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ΘΕΜΑ: Οδηγίεσ ςχετικά με τισ ιδρφςεισ χολικϊν Μονάδων Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ Π.Ε
και Σμημάτων Ζνταξησ Π.Ε & Δ.Ε ςχολικοφ ζτουσ 2016-17
Η Διεφκυνςθ ΕΑΕ, ςε ανταπόκριςθ ςτισ τθλεφωνικζσ εκκλιςεισ και ςτα ποικίλα ερωτιματα
υπθρεςιϊν :

των

 Αποςτζλλει περαιτζρω διευκρινιςεισ για τθ διαδικαςία Κδρυςθσ Σμθμάτων Ζνταξθσ Π.Ε. και Δ.Ε. και
χολικϊν Μονάδων Ειδικισ Αγωγισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
 Δίδει παράταςθ ςτθν όλθ διαδικαςία και άρα θ προκεςμία αποςτολισ των αιτθμάτων από τισ
Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ μετατίκεται ςτθ Μ. Σετάρτθ 4-05-2016 θ οποία είναι και οριςτικι.
Οι Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ κα πρζπει να ζχουν λάβει τα αιτιματα από τισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ
τουλάχιςτον μια εβδομάδα νωρίτερα ϊςτε να προχωριςουν ςτον ζλεγχο ςφμφωνα με τθν με αρικμ. πρωτ.
Τ.Α 36548 /Δ3/ 02-03-2016 (ΑΔΑ:7ΒΨΦ4653Π-30Ψ) με θζμα:
α) «Τποβολή Προτάςεων για ίδρυςη,
Προαγωγή, Τποβιβαςμό και Κατάργηςη χολικϊν Μονάδων Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ(ΜΕΑΕ)και
τμημάτων ζνταξησ (Σ.Ε.) Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ.» β) «Τποβολή Προτάςεων για ίδρυςη τμημάτων
ζνταξησ (Σ.Ε.) Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ» .

