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ΠΡΟΣ:   Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου    

ΕΙΣΗΓΗΣΗ    

ΘΕΜΑ: ««Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες (6393/Φ22.1δ/29-3-2019). Προτεινόμενο 

προς Ίδρυση Τμήματος Ένταξης-Ημερήσιο Γυμνάσιο Δροσιάς του Δήμου Διονύσου .» 

 

ΣΧΕΤ :(α) Το άρθρο 50 παρ.3 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τεύχος Α')     

             (β) Το άρθρο 2 της Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 Τεύχος Β' ) απόφασης του Υπ.Ε.Π.Θ.   

     (γ) Το υπ. Αριθ. 36380/Δ3/7-3-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

     (δ) Το υπ. Αριθ.Φ.8.1/7566/12-3-2019 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

      (ε) Το υπ. Αριθ. 6393/Φ22.16/29-3-2019 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

      (ζ) Το υπ. Αριθ. 6557/Φ22.1δ/1-4-2019 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

            (η) Την με αριθ. 39/16-04-2019 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  

 

 

Σύμφωνα με τα ως άνω (γ) και (δ) σχετικά, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων 

προκειμένου να προβεί σε ιδρύσεις και καταργήσεις τμημάτων ένταξης με στόχο την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης, προσκαλεί τους  Δ/ντες 

Εκπαίδευσης, να συντάξουν και να απευθύνουν προτάσεις-εισηγήσεις για την ίδρυση και κατάργηση 

Τμημάτων Ένταξης στις σχολικές μονάδες τους. Στη συνέχεια οι Δ/ντες αποστέλλουν άμεσα εγγράφως 

προς τους Δήμους την πρότασή τους (όπως αυτή καταχωρήθηκε στο Myschool) προκειμένου να 

ζητήσουν την γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 

3966/201(Α΄118). Μετά τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων πρέπει να εκδοθούν και οι 

βεβαιώσεις: α) Ανάληψης Δαπάνης Λειτουργικών εξόδων από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή του 

Δήμου που ανήκει το τμήμα ένταξης( στη βεβαίωση θα αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό από 1/9/2019 

έως και 31/12/2019 και το απαιτούμενο (κατά προσέγγιση)ετήσιο ποσό για κάθε επόμενο έτος, καθώς 

και ότι υπάρχει δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων), και β) Δέσμευση οικονομικών πιστώσεων 

από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 

(Α΄/143) και του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄/145) τις οποίες θα καταχωρήσουν στην εφαρμογή του 

Πληροφοριακού Συστήματος Myschool και θα τις διαβιβάσουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης μέχρι 2/5/2019. 

 



 

Στη συνέχεια με το ως άνω (γ) σχετικό, μας διαβιβάζουν την πρόταση-εισήγηση για Ίδρυση Τμήματος 

Ένταξης στο Ημερήσιο Γυμνάσιο Δροσιάς. Με το οποίο ζητούν την αποστολή της γνωμοδότησης του 

Δημοτικού Συμβουλίου,τις Βεβαιώσεις Ανάληψης Δαπάνης και Λειτουργικών Εξόδων και Βεβαιώσεις 

Δέσμευσης Οικονομικών Πιστώσεων. 

Τέλος με το ως άνω (δ) σχετικό, επισημαίνουν ότι στη σχετική Γνωμοδότηση του Δημοτικού 

Συμβουλίου αναμένεται να έχει ληφθεί υπόψη η ύπαρξη κατάλληλου χώρου για ίδρυση του Τμήματος 

Ένταξης στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας και να γίνει σαφής αναφορά σε αυτό. 

 

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.), κατά τη συνεδρίασή της, στις 16/04/2019, με την 39/2019 

απόφασή της κατόπιν των ανωτέρω, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 

Α.   να προχωρήσει στη λήψη απόφασης -γνωμοδότησης,έγκρισης του Προτεινόμενου 

προς Ίδρυση Τμήμα Ένταξης στο Ημερήσιο Γυμνάσιο Δροσιάς του Δήμου Διονύσου, 

Β.  με την επισήμανση ότι στη σχετική Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου να 

έχει ληφθεί υπόψη η ύπαρξη κατάλληλου χώρου για ίδρυση του Τμήματος Ένταξης 

στη σχολική μονάδα και να γίνει σαφής αναφορά σε αυτό. 

Γ.  Μετά τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να εκδοθούν και οι 

βεβαιώσεις: 

 α) Ανάληψης Δαπάνης Λειτουργικών εξόδων από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή 

του Δήμου που ανήκει το τμήμα ένταξης (στη βεβαίωση θα αναφέρεται το 

απαιτούμενο ποσό από 1/9/2019 έως και 31/12/2019 και το απαιτούμενο (κατά 

προσέγγιση)ετήσιο ποσό για κάθε επόμενο έτος, καθώς και ότι υπάρχει δέσμευση 

των απαραίτητων πιστώσεων),  

και β) Δέσμευση οικονομικών πιστώσεων από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α΄/143) και του άρθρου 2 του Π.Δ. 

80/2016 (Α΄/145)  

 

                                                                                                  

 
                                                                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                        Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών 

 

 

 

 

                                                                                    Παναγιώτης Τσούκας 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοιν.Προστασίας,Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

  

 


