
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΘΕΜΑ: «………………………………………………………………………………………………………………………………..»(1) 

Παρακαλοφμε να ςυμπληρωθοφν όλα τα πεδία.  

Σασ υποβάλλουμε ςυνημμζνα την με αρ. πρωτ. ………………………………………. αίτηςη του/τησ 
………………………………………………………………………………… γονζα/κηδεμόνα μαθητή/τριασ, για τον/την οποίο/α  

βεβαιώνουμε ότι:  

 είναι εγγεγραμμζνοσ/η και φοιτά ςτο ςχολείο μασ  
 προςκομίςτηκε γνωμάτευςη ΚΕ.Σ.Υ. ή ΔΕΔΑ, η οποία φυλάςςεται ςτο αρχείο του ςχολείου και   

αντίγραφο αυτήσ επιςυνάπτεται 

 γνωμάτευςη/βεβαίωςη Δημόςιου Νοςοκομείου, την οποία επιςυνάπτουμε. 
 Υποβλήθηκε ςτο οικείο ΚΕ.Σ.Υ. παιδαγωγική ζκθεςη αξιολόγηςησ ή (2) 
 Επιςυνάπτεται παιδαγωγική ζκθεςη αξιολόγηςησ, με εμπιςτευτικό πρωτόκολλο, για την περίπτωςη  

ανανζωςησ από ΔΕΔΑ. 
 

τοιχεία Μαθητή 

Επώνυμο:  …………………………………………………………… Όνομα ……………………………….………………..…… 
Πατρώνυμο: ………………………………………………………………. Μητρώνυμο: ……………………………………….…….. 
Ζτοσ γζννηςησ: ……………………………………….………………… Α.Μ. Μαθητή: ………………………………….…………. 
Τάξη φοίτηςησ  για το ςχ. ζτοσ 2020-2021: ………………… 

ΓΝΩΜΑΣΕΤΗ 

ΦΟΡΕΑ ΓΝΩΜΑΣΕΤΗ  (π.χ. ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), ΔΕΔΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) : 

…………………………………………………………………………… 

Αρ. Πρωτ. : ………………………………………………………………………….… Ημερομηνία: …………………………………(Εντόσ 6 μήνου από την 

ημερ. αίτηςησ για την περίπτωςη αιτήματοσ για Σχολ. Νοςηλευτή) 
Χρόνοσ επαναξιολόγηςησ *  …………………………………………………… 

 *Δεν ςυμπληρώνεται ςτισ περιπτώςεισ αιτημάτων για Σχολ.Νοςηλευτή) 

Είδοσ εκπαιδευτικήσ ανάγκησ (αν υπάρχει)   ΕΝΓ    Braille  

ΕΓΚΡΙΗ-ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ Χ. ΕΣΟΤ (2019-2020) 

Αρ. πρωτ. Τπ. Απόφ. ζγκριςησ……………………………….…..  Παράλληλη Στήριξη    ΕΒΠ   
 ΣΧ. ΝΟΣ  

Υλοποίηςη  ΝΑΙ    ΟΧΙ  

Παιδαγωγική Ζκθεςη Αξιολόγηςησ (Όπου απαιτείται ςφμφωνα με την εγκφκλιο) 

Αρ. Εμπ. Πρωτ. ………………………….. Ημερομηνία: ………………………………………………………………………. 
 

Ο/Η Δ/ντήσ /Δ/ντρια  ή Προϊςτάμενοσ/η  τησ χ. Μονάδασ 

…………………………………….. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕ & ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
……………………………………………. 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ …… /ΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ………………………………… 
χολ. Μονάδα    :…………………………………………………………………. 
Κωδικόσ ΤΠΑΙΘ: …………………………………………………………………. 
Σαχ. Δ/νςη : ……………………………………………………………….. 
Σ.Κ. – Πόλη : …………………………………………………………..….. 
Πληροφορίεσ      : ……………………………………………………………….. 
Σηλζφωνο            : …………………………………………………………….. 

 

 
 

………………..,  …../……/2020 
Αρ. Εμπ. πρωτ.: ……………… 

 
 

ΠΡΟ : 
Διεφθυνςη ………/θμιασ Εκπαίδευςησ 

 
………………………………………………………… 



 

Διευκρινίςεισ επί του διαβιβαςτικοφ : 
 
 
(1) Στο θζμα αναγράφεται είτε : 
 
«Ζγκριςη νζασ παράλληλησ ςτήριξησ-ςυνεκπαίδευςησ» είτε  
 
«Ζγκριςη ανανζωςησ παράλληλησ ςτήριξησ-ςυνεκπαίδευςησ» είτε  
 
«Ζγκριςη υποςτήριξησ από Ειδικό Βοηθητικό Προςωπικό» είτε 
 
«Ζγκριςη υποςτήριξησ από Σχολικό Νοςηλευτή».  
 
 
 
(2) Βεβαιώνεται και αναγράφεται μόνο ςτην περίπτωςη αίτηςησ ανανζωςησ παράλληλησ ςτήριξησ-
ςυνεκπαίδευςησ. 

 