Προτεινόμενα Βήματα και απαιτοφμενα δικαιολογητικά
ςε επίπεδο χολικήσ Μονάδασ
Βήμα 1ο : Οι Διευκυντζσ των χολικϊν Μονάδων ςτο γραφείο των οποίων ζχουν τουλάχιςτον 3 γονείσ κατακζςει
γνωμάτευςθ από ΚΕΔΔΤ θ οποία ειςθγείται φοίτθςθ ι υποςτιριξθ από Σμιμα Ζνταξθσ των μακθτϊν του ςχολείου
τουσ ςυγκαλοφν φλλογο Διδαςκόντων. Ο διευκυντισ ειςθγείται και ο ςφλλογοσ εξετάηει το ςφνολο των
γνωματεφςεων όπου προτείνεται θ φοίτθςθ ςε Σμιμα Ζνταξθσ, τθν αναγκαιότθτα ίδρυςθσ του Σμιματοσ Ζνταξθσ,
τθν φπαρξθ και τθν παιδαγωγικι καταλλθλότθτα χϊρου ςτζγαςθσ του Σμιματοσ.
Απαιτοφμενο ζγγραφο: Απόςπαςμα πρακτικοφ με τθ ςφμφωνθ και τεκμθριωμζνθ γνϊμθ του υλλόγου
Διδαςκόντων με τον αρικμό γνωματεφςεων ανά τάξθ και χωρίσ ονόματα.
Βήμα 2ο : Ο/Η διευκυντισ/φντρια τθσ χολικισ Μονάδασ αφοφ ςυγκεντρϊςει τα παραπάνω ζγγραφα διαβιβάηει
ςτθν Προϊςταμζνθ του οικείου ΚΕΔΔΤ προκειμζνου για τθν ζγγραφθ ειςιγθςι τθσ. Σο ΚΕΔΔΤ ελζγχει τθ γνθςιότθτα
των γνωματεφςεων, το βακμό δυςκολίασ και εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των ςυγκεκριμζνων μακθτϊν του
ςυγκεκριμζνου ςχολείου και ειςθγείται αναλόγωσ.
Απαιτοφμενο ζγγραφο: Ζγγραφθ τεκμθριωμζνθ ειςήγηςη του ΚΕΔΔΤ για τθν ίδρυςθ του Σμιματοσ Ζνταξθσ του
ςυγκεκριμζνου ςχολείου.
Βήμα 3ο: Ο Διευκυντισ του χολείου εφόςον ζχει ςυγκεντρϊςει τα παραπάνω ζγγραφα (πρακτικό, ειςιγθςθ και
γνωματεφςεισ) διαβιβάηει ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ για τισ ενζργειζσ τθσ.
Εάν ζχει εξαςφαλίςει και τθν «βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ» του οικείου ΟΣΑ τθν περιλαμβάνει ςτα
δικαιολογθτικά φροντίηοντασ για τθν επιςήμανςη αυτοφ ςτο διαβιβαςτικό ϊςτε να μην επαναλάβει τθ διαδικαςία
αυτι θ οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ, φροντίηει για το ζγγραφο αυτό θ οικεία Διεφκυνςθ.
(Διευκρινίηεται ότι χρειάηεται να αναφζρονται οι δφο οικονομικζσ περίοδοι ςτθ Βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ:
α) 1-9-2016 ωσ τζλοσ οικονομικοφ ζτουσ και β) για τα επόμενα οικονομικά ζτθ.)
Απαιτοφμενο ζγγραφο: Επιςυνάπτεται υπόδειγμα βεβαίωςθσ δζςμευςθσ δαπάνθσ. θμειϊνεται ότι θ βεβαίωςθ
δαπάνθσ από τουσ οικείουσ ΟΣΑ οφείλει να αναγραφεί και το χρηματικό ποςό των λειτουργικϊν εξόδων που κα
προκφψουν αρχικά από 01-09-2016 ζωσ 31-12-2016 (για το νζο ςχολικό ζτοσ ) και το ποςό για τα επόμενα ςχολικά
ζτη (ςυνήθωσ ςε βάθοσ 5ετίασ ) ανά ζτοσ.
Προτεινόμενα Βήματα και απαιτοφμενα δικαιολογητικά
ςε επίπεδο Διεφθυνςησ Εκπ/ςησ
Βήμα 4ο : Ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ, ςυγκεντρϊνοντασ τα αιτιματα, εξετάηει τθν πλθρότθτα των φακζλων και
φροντίηει για αυτιν ςε περίπτωςθ ελλείψεων. υγκεκριμζνα, φροντίηει για το 3ο βιμα -ςε περίπτωςθ που δεν ζχει
διεκπεραιωκεί από τθ Διεφκυνςθ τθσ χολικισ Μονάδασ- για τα προτεινόμενα Σμιματα Ζνταξθσ.
Για τθν ίδρυςθ ΜΕΑΕ εξαςφαλίηει: ςφμφωνθ γνϊμθ Δθμοτικοφ υμβουλίου και ςυνεργαςία με το οικείο ΚΕΔΔΤ
προκειμζνου για τισ αναγκαίεσ γνωματεφςεισ.
Βήμα 5ο : Η/Ο Διευκφντρια/ντθσ Εκπαίδευςθσ εξετάηει τα κάτωκι ηθτιματα:
5.1 Επικαιροποίηςη των ςτοιχείων ςτο mysch:


Αναγράφεται (ςε ςυνεργαςία με το/τθ Διευκυντι/ντρια του ςχολείου) το ΦΕΚ ίδρυςθσ ςτα ιδθ ιδρυμζνα
Σμιματα Ζνταξθσ που, εκ παραδρομισ, ζχει παραλθφκεί.

Σμιματα Ζνταξθσ που είναι ανενεργά –είτε λόγω ζλλειψθσ μακθτϊν είτε λόγω ζλλειψθσ εκπαιδευτικϊνςυμπλθρϊνεται ςτο πεδίο «αρικμόσ τμθμάτων» το «0».

