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ΘΕΜΑ: «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.»

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6, 8 και 34 του ν.3699/2008 (Α΄199) όπως ισχύουν 
σήμερα και κυρίως την παρ. 1γ του άρθρου 6 που αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του 
ν.4638/2019 (Α΄181), όπως επίσης και τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄193) σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1966/1991 (Α΄147) και τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
ν.4547/2018  (Α΄102)  και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 7 όπως ισχύουν σήμερα, το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί σε ιδρύσεις Τμημάτων  Ένταξης με στόχο την κάλυψη των  
εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών/τριών της Α/θμιας και της Β/θμιας  Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  
προσκαλεί τους/τις Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους/τις Περιφερειακούς/ές 
Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, να συντάξουν και να απευθύνουν προτάσεις/εισηγήσεις  για την ίδρυση 
Τμημάτων Ένταξης (T.E.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γενικής και 
Επαγγελματικής Κατεύθυνσης. 

Για τις προϋποθέσεις ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης ισχύουν οι εξής διατάξεις:

 Οι διατάξεις της παρ.1.γ.αα. του άρθρου 6 του ν.3699/2008 (Α΄199)  «Για την ίδρυση Τ.Ε. απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κατ’ ελάχιστον τρεις (3) μαθητές και σχετική πρόταση από 
διαγνωστική υπηρεσία». 

 Οι διατάξεις της παρ.1β του άρθ. 6 του ν. 3699/2008 (Α΄199): «1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν: α)……. β) Σε σχολική τάξη[…..]. Η παράλληλη στήριξη 
παρέχεται […….]σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν 
υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή [………]εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών 
τους αναγκών…»

 Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄199) «Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική 
αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική 
μονάδα ΕΑΕ, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο….»
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 Οι διατάξεις της παρ. 2.α.γγ.ααα του άρθρου 7 του ν.4547/2018 (Α΄ 102) σύμφωνα με την οποία 

αρμοδιότητα των ΚΕΣΥ είναι «η διερεύνηση και η εισήγηση για ζητήματα που αφορούν την 
εγγραφή, την κατάταξη και τη φοίτηση των μαθητών σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο».

 Οι διατάξεις της παρ. 5. του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του 
άρθρου 40 του ν. 4589/2019 (Α΄13) «Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων 
αξιολόγησης - γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων 
για τον ίδιο μαθητή ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης 
αξιολόγησης -γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή 
Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, που συγκροτείται με απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.»  

Για την πρόταση για ίδρυση Τμήματος  Ένταξης σε σχολική μονάδα,  πρέπει να ληφθούν υπόψη:

a. η πλήρης αξιοποίηση των ήδη ιδρυμένων τμημάτων ένταξης που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες της 
περιοχής εξαντλώντας τις δυνατότητες που έλκονται από την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4638/2019 
(Α΄181),

b. οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές των σχολικών μονάδων και οι μεταξύ τους χιλιομετρικές 
αποστάσεις,  

c. ο αριθμός και η τάξη φοίτησης μαθητών/τριών με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για 
τους/τις οποίους/ες προτείνεται υποστήριξη από Τμήμα Ένταξης  από το οικείο Κέντρο Εκπαιδευτικής 
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (εφεξής ΚΕΣΥ) ή την Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής 
Αξιολόγησης (εφεξής ΔΕΔΑ). Το οικείο ΚΕΣΥ δύναται, εφόσον κρίνει, να προτείνει την υποστήριξη 
μαθητών από Τμήμα Ένταξης και για μαθητές/τριες που διαθέτουν γνωμάτευση από 
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (εφεξής ΙΠΔ) ή από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία έτερου υπουργείου.

Προκειμένου  για  την  υλοποίηση  των  παραπάνω  ακολουθούνται  τα  εξής :  

A. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ ή ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων μέχρι την Πέμπτη 20/05/2021, 
συμπληρώνουν το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή word) στο οποίο: 

 θα αναφέρουν τον αριθμό των ενεργά φοιτούντων μαθητών της σχολικής μονάδας της τρέχουσας 
σχολικής χρονιάς 2020-2021 (βάσει των καταχωρισμένων στοιχείων στο myschool),

 θα επιβεβαιώσουν την ύπαρξη ή όχι κατάλληλου χώρου για πιθανή λειτουργία Τμήματος Ένταξης, 

 θα αποτυπώσουν αριθμητικά και ονομαστικά τους/τις μαθητές/τριες ανά τάξη, που διαθέτουν 
γνωματεύσεις  από ΚΕΣΥ ή ΔΕΔΑ για υποστήριξη από Τμήμα Ένταξης, 

 θα αποτυπώσουν αριθμητικά και ονομαστικά τους/τις μαθητές/τριες ανά τάξη, που διαθέτουν 
γνωματεύσεις από ΙΠΔ ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία έτερου υπουργείου, για τους οποίους έχει 
περιγραφεί η ανάγκη για υποστηρικτικό πλαίσιο, εφόσον αυτές έχουν γνωστοποιηθεί στη σχολική 
μονάδα.

Καθώς μόνο κατά νόμο αρμόδιο όργανο για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο 
είναι το ΚΕΣΥ ή η ΔΕΔΑ, τότε, γνωματεύσεις μαθητών/τριών από ΙΠΔ ή από άλλη αρμόδια 
υπηρεσία για τους οποίους έχει περιγραφεί η ανάγκη για υποστηρικτικό  πλαίσιο και εφόσον έχουν 
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γνωστοποιηθεί στη σχολική μονάδα, οφείλουν να έχουν τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα 
προκειμένου να προωθηθούν προς κρίση στο ΚΕΣΥ, λόγω αρμοδιότητας. 

