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ΘΕΜΑ: Επιςθμάνςεισ για τθν ζγκριςθ αιτιςεων για ςτιριξθ μακθτών/τριών από χολικό 
 Νοςθλευτι/ Ειδικό Βοθκθτικό Προςωπικό (ΕΒΠ)  

χετ. :   Η υπ’ αρικμ. 68856/Δ3/05-06-2020 Εγκφκλιοσ τθσ Δ/νςθσ Ειδικισ Αγωγισ & Εκπαίδευςθσ 
 του ΤΠΑΙΘ 

 
 

Εν όψει τθσ υποβολισ των αιτθμάτων για υποςτιριξθ μακθτϊν/τριϊν ςε γενικά ςχολεία από 
χολικό Νοςθλευτι ι Ειδικό Βοθκθτικό Προςωπικό για το διδακτικό ζτοσ 2020-2021, 
παρακαλοφμε να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν πιςτι τιρθςθ όςων ορίηει θ ανωτζρω ςχετικι 
εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ειδικισ Αγωγισ & Εκπαίδευςθσ του ΤΠΑΙΘ. Αναλυτικότερα: 
 

Α. ε ό,τι αφορά τισ ιατρικζσ γνωματεφςεισ/βεβαιϊςεισ που κατακζτουν οι γονείσ/κθδεμόνεσ, και 
μετά από τα πολλαπλά προβλιματα που παρατθρικθκαν κατά τθν περυςινι ςχολικι χρονιά,  
παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/ντριεσ και οι Προϊςτάμενοι/εσ να ελζγχουν ότι:  
α) οι ιατρικζσ γνωματεφςεισ/βεβαιϊςεισ είναι πρωτότυπεσ  και αυτζσ αποςτζλλουν ςτθν οικεία 
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ (ζγχρωμα φωτοαντίγραφα δεν γίνονται δεκτά), β) αναγράφεται ο 
αρικμόσ πρωτοκόλλου και θ θμερομθνία (τελευταίου εξαμινου από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ 
τθσ αίτθςθσ), γ) είναι από Δθμόςιο Νοςοκομείο, δ) φζρουν ευδιάκριτθ ςτρογγυλι ςφραγίδα του 
Νοςοκομείου και τθ ςφραγίδα από Διευκυντι/ντρια Κλινικισ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ 
(Ε..Τ.) ι Πανεπιςτθμιακισ Κλινικισ και ε) περιγράφεται με ςαφινεια θ αναγκαιότθτα 
υποςτιριξθσ από χολικό Νοςθλευτι. τισ περιπτϊςεισ που οι γνωματεφςεισ/βεβαιϊςεισ δεν 
πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ, είναι ςκόπιμο να ενθμερϊνονται άμεςα οι 
γονείσ/κθδεμόνεσ ϊςτε να απευκφνονται ςτο Νοςοκομείο προκειμζνου να παραλάβουν ζγκυρθ 
γνωμάτευςθ και να τθν υποβάλουν ζγκαιρα.  
 

ε περίπτωςθ που οι ιατρικζσ γνωματεφςεισ κατά τον τελικό ζλεγχο από τθν ΠΔΕ Αττικισ δεν 
είναι ζγκυρεσ, δεν μπορεί να υπάρξει κετικι ειςιγθςθ και ωσ εκ τοφτου ζγκριςθ του αιτιματοσ 
από το ΤΠΑΙΘ. 
 
 

Ακινα, 17-6-2020 

Αρικ. Πρωτ.: Φ41.1/8268 

 

 
 
 
 
 

                  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
       Προσ:  χολικζσ μονάδεσ Γενικισ Αγωγισ Αττικισ 

                   (μζςω των Διευκφνςεων Π/κμιασ και 

                   Δ/Θμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ) 
 

 Κοιν:  Διευκφνςεισ  Π/κμιασ και Δ/Θμιασ  

                   Εκπαίδευςθσ Αττικισ 

        Σμ. Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

              

   
            
            
 
            

                                  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ 
 

ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΣΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

