μακθτι, δεν απαιτείται θ υποβολι νζων 
δικαιολογθτικϊν και θ παράλλθλθ ςτιριξθ ςυνεχίηεται  και  για τθ ςχολικι χρονιά 2012-2013. 
Οι Διευκυντζσ των ςχολείων, ςτα οποία φοιτοφν μακθτζσ με εγκεκριμζνθ παράλλθλθ ςτιριξθ 
λόγω αυτιςμοφ  κα πρζπει αμζςωσ μετά τθν εγγραφι του παιδιοφ ςτθ επόμενθ τάξθ να 
καλζςουν τουσ γονείσ να δθλϊςουν εγγράφωσ αν επικυμοφν τθ ςυνζχιςθ ι τθν διακοπι τθσ 
παράλλθλθσ ςτιριξθσ. 

Σισ δθλϊςεισ αυτζσ οι Διευκυντζσ τισ αποςτζλλουν ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ 
Εκπαίδευςθσ. Οι  Διευκφνςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ οφείλουν να ςτείλουν ςτθ 
Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ τα ςτοιχεία των μακθτϊν για τουσ οποίουσ ανανεϊνεται θ 
παράλλθλθ ςτιριξθ το  αργότερο μζχρι 30 Ιουνίου 2012.  τα ςτοιχεία αυτά κα πρζπει να 
αναφζρεται  απαραίτθτα θ τάξθ που κα φοιτιςει ο μακθτισ το επτζμβριο του 2012 (ιδιαίτερθ  
προςοχι για τα νιπια που εγγράφονται ςτο Δθμοτικό, για τουσ μακθτζσ που αποφοιτοφν από 
το Δθμοτικό και εγγράφονται ςτθ Αϋ  Γυμναςίου,  για τουσ μακθτζσ  που αποφοιτοφν από το 
Γυμνάςιο και εγγράφονται ςτθν Αϋ Λυκείου κακϊσ και για αυτοφσ που αλλάηουν περιοχι 
φοίτθςθσ). Επίςθσ, για τουσ μακθτζσ, οι οποίοι αλλάηουν βακμίδα κακϊσ και για τα νιπια που 
εγγράφονται ςτθν ΑϋΣάξθ του Δθμοτικοφ χολείου, απαιτείται Συμπλθρωματικι Ειςιγθςθ του 
οικείου ΚΕΔΔΥ. 

Προςοχι! Για τθ ςχολικι χρονιά 2012-2013 τα ιςχφοντα για τισ εγκεκριμζνεσ  αιτιςεισ 
παράλλθλθσ ςτιριξθσ λόγω  αυτιςμοφ κα ιςχφουν  και για τισ  αιτιςεισ παράλλθλθσ ςτιριξθσ 
που ζχουν εγκρικεί για μακθτζσ με προβλιματα όραςθσ, κακϊσ και ςε εκείνεσ που ζχουν 
εγκρικεί για μακθτζσ  με προβλιματα ακοισ. 

Οι εγκεκριμζνεσ αιτιςεισ μακθτϊν με προβλιματα όραςθσ και ακοισ  ανανεϊνονται,  
εφόςον ςυναινεί εγγράφωσ  ο γονζασ ι κθδεμόνασ του μακθτι. Οι ζγγραφεσ δθλϊςεισ 
ςυγκεντρϊνονται με τον ίδιο τρόπο που ςυγκεντρϊνονται και οι δθλϊςεισ για τουσ αυτιςτικοφσ 
μακθτζσ και τα ςτοιχεία αποςτζλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ τθσ Κ.Τ. του ΤΠΔΒΜΘ  το 
αργότερο μζχρι και τθν 30θ  Ιουνίου 2012 (προςοχι και εδϊ ςτθν τάξθ φοίτθςθσ). 
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B. Παράλλθλθ ςτιριξθ αυτιςτικϊν μακθτϊν από Ειδικό Βοθκό 
 

φμφωνα με το άρκρο 7 § 4 εδαφ. γϋ  « Η παράλλθλθ ςτιριξθ των αυτιςτικϊν μακθτϊν 
μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοθκό που ειςθγείται και διακζτει θ οικογζνεια του 
μακθτι, κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ του Διευκυντι τθσ χολικισ μονάδασ και του υλλόγου 
Διδαςκόντων ». 
Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ζγκριςθ τθσ  παράλλθλθσ ςτιριξθσ των αυτιςτικϊν μακθτϊν 
από ειδικό βοθκό ( ιδιϊτθ) είναι: 
1. Γνωμάτευςθ και πρόταςθ παροχισ παράλλθλθσ ςτιριξθσ από το οικείο ΚΕΔΔΤ , δθλαδι το 
ΚΕΔΔΤ τθσ περιοχισ του ςχολείου φοίτθςθσ του μακθτι ( άρκρο 6 § 1 εδαφ. βϋ του ν.3699/2008 
« …….τθν παράλλθλθ ςτιριξθ ειςθγείται αποκλειςτικά το οικείο ΚΕΔΔΤ ….» ) . 
2. Αίτθςθ του γονζα ι κθδεμόνα προσ τθ Διεφκυνςθ του χολείου. 
3. Βιογραφικό και Ποινικό Μθτρϊο του προτεινόμενου  από τθν οικογζνεια του μακθτι για τθν 
υλοποίθςθ τθσ ιδιωτικισ παράλλθλθσ ςτιριξθσ. 
4.  φμφωνθ γνϊμθ του Διευκυντι του χολείου φοίτθςθσ και του υλλόγου Διδαςκόντων. 