Για κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά θα πρέπει να καταγράφεται η πλήρης ονομασία του φορέα που έχει 
εκδώσει την γνωμάτευση (ΚΕΣΥ, ΔΕΔΑ ή ΙΠΔ ή από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία έτερου υπουργείου), ο 
αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία της γνωμάτευσης και η τάξη φοίτησης, αξιοποιώντας τον παρακάτω 
πίνακα (που βρίσκεται εντός του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1/επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή word):

Ονομασία σχολικής μονάδας: Κωδικός ΥΠΑΙΘ:
Τύπος σχ. μονάδας: Αρ. ενεργών μαθητών:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΟΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
α/α Ονομ/μο 

μαθητή 
/τριας

Ονομασία 
φορέα έκδοσης 
γνωμάτευσης

Αρ. πρωτ.

& ημερομηνία 
γνωμάτευσης

Τάξη 
φοίτησης 
για το σχ. 

έτος 2020-
2021

Έλαβε έγκριση 
για παράλληλη 
στήριξη/συνεκπ

αίδευση από 
εκπαιδευτικό το 

2020-2021, 
ελλείψει Τ.Ε.

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Υποστηρίζεται 
από «Ειδικό 
Βοηθό» το 

2020-21

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Ύπαρξη 
χώρου
(ΝΑΙ / 
ΟΧΙ)

Ημ/νία συναίνεσης * 
γονέα/κηδεμόνα για 

τις περιπτώσεις 
γνωματεύσεων 

μαθητών/-τριών από 
ΙΠΔ ή άλλη ανάλογη 
δημόσια υπηρεσία  
έτερου υπουργείου 

Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα αποτυπώνονται υποχρεωτικά και στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1 σε 
μορφή excel  της παρούσης εγκυκλίου. Τόσο το αρχείο word όσο και το αρχείο excel ονοματίζονται ως αρχεία 
με το όνομα εκάστης σχολικής μονάδας. 

Μόλις συνταχθεί το ανωτέρω έγγραφο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) και λάβει εμπιστευτικό πρωτόκολλο από τη σχολική 
μονάδα, αποστέλλεται σε αρχείο pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο μέχρι την Πέμπτη 20/05/2021, συνοδευόμενο 
από τον παραπάνω συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1 σε μορφή excel της Σχολικής Μονάδας: 

α) προς το οικείο ΚΕΣΥ, συνοδευόμενο υποχρεωτικά: i) από τις γνωματεύσεις μαθητών/τριών με 

εισήγηση για υποστήριξη από ΤΕ που έχουν εκδοθεί από ΔΕΔΑ ή έτερο ΚΕΣΥ και ii) από τις γνωματεύσεις* 

των μαθητών/τριών που έχουν εκδοθεί από ΙΠΔ ή από άλλη δημόσια υπηρεσία έτερου υπουργείου 
β) προς τους/τις οικείους/ες Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, (χωρίς να συνοδεύεται από τις 
γνωματεύσεις των μαθητών/τριών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Γνωματεύσεις μαθητών/τριών που έχουν εκδοθεί από το οικείο ΚΕΣΥ δεν χρειάζεται να 
προσκομιστούν από τη σχολική μονάδα στο οικείο ΚΕΣΥ σαφέστατα, όμως, θα αναφερθούν και θα 
συμπεριληφθούν στο εν λόγω έγγραφο. 

* Γνωματεύσεις μαθητών/τριών από ΙΠΔ ή άλλων αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών έτερων υπουργείων, 

προκειμένου να διαβιβαστούν στο ΚΕΣΥ απαιτούν την ενυπόγραφη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα του/της 
μαθητή/τριας. 

Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγω έγγραφο. 
Η συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων προκύπτει από την υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) την οποία προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας στη σχολική μονάδα είτε δια ζώσης, είτε 
σκαναρισμένη με αποστολή μηνύματος  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού προηγουμένως ενημερωθεί από 
τη σχολική μονάδα για το σκοπό και το περιεχόμενο της παρούσης εγκυκλίου.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: Εκπρόθεσμα ή συμπληρωματικά έγγραφα των σχολικών 
μονάδων πέραν των οριζομένων προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι συνημμένοι ΠΙΝΑΚΕΣ σε μορφή excel δεν θα μετατρέπονται σε μορφή PDF.   

B. ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΣΥ) 

Τα ΚΕΣΥ αντλώντας στοιχεία από την υπηρεσία τους και αφού συμπληρωματικά παραλάβουν από τις 
σχολικές μονάδες το ανωτέρω σχετικό εμπιστευτικό έγγραφο με τα απαραίτητα συνοδευτικά και ζητήσουν 
διευκρινίσεις από τις σχολικές μονάδες, όπου το θεωρήσουν απαραίτητο, συντάσσουν, ανά βαθμίδα 
εκπαίδευσης, έγγραφη πρόταση για την ανάγκη ίδρυσης τμήματος/τμημάτων ένταξης στην περιοχή 
αρμοδιότητάς τους, αποτυπώνοντας συνοπτικά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των γνωματευμένων μαθητών/τριων 
των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους. Στην εν λόγω πρόταση υποχρεωτικά αλλά όχι αποκλειστικά 
θα περιγράφεται: 

 ο αριθμός των μαθητών/τριών ανά σχολική μονάδα, οι οποίοι/ες χρήζουν εκπαιδευτικής υποστήριξης 
από Τμήμα Ένταξης, σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης-γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από 
ΚΕΣΥ/ΔΕΔΑ ή και από ΙΠΔ ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία έτερου υπουργείου (κατά κρίση του ΚΕΣΥ)