------ 
Αν. Σςόχα 15-17, Σ.Κ 115 21 

Αμπελόκθποι-Ακινα 
      Πλθροφορίεσ:  . Παπαδθμθτρίου 

Σθλ.: 210-6465664, 210-6465604 
Fax:  210-6464937 

Hλ. Διεφκυνςθ: mail@attik.pde.sch.gr 
 

    
 



 
 

 
 
 
Β. Δεδομζνου ότι θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι αιτιςεων από τουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ για τθν Α’ Φάςθ εγκρίςεων βάςει τθσ ανωτζρω ςχετικισ εγκυκλίου είναι θ 30θ 

Ιουνίου 2020, ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ αίτθςθσ και των δικαιολογθτικϊν (τθσ ιατρικισ 
γνωμάτευςθσ για τον χολικό Νοςθλευτι ι τθσ Γνωμάτευςθσ από ΚΕΤ/ΔΕΔΑ για το Ειδικό 
Βοθκθτικό Προςωπικό) δεν μπορεί να ζχουν θμερομθνία μεταγενζςτερθ τθσ 30θσ 06/2020 γιατί 
τότε τα αιτιματα κεωροφνται εκπρόκεςμα για τθν Α’ Φάςθ. ε αυτιν τθν περίπτωςθ θ αίτθςθ 
μπορεί να κατατεκεί από τθν 1θ επτεμβρίου 2020.  
 
Γ. ε περιπτϊςεισ μετεγγραφών μακθτϊν/τριϊν ι ανακλιςεισ αιτθμάτων πριν τθν υλοποίθςι 
τουσ που αφοροφν ςε ζγκριςθ υποςτιριξθσ από χολικό Νοςθλευτι ι Ειδικό Βοθκθτικό 
Προςωπικό για το ςχολικό ζτοσ 2020-21, παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/ντριεσ ι οι 
Προϊςτάμενοι/εσ να ενθμερϊνουν άμεςα με ζγγραφό τουσ το Σμιμα Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων 
τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ με κοινοποίθςθ ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ 
Αττικισ, ϊςτε να αποφευχκοφν προβλιματα ςτισ προςλιψεισ των αναπλθρωτϊν/τριϊν. 
 
Δ. Σζλοσ, εφιςτοφμε ιδιαιτζρωσ τθν προςοχι ςτθν περίπτωςθ που γονζασ/κθδεμόνασ επιλζξει να 
προςλάβει ειδικό βοθκό για όλο τθ ςχολικό ζτοσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ανωτζρω 
ςχετικι εγκφκλιο ενϊ ζχει ιδθ αιτθκεί  ςτιριξθ για το παιδί του από χολικό Νοςθ 
λευτι ι Ειδικό Βοθκθτικό Προςωπικό και ζχει εκδοκεί θ ςχετικι Τπουργικι Απόφαςθ ζγκριςθσ. 
Κατά τα προθγοφμενα ςχολικά ζτθ ζχει παρατθρθκεί το φαινόμενο να προςλαμβάνεται 
αναπλθρωτισ/τρια  για μακθτι/τρια που ςτθρίηεται ιδθ από ειδικό βοθκό με αποτζλεςμα να 
πλεονάηει και να πρζπει να διατεκεί ςε άλλθ ςχολικι μονάδα. Ωσ εκ τοφτου, ςε αυτι τθν 
περίπτωςθ, ο/θ Διευκυντισ/ντρια ι ο/θ Προϊςτάμενοσ/θ οφείλει να ηθτιςει από τον 
γονζα/κθδεμόνα να υποβάλει αίτθςθ ανάκλθςθσ του αρχικοφ αιτιματοσ ςτιριξθσ οπωςδιποτε 
πριν τθν υλοποίθςι του και να ενθμερϊςει άμεςα με ζγγραφό τουσ το Σμιμα Εκπαιδευτικϊν 
Θεμάτων τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ με κοινοποίθςθ ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ 
Εκπαίδευςθσ Αττικισ. 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ 
Εκπαίδευςθσ Αττικισ 

 
 
 

Δρ Γεώργιοσ Κόςυβασ 
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