Δίδεται προςοχι ςτθ ςιμανςθ «ςυνδιδαςκαλία» όταν πρόκειται για Σμιμα Ζνταξθσ, ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ που ζχουν ςταλεί.
5.2 Επικαιροποίηςη των αιτθμάτων που είχαν υποβλθκεί ςτο παρελκόν με ςφγχρονα δεδομζνα: Φάκελοι που
τυχόν ζχουν ςταλεί ςτθ Διεφκυνςθ κατά τα παρελκόντα ζτθ δεν κα εξεταςτοφν.
5.3 Σθν κατάρτιςη του Πίνακα 1 με ιεράρχθςθ των ςχολικϊν αναγκϊν ανά περιοχι αναφζροντασ ςτθν πρϊτθ
ςτιλθ τθ ςειρά προτεραιότθτασ.
5.4 Ρφθμιςη εκκρεμοτήτων: τθν τελευταία ςτιλθ με κζμα «είδοσ πρόταςθσ» διευκρινίηονται και οι ακόλουκεσ
από το παρελκόν εκκρεμότθτεσ από ςυγχωνεφςεισ, καταργιςεισ ςχολικϊν μονάδων:
5.4.1 Οι ςχολικζσ μονάδεσ που ςυγχωνεφτθκαν -ςε ζτερθ ςχολικι μονάδα- και είχαν Σμιμα Ζνταξθσ το οποίο
«μεταφζρκθκε», κα πρζπει να ακολουκιςουν τθν εξισ διαδικαςία για τθ μετονομαςία του: Αναφορά τθσ ςχολικισ
μονάδασ ςτθν οποία λειτουργεί και ςτθν τελευταία ςτιλθ το παλιό τίτλο του Σ. Ε. με τθν παρατιρθςθ «μετονομαςία
ςε ………..».
5.4.2 Οι ςχολικζσ μονάδεσ που ςυγχωνεφτθκαν και είχαν θ κακεμία Σμιμα Ζνταξθσ, οπότε εκ παραδρομισ
διατθρικθκαν και τα δφο ςε μια πλζον ςχολικι μονάδα, κα πρζπει να ακολουκιςουν τθν διαδικαςία κατάργθςθσ
του ενόσ.
5.4.3

Σα καταργθμζνα ςχολεία που είχαν Σμιμα Ζνταξθσ κα πρζπει να αναφερκοφν ωσ κατάργθςθ Σ. Ε.

5.4.4 Όπου λειτουργοφν 2 τμιματα ζνταξθσ ςτθν ίδια ςχολικι μονάδα, εκ παραδρομισ και για οποιοδιποτε
λόγο, κα ακολουκθκεί θ παραπάνω διαδικαςία, δθλ. κατάργθςθ του ενόσ Σ. Ε..
Διευκρινίηεται ότι δεν υπάρχει κεςμικό πλαίςιο που να υποςτθρίηει τθ δυνατότθτα λειτουργίασ 2 Σμθμάτων
Ζνταξθσ ςτο ίδιο ςχολείο οπότε ςχετικά αιτιματα δεν κα μπορζςουν να ικανοποιθκοφν ςτθν τρζχουςα φάςθ θ
οποία ςτθρίηεται ςτα ιςχφοντα.
Βήμα 6ο : Η/Ο Διευκφντρια/ντθσ Εκπαίδευςθσ ηθτά τθν ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ χολικοφ υμβοφλου ΕΑΕ
και, όπου απαιτείται, των παιδαγωγικά υπεφκυνων χολικϊν υμβοφλων.
ε περίπτωςθ ίδρυςθσ ΜΕΑΕ, θ Διεφκυνςθ εξαςφαλίηει, εκτόσ των άλλων δικαιολογθτικϊν, τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του
Δθμοτικοφ υμβουλίου κακϊσ και τισ ανάλογεσ γνωματεφςεισ από το οικείο ΚΕΔΔΤ που ειςθγοφνται τθν φοίτθςθ ςε
ΜΕΑΕ Πρωτοβάκμιασ.
Βήμα 7ο : Η/Ο Διευκφντρια/ντθσ Εκπαίδευςθσ διαβιβάηει όλα τα παραπάνω ζγγραφα (χωρίσ τισ ατομικζσ
γνωματεφςεισ) ςτον οικείο Περιφερειακό Διευκυντι/ντρια Εκπαίδευςθσ με τθν τεκμθριωμζνθ ειςιγθςι του/τθσ.
Τπενκυμίηουμε, ότι οι οικείοι Δ/ντζσ Εκπ/ςθσ πρζπει ςτον φάκελο που κα αποςτείλουν ςτουσ Περ/κοφσ
Δ/ντζσ να ζχουν ςυνθμμζνο και :
Σισ βεβαιϊςεισ δαπάνθσ - από τουσ οικείουσ ΟΣΑ- για κάκε ςχολικι μονάδα που κα ιδρφςει Σ.Ε. με τθ
δυνατότητα κάλυψησ των δαπανϊν – λειτουργικϊν εξόδων που θα προκφψουν για τη λειτουργία των υπό ίδρυςη
Σ.Ε..