 ο αριθμός των μαθητών/τριών με γνωμάτευση από ΚΕΣΥ/ΔΕΔΑ ή από ΙΠΔ ή άλλη αρμόδια δημόσια 
υπηρεσία έτερου υπουργείου  (κατά κρίση του ΚΕΣΥ), για υποστήριξη από Τμήμα Ένταξης  που φοιτούν 
στην τελευταία τάξη της προτεινόμενης σχολικής δομής, 

αξιοποιώντας τον παρακάτω πίνακα (που βρίσκεται εντός του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 3/επισυναπτόμενο αρχείο 
σε μορφή word):

Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα  αποτυπώνονται από το ΚΕΣΥ υποχρεωτικά και στον συνημμένο 
ΠΙΝΑΚΑ 2 σε μορφή excel  της παρούσης εγκυκλίου. Τόσο το αρχείο word της έγγραφης πρότασης του ΚΕΣΥ 
όσο και το αρχείο excel ονοματίζονται ως αρχεία με την εξής ονομασία: «Ονομασία ΚΕΣΥ_ΕΙΣΗΓ_ Τ.Ε. _2021» 

Το ανωτέρω έγγραφο αφού λάβει εμπιστευτικό πρωτόκολλο από το ΚΕΣΥ, αποστέλλεται, ως αρχείο pdf 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, συνοδευόμενο υποχρεωτικά από τον ΠΙΝΑΚΑ 2 σε μορφή excel, μέχρι την 
Τετάρτη 02/06/2021, προς τους/τις οικείους/ες Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης και κοινοποιείται δια της  
οικείας Δ/νσης Εκπ/σης:

i. στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και 

ii. στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης Ειδ. Αγωγής & Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ μαζί με την τελική «Οριστική πρόταση»  
της ΔΙΠΕ ή της ΔΙΔΕ και όχι μεμονωμένα, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ και αφορά στις ενέργειες των ΔΙΠΕ / ΔΙΔΕ.

α/α Σχολική 
μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΑΙΘ

Αριθμός 
ενεργών 

μαθητών/-
τριών σχολ. 

μονάδας

Αριθμός 
μαθητών/-τριών 
με γνωμάτευση 

από ΚΕΣΥ για 
υποστήριξη από 

Τ.Ε.

Αριθμός 
μαθητών/
-τριών με 

γνωμάτευση 
από ΔΕΔΑ για 
υποστήριξη 

από Τ.Ε.

Αριθμός μαθητών/-
τριών με 

γνωμάτευση από 
ΙΠΔ ή από άλλες 

αρμόδιες δημόσιες 
υπηρεσίες έτερου 

υπουργείου για 
υποστήριξη από Τ.Ε. 

(κατά κρίση του 
ΚΕΣΥ)

Αριθμός μαθητών/-
τριών με 

γνωμάτευση από 
ΚΕΣΥ/ΔΕΔΑ ή από 
ΙΠΔ ή από άλλη 

αρμόδια δημόσια 
υπηρεσία έτερου 
υπουργείου, για 

υποστήριξη από Τ.Ε. 
(κατά κρίση του 

ΚΕΣΥ) που φοιτούν 
στην τελευταία τάξη 
της προτεινόμενης 

δομής

Αριθμός μαθητών/-
τριών που έλαβαν 

έγκριση για 
παράλληλη στήριξη- 

από εκπ/κό για το 
σχ. έτος 2020-21, 

ελλείψει Τ.Ε.

Ύπαρξη 
χώρου

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ)
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΣΥ: Εκπρόθεσμες ή συμπληρωματικές προτάσεις των ΚΕΣΥ πέραν των οριζομένων 
προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 Οι συνημμένοι ΠΙΝΑΚΕΣ σε μορφή excel δεν θα μετατρέπονται σε μορφή PDF.

Γ.  Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 Α1. Οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως την Δευτέρα 14/06/2021 
στις 5:00 μ.μ., αφού παραλάβουν το εισηγητικό έγγραφο από το/τα ΚΕΣΥ και αφού λάβουν οπωσδήποτε 
υπόψη τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην αρχική σελίδα της παρούσης, καταχωρίζουν στο Myschool την/τις 
πρόταση/προτάσεις τους συμπληρώνοντας όλα τα πεδία (στήλες) που την/τις αφορούν, πλην του πεδίου 
«Αρ. πρωτ. οριστικής πρότασης  Δ/ντή/ντριας Εκπ/σης προς το Δήμο υπαγωγής της σχολικής μονάδας». 

Μετά την ανωτέρω προθεσμία (14.06.2021 στις 5:00μμ.) το περιβάλλον του Myschool κλείνει για 
την Δ/νση Εκπ/σης και ανοίγει για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης.

 Α2. Οι Περιφερειακοί/ές Δ/ντές/ντριες Εκπαίδευσης, επισκοπούν* τις προτάσεις των Δ/νσεων Εκπ/σης 
αρμοδιότητας τους, και τους δίνεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν μέχρι την Παρασκευή 18/06/2021 
στις 5:00 μ.μ. να συντάξουν εγγράφως πλέον πρόταση εκ των ήδη προτεινομένων, για ίδρυση Τ.Ε. (εφεξής 
«ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ») πλήρως τεκμηριωμένη, χρησιμοποιώντας το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 και λαμβάνοντας 
οπωσδήποτε υπόψη τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην αρχική σελίδα της παρούσης αλλά και την σχετική 
εισήγηση του ΚΕΣΥ.

