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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ.  16

της 13ης Ιουλίου 2021
Αριθμός Απόφασης 82

Θ Ε Μ Α 7ο:  Γνωμοδότηση για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο
    Λουτρακίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα την 13η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και  ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  με
τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού
Περιεχομένου  (κατεπείγοντα  μέτρα  κατά  του  κορωνοϊού),  ύστερα  από  την  υπ'
αριθμ.   11303/09-07-2021  πρόσκληση του  Προέδρου  του  κ.  Θυμή  Φίλιππα,  η
οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του ν.  3852/2010,  όπως έχουν τροποποιηθεί  και  ισχύουν,  σε καθέναν δημοτικό
σύμβουλο,  στους  προέδρους  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου  -
Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, και Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ.
Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  επί
συνόλου είκοσι  επτά (27)  μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα
δεκαεννέα (19), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ  ό  ν  τ  ε  ς: 1.Θυμής Φίλιππας  –  Πρόεδρος,  2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,
3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Πέρρας Σωτήριος, 5.Ράτης Σπυρίδων, 6.Παντελέου
Κων/νος,  7.Δήμου  Κων/νος,  8.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,  9.Κοντός  Γεώργιος,
10.Λογοθέτης Κων/νος, 11.Μουζάκης Αθανάσιος, 12.Δέδες Δημήτριος, 13.Πέτρου
Παναγιώτης,  14.Καραπανάγος  Ιωάννης,  15.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης,
16.Σταυρόπουλος  Κων/νος,  17.Βασιλείου  Δημήτριος,  18.Ζερβός  Κων/νος,
19.Ασημακόπουλος Χρήστος, 
Στην  παρούσα  συνεδρίαση  συμμετείχαν  και  οι  πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των
Kοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας & Πισίων,  ήτοι οι
κ.κ.  Σακέλλης  Μάριος,  Κωνσταντής  –  Σκουλικαρίτης  Αριστείδης,  Γκεζερλής
Γεώργιος & Λάμπρου Δημήτριος, αντίστοιχα.

Α  π  ό  ν  τ  ε  ς: 1.Βασιλείου  Βασίλειος,  2.Γεωργίου  Αθανάσιος,  3.Δρίτσας
Αλκιβιάδης,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Νικολάου  Σωτήριος,  6.Πέτρου  Θεόδωρος,
7.Πρωτοπαππά Μαρία, 8.Σακελλαρίου Ευθύμιος, οι οποίοι δεν συμμετείχαν, αν και
κλήθηκαν νόμιμα

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος
προσήλθαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  (δ.σ.)  Πρωτοπαππά  Μ.,  Δρίτσας  Αλκ.,
Βασιλείου  Βασίλειος,  Γεωργίου  Αθανάσιος  &  Σακελλαρίου  Ευθύμιος,  ενώ
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αποχώρησαν οι  Πρόεδροι  των Κοινοτήτων των Συμβουλίων Αγ.  Θεοδώρων και
Πισίων Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Λάμπρου Δημήτριος αντίστοιχα.
Επίσης αποχώρησαν: α) πριν τη λήψη Απόφασης επί του 1  ου   θέματος (για αναβολή  
αυτού)  οι  δ.σ.  Δέδες  Δημ.  και  Κοντός  Γεώργιος,  β)  πριν  τη  συζήτηση  του  2  ου  
θέματος οι δ.σ. Πρωτονοτάριος Δημ., Δρίτσας Αλκ., Βασιλείου Δημ., Βασιλείου Βασ.
και Σταυρόπουλος Κων/νος, γ) πριν τη λήψη Απόφασης επί του 2  ου   θέματος ο δ.σ.  
Γεωργίου Αθανάσιος και δ) πριν τη συζήτηση του 3  ου   θέματος οι δ.σ. Γλυκοφρύδης  
Ιω. και Ασημακόπουλος Χρήστος. 

  Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1.Οι διατάξεις του ν.  3699/2008 (Φ.Ε.Κ.  199/τ.Α/2-10-2008),  περί  “Ειδικής
Αγωγής  και  Εκπαίδευσης  ατόμων  με  αναπηρία  ή  με  ειδικές  εκπαιδευτικές
ανάγκες”, όπως ισχύουν.

2.Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.  1966/91 (Φ.Ε.Κ.  147/τ.Α’/26-9-1991),
όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 59 παρ. 15 του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ.
118/τ.Α/24-5-2011)  (με έναρξη ισχύος αυτών την 1/1/2011,  όπως προβλέπεται
από το άρθρο 61 παρ. 4 του ιδίου νόμου), αναφορικά με την ίδρυση, προαγωγή,
κατάργηση, συγχώνευση σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές για όλα τα ανωτέρω θέματα γνωμοδοτεί το
Δημοτικό Συμβούλιο.  

3.Οι διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ. 5/τ.Α'/17-1-2018),
με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου.

4.Η  με  αριθμ.  πρωτ.  48132/Δ3/27-04-2021  (ΑΔΑ  6ΩΨΦ46ΜΤΛΗ-923)
εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  (Υ.ΠΑΙ.Θ.),  με  θέμα
“Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές
μονάδες  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  Γενικής  και
Επαγγελματικές Κατεύθυνσης”.