φμφωνα με το παραπάνω άρκρο δεν τίκεται προκεςμία για τθν ζγκριςθ τθσ ιδιωτικισ 
παράλλθλθσ ςτιριξθσ και ο Διευκυντισ του χολείου κα πρζπει να γνωςτοποιεί τθν φπαρξθ του 
ιδιϊτθ ειδικοφ βοθκοφ ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ που υπάγεται το ςχολείο φοίτθςθσ του 
μακθτι. 

Προςοχι!Ο ειδικόσ βοθκόσ που ειςθγείται και διακζτει θ οικογζνεια του μακθτι 
προβλζπεται από το νόμο μόνο  για τουσ αυτιςτικοφσ μακθτζσ, δεν προβλζπεται για άλλεσ 
περιπτϊςεισ αναπθρίασ και ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν οφτε για τθ βοικεια μακθτϊν που 
δεν αυτοεξυπθρετοφνται. Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ςτιριξθ παρζχεται μόνο από εκπαιδευτικό 
ι Ειδικό Βοθκθτικό Προςωπικό του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 
Θρθςκευμάτων. 

 
 

Γ.  Στιριξθ ςε μακθτζσ που δεν αυτοεξυπθρετοφνται 
 

Για τουσ μακθτζσ που δεν αυτοεξυπθρετοφνται  οι διατάξεισ του άρκρου 6§2 του 
ν.3699/2008(ΦΕΚ 199Α) προβλζπουν τθ ςτιριξθ από ειδικό βοθκθτικό προςωπικό(Ε.Β.Π.). 
1.Η αίτθςθ για ζγκριςθ και παροχι ςτιριξθσ από Ε.Β.Π. ςε μακθτζσ που δεν    
αυτοεξυπθρετοφνται υποβάλλεται ςτο ςχολείο φοίτθςθσ του μακθτι από τον γονζα ι 
κθδεμόνα του το διάςτθμα από τθν θμερομθνία εγγραφισ ζωσ και τθν 31θ  Ιουλίου  2012, εκτόσ 
αν θ ανάγκθ για ςτιριξθ από Ε.Β.Π.  προκφψει μετά τθν ανωτζρω προκεςμία. 
2.Με τθν αίτθςι του για παροχι ςτιριξθσ από Ε.Β.Π., ο γονζασ  ςυνυποβάλλει γνωμάτευςθ από 
το οικείο ΚΕΔΔΤ ι από πιςτοποιθμζνο Ιατροπαιδαγωγικό  Κζντρο ι από δθμόςια υγειονομικι 
επιτροπι. 
3.Οι ανωτζρω αιτιςεισ κακϊσ και βεβαιϊςεισ εγγραφισ ι φοίτθςθσ, διαβιβάηονται από τθ 
Δ/νςθ του ςχολείου ςτθ Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ του ΤΠ.Ε.Π.Θ. μζςω τθσ αντίςτοιχθσ 
Περιφερειακισ Δ/νςθσ   αμζςωσ μετά  τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. 
4.Η ςτιριξθ των μακθτϊν που δεν αυτοεξυπθρετοφνται παρζχεται μόνο από ειδικό βοθκθτικό 
προςωπικό που προςλαμβάνεται από το ΤΠ.Ε.Π.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
5.Δεν δφναται να εγκρικεί για τον ίδιο μακθτι ταυτόχρονα θ παροχι παράλλθλθσ ςτιριξθσ από 
εκπαιδευτικοφσ και ςτιριξθσ Ε.Β.Π. 
6.ε περίπτωςθ που ςτο ίδιο ςχολείο εγκρικεί ςτιριξθ με ειδικό βοθκθτικό προςωπικό για δφο 
μακθτζσ τότε το ΚΕΔΔΤ με ειςιγθςι του κα μπορεί να προβλζπει τθν κάλυψθ των αναγκϊν των 
μακθτϊν αυτϊν από ζναν ειδικό βοθκό. 

 
Με απόφαςθ του ΤΠ.Ε.Π.Θ. εγκρίνεται θ παροχι παράλλθλθσ ςτιριξθσ ςε μακθτζσ που 

δεν αυτοεξυπθρετοφνται για μια ςχολικι χρονιά. 
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Σφμφωνα με τθν εγκφκλιο αρ. 102224/Γ6/25.08.2009 οι πιςτϊςεισ για τθν κάλυψθ 
λειτουργικϊν κενϊν ςε προςωπικό (εκπαιδευτικοφσ, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) ςτθν Ειδικι Αγωγι κα 
διατίκενται κατά προτεραιότθτα ωσ εξισ: 
1.ΣΜΕΑΕ 
2.Τμιμα ζνταξθσ και 
3.Παροχι παράλλθλθσ ςτιριξθσ και ςτιριξθσ από Ε.Β.Π. 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
                                                                                                Ο Διευκυντισ τθσ Δ/νςθσ Ειδικισ Αγωγισ 
 
 
 
                                                                                                                    Γεϊργιοσ Αλεβίηοσ                                                                          
                 
 
   
                   
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εςωτερικι Διανομι: 
1. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ.  
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