*Σημειώνεται ότι στη φάση αυτή, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης έχουν δικαίωμα αποκλειστικά 
επισκόπησης του περιβάλλοντος του Myschool (θέασης) και όχι εγγραφής.  

Η ανωτέρω ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ μόλις λάβει αρ. πρωτοκόλλου, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στην εμπλεκόμενη Δ/νση Εκπ/σης ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ (δηλαδή στις 18/06/2021).

Μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας (18.06.2021 στις 5:00 μμ.) οι Περιφ. Δ/νσεις Εκπ/σης, 
ξεκλειδώνουν τις προτάσεις  (πάτημα λουκέτου), για να μπορέσουν οι Διευθύνσεις Εκπ/σης: α) να 
καταχωρίσουν την ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, εφόσον υπάρχει, β) να προβούν σε τυχόν διορθώσεις των 
ήδη τιθέμενων προτάσεων από τις ίδιες αλλά και γ) για να καταχωρίσουν τον αριθμό πρωτ. της 
«Οριστικής πρότασης για την ίδρυση ΤΕ».

 Β1. Οι Δ/ντές/ντριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι την Τετάρτη 23/06/2021 στις 5:00 μ.μ.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: Εφόσον δεν έχει υπάρξει ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ από την οικεία Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπ/σης:

 συντάσσουν και πρωτοκολλούν την «Οριστική πρότασή» τους,

 καταχωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της Οριστικής πρότασης στο πεδίο του Myschool «Αρ. 
πρωτ. οριστικής πρότασης Δ/ντή/ντριας Εκπ/σης προς το Δήμο υπαγωγής της Σχολικής 
Μονάδας»,

  την αποστέλλουν άμεσα προς τους Δήμους,

 την κοινοποιούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: α) στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης και 

β) στην Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
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protocol@minedu.gov.gr και deae2@minedu.gov.gr με θέμα: «ΚΟΙΝ.ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Ε. ΣΤΗ ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ……» συνοδευόμενη υποχρεωτικά από το έγγραφο του ΚΕΣΥ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: Εφόσον έχει υπάρξει ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ από την οικεία Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπ/σης (ΠΔΕ):

 καταχωρίζουν την Ειδική Πρόταση (πλέον προτάσεις ίδρυσης Τ.Ε.) στο πληροφοριακό σύστημα 
Myschool συμπληρώνοντας και το πεδίο που αναφέρεται στον αρ. πρωτ. της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
της ΠΔΕ,

 συντάσσουν και πρωτοκολλούν την «Οριστική πρότασή» τους, εντάσσοντας διακριτά εντός της,  
την ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ της ΠΔΕ όπως και τον αριθμό πρωτοκόλλου της,

 καταχωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της «Οριστικής πρότασης» στο πεδίο του Myschool 
«Αρ. πρωτ. οριστικής πρότασης Δ/ντή/ντριας Εκπ/σης προς το Δήμο υπαγωγής της Σχολικής 
Μονάδας»,

 την αποστέλλουν άμεσα προς τους Δήμους, 

 την κοινοποιούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: α) στην οικεία Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης και β) στην 
Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
protocol@minedu.gov.gr και deae2@minedu.gov.gr με θέμα: «ΚΟΙΝ.ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Ε. ΣΤΗ ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ……» συνοδευόμενη υποχρεωτικά από το έγγραφο του ΚΕΣΥ.

Πλέον των παραπάνω, οι Δ/νσεις Εκπ/σης στη φάση αυτή, μπορούν να προβούν σε τυχόν διορθώσεις επί 
των ήδη καταχωρισμένων προτάσεων τους, όχι όμως για να εισάγουν νέα,  πλην της περίπτωσης της 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ της ΠΔΕ.

Με το πέρας της προθεσμίας (23/06/2021 στις 5:00 μ.μ.), κλείνει το περιβάλλον του Myschool  
για την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανοίγει για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

 Β2. Οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης μέχρι την Παρασκευή 25/06/2021 στις 5:00 
μ.μ. προχωρούν στην συμπλήρωση των πεδίων που τους αφορούν, στην εφαρμογή του myschool, 
εισηγούμενοι θετικά ή αρνητικά επί του συνόλου των προτεινομένων για ίδρυση Τ.Ε. και τεκμηριώνοντας 
ανάλογα.

*Καθώς οι υπηρεσίες των Δήμων δεν θα έχουν τοποθετηθεί ακόμα επί των δεσμεύσεων που τους 
αφορούν, μπορούν οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης να εισηγηθούν θετικά ή 
αρνητικά κατά τα λοιπά τεκμηριώνοντας ανάλογα και, επιφυλασσόμενοι για τα ζητήματα που αφορούν 
στις αρμοδιότητες των Δήμων.

Με το πέρας της προθεσμίας (25/06/2021 στις 5:00μ.μ.), οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης 
ξεκλειδώνουν τις προτάσεις  (πάτημα λουκέτου) προκειμένου οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να 
καταχωρίσουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τα απορρέοντα από τους Δήμους (χωρίς να έχουν τη δυνατότητα 
επεξεργασίας των υπόλοιπων πεδίων), ενώ «κλείνει» το περιβάλλον του Myschool για τις ΠΔΕ. Οι ΠΔΕ 
θα έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης (θέασης) των καταχωρίσεων των Δ/νσεων Εκπ/σης και καμία 
δυνατότητα επεξεργασίας.

