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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ.  15

της  12ης Ιουνίου 2017
Αριθμός Απόφασης 123

Θ Ε Μ Α  2ο: Γνωμοδότηση  για τη δημιουργία τμήματος ένταξης στο
Γυμνάσιο Λουτρακίου.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 12η του μηνός Ιουνίου, 
του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθμ. 11479/8-6-
2017 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα 
και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, 
σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των 
δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, 
στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας 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 Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα  
δεκαοκτώ (18), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Ράτης Σπυρίδων, 5.Παντελέου Κων/νος, 
6.Νικολάου Σωτήριος, 7.Θυμής Φίλιππος, 8.Μουζάκης Αθανάσιος, 
9.Ασημακόπουλος Χρήστος, 10.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 11.Λογοθέτης 
Κων/νος, 12.Κορδαλή Σωτηρία, 13.Θεοδώρου Αγγελική, 14.Θυμής Μιχαήλ, 
15.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 16.Στάμου Γεώργιος, 17.Παύλου Παύλος, 
18.Κοφινάς Ηλίας.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας & Ισθμίας, ήτοι κα 
Βενετσάνου Ελένη & κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Πέρρας 
Σωτήριος, 4.Σπύρου Κων/νος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Γεωργίου 
Χαράλαμπος, 7.Δόσχορης Κων/νος, 8.Πέτρου Θεόδωρος, 8.Βαρελάς 
Παναγιώτης, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης 
Αριστείδης.



Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γεωργίου 
Χαράλαμπος και Βλάσσης Ευάγγελος, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι την 
ολοκλήρωση αυτής, ενώ αποχώρησε ο κ. Παύλου Παύλος, ο οποίος δεν 
επέστρεψε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Επί του 2ου θέματος της συνεδρίασης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός 
έκτακτου) 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”.

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.Η με αριθμ. πρωτ. 36548/Δ3/2-3-2016 (σε ορθή επανάληψη – ΑΔΑ 
7ΒΨΦ4653ΠΣ-30Ψ) εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), με θέμα “α) Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, 
Προαγωγή, Υποβιβασμό και Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και β) Υποβολή προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”.

4.Το υπ' αριθμ. 5294/29-5-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, περί 
λειτουργίας Τμημάτων Ένταξης χωρίς ΦΕΚ ίδρυσης, κατόπιν του υπ' αριθμ. 
45081/ΔΕ/16-3-2017 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με το οποίο καλούνται οι  
Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Πελοποννήσου να υποβάλλουν κατ' εξαίρεση, μεταξύ 
άλλων, αιτήματα για ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης, η λειτουργία των οποίων 
κρίνεται άκρως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών 
μονάδων.

5.Το υπ’ αριθμ. 1287/31-5-2017 έγγραφο του Γυμνασίου Λουτρακίου 
προς τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με το οποίο υποβάλλει αίτημα 
για δημιουργία σε αυτό Τμήματος Ένταξης, συνοδευόμενο από: α) την υπ' 
αριθμ. 1286/31-5-2017 βεβαίωσή του περί ύπαρξης σε αυτό διαθέσιμης 
αίθουσας όπου μπορεί να στεγαστεί το προτεινόμενο Τμήμα Ένταξης, β) την 
υπ' αριθμ. 56/9-2-2017 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του και το υπ' 
αριθμ. 208/31-1-2017 Πρακτικό του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των 
μαθητών του, με την οποία εισηγούνται την ίδρυση του εν λόγω Τμήματος, και 
στα οποία αναφέρονται ο αριθμός των μαθητών που χρήζουν ανάγκης να 
φοιτήσουν σε αυτό καθώς και η μείζονα σημασία που έχει η ίδρυσή του τόσο 
για τους ίδιους τους μαθητές όσο και για το Σχολείο γενικότερα.

6.Το υπ’ αριθμ. 5321/6-6-2017 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 11422/7-6-
2017) έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με το 
οποίο αφενός αποστέλλει στον Δήμο μας όλα τα ανωτέρω και εισηγείται την 
ίδρυση Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.) στο Γυμνάσιο Λουτρακίου κι αφετέρου ζητά 
από τον Δήμο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειές του μέχρι 12/6/2017.



Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι για την ίδρυση του ανωτέρω Τ.Ε. 
προβλέπονται οι δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός Τμήματος 
Ένταξης, ήτοι γραφική ύλη, έξοδα αλληλογραφίας και ειδών καθαριότητας και 
ζητείται από τον Δήμο να εκδώσει βεβαίωση δαπάνης για την αντιμετώπιση 
των εξόδων λειτουργίας του εν λόγω Τ.Ε.   

7.Η υπ’ αριθμ. 9/7-6-2017 (με ΑΔΑ 6ΘΤΓΟΞΥ6-Χ9Β) Απόφαση της 
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, που μας 
διαβιβάστηκε με το από 8/6/2017 έγγραφό της (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 
11517/8-6-2017), με την οποία γνωμοδοτεί θετικά επί της προτεινόμενης 
ίδρυσης Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο Λουτρακίου και στην οποία 
αναφέρεται ότι το ύψος των λειτουργικών δαπανών που θα προκύψουν από 
την ίδρυση του προαναφερθέντος Τ.Ε., και που δύναται να καλύψει η ίδια, 
ανέρχεται κατ’ ελάχιστο α) για τη χρονική περίοδο από 1/9/2017 έως 
31/12/2017 σε 100 € συνολικά και β) για κάθε ένα από τα επόμενα σχολικά 
έτη (σε βάθος 5ετίας) σε 250 €/έτος.

Στην ίδια Απόφαση αναφέρεται ότι η Σχολική Επιτροπή δεν δύναται να 
καλύψει  από τους ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών τις δαπάνες που θα 
προκύψουν για τον εξοπλισμό και το εποπτικό υλικό του εν λόγω Τ.Ε. (δηλ. 
πίνακες, έπιπλα, βιβλιοθήκη, θρανία, καθίσματα), και συνεπώς αυτές θα 
βαρύνουν τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας του, και κατά την έναρξη 
λειτουργίας του Τμήματος αλλά και για τα επόμενα έτη

Επίσης επισημαίνεται ότι οι τυχόν δαπάνες που θα προκύψουν σχετικά 
με μετακινήσεις των μαθητών που θα φοιτήσουν στα Τμήματα αυτά θα 
βαρύνουν την οικεία Περιφέρεια, χωρίς να δεσμεύεται η Σχολική Επιτροπή για 
τις δαπάνες αυτές.   

8.Η υπ’ αριθμ. 8/9-6-2017 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 τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κορινθίας επί της προτεινόμενης ίδρυσης Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο 
Λουτρακίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσης.

2.Οι λειτουργικές δαπάνες για την περίοδο 01-09-2017 έως 31-12-2017 
του προτεινόμενου προς ίδρυση Τμήματος Ένταξης του Γυμνασίου 
Λουτρακίου ανέρχονται κατ' ελάχιστο στο συνολικό ποσό των 100,00 (εκατό) 
Ευρώ. Το ποσό της ετήσιας δαπάνης, και για τα επόμενα πέντε έτη, ανέρχεται 
κατ' ελάχιστο στο ύψος των 250,00 (διακοσίων πενήντα) Ευρώ. Οι ανωτέρω 
λειτουργικές δαπάνες θα επιβαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική 
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - 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.Οι τυχόν δαπάνες εξοπλισμού και εποπτικού υλικού του ανωτέρω 
Τ.Ε. (δηλ. πίνακες, έπιπλα, βιβλιοθήκη, θρανία, καθίσματα) θα βαρύνουν τον 
αρμόδιο φορέα λειτουργίας του, και κατά την έναρξη λειτουργίας του και κατά 
τα επόμενα έτη, χωρίς να επιβαρύνεται η οικεία Σχολική Επιτροπή.



Οι τυχόν δαπάνες που θα προκύψουν σχετικά με μετακινήσεις, προς 
και από το Γυμνάσιο Λουτρακίου, των μαθητών που θα φοιτήσουν στο εν 
λόγω Τ.Ε. θα βαρύνουν την οικεία Περιφέρεια.   

4.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 ίδρυσης Τ.Ε. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  123/2017.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
                                             (΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 13 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 


