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Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα 1ο: «Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξηςσυνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση
στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2018-2019» (2757)
Σχετ.: Α.Π. 86699/Δ3/25-5-2018/ΥΠΠΕΘ/Γενική Δ/νση Σπουδών/ΤμΒ΄.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την εγκύκλιο (σχετικό) για α) την παράλληλη στήριξη β) την στήριξη από
ΕΒΠ και γ) την Στήριξη από σχολικό νοσηλευτή για το 2018-2019. Οι διαδικασίες δεν έχουν αλλάξει σε
σχέση με την περυσινή χρονιά. Η μόνη διαφορά συνίσταται στον προσδιορισμό των διαδικασιών που
αφορούν στα αιτήματα που συνοδεύονται από γνωματεύσεις από ΕΔΕΑ.
Επίσης επισυνάπτονται:
1. Λογότυπο του ΕΣΠΑ
2. Υπόδειγμα1 – Αίτηση
3. Υπόδειγμα 2 - Διαβιβαστικό
4. Υπόδειγμα 3-Διαβ. Παιδαγ. Έκθεσης
Διαδικασία διαβίβασης αιτημάτων παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης
Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων διαβιβάζουν έως και την Πέμπτη 21
Ιουνίου 2018,
 Στην Δ/νση ΠΕ Λέσβου, την αίτηση του γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2),
χωρίς να επισυνάψουν την γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. η οποία παραμένει στο αρχείο του
σχολείου, όπως επίσης και
 Στο οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., την παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον/την μαθητή/τρια, με το
ανάλογο διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3), με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, μόνο στην περίπτωση
αίτησης ανανέωσης παράλληλης στήριξης.
Διευκρίνιση: Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί από ΕΔΕΑ των Περιφερειακών
Δ/νσεων Εκπ/σης, τότε η παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον μαθητή /τρια διαβιβάζεται στην
οικεία Δ/νση Εκπ/σης μαζί με την αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο,
προκειμένου να προωθηθούν στην αρμόδια ΠΔΕ. Αντίγραφο της Γνωμάτευσης της ΕΔΕΑ τηρείται
υποχρεωτικά στην σχολική μονάδα.
Διαδικασία διαβίβασης αιτημάτων στήριξης από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή
Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, οφείλουν να προωθήσουν στην οικεία
Διεύθυνση Εκπαίδευσης έως την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018:

Ιστοσελίδα: http://dipe-lesvou.gr/

Σελίδα 1 από 3



Την αίτηση του γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) χωρίς να επισυνάψουν
την γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., η οποία παραμένει στο αρχείο του σχολείου, εφόσον πρόκειται
για υποστήριξη από Ε.Β.Π. και
Την αίτηση του γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) και τη γνωμάτευση Δημόσιου
Νοσοκομείου, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, εφόσον πρόκειται για υποστήριξη από Σχολικό
Νοσηλευτή.
Θέμα 2ο: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το
σχολικό έτος 2018-2019 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση» (2776)
Σχετ.: Α.Π. Φ1/87941/Δ1/30-5-2018/ΥΠΠΕΘ/Γεν.Δ/νση Σπουδών/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την εγκύκλιο (σχετικό) με οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και
λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2018-2019 σε δημοτικά σχολεία.
Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ περιλαμβάνει δύο κύκλους που εντάσσονται μέσα στο
ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου:
 Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) Ι ΖΕΠ
 Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) ΙΙ ΖΕΠ
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, διαβιβάζουν το αργότερο έως την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, το αίτημά τους
στη Δ/νση ΠΕ Λέσβου, επισυνάπτοντας:
 Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων για την ανάγκη λειτουργίας
των εν λόγω τάξεων και τον αριθμό των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στις ΤΥ Ι ΖΕΠ/ΤΥ ΙΙ
ΖΕΠ
 Αντίγραφα των Αιτήσεων – Υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων, όπου θα
αναγράφεται ότι αποδέχονται τη φοίτηση του παιδιού τους στις εν λόγω τάξεις.
Θέμα 3ο: «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων» (2576)
Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚ 1585/2018 το οποίο περιλαμβάνει:
Α) Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.27922/Γ6/08-03-2007 (449 Β΄) Υ.Α. «Καθορισμός των ιδιαίτερων
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες
ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα
ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι).
β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις
σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Β) «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»
Παρακαλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα και ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών
Μονάδων.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
Συνημμένα: (7)

Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
1. Δημοτικά Σχολεία Π.Ε. Ν.Λέσβου
2. Νηπιαγωγεία Π.Ε. Ν.Λέσβου
ΚΟΙΝ.:
1. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Β.Αιγαίου
2. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε.
3. ΚΕΔΔΥ Λέσβου
4. ΚΕΔΔΥ Λήμνου
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