 Γ1. Οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι την Παρασκευή 
23/07/2021 στις 5:00 μ.μ. καταχωρίζουν στην εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Μyschool : α) 
τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, στις οποίες ρητά θα προσδιορίζεται η ύπαρξη του 

mailto:protocol@minedu.gov.gr
mailto:deae2@minedu.gov.gr
mailto:protocol@minedu.gov.gr
mailto:deae2@minedu.gov.gr
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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), και τις αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη 
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (Τμήμα Β΄) του ΥΠΑΙΘ. 

Με το πέρας της προθεσμίας (23/7/2021 στις 5:00 μμ), κλείνει το περιβάλλον του Myschool για την 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανοίγει για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες 
καλούνται να κλειδώσουν τις προτάσεις ώστε να θεωρούνται οριστικοποιημένες.

 Δ1. Οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης την Δευτέρα 26/07/2021 στις 5:00 μ.μ. 
κλειδώνουν τις προτάσεις, ώστε να θεωρούνται οριστικοποιημένες. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΑΙΘ:
Η ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ για κάθε προτεινόμενο Τμήμα Ένταξης θα δημιουργήσει ένα αρχείο pdf με ονομασία «Τ.Ε._ 
ΔΗΜΟΣ_ ονομασία σχολικής μονάδας», το οποίο θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του Δήμου 
αποκλειστικά και μόνο για το εν λόγω Τμήμα (Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου, Βεβαίωση 
δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων, Βεβαίωση ανάληψης δαπάνης). Στη συνέχεια, θα αποστείλει τα 
αρχεία pdf που αφορούν στο σύνολο της πρότασης κάθε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ, στην Δ/νση Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης - Τμήμα Β΄, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις protocol@minedu.gov.gr και 
deae2@minedu.gov.gr με θέμα «ΙΔΡΥΣΗ Τ.Ε. ΣΤΗ ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ …………_ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΩΝ» μέχρι την 
Παρασκευή 23/07/2021.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ & ΠΔΕ: 
 Εκπρόθεσμες ή συμπληρωματικές προτάσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  πέραν των 
οριζομένων προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

 Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να επιστήσουν την 
προσοχή στους Δήμους αναφορικά με την ορθή συμπλήρωση των βεβαιώσεων, την πληρότητα 
και την ακρίβεια των στοιχείων που υποχρεούνται να εμπεριέχουν στα έγγραφά τους. Σαφείς και 
αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση των Βεβαιώσεων, καθώς και σχετικά «Υποδείγματα» 
περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο, τα οποία οι ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ, υποχρεούνται να αποστείλουν προς τους 
Δήμους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ:

1. Η Βεβαίωση ανάληψης δαπάνης για τα λειτουργικά έξοδα του προτεινόμενου προς ίδρυση 
Τμήματος Ένταξης και πιο συγκεκριμένα για τη λειτουργία ήδη υφιστάμενης αίθουσας εντός της 
σχολικής μονάδας, θα πρέπει να εκδοθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό από 01-09-2021 
έως και 31-12-2021 και το απαιτούμενο (κατά προσέγγιση) ετήσιο ποσό για κάθε επόμενο έτος, 
καθώς και ότι υπάρχει δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων. 

mailto:protocol@minedu.gov.gr
mailto:deae2@minedu.gov.gr
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2. Η Βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα του προτεινόμενου 
προς ίδρυση Τμήματος Ένταξης θα πρέπει να εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του αρμόδιου 
Δήμου.

3. Για τις Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης και δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων επισυνάπτονται 
υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία word), τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες 
υποχρεούνται να ακολουθήσουν και να αξιοποιήσουν, συμπληρώνοντας τα κενά πεδία με 
ευδιάκριτες καταγραφές. Κάθε Βεβαίωση θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά: εθνόσημο ή το 
λογότυπο της υπηρεσίας, στοιχεία υπηρεσίας, αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, 
ονοματεπώνυμο υπογράφοντα, ιδιότητα υπογράφοντα, υπογραφή, στρογγυλή σφραγίδα. 

4. Η Βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων και η Βεβαίωση ανάληψης δαπάνης εκδίδονται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα στοιχεία της σχολικής μονάδας στην οποία προτείνεται ίδρυση 
Τμήματος Ένταξης, και συνοδεύουν υποχρεωτικά την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου 
ακόμα και στην περίπτωση που οι δαπάνες είναι μηδενικές (0 €).

5. Για τις περιπτώσεις που προτείνεται η ίδρυση Τ.Ε. σε περισσότερες σχολικές μονάδες της μίας στον 
ίδιο Δήμο, οι παραπάνω απαιτούμενες Βεβαιώσεις «Ανάληψης δαπάνης» και «Δέσμευσης 
οικονομικών πιστώσεων» εκδίδονται ανά προτεινόμενο Τμήμα Ένταξης ανά σχολική μονάδα και 
όχι συγκεντρωτικά ανά δήμο.  

6. Τονίζεται η ανάγκη, όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα των Δήμων, των Σχολικών Επιτροπών και των 
Οικονομικών Υπηρεσιών, να πληρούν υποχρεωτικά τις προϋποθέσεις της παρούσης, καθώς πιθανές 
παραλείψεις, λάθη και διορθώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο να αποκαθίστανται.

7. O ι  Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης ,  πριν  
αποστείλουν  στην  Διεύθυνση  Ειδικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης  του  ΥΠΑΙΘ  (Τμήμα  
Β ’ )  και  καταχωρίσουν  στο  Πληροφοριακό  Σύστημα  myschool τα  έγγραφα  των  
Δήμων  (Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου, Βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων, 
Βεβαίωση ανάληψης δαπάνης), τα  ελέγχουν  για  την  ορθότητα ,  την  πληρότητα  και  την  
ακρίβειά  τους  βάσει  των  οριζομένων  στην  παρούσα  εγκύκλιο ,  όπως  έχουν  
καταγραφεί  αναλυτικά  παραπάνω .