Η ίδια ακριβϊσ διαδικαςία κα ακολουκθκεί και για τισ ιδρφςεισ ΜΕΑΕ ςτθ Π.Ε. ωσ προσ τισ ειςθγιςεισ. Ωσ προσ
τισ βεβαιϊςεισ δαπάνθσ από τουσ ΟΣΑ οφείλει να αναγραφεί και το ποςό που κα προκφψει για τον εξοπλιςμό των
υπό ίδρυςθ χολικϊν Μονάδων.
Σζλοσ ο Δήμοσ πρζπει να βεβαιϊνει και να εξαςφαλίηει με ςαφήνεια και τη δυνατότητα ςτζγαςησ των εν λόγω
χολικϊν Μονάδων.
Βήμα 8ο : Οι Περ/κοί Δ/ντζσ Εκπ/ςθσ ςε ςυνεργαςία με τουσ Δ/ντζσ Π.Ε. και Δ.Ε. ςυντάςςουν και απευκφνουν τισ ωσ
άνω προτάςεισ –ειςθγιςεισ και τουσ ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ ςτο Σμήμα Α’ τησ Δ/νςησ Ειδικήσ Αγωγήσ μζχρι την
Μεγάλη Σετάρτη 4-05-2016 ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ : t08dea1@minedu.gov.gr.

Η Προϊςταμζνη τησ
Διεφθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ

Θεοδϊρα Αςτζρη

Εςωτερικι διανομι:
1)Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΗ ΔΕΜΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΩΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΩΝ
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟ ΙΔΡΤΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ –ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ……………………….
ΔΗΜΟ ……………………….
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
(ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ)

ΒΕΒΑΙΩΗ
Βεβαιϊνεται ότι οι λειτουργικζσ δαπάνεσ για τθν περίοδο 01-09-2016 ζωσ 31-12-2016 του
προτεινόμενου προσ ίδρυςθ ……………………………………. ςτο Διμο ………………………….. ανζρχονται ςτο
ποςό των ………………. ευρϊ.
χετικά με τα ανωτζρω προβλζπεται ότι το ποςό τησ ετήςιασ δαπάνησ ανζρχεται κατά προςζγγιςθ
ςτο φψοσ των …………………. ευρϊ.
Οι λειτουργικζσ δαπάνεσ του ωσ άνω ςχολείου κα επιβαρφνουν το Ν.Π.Δ.Δ. με τθν επωνυμία Ενιαία
χολικι Επιτροπι Πρωτοβάκμιασ / Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου ……………… και κα
καλφπτονται από τθν επιχοριγθςθ που κα λαμβάνει ο Διμοσ ……………………. από τουσ ΚΑΠ για τθν
κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν Α/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ και εγγράφεται ςτον
προχπολογιςμό ζτουσ 2016 ςτον κωδικό εξόδων ……………
(ΤΠΟΓΡΑΦΗ / ΦΡΑΓΙΔΑ)