5.Το  με  αριθμ.  εμπ.  πρωτ.  07/19-05-2021 έγγραφο  της  Δ/ντριας  του
Γυμνασίου  Λουτρακίου, προς  το  ΚΕΣΥ  Κορινθίας  και  τη  Δ/νση  Β/θμιας
Εκπαίδευσης  Κορινθίας,  το  οποίο  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της
ανωτέρω εγκυκλίου και στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται οι μαθητές/τριές του
ανά τάξη που διαθέτουν γνωματεύσεις από ΚΕΣΥ και ΔΕΔΑ για υποστήριξη από
Τμήμα  Ένταξης  και  επιβεβαιώνεται  η  ύπαρξη  κατάλληλου  χώρου  για  πιθανή
λειτουργία Τμήματος Ένταξης.

6.H με αριθμ.  εμπ.  πρωτ.  04/01-06-2021 έγγραφη πρόταση του  Κέντρου
Εκπαιδευτικής  και  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  (Κ.Ε.Σ.Υ.)  Κορινθίας  για  την
ανάγκη  ίδρυσης  Τμημάτων  Ένταξης  σε  Σχολικές  Μονάδες  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  του  Νομού,  μεταξύ  άλλων  και  στο  Γυμνάσιο  Λουτρακίου,  για
μαθητές  με  δυσκολία  σε  κοινωνικές  δεξιότητες/δυσκολίες  σχολικής  μαθησιακής
γνώσης.

7.Το  υπ’  αριθμ.  2639/23-06-2021  (με  αριθμ.  πρωτ.  Δήμου  10047/23-06-
2021) έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με το οποίο
αφενός  ενημερώνει  τον  Δήμο  μας  ότι  καταχωρήθηκε  στο  myschool οριστική
πρόταση που αφορά την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο Λουτρακίου και
αφετέρου  ζητά  να  προβούμε  σε  όλες  τις  απαιτούμενες  ενέργειες,  όπως αυτές
απορρέουν  από  την  προαναφερθείσα  εγκύκλιο,  μέχρι  15/07/2021  (ήτοι  λήψη
Απόφασης-γνωμοδότησης  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  έκδοση  βεβαιώσεων
ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων από την οικεία Σχολική Επιτροπή και
δέσμευσης  οικονομικών πιστώσεων από την  Οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου
μας).



8.Το υπ' αριθμ. 10170/25-06-2021 έγγραφο του Αντιδημάρχου Παιδείας, με
το  οποίο  βεβαιώνει  ότι  ο  Δήμος μας  δύναται  να καλύψει  από τις  υφιστάμενες
πιστώσεις  τις  λειτουργικές δαπάνες (έξοδα αλληλογραφίας,  χαρτί  φωτοτυπικού,
καθαριστικά) που θα προκύψουν από την ίδρυση του εν λόγω Τμήματος Ένταξης
και  οι  οποίες  ανέρχονται  κατ'  ελάχιστο  στο  ποσό των  50,00 €  για  το  χρονικό
διάστημα από 01/09/2021 έως και 31/12/2021 και στο ποσό των 100,00 € κατ'
ελάχιστο για κάθε επόμενο σχολικό έτος.

9.Το  υπ'  αριθμ.  10169/25-06-2021  έγγραφο  της  Δ/νσης  Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου μας προς την οικεία
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αναφορικά με το θέμα.

10.Η υπ’ αριθμ. 4/02-07-2021 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, με
την οποία εισηγείται θετικά για τη δημιουργία του εν λόγω Τ.Ε.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις
διατάξεις  του άρθρου 65 του Ν.  3852/2010,  μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α    
 

1.Γνωμοδοτεί  θετικά  προς  την  αρμόδια  Δ/νση  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  Κορινθίας  για  την  ίδρυση  Τμήματος  Ένταξης  στο  Γυμνάσιο
Λουτρακίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσης.

Όπως προκύπτει από το με αριθμ. εμπ. πρωτ. 07/19-05-2021 έγγραφο της
Δ/ντριας  του  Γυμνασίου  Λουτρακίου,  εντός  της  Σχολικής  Μονάδας  υπάρχει
διαθέσιμος χώρος για την ίδρυση και λειτουργία του εν λόγω Τ.Ε.

2.Οι λειτουργικές δαπάνες για την περίοδο 01-09-2021 έως 31-12-2021 του
προτεινόμενου  προς  ίδρυση Τμήματος  Ένταξης  στο  Γυμνάσιο  Λουτρακίου
ανέρχονται  κατ'  ελάχιστο  στο  ποσό των  50,00  (πενήντα)  Ευρώ.  Το  ποσό της
ετήσιας  δαπάνης  για  τα  επόμενα   έτη  ανέρχεται  κατ'  ελάχιστο  στο  ύψος  των
100,00 (εκατό) Ευρώ. Οι λειτουργικές δαπάνες του ως άνω Τμήματος Ένταξης θα
επιβαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  Δήμου  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγ.  Θεοδώρων“  και  θα
καλύπτονται  από  την  επιχορήγηση  που  θα  λαμβάνει  ο  Δήμος  Λουτρακίου  -
Περαχώρας -  Αγ. Θεοδώρων από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης. 

3.Σε εφαρμογή της παρούσης, η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
θα εκδώσει  βεβαίωση δέσμευσης  οικονομικών πιστώσεων για  τις  λειτουργικές
δαπάνες του ανωτέρω προτεινόμενου προς ίδρυση Τ.Ε. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  82/2021.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
                                             (΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 14 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
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