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
 Επισημαίνεται ότι οι Σχολικές Μονάδες, τα ΚΕΣΥ, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, διατηρούν στα αρχεία τους όλα τα έντυπα, 
κάθε είδους δικαιολογητικά, οτιδήποτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαδικασία των ιδρύσεων των 
ΤΕ, τους σχετικούς πίνακες που κατά περίπτωση επεξεργάστηκαν, τα οποία θα τ ί θ ε ν τ α ι  σ τ η  
δ ι ά θ ε σ η  τ ο υ  Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ  Π α ι δ ε ί α ς  &  Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν ,  δ ι α  τ ω ν  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  τ ο υ ,  
ε φ ό σ ο ν  ζ η τ η θ ο ύ ν ,  λ ό γ ω  τ ο υ  α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ο ύ  τ ο υ  ρ ό λ ο υ   σ τ η ν  ί δ ρ υ σ η  κ α ι  τ ω ν  ε ξ ΄  
α υ τ ή ς  ε λ κ υ ό μ ε ν ω ν  σ υ ν ε π ε ι ώ ν / ε υ θ υ ν ώ ν  κ α ι  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν .

 Κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης 
δυνατής πρότασης προς όφελος των μαθητών/τριών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή εκ των 
υστέρων διαμαρτυριών.

 Παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των παραπάνω προθεσμιών προκειμένου να 
εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις. 
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 Εξαιτίας του εξαιρετικά μεγάλου όγκου δεδομένων του συγκεκριμένου πανελλαδικού έργου επιπέδου 
Project, των στενών χρονικών περιορισμών, των πολλών εμπλεκομένων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ όσο και 
των Δήμων, των δυσκολιών που προκύπτουν από τα μέτρα για τη μεταδοτικότητα του Covid-19, την 
συγκέντρωση πολλών δικαιολογητικών  από το σύνολο της επικράτειας, τονίζεται αφενός η ανάγκη 
τήρησης των χρονικών περιορισμών ως προς τις διαδικασίες της παρούσης και αφετέρου η ορθότητα 
συμπλήρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς, πιθανές παραλείψεις, λάθη και διορθώσεις 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκατασταθούν, με συνέπεια αιτήματα να οδηγηθούν σε αποκλεισμό.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                             ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Εσωτ. Διανομή:
 Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
 Γραφείο Γεν. Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.
 Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
 Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης, Τμ. Β’ 

Α. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΞΙ (6) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εγκυκλίου :
 Υπόδειγμα 1: Σχολ. Μονάδα (αρχείο Word)

 Υπόδειγμα 2: Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης - Συναίνεσης γονέα/κηδεμόνα (αρχείο Word)

 Υπόδειγμα 3: ΚΕΣΥ (αρχείο Word)

 Υπόδειγμα 4: Έντυπο ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ των Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης (αρχείο Word)

 Υπόδειγμα 5: Βεβαίωσης δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων 

για λειτουργικά έξοδα των προτεινόμενων προς ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (αρχείο Word) 
 Υπόδειγμα 6: Βεβαίωσης Ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων 

των προτεινόμενων προς ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (αρχείο Word)

Β. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
 Πίνακας 1: Σχολ. Μονάδα (αρχείο excel)  

 Πίνακας 2: ΚΕΣΥ (αρχείο excel)  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

………………..,  …../……/2021

Αρ. εμπ. πρωτ.: ………………ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

…………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ …… /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ……………………………

 Σχολ. Μονάδα       :…………………………………………………………..…
 Κωδικός ΥΠΑΙΘ     :…………………………………………………………..…
 Ταχ. Διεύθυνση    :…………………………………………………………….
 Τ.Κ. – Πόλη            :  …………………………………………………………..
 Πληροφορίες        : …………………………………………………………….
 Τηλέφωνο              : ……………………………………………………………..
 e-mail                     :……………………………………………………………..

ΠΡΟΣ:  
1. ……   ΚΕΣΥ  ....................
2. ….. Διεύθυνση ………/θμιας  Εκπ/σης …………….

ΘΕΜΑ: Καταγραφή στοιχείων σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 48132/Δ3/27-04-2021 εγκύκλιο «Υποβολή 
προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.»

Σας διαβιβάζουμε τα ζητούμενα στοιχεία από την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 48132/Δ3/27-04-2021 «Υποβολή 
προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.»

Ονομασία σχολικής μονάδας: Κωδικός ΥΠΑΙΘ:
Τύπος σχ. μονάδας: Αρ. ενεργών μαθητών:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΟΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
α/α Ονομ/μο 

μαθητή 
/τριας

Ονομασία 
φορέα έκδοσης 
γνωμάτευσης

Αρ. πρωτ.

& ημερομηνία 
γνωμάτευσης

Τάξη 
φοίτησης 
για το σχ. 

έτος 2020-
2021

Έλαβε έγκριση 
για παράλληλη 
στήριξη/συνεκπ

αίδευση από 
εκπαιδευτικό το 

2020-2021, 
ελλείψει Τ.Ε.

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Υποστηρίζεται 
από «Ειδικό 
Βοηθό» το 

2020-21

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Ύπαρξη 
χώρου
(ΝΑΙ / 
ΟΧΙ)

Ημ/νία συναίνεσης * 
γονέα/κηδεμόνα για 

τις περιπτώσεις 
γνωματεύσεων 

μαθητών/-τριών από 
ΙΠΔ ή άλλη ανάλογη 
δημόσια υπηρεσία  
έτερου υπουργείου 

Παρατηρήσεις: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο/Η Δ/ντής /-ντρια  ή Προϊστάμενος/-η  της Σχ. Μονάδας

(Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή/σφραγίδα)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): Σχολική μονάδα: 

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (e-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αποδέχομαι ότι η γνωμάτευση που αφορά το τέκνο μου,                                                            με αρ. πρωτ. 
του (Φορέας Έκδοσης)                                                                                                      
μπορεί να γνωστοποιηθεί στο ΚΕΣΥ προκειμένου για τη  δημιουργία Τμήματος Ένταξης στη σχολική μονάδα φοίτησης του 
τέκνου μου……..                                                    

Έχω λάβει γνώση της με αρ. πρωτ. 48132/Δ3/27-04-2021 εγκυκλίου με Θέμα: «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση 
Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.»  

Ημερομηνία:      … /…/ 2021

Ο – Η Δηλ……..

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 
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ΘΕΜΑ: Καταγραφή στοιχείων σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 48132/Δ3/27-04-2021 εγκύκλιο «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε 
δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.»

Σας διαβιβάζουμε τα ζητούμενα στοιχεία από την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 48132/Δ3/27-04-2021  «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε 
δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.»

Παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
Ο/Η Προϊστάμενος/-η του ......  ΚΕΣΥ.........................

(Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή/σφραγίδα)

Σε κάθε περίπτωση, κάθε είδους έγγραφο ή δικ/κο που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαδικασία των ιδρύσεων Τμημάτων Ένταξης τίθεται στη διάθεση του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων λόγω του αποφασιστικού του ρόλου  στην 
ίδρυση και των εξ αυτής ελκυομένων συνεπειών/ευθυνών και υποχρεώσεων.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   3 

………………..,  …../……/2021
Αρ. εμπ. πρωτ.: ………………

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

-------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

…………………………………………….
....... ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΣΥ)

.....................................................................................................

Ταχ. Δ/νση : ………………………………………………………………..............
Τ.Κ. – Πόλη : …………………………………………………………..…..............
Πληροφορίες      : ………………………………………………………………..............
Τηλέφωνο           : …………………………………………………………….................
Email                    : ...............................................................................

ΠΡΟΣ:  Διεύθυνση ………/θμιας  Εκπ/σης .....................................................

ΚΟΙΝ.:  
1. Περιφ. Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης ……………….........................

(δια Δ/νσης Εκπ/σης) 
2.  Δ/νση Ειδικής Αγωγής- Τμήμα Β΄ (δια Δ/νσης Εκπ/σης) 

α/α Σχολική μονάδα ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ

Αριθμός 
ενεργών

μαθητών/-
τριών 
σχολ. 

μονάδας

Αριθμός 
μαθητών/-τριών 
με γνωμάτευση 

από ΚΕΣΥ για 
υποστήριξη από 

Τ.Ε.

Αριθμός 
μαθητών/-τριών με 

γνωμάτευση από 
ΔΕΔΑ για 

υποστήριξη από 
Τ.Ε.

Αριθμός μαθητών/-τριών με 
γνωμάτευση από ΙΠΔ ή από 

άλλες αρμόδιες δημόσιες 
υπηρεσίες έτερου 
υπουργείου, για 

υποστήριξη από Τ.Ε. (κατά 
κρίση του ΚΕΣΥ)

Αριθμός μαθητών/-τριών με 
γνωμάτευση από ΚΕΣΥ/ΔΕΔΑ ή από ΙΠΔ 

ή από άλλη αρμόδια δημόσια 
υπηρεσία έτερου υπουργείου, για 

υποστήριξη από Τ.Ε. (κατά κρίση του 
ΚΕΣΥ) που φοιτούν στην τελευταία τάξη 

της προτεινόμενης δομής

Αριθμός μαθητών/-
τριών που έλαβαν 

έγκριση για 
παράλληλη στήριξη- 

από εκπ/κό για το σχ. 
έτος 2020-21, ελλείψει 

Τ.Ε.

Ύπαρξη 
χώρου

(ΝΑΙ / ΟΧΙ)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

………………..,  …../……/2021

Αρ. πρωτ.: ………………ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

-------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
…………………………………………….

-------
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ,

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄-  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση    :…………………………………………………………….
Τ.Κ. – Πόλη            :  …………………………………………………………..
Πληροφορίες        : …………………………………………………………….

  Τηλέφωνο              : ……………………………………………………………..
e-mail                     : …………………………………………………………… 

ΠΡΟΣ: 
Διεύθυνση ………/θμιας  Εκπ/σης …………..

ΘΕΜΑ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  της  με αρ. πρωτ. 48132/Δ3/27-04-2021  εγκυκλίου «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση 
Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.»

Σας διαβιβάζουμε την ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  της υπηρεσίας μας σύμφωνα με την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 
48132/Δ3/27-04-2021 «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές 
μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.» και 
παρακαλούμε για την εισαγωγή της στην εφαρμογή Myschool και την ενσωμάτωσή της στην πρόταση της 
Υπηρεσίας σας  προς τον αρμόδιο Δήμο. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΑΣ:

Κωδικός ΥΠΑΙΘ: Αρ. ενεργών μαθητών:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΟΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

a. Πλήθος σχολ. μονάδων 
ιδίου τύπου στην 
Δημοτική/Κοινοτική 
Ενότητα

Αρ. πρωτ./ημερομ. 
εγγράφου της Δ/νσης 
σχολ. μονάδας προς 
Δ/νση Εκπ/σης και 
ΚΕΣΥ.

Αριθμ. μαθητών/τριών με γνωμάτευση 
από ΚΕΣΥ για υποστήριξη από ΤΕ 
(απορρέει από την εισήγηση του ΚΕΣΥ).

Αριθμός ιδρυμένων ΤΕ στις 
σχολικές μονάδες ιδίου 
τύπου στην Δημοτ./ Κοινοτ. 
Ενότητα  

Κατάλληλος χώρος 
στέγασης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμ. μαθητών/τριών με γνωμάτευση 
από ΔΕΔΑ για υποστήριξη από ΤΕ 
(απορρέει από την εισήγηση του ΚΕΣΥ).

Αριθμός λειτουργούντων ΤΕ 
στις σχολικές μονάδες ιδίου 
τύπου στην Δημοτ./ Κοινοτ. 
Ενότητα  

ΚΕΣΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Αριθμ. μαθητών/τριών με γνωμάτευση 
από ΙΠΔ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία έτερου 
υπουργείου  για υποστήριξη από ΤΕ 
(απορρέει από την εισήγηση του ΚΕΣΥ) .

Αριθμ. ενεργά  φοιτούντων 
μαθητών/τριών 

Αρ. πρωτ./ημερομ. 
εισήγησης  ΚΕΣΥ

Αριθμ. μαθητών/τριών με γνωμάτευση 
από ΚΕΣΥ/ΔΕΔΑ/ ΙΠΔ ή άλλη αρμόδια  
υπηρεσία έτερου υπουργείου  για 
υποστήριξη από ΤΕ (απορρέει από την 
εισήγηση του ΚΕΣΥ) που φοιτούν στην 
τελευταία τάξη της δομής

Αριθμ. ενεργά φοιτούντων 
μαθητών/τριών που 
φοιτούν στην τελευταία 
τάξη της δομής.

Ανάγκη ίδρυσης Τ.Ε. 
σύμφωνα με την 
εισήγηση του 
ΚΕΣΥ(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός μαθητών/τριών που έλαβαν 
έγκριση για παράλληλη στήριξη από 
εκπαιδευτικό το 2020-21, ελλείψει Τ.Ε.

Τεκμηρίωση πρότασης: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΑΔΑ: 6ΩΨΦ46ΜΤΛΗ-923
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Παρατηρήσεις:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο/Η Προϊστάμενος/-η  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης …………………..

(Ονοματεπώνυμο/ Υπογραφή / σφραγίδα)

ΑΔΑ: 6ΩΨΦ46ΜΤΛΗ-923
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Βεβαιώνεται ότι οι λειτουργικές δαπάνες για την περίοδο 01-09-2021 έως 31-12-2021 του 

προτεινόμενου προς ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο ………… Νηπιαγωγείο / Δημ. Σχολείο / Γυμνάσιο / 

Λύκειο ……………..,  στον Δήμο ………………………….., Δημοτική / Κοινοτική Ενότητα ……….., ανέρχονται στο 

ποσό των ………………. € ευρώ.

Σχετικά με τα ανωτέρω προβλέπεται ότι το ποσό της ετήσιας δαπάνης ανέρχεται κατά 

προσέγγιση στο ύψος των …………………. € ευρώ.

Οι λειτουργικές δαπάνες του ως άνω Τμήματος Ένταξης θα καλύπτονται από την επιχορήγηση 

που θα λαμβάνει το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας / 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ……………………  από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2021 στον ΚΑΕ 

……………

Η ανωτέρω επιχορήγηση επαρκεί για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του 

προτεινόμενου προς ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο …………… Νηπιαγωγείο / Δημ. Σχολείο / Γυμνάσιο / 

Λύκειο  …………………………………….

O/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ / 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ …………….. 
ΔΗΜΟΣ ………………………………… 
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ …../ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία: ………

Αρ. πρωτ.: ………..

Ταχ. Δ/νση : …………………………                                   
Ταχ. Κώδικας : ……………………….
Πληροφορίες : …………………………..
Τηλέφωνο : ………………………………
e-mail : ………………………….

ΑΔΑ: 6ΩΨΦ46ΜΤΛΗ-923
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Βεβαιώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και του Π.Δ. 80/2016  (Α΄ 145), ότι οι λειτουργικές δαπάνες του προτεινόμενου προς ίδρυση 

Τμήματος Ένταξης στο ………… Νηπιαγωγείο / Δημ. Σχολείο / Γυμνάσιο / Λύκειο …………….., στον Δήμο 

………………….….., Δημοτική / Κοινοτική Ενότητα …………..,  επιβαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου …………………… 

Οι λειτουργικές δαπάνες θα καλύπτονται από την επιχορήγηση που θα λαμβάνει η Σχολική 

Επιτροπή από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, 

εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2021 στον ΚΑΕ…………… και θα γίνει έγκριση διάθεσης 

πίστωσης στο σύνολο του προϋπολογιζόμενου ποσού στον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού του 

Δήμου.

                                                                                           

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/-ΝΤΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ / 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ …………….. 

ΔΗΜΟΣ ………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ημερομηνία: ………

Αρ. πρωτ.: ………..

Ταχ. Δ/νση : ………………………………                                   
Ταχ. Κώδικας : ……………………………….
Πληροφορίες : ……………………………….
Τηλέφωνο : ……………………………….
e-mail : …………………………….

ΑΔΑ: 6ΩΨΦ46ΜΤΛΗ-923
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