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Θέμα: «Θετική Πρόταση για Ίδρυση Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Λακκόπετρας» 

Σχετ: 1. Η υπ’ αρ. 48132/Δ3/27-04-2021 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Υποβολή προτάσεων για Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) 

σε δημόσιες σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». 

 2. Το υπ’ αρ. Φ9/ΕΜΠ/66/20-5-21 έγγραφο με συνημμένο πίνακα του Γυμνασίου Λακκόπετρας. 

 3. Το υπ’ αρ. 1146/01-06-2021 έγγραφο με συνημμένο πίνακα του 2
ου

 ΚΕΣΥ Αχαΐας. 

 

 

 
 Με βάση τα υπ’ αρ. Φ9/ΕΜΠ/66/20-5-21 και 1146/01-06-2021 έγγραφα και τους 

συνημμένους πίνακες του Γυμνασίου Λακκόπετρας και του 2ου ΚΕΣΥ Αχαΐας αντίστοιχα και κατόπιν 

επεξεργασίας των δεδομένων, προκύπτει ικανοποιητικός αριθμός μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, ο οποίος δικαιολογεί την ίδρυση Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Λακκόπετρας.  

Επιπλέον με βάση την έγγραφη ενημέρωση του Γυμνασίου Λακκόπετρας θα υπάρξουν το ερχόμενο 

σχολικό έτος 2021-22 εγγραφές από μαθητές του δημοτικού, με ανάλογες διαγνώσεις, οι οποίοι θα 

φοιτήσουν στην Α΄ τάξη και θα επωφεληθούν από το προτεινόμενο προς ίδρυση Τ.Ε 

 Με την ίδρυση Τ.Ε. στο Γυμνάσιο Λακκόπετρας οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

της ευρύτερης περιοχής, που περιλαμβάνει απομακρυσμένα χωριά και οικισμούς, θα έχουν την 

ευκαιρία να αποφύγουν την ταλαιπωρία λόγω της καθημερινής μετακίνησης από τον τόπο κατοικίας 

τους στα Τ.Ε. όμορων σχολείων, καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις στην προσπάθεια για τη 

συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
Email: mayor@ddachaias.gr 
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Ειδικότερα σε ότι αφορά τα όμορα σχολεία στα όποια λειτουργούν Τ.Ε. διευκρινίζουμε ότι : 

 

α) Το Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας αποτελεί μια  πολυπληθή σχολική μονάδα  δυναμικότητας 358 μαθητών και η 

υπάρχουσα συγκοινωνία δεν εξυπηρετεί τη μεταφορά των μαθητών.  

β) Το Γυμνάσιο Σαγεΐκων που επίσης βρίσκεται σε μακρινή απόσταση και δεν εξυπηρετείται από τα Μέσα 

Συγκοινωνίας διαθέτει Τ.Υ. ΖΕΠ και όχι Τ.Ε.  

 

Οι ανωτέρω συνθήκες καθιστούν τη δημιουργία Τ.Ε.  στο Γυμνάσιο Λακκόπετρας απαραίτητη και για 

το λόγο εισηγούμαστε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως τις 15-07-2021 την γνωμοδότηση του 

Δημοτικού σας Συμβουλίου, στην οποία ρητά θα προσδιορίζεται η ύπαρξη του χώρου για την ίδρυση του 

Τμήματος Ένταξης και πιο συγκεκριμένα ήδη υφιστάμενη αίθουσα εντός της σχολικής μονάδας για τη 

λειτουργία του εν λόγω τμήματος, β) τη Βεβαίωση ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων από τις 

οικείες Σχολικές Επιτροπές και γ) τη Βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων από τις οικονομικές 

υπηρεσίες των οικείων Δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α΄143) και του άρθρου 2 του 

Π.Δ.80/2016 (Α΄145), προκειμένου να διαβιβαστούν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (Τμήμα Β΄) του ΥΠΑΙΘ και να καταχωριστούν στην εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος 

Μyschool. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

 

 

Συν: 1. Η υπ’ αρ. 48132/Δ3/27-04-2021 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Υποβολή προτάσεων για Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) 

σε δημόσιες σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». 

 2. Το υπ’ αρ. 1146/01-06-2021 έγγραφο με συνημμένο πίνακα του 2
ου

 ΚΕΣΥ Αχαΐας. 
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Π. Κανελλοπούλου 
ΠΕ Πληροφορικής 
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