
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ  

                   ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005  
                   ΤΗΛ. 2424350201 
                   FAX. 2424065207 
     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                Αριθ. Απόφασης 104/2020  

                                                                                       Ημερ. Απόφασης 30/10/2020 
                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
      Πρακτικού από τη Κεκλεισμένων των Θυρών Τακτική Συνεδρίαση  Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 15/2020  από    
30/10/2020 
   Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο  σήμερα την 30η  Οκτωβρίου  2020, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:00 συνεδρίασε κεκλεισμένων των  θυρών  
δια ζώσης  το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν  της αριθ. 6118/ 26/10/2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα -13- μέλη, ήτοι 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Αγάλλου Μαρία (Πρόεδρος), Αθανασίου Νικόλαος (Μέλος), Αναγνώστου Αλεξάνδρα (Μέλος), Αναγνώστου Παναγιώτης (Μέλος), Θεοδώρου 
Χαρίκλεια (Μέλος), Καλογιάννη Αικατερίνη (Μέλος), Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Κοντοστάθη Σπυριδούλα (Αντιπρόεδρος), Μαλαματενιας 
Θεόδωρος (Μέλος), Σκιάνης Δημητριος (Μέλος), Στέλλας Αλέξανδρος (Μέλος), Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης (Μέλος), Φλωρούς Χρήστος (Μέλος) 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
Καλογιάννης Θεόδωρος (Γραμματέας), Μπέλλος Γεώργιος (Μέλος), Τσουκανάς Μ. Παναγιώτης (Μέλος) προσηλθε στο 5ο θέμα της ΗΔ, Χλίβας 
Κωνσταντίνος (Μέλος) 
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν. 
ΘΕΜΑ 6   
Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολ. Έτος 2021-2022 
 ΑΠΟΦΑΣΗ  
Στην συνεδρίαση παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Πέτρος  Βαφίνης   και η υπάλληλος κ. Δημητρακοπούλου Ιόλη  για την τήρηση των πρακτικών. 
Η  Πρόεδρος  κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  και εισηγούμενη  το 6ο  θέμα της ημερήσιας  διάταξης ανέγνωσε  τα κάτωθι  έγγραφα 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Ε' ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΚΟΙΝ. : Υ.ΠΑΙ.Θ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ & 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΣ: τον κ. Δήμαρχο του Δήμου Αλοννήσου



 
 
ΘΕΜΑ: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2021-2022» 
ΣΧΕΤ : Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 136882/ΓΔ4/09-10-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Σε εφαρμογή του παραπάνω σχετικού εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά στο πλαίσιο σχεδιασμοΰ λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, το οποίο σας κοινοποιούμε, συνημμένα, σας αποστέλλουμε 
πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου σας. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΣ: Καμία μεταβολή. 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της πρότασης που σας αποστέλλουμε, το 

αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020, προκειμένου να τη διαβιβάσουμε στο Υ.ΠΑΙ.Θ. όπως προβλέπεται. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α' 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β' 

 
 
                                                                          

 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 09-10-2020 

Αρ. Πρωτ. 136882/ΓΔ4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 
• Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

για το σχ. έτος 2021-2022 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου 3, των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 4, των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 5, 

των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 8 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 59 του ν. 1566/1985 (Α' 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (Α' 147) όπως ισχύουν, του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α' 5), των άρθρων 
4, 6, 8 και 34 του ν. 3699/2008 (A' 199) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 7 και του άρθρου 17 του ν. 4547/2018 (Α' 102), 
του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4327/2015 (Α' 50) και το άρθρο 66 του ν. 
4386/2016 (Α' 83), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνει σε μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς, μετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τομέων 
και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. και στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια) με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών 
αναγκών. 

Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 
Α) Ο αριθμός των μαθητών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι 

μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων 
σχολικών μονάδων. Οι προτάσεις συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων πρέπει να γίνονται με βάση τα οριζόμενα κριτήρια της παρ. 
1 του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α' 5). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, για τις 
οποίες πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου. Επιπλέον, για τις 
περιπτώσεις ιδρύσεων, προαγωγών και συγχωνεύσεων απαιτείται η εξασφάλιση κατάλληλης στέγασης. 

Β) τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ.2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α' 109) όπως τροποποιήθηκε από την 
παρ. 1 και την παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 και στις με αρ. πρωτ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, 
Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (Β' 1507) ΚΥΑ για την Π/θμια Εκπ/ση, στη με αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 (Β' 2451) ΚΥΑ και 
στο άρθρο 116 του ν. 4610/2019 (Α' 70) για τη Δ/θμια Εκπ/ση, στη με αρ. πρωτ. 42712/Γ2/20-03-2014 (Β' 833) ΚΥΑ, στο άρθρο 
116 του ν. 4610/2019 (Α' 70) και στη με αρ. πρωτ. Φ12/134644/Δ4/08- 08-2017 (Β' 2891) ΥΑ για την Επαγγελματική Εκπ/ση και 
στα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (Α' 159), στο Π.Δ. 603/1982 (Α' 117) όπως ισχύει, στις με αρ. πρωτ. 68755/Δ3/26- 
04-2017 Υ.Α. (Β' 1606), 100575/Δ3/15-06-2017 Υ.Α. (Β' 2103) και 100371/Δ3/15-06-2017 Υ.Α. (Β' 2103) για την Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση. 

Ι) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
1) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να καταχωρίσουν τις προτάσεις τους 

ΠΡΟΣ:



μέχρι 30-10-2020 για τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων - κατ’ εφαρμογή του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α' 5) - και μέχρι 
05-11-2020 για τις υπόλοιπες μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τις 
σχετικές φόρμες στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool, σύμφωνα με τις αναρτημένες σε αυτό οδηγίες. