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Μεταβολε ς Σχολικώ ν Μονα δών – Σύ ντομος Οδηγο ς  

Ο σύντομος οδηγός συνοδεύει τη σχετική εγκύκλιο (Μεταβολές σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016) και 

καθοδηγεί τους εμπλεκόμενους χρήστες, για την ορθή καταγραφή των εισηγήσεων τους. 

Με το νέο, εύχρηστο και φιλικό προς το Χρήστη περιβάλλον, μπορείτε να ολοκληρώσετε 

την καταχώρηση των εισηγήσεων σας εισάγοντας όλη τη σχετική πληροφορία.  

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α΄βάθμιας  
Μεταβολές Σχολικών Μονάδων B΄βάθμιας  
Μεταβολές Σχολικών Μονάδων ΠΔΕ  
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Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α΄βάθμιας – Σύντομος Οδηγός 

Δημιουργία Αιτήματος Μεταβολής Σχολικής Μονάδας  
Η καταχώρηση μιας εισήγησης Μεταβολής Σχολικής Μονάδας ξεκινάει από την επιλογή 

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων της Καρτέλας ΦΟΡΕΙΣ:  

 

Μόλις συνδεθείτε στη σελίδα, θα παρατηρήσετε δύο (2) πεδία:  

 Βαθμίδα: το συγκεκριμένο πεδίο είναι ήδη προπληρωμένο ανάλογα με τη βαθμίδα 

εκπαίδευσης που ανήκει η διεύθυνση σας (Α΄βάθμια, Β΄βάθμια).  

 Μεταβολή: στο πεδίο αυτό καλείστε να επιλέξετε το είδος της σχολικής μεταβολής 

που θέλετε να υποβάλλετε (Εισηγήσεις Ιδρύσεων, Εισηγήσεις Καταργήσεων, 

Εισηγήσεις Συγχωνεύσεων, Εισηγήσεις Υποβιβασμού, Εισηγήσεις Προαγωγών). 

 

Για να συντάξετε μια νέα εισήγηση μεταβολής, θα πρέπει να επιλέξετε μια από τις 

προτεινόμενες επιλογές: 

 Εισηγήσεις Ιδρύσεων 

 Εισηγήσεις Καταργήσεων 

 Εισηγήσεις Συγχωνεύσεων 

 Εισηγήσεις Υποβιβασμού 

 Εισηγήσεις Προαγωγών 
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Εισηγήσεις Ιδρύσεων 

Για να συντάξετε μια νέα Εισήγηση Ίδρυσης, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο  στον 

πίνακα Εισηγήσεις Ιδρύσεων.  

 

Θα μεταφερθείτε σε επόμενη σελίδα, όπου συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία: 

 Δήμος (επιλογή από λίστα) 

 Ονομασία Σχολείου (εισαγωγή)  

 Τύπος Σχολείου (επιλογή από λίστα) 

 Προτεινόμενη Οργανικότητα (εισαγωγή) 

 Εκτιμώμενο Μαθητικό Δυναμικό (εισαγωγή εκτιμώμενου μαθητικού δυναμικού) 

 Εξασφαλισμένη Στέγη (επιλέξτε εάν υπάρχει εξασφαλισμένη στέγη) 

 Πρ/μα Χρηματοδότηση (επιλέξτε εάν υπάρχει σχετικό πρόγραμμα χρηματοδότησης)  

 Εισήγηση Δ.Ε (επιλέξτε εάν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά) 

 Γνωμοδότηση Δημ/κου Συμβουλίου (επιλέξτε εάν υπάρχει σχετική γνωμοδότηση 

Δημοτικού Συμβουλίου) 

 Αρ. Αποφ. Γνωμοδότησης (εισάγεται τον σχετικό αριθμό απόφασης) 

 Δέσμευση Πίστωσης Λειτ/κών Εξόδων (επιλέξτε εάν υπάρχει η σχετική δέσμευση) 

 Αρ. Αποφ. Πίστωσης (εισαγωγή) 

 Παρατηρήσεις Δ.Ε (εισαγωγή κειμένου)  

 

 

Για να αποθηκεύσετε τη συγκεκριμένη εισήγηση σας, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο 

, ενώ εάν θελετε να διαγράψετε/ακυρώσετε τη συγκεκριμένη εισηγήση θα πρέπει να 
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επιλέξετε το εικονίδιο  . Για οριστική υποβολή της εισήγησης σας προς την ΠΔΕ, 

επιλέξτε το εικονίδιο . Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για να συντάξετε όσες 

νέες μεταβολές Εισηγήσεις Ιδρύσεων επιθυμείτε. 

Εισηγήσεις Καταργήσεων 

Για να συντάξετε μια νέα Εισήγηση Κατάργησης, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο  

στον πίνακα Εισηγήσεις Κατάργησης.  

 

Θα μεταφερθείτε σε επόμενη σελίδα, όπου συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία: 

 Δήμος (επιλογή από λίστα) 

 Ονομασία Σχολείου (επιλογή από λίστα) 

 Οργανικότητα (εισαγωγή) 

 Μαθητικό Δυναμικό (εισαγωγή) 

 Μεταφερόμενοι Μαθητές (εισαγωγή μεταφερόμενων μαθητών λόγω κατάργησης) 

 Σχ. Μονάδα Μεταφοράς (επιλογή από λίστα) 

 Χλμ Απόσταση (εισαγωγή χιλιομετρικής απόστασης Σχολικής Μονάδας που θα 

μεταφερθούν οι μαθητές)   

 Εισήγηση Δ.Ε (επιλέξτε εάν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά)   

 Γνωμοδότηση Δημ/κου Συμβουλίου (επιλέξτε εάν υπάρχει σχετική γνωμοδότηση 

Δημοτικού Συμβουλίου) 

 Αρ. Αποφ. Γνωμοδότησης (εισάγεται τον σχετικό αριθμό απόφασης) 

 Δέσμευση Πίστωσης Μεταφοράς Μαθητών (επιλέξτε εάν υπάρχει η σχετική 

δέσμευση) 

 Παρατηρήσεις Δ.Ε (εισαγωγή κειμένου)  
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Για να αποθηκεύσετε τη συγκεκριμένη εισήγηση σας, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο

, ενώ εάν θελετε να διαγράψετε/ακυρώσετε τη συγκεκριμένη εισήγηση θα πρέπει να 

επιλέξετε το εικονίδιο  . Για οριστική υποβολή της εισήγησης σας προς την ΠΔΕ, 

επιλέξτε το εικονίδιο . Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για να συντάξετε όσες 

νέες Εισηγήσεις Καταργήσεων επιθυμείτε. 

Εισηγήσεις Συγχωνεύσεων 

Για να συντάξετε μια νέα Εισήγηση Συγχώνευσης, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο  

στον πίνακα  Εισηγήσεις Συγχωνεύσεων. 

 

Θα μεταφερθείτε σε επόμενη σελίδα, όπου συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία: 

 Δήμος (επιλογή από λίστα) 

 Ονομασία Σχολείου Α (επιλογή από λίστα) 

 Οργανικότητα Α (εισαγωγή) 

 Μαθ. Δυναμικό Α (εισαγωγή) 

 Ονομασία Σχολείου Β (επιλογή από λίστα) 

 Οργανικότητα Β (εισαγωγή) 

 Μαθ. Δυναμικό Β (εισαγωγή) 

 Συστεγαζόμενα (επιλέξτε εάν τα σχολεία υπό συγχώνευση είναι συστεγαζόμενα) 

 Ονομασία Νέου Σχολείου (εισαγωγή) 

 Τύπος Σχολείου (επιλογή από λίστα) 
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 Οργανικότητα (εισαγωγή) 

 Εξασφαλισμένη Στέγη (επιλέξτε εάν υπάρχει εξασφαλισμένη στέγη) 

 Εκτιμώμενο Μαθ. Δυναμικό (εισαγωγή εκτιμώμενου μαθητικού δυναμικού νέας 

Σχολικής Μονάδας) 

 Μεταφερόμενοι Μαθ. (εισαγωγή μεταφερόμενων μαθητών λόγω συγχώνευσης)  

 Χλμ Απόσταση (εισαγωγή χιλιομετρικής απόστασης που θα μεταφέρονται οι 

μαθητές) 

 Εισήγηση Δ.Ε (επιλέξτε εάν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά) 

 Γνωμοδότηση Δημ/κου Συμβουλίου (επιλέξτε εάν υπάρχει σχετική γνωμοδότηση 

Δημοτικού Συμβουλίου) 

 Αρ. Αποφ. Γνωμοδότησης (εισάγεται τον σχετικό αριθμό απόφασης) 

 Παρατηρήσεις Δ.Ε (εισαγωγή κειμένου) 

 

Για να αποθηκεύσετε τη συγκεκριμένη εισήγηση σας, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο 

, ενώ εάν θελετε να διαγράψετε/ακυρώσετε τη συγκεκριμένη εισήγηση, θα πρέπει να 

επιλέξετε το εικονίδιο  . Για οριστική υποβολή της εισήγησης σας προς την ΠΔΕ, 

επιλέξτε το εικονίδιο . Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για να συντάξετε όσες 

νέες Εισηγήσεις Συγχωνεύσεων επιθυμείτε. 
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Εισηγήσεις Υποβιβασμού 

Για να συντάξετε μια νέα Εισήγηση Υποβιβασμού, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο  

στον πίνακα  Εισηγήσεις Υποβιβασμού.  

 

 

Θα μεταφερθείτε σε επόμενη σελίδα, όπου συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία: 

 Δήμος (επιλογή από λίστα) 

 Ονομασία Σχολείου (επιλογή από λίστα) 

 Οργανικότητα (εισαγωγή) 

 Νέα Οργανικότητα (εισαγωγή) 

 Μαθ. Δυναμικό (εισαγωγή υφιστάμενου μαθητικού δυναμικού) 

 Εκτιμώμενο. Μαθ. Δυναμικό (εισαγωγή εκτιμώμενου μαθητικού δυναμικού) 

 Εισήγηση Δ.Ε (επιλέξτε εάν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά) 

 Γνωμοδότηση Δημ/κου Συμβουλίου (επιλέξτε εάν υπάρχει σχετική γνωμοδότηση 

Δημοτικού Συμβουλίου) 

 Αρ. Αποφ. Γνωμοδότησης (εισάγεται τον σχετικό αριθμό απόφασης) 

 Παρατηρήσεις Δ.Ε (εισαγωγή κειμένου) 

 

Για να αποθηκεύσετε τη συγκεκριμένη εισήγηση σας, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο 

, ενώ εάν θελετε να διαγράψετε /ακυρώσετε τη συγκεκριμένη εισήγηση, θα πρέπει να 

επιλέξετε το εικονίδιο  . Για οριστική υποβολή της εισήγησης σας προς την ΠΔΕ, 
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επιλέξτε το εικονίδιο . Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για να συντάξετε όσες 

νέες Εισηγήσεις Υποβιβασμού επιθυμείτε. 

Εισηγήσεις Προαγωγών 

Για να συντάξετε μια νέα Εισήγηση Προαγωγής, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο  

στον πίνακα Εισηγήσεις Προαγωγών.  

 

Θα μεταφερθείτε σε επόμενη σελίδα, όπου συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία: 

 Δήμος (επιλογή από λίστα) 

 Ονομασία Σχολείου (επιλογή από λίστα) 

 Οργανικότητα (εισαγωγή) 

 Νέα Οργανικότητα (εισαγωγή) 

 Μαθ. Δυναμικό (εισαγωγή υφιστάμενου μαθητικού δυναμικού) 

 Εκτιμώμενο Μαθ. Δυναμικό (εισαγωγή εκτιμώμενου μαθητικού δυναμικού) 

 Εξασφαλισμένη Στέγη (επιλέξτε εάν υπάρχει εξασφαλισμένη στέγη) 

 Εισήγηση Δ.Ε (επιλέξτε εάν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά) 

 Γνωμοδότηση Δημ/κου Συμβουλίου (επιλέξτε εάν υπάρχει σχετική γνωμοδότηση 

Δημοτικού Συμβουλίου) 

 Αρ. Αποφ. Γνωμοδότησης (εισάγεται τον σχετικό αριθμό απόφασης) 

 Παρατηρήσεις Δ.Ε (εισαγωγή κειμένου) 
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Για να αποθηκεύσετε τη συγκεκριμένη εισήγηση σας, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο 

, ενώ εάν θελετε να διαγράψετε /ακυρώσετε τη συγκεκριμένη εισηγήση, θα πρέπει να 

επιλέξετε το εικονίδιο  . Για οριστική υποβολή της εισήγησης προς την ΠΔΕ, επιλέξτε το 

εικονίδιο . Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για να συντάξετε όσες νέες 

Εισηγήσεις Προαγωγών επιθυμείτε. 

Γενικές Οδηγίες 
Μετά την υποβολή της εισήγηση σας προς την ΠΔΕ, μπορείτε να την τροποποιήσετε μόνο 

όταν το πεδίο Κλείδωμα έχει το εικονίδιο  (ανοιχτό). Στην περίπτωση που το εικονίδιο 

έχει αλλάξει σε  (κλειστό), επικοινωνήστε με την ΠΔΕ για τις σχετικές ενέργειες. Επίσης, 

όταν το πεδίο Εισήγηση Π.Δ.Ε είναι επιλεγμένο  σημαίνει ότι η ΠΔΕ εισηγείται θετικά για 

την συγκεκριμένη πρόταση σας.  

Το εικονίδιο  συμπτύσσει τις εισηγήσεις που έχετε ήδη αποθηκεύσει, ενώ το 

εικονίδιο  τις αναπτύσσει πλήρως. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα της εξαγωγής των 

εισηγήσεων σε μορφή excel για περαιτέρω επεξεργασία και αποθήκευση χρησιμοποιώντας 

το εικονίδιο . 
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Μεταβολές Σχολικών Μονάδων B΄βάθμιας – Σύντομος Οδηγός 

Δημιουργία Αιτήματος Μεταβολής Σχολικής Μονάδας  
Η καταχώρηση μιας εισήγησης Μεταβολής Σχολικής Μονάδας ξεκινάει από την επιλογή 

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων της Καρτέλας ΦΟΡΕΙΣ:  

 

Μόλις συνδεθείτε στη σελίδα, θα παρατηρήσετε δύο (2) πεδία:  

 Βαθμίδα: το συγκεκριμένο πεδίο είναι ήδη προπληρωμένο ανάλογα με την 

βαθμίδα εκπαίδευσης που ανήκει η διεύθυνση σας (Α΄βάθμια, Β΄βάθμια).  

 Μεταβολή: στο πεδίο αυτό καλείστε να επιλέξετε το είδος της σχολικής μεταβολής 

που θέλετε να υποβάλλετε (Καταργήσεις Λυκειακών Τάξεων, Καταργήσεις Σχολικών 

Μονάδων Γενικής Παιδείας, Μετατροπή Λυκειακών Τάξεων σε ΓΕΛ, Μετατροπή ΓΕΛ 

σε Λυκειακές Τάξεις, Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας, Ιδρύσεις 

Λυκειακών Τάξεων). 

 

 

Για να συντάξετε μια νέα εισήγηση μεταβολής, θα πρέπει να επιλέξετε μια από τις 

προτεινόμενες επιλογές: 

 Καταργήσεις Λυκειακών Τάξεων 

 Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας  

 Μετατροπή Λυκειακών Τάξεων σε ΓΕΛ 

 Μετατροπή ΓΕΛ σε Λυκειακές Τάξεις 

 Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας 

 Ιδρύσεις Λυκειακών Τάξεων 
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Καταργήσεις Λυκειακών Τάξεων 
Για να συντάξετε μια νέα Κατάργηση Λυκειακών Τάξεων, θα πρέπει να επιλέξετε το 

εικονίδιο  στον πίνακα Καταργήσεις Λυκειακών Τάξεων.  

 

Θα μεταφερθείτε σε επόμενη σελίδα, όπου συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία: 

 Δήμος (επιλογή από λίστα) 

 Ονομασία Γυμνασίου Προσάρτησης (επιλογή από λίστα)  

 Κατάργηση Λυκ. Τάξεων (εισαγωγή) 

 Εκτιμώμενο Μαθ. Δυναμικό ΛΤ (εισαγωγή εκτιμώμενου μαθητικού δυναμικού 

Λυκειακών Τάξεων) 

 Μεταφερόμενοι Μαθητές (εισαγωγή μεταφερόμενων μαθητών λόγω κατάργησης) 

 Σχ. Μονάδα Μεταφοράς (επιλογή από λίστα) 

 Χλμ Απόσταση (εισαγωγή χιλιομετρικής απόστασης Σχολικής Μονάδας που θα 

μεταφερθούν οι μαθητές) 

 Εισήγηση Δ.Ε (επιλέξτε εάν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά) 

 Γνωμοδότηση Δημ/κου Συμβουλίου (επιλέξτε εάν υπάρχει σχετική γνωμοδότηση 

Δημοτικού Συμβουλίου) 

 Αρ. Αποφ. Γνωμοδότησης (εισάγεται τον σχετικό αριθμό απόφασης) 

 Δέσμευση Πίστωσης Μεταφοράς (επιλέξτε εάν υπάρχει η σχετική δέσμευση) 

 Παρατηρήσεις Δ.Ε (εισαγωγή κειμένου)  
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Για να αποθηκεύσετε τη συγκεκριμένη εισήγηση σας, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο 

, ενώ εάν θελετε να διαγράψετε/ακυρώσετε τη συγκεκριμένη εισηγήση, θα πρέπει να 

επιλέξετε το εικονίδιο  . Για οριστική υποβολή της εισήγησης σας προς την ΠΔΕ, 

επιλέξτε το εικονίδιο . Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για να συντάξετε όσες 

νέες μεταβολές Καταργήσεις Λυκειακών Τάξεων επιθυμείτε. 

Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας 
Για να συντάξετε μια νέα Κατάργηση Σχολικής Μονάδας Γενικής Παιδείας, θα πρέπει να 

επιλέξετε το εικονίδιο  στον πίνακα Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας.  

 

 

Θα μεταφερθείτε σε επόμενη σελίδα, όπου συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία: 

 Δήμος (επιλογή από λίστα) 

 Ονομασία Σχολείου (επιλογή από λίστα) 

 Μαθ. Δυναμικό (εισαγωγή μαθητικού δυναμικού) 

 Μεταφερόμενοι Μαθητές (εισαγωγή αριθμού μεταφερόμενων μαθητών λόγω 

κατάργησης) 

 Σχ. Μονάδα Μεταφοράς (επιλογή από λίστα) 

 Χλμ Απόσταση (εισαγωγή χιλιομετρικής απόστασης Σχολικής Μονάδας που θα 

μεταφερθούν οι μαθητές)   

 Εισήγηση Δ.Ε (επιλέξτε εάν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά)   

 Γνωμοδότηση Δημ/κου Συμβουλίου (επιλέξτε εάν υπάρχει σχετική γνωμοδότηση 

Δημοτικού Συμβουλίου) 

 Αρ. Αποφ. Γνωμοδότησης (εισάγεται τον σχετικό αριθμό απόφασης) 

 Δέσμευση Πίστωσης Μεταφοράς (επιλέξτε εάν υπάρχει η σχετική δέσμευση) 

 Παρατηρήσεις Δ.Ε (εισαγωγή κειμένου)  
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Για να αποθηκεύσετε τη συγκεκριμένη εισήγηση σας, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο

, ενώ εάν θελετε να διαγράψετε/ακυρώσετε τη συγκεκριμένη εισήγηση, θα πρέπει να 

επιλέξετε το εικονίδιο  . Για οριστική υποβολή της εισήγησης σας προς την ΠΔΕ, 

επιλέξτε το εικονίδιο . Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για να συντάξετε όσες 

νέες Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας επιθυμείτε. 

Μετατροπή Λυκειακών Τάξεων σε ΓΕΛ 
Για να συντάξετε μια νέα Μετατροπή Λυκειακών Τάξεων σε ΓΕΛ, θα πρέπει να επιλέξετε το 

εικονίδιο  στον πίνακα Μετατροπή Λυκειακών Τάξεων σε ΓΕΛ. 

 

Θα μεταφερθείτε σε επόμενη σελίδα, όπου συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία: 

 Δήμος (επιλογή από λίστα) 

 Ονομασία Σχολείου (Γυμν. με ΛΤ) (επιλογή από λίστα) 

 Λειτουργία Λυκ. Τάξεων (εισαγωγή) 

 Ον. Νέου ΓΕΛ (εισαγωγή ονομασίας Νέου ΓΕΛ) 

 Μαθ. Δυναμικό ΛΤ (εισαγωγή Μαθητικού Δυναμικού Λυκειακών Τάξεων) 

 Εκτιμώμενο Μαθ. Δυναμικό ΓΕΛ (εισαγωγή εκτιμώμενου μαθητικού δυναμικού) 

 Εξασφαλισμένη Στέγη (επιλέξτε εάν υπάρχει εξασφαλισμένη στέγη) 

 Δέσμευση Πίστωσης Εξόδων (επιλέξτε εάν υπάρχει η σχετική βεβαίωση) 

 Εισήγηση Δ.Ε (επιλέξτε εάν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά) 
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 Γνωμοδότηση Δημ/κου Συμβουλίου (επιλέξτε εάν υπάρχει σχετική γνωμοδότηση 

Δημοτικού Συμβουλίου) 

 Αρ. Αποφ. Γνωμοδότησης (εισάγεται τον σχετικό αριθμό απόφασης) 

 Παρατηρήσεις Δ.Ε (εισαγωγή κειμένου) 

 

Για να αποθηκεύσετε τη συγκεκριμένη εισήγηση σας, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο 

, ενώ εάν θελετε να διαγράψετε/ακυρώσετε τη συγκεκριμένη εισήγηση, θα πρέπει να 

επιλέξετε το εικονίδιο  . Για οριστική υποβολή της εισήγησης σας προς την ΠΔΕ, 

επιλέξτε το εικονίδιο . Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για να συντάξετε όσες 

νέες Μετατροπές Λυκειακών Τάξεων σε ΓΕΛ επιθυμείτε. 

Μετατροπή ΓΕΛ σε Λυκειακές Τάξεις 
Για να συντάξετε μια νέα Μετατροπή ΓΕΛ σε Λυκειακές Τάξεις, θα πρέπει να επιλέξετε το 

εικονίδιο  στον πίνακα Μετατροπή ΓΕΛ σε Λυκειακές Τάξεις. 

 

Θα μεταφερθείτε σε επόμενη σελίδα, όπου συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία: 

 Δήμος (επιλογή από λίστα) 

 Ονομασία Σχολείου (επιλογή από λίστα) 

 Γυμνάσιο Προσάρτησης (επιλογή από λίστα) 

 Λειτουργία Λυκειακών Τάξεων (εισαγωγή) 

 Μαθ. Δυναμικό ΓΕΛ (εισαγωγή Μαθητικού Δυναμικού ΓΕΛ) 
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 Εκτιμώμενο Μαθ. Δυναμικό ΛΤ (εισαγωγή εκτιμώμενου μαθητικού δυναμικού 

Λυκειακών Τάξεων) 

 Εξασφαλισμένη Στέγη (επιλέξτε εάν υπάρχει εξασφαλισμένη στέγη) 

 Εισήγηση Δ.Ε (επιλέξτε εάν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά) 

 Γνωμοδότηση Δημ/κου Συμβουλίου (επιλέξτε εάν υπάρχει σχετική γνωμοδότηση 

Δημοτικού Συμβουλίου) 

 Αρ. Αποφ. Γνωμοδότησης (εισάγεται τον σχετικό αριθμό απόφασης) 

 Παρατηρήσεις Δ.Ε (εισαγωγή κειμένου) 

 

 

Για να αποθηκεύσετε τη συγκεκριμένη εισήγηση σας, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο 

, ενώ εάν θελετε να διαγράψετε /ακυρώσετε τη συγκεκριμένη εισήγηση, θα πρέπει να 

επιλέξετε το εικονίδιο  . Για οριστική υποβολή της εισήγησης σας προς την ΠΔΕ, 

επιλέξτε το εικονίδιο . Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για να συντάξετε όσες 

νέες Μετατροπές ΓΕΛ σε Λυκειακές Τάξεις επιθυμείτε. 

Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας 
Για να συντάξετε μια νέα Ίδρυση Σχολικής Μονάδας Γενικής Παιδείας, θα πρέπει να 

επιλέξετε το εικονίδιο  στον πίνακα  Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας.  

 

Θα μεταφερθείτε σε επόμενη σελίδα, όπου συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία: 

 Δήμος (επιλογή από λίστα) 
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 Ονομασία Σχολείου (εισαγωγή ονομασίας) 

 Τύπος Σχολείου (επιλογή από λίστα) 

 Εκτιμώμενο Μαθ. Δυναμικό (εισαγωγή εκτιμώμενου μαθητικού δυναμικού) 

 Εξασφαλισμένη Στέγη (επιλέξτε εάν υπάρχει εξασφαλισμένη στέγη) 

 Πρ/μα Χρηματοδότησης (επιλέξτε εάν υπάρχει σχετικό πρόγραμμα 

χρηματοδότησης) 

 Εισήγηση Δ.Ε (επιλέξτε εάν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά) 

 Γνωμοδότηση Δημ/κου Συμβουλίου (επιλέξτε εάν υπάρχει σχετική γνωμοδότηση 

Δημοτικού Συμβουλίου) 

 Αρ. Αποφ. Γνωμοδότησης (εισάγεται τον σχετικό αριθμό απόφασης) 

 Δέσμευση Πίστωσης Εξόδων (επιλέξτε εάν υπάρχει η σχετική δέσμευση) 

 Αρ. Αποφ. Πίστωσης (εισαγωγή) 

 Παρατηρήσεις Δ.Ε (εισαγωγή κειμένου) 

 

Για να αποθηκεύσετε τη συγκεκριμένη εισήγηση σας, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο 

, ενώ εάν θελετε να διαγράψετε /ακυρώσετε τη συγκεκριμένη εισηγήση, θα πρέπει να 

επιλέξετε το εικονίδιο  . Για οριστική υποβολή της εισήγησης προς την ΠΔΕ, επιλέξτε το 

εικονίδιο . Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για να συντάξετε όσες νέες 

Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας επιθυμείτε. 

Ιδρύσεις Λυκειακών Τάξεων  
Για να συντάξετε μια νέα Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο 

 στον πίνακα Ιδρύσεις Λυκειακών Τάξεων.  
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Θα μεταφερθείτε σε επόμενη σελίδα, όπου συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία: 

 Δήμος (επιλογή από λίστα) 

 Ονομασία Γυμνασίου Προσάρτησης (επιλογή από λίστα) 

 Ίδρυση Λυκ. Τάξεων (εισαγωγή) 

 Εκτιμώμενο Μαθ. Δυναμικό (εισαγωγή εκτιμώμενου μαθητικού δυναμικού) 

 Εξασφαλισμένη στέγη (επιλέξτε εάν υπάρχει εξασφαλισμένη στέγη) 

 Εισήγηση Δ.Ε (επιλέξτε εάν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά) 

 Γνωμοδότηση Δημ/κου Συμβουλίου (επιλέξτε εάν υπάρχει σχετική γνωμοδότηση 

Δημοτικού Συμβουλίου) 

 Αρ. Αποφ. Γνωμοδότησης (εισάγεται τον σχετικό αριθμό απόφασης) 

 Παρατηρήσεις Δ.Ε (εισαγωγή κειμένου) 

 

Για να αποθηκεύσετε τη συγκεκριμένη εισήγηση σας, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο 

, ενώ εάν θελετε να διαγράψετε /ακυρώσετε τη συγκεκριμένη εισηγήση θα πρέπει να 

επιλέξετε το εικονίδιο  . Για οριστική υποβολή της εισήγησης προς την ΠΔΕ, επιλέξτε το 

εικονίδιο . Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για να συντάξετε όσες νέες 

Ιδρύσεις Λυκειακών Τάξεων επιθυμείτε. 

Γενικές Οδηγίες 
Μετά την υποβολή της εισήγηση σας προς την ΠΔΕ, μπορείτε να την τροποποιήσετε μόνο 

όταν το πεδίο Κλείδωμα έχει το εικονίδιο  (ανοιχτό). Στην περίπτωση που το εικονίδιο 

έχει αλλάξει σε  (κλειστό), επικοινωνήστε με την ΠΔΕ για τις σχετικές ενέργειες. Επίσης, 
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όταν το πεδίο Εισήγηση Π.Δ.Ε είναι επιλεγμένο  σημαίνει ότι η ΠΔΕ εισηγείται θετικά για 

την συγκεκριμένη πρόταση σας.  

Το εικονίδιο  συμπτύσσει τις εισηγήσεις που έχετε ήδη αποθηκεύσει, ενώ το 

εικονίδιο  τις αναπτύσσει πλήρως. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα της εξαγωγής των 

εισηγήσεων σε μορφή excel για περαιτέρω επεξεργασία και αποθήκευση χρησιμοποιώντας 

το εικονίδιο . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



myschool – Μεταβολές Σχολικών Μονάδων – Σύντομος Οδηγός  

 

19 

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων ΠΔΕ – Σύντομος Οδηγός 

Δημιουργία Αιτήματος Μεταβολής Σχολικής Μονάδας  
Η καταχώρηση μιας εισήγησης Μεταβολής Σχολικής Μονάδας ξεκινάει από την επιλογή 

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων της Καρτέλας ΦΟΡΕΙΣ:  

 

Μόλις συνδεθείτε στη σελίδα, θα παρατηρήσετε δύο (2) πεδία:  

 Βαθμίδα: στο πεδίο αυτό καλείστε να επιλέξετε τη βαθμίδα εκπαίδευσης.  

 Μεταβολή: στο πεδίο αυτό καλείστε να επιλέξετε το είδος της σχολικής μεταβολής 

που θέλετε να επεξεργαστείτε 

 

Βαθμίδα Μεταβολή 

Α΄βάθμια  Εισηγήσεις Ιδρύσεων 

 Εισηγήσεις Καταργήσεων 

 Εισηγήσεις Συγχωνεύσεων 

 Εισηγήσεις Υποβιβασμού 
 

Β΄βάθμια  Εισηγήσεις Προαγωγών Καταργήσεις Λυκειακών Τάξεων 

 Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας 

 Μετατροπή Λυκειακών Τάξεων σε ΓΕΛ 

 Μετατροπή ΓΕΛ σε Λυκειακές Τάξεις 

 Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας 

 Ιδρύσεις Λυκειακών Τάξεων 
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Σαν ΠΔΕ καλείστε για κάθε εισήγηση/πρόταση που έχει υποβληθεί από τις Διευθύνσεις της 

περιοχής ευθύνης σας, να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες με την σειρά που 

αναφέρονται: 

 Υποβολή παρατηρήσεων 

 Οριστικοποίηση εισήγησης 

 Έγκριση/απόρριψη εισήγησης   

 

Υποβολή παρατηρήσεων 

Για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες (πεδία) της εισήγησης που έχει υποβληθεί από μια 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς και να υποβάλλετε τις δικές σας παρατηρήσεις/σχόλια, 

επιλέξετε το εικονίδιο . 

Θα μεταφερθείτε σε επόμενη σελίδα, όπου βλέπετε όλα τα πεδία της εισήγησης που έχει 
υποβληθεί από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς και το πεδίο που μπορείτε να εισάγετε 
τις δικές σας παρατηρήσεις/σχόλια. 
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Για να αποθηκεύσετε τις δικές σας παρατηρήσεις/σχόλια θα πρέπει να επιλέξετε το 

εικονίδιο  , διαφορετικά επιλέγετε ακύρωση πατώντας το εικονίδιο . 

Στην περίπτωση που θέλετε να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή/διόρθωση στα πεδία που έχει 

συμπληρώσει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί της.  Προσοχή:   

η Διεύθυνση Εκπαίδευσης μπορεί να τροποποιήσει τα πεδία που έχει συμπληρώσει μόνο 

όταν το πεδίο Κλείδωμα έχει το εικονίδιο  (ανοιχτό).  Στην περίπτωση που το εικονίδιο 

έχει αλλάξει σε  (κλειστό), θα πρέπει να το επιλέξετε και να ʿʿξεκλειδώσετεʾʾ την πρόταση.   

Οι αλλαγές/διορθώσεις θα εμφανιστούν όταν επισκεφτείτε εκ νέου τη συγκεκριμένη 

καρτέλα.    

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να επανέλθετε στην καρτέλα της εισήγησης όσες φορές 

επιθυμείτε. 

 

Οριστικοποίηση εισήγησης 

Έχοντας ελέγξει τα πεδία της εισήγησης και έχοντας υποβάλει τις δικές σας παρατηρήσεις, 

μπορείτε να υποβάλλετε οριστικά την πρόταση σας πατώντας το εικονίδιο  (ανοιχτό).   

Μετά την επιβεβαίωση σας το εικονίδιο θα αλλάξει σε  (κλειστό).  

 

Έγκριση/απόρριψη εισήγησης   

Για να δηλώσετε την έγκριση/απόρριψη της εισήγησης της Διεύθυνση Εκπαίδευσης, θα 

επιλέξετε το εικονίδιο , προκειμένου να μεταφερθείτε στις λεπτομέρειες της 
συγκεκριμένης εισήγησης. Ακολούθως, και εφόσον συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη 

εισήγηση, θα επιλέξετε στο πεδίο Εισήγηση Π.Δ.Ε ορίζοντας σε  το αντίστοιχο πεδίο 
επιλογής. Σε περίπτωση που διαφωνείτε, το πεδίο πρέπει να μείνει άδειο. Σε κάθε 
περίπτωση μπορείτε να συμπληρώσετε και το κείμενο με τις παρατηρήσεις σας, 
προκειμένου να τεκμηριώσετε την απόφασή σας ή να σχολιάσετε οτιδήποτε επιθυμείτε. Το 
περιεχόμενο αυτού θα είναι διαθέσιμο στη συνέχεια και μετά την οριστική σας υποβολή 
στην ΚΥ του ΥΠΑΙΘ, που θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση των προτάσεων. 
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Προσοχή: Όταν το πεδίο Εισήγηση Π.Δ.Ε δεν είναι επιλεγμένο, σημαίνει ότι η ΠΔΕ δεν 

εγκρίνει την εισήγηση της Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οπότε πρέπει να διασφαλιστεί η 

εξέταση όλων των προτάσεων, καθώς η μη επιλογή του πεδίου είναι η προεπιλεγμένη τιμή.  

Γενικές Οδηγίες 

Τα εικονίδια Τύπος Σχολείου & Διεύθυνση Εκπ/σης , ταξινομούν τις εισηγήσεις 

ανάλογα τον Τύπο Σχολείου και της Διεύθυνση Εκπ/σης αντίστοιχα. 

Το εικονίδιο  συμπτύσσει τις εισηγήσεις που έχετε ήδη αποθηκεύσει, ενώ το 

εικονίδιο  τις αναπτύσσει πλήρως. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα της εξαγωγής των 

εισηγήσεων σε μορφή excel για περαιτέρω επεξεργασία και αποθήκευση χρησιμοποιώντας 

το εικονίδιο . 

 

 

 


