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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 6/2021 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ.4/2021 τακτικής  συνεδρίασης 

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  

 

 ΘΕΜΑ: «υζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄ αριθ. 
πρωτ. 7485/23-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης 
Αχαϊας με θέμα : Οριστική πρόταση ίδρυσης τμημάτων ένταξης στη 
ΔΙΠΕ Αχαϊας».  

 

Στην Κάτω Αχαΐα σήμερα την δεκάτη τρίτη (13η) του μηνός  Ιουλίου (7ου) 

του έτους 2021, ημέρα Τρίτη    και από ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 πμ , η Δημοτική 

Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης 

σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του 

άρθρου 67 του Νόμου  3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του», το με αριθμό πρωτοκόλλου 18318/13.03.2020 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό πρωτοκόλλου 

40/20930/31.03.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθ. 

πρωτ.6467/09-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 32891/27-04-2021 απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Δυτικής  

Αχαΐας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω δεύτερου θέματος 

της ημερήσιας διάταξης: 

Ελληνική   
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«υζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 7485/23-
06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Αχαΐας με 
θέμα : Οριστική πρόταση ίδρυσης τμημάτων ένταξης στη ΔΙΠΕ Αχαΐας».  

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κύριος Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων  

διαπίστωσε ότι από τα έξι (6) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του 

Δήμου Δυτικής Αχαΐας ήταν παρόντα τα πέντε   (5) μέλη  

 

Παρόντες Απόντες 

1. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, 

πρόεδρος  

Μπεκίρης Ξενοφών 

2. Γαλανόπουλος Ανδρέας 

3. Τάτσης Ιωάννης  

4. Πλιάκα Μαρία  

5. Καρβουνιάρης Βασίλειος 

Ο οποίος αν και ειδοποιήθηκε 

νόμιμα, δεν προσήλθε 

  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης και η κυρία Σοφία Κούφη, υπάλληλος 

του Δήμου, υπεύθυνη  για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  

 
Αφού διαπιστώθηκε η απαραίτητη απαρτία, δεδομένου ότι από τα έξι (6) 

μέλη, παρόντα ήσαν τα πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε την 
έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης 
της τακτικής συνεδρίασης περί «υζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με το 
υπ΄ αριθ. πρωτ. 7485/23-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπ/σης Αχαϊας με θέμα : Οριστική πρόταση ίδρυσης τμημάτων ένταξης στη 
ΔΙΠΕ Αχαϊας» έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας τα 
κάτωθι:  

 
Λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄ αριθ. πρωτ. 48132/Δ3/27-04-2021 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων το οποίο αναρτήθηκε στην Διαύγεια και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 

6ΩΨΦ46ΜΤΛΗ-923 καθώς επίσης και το υπ΄ αριθ. πρωτ. 7485/23-06-2021 

έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα « Οριστική 

πρόταση ίδρυσης τμημάτων ένταξης στη ΔΙΠΕ Αχαϊας» για την Πρωτοβάθμια 

Σχολική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας προτείνεται η αποδοχή της 

πρότασης σχετικά με την ίδρυση τμημάτων ένταξης στις παρακάτω σχολικές 

μονάδες: 
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1. Ιδρυση τμήματος ένταξης στο Δημοτικό χολείο Λουσικών  

2. Ιδρυση τμήματος ένταξης στο Νηπιαγωγείο Λάππα 

 

Σημειώνεται ότι η ίδρυση Τμημάτων ένταξης στα αναφερόμενα Σχολεία δίνει 

την δυνατότητα να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών/τριών των 

περιοχών αυτών χωρίς να αποκόπτεται ο κάθε μαθητής από το οικογενειακό και 

τοπικό του περιβάλλον.  

Μετά από αυτό, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας λαμβάνοντας υπόψη  την 

εισήγηση του Προέδρου και τα κάτωθι: 

α) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ4/1986 απόφασης του  ΥΠΕΠΘ με θέμα: «Τρόπος 

λειτουργίας δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας» (Ε.τ.Κ. τχ. Β΄, φ. 

81/13-2-1986) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στο  παραπάνω θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, β) το άρθρο 50 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Ε.τ.Κ. , τχ. Α’, φ.167/30-9-

1985),  γ) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ4/1986 απόφασης του  ΥΠΕΠΘ με θέμα: 

«Τρόπος λειτουργίας δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας» (Ε.τ.Κ. τχ. 

Β΄, φ. 81/13-2-1986), δ) υπ΄ αριθ. πρωτ. 48132/Δ3/27-04-2021 έγγραφο της  

Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων καθώς επίσης και το υπ΄ αριθ. πρωτ. 7485/23-06-2021 έγγραφο 

της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα « Οριστική πρόταση 

ίδρυσης τμημάτων ένταξης στη ΔΙΠΕ Αχαΐας» για την Πρωτοβάθμια Σχολική 

Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας 

 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ   ΟΜΟΥΩΝΑ 

Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την αποδοχή της πρότασης σχετικά με την ίδρυση 

τμημάτων ένταξης στις παρακάτω σχολικές μονάδες: 

3. Ιδρυση τμήματος ένταξης στο Δημοτικό χολείο Λουσικών  

4. Ιδρυση τμήματος ένταξης στο Νηπιαγωγείο Λάππα 

 

Δίνοντας έτσι  την δυνατότητα να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες 

μαθητών/τριών των περιοχών αυτών χωρίς να αποκόπτεται ο κάθε μαθητής 

από το οικογενειακό και τοπικό του περιβάλλον.  
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Η  απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2021. 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση 

 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως έπεται. 

 
 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως έπεται. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Σα μέλη 

ταυρογιαννόπουλος 

πυρίδων  

Γαλανόπουλος Ανδρέας  

              Τάτσης Ιωάννης 

 Πλιάκα Μαρία  

  Καρβουνιάρης Βασίλειος 

   

  

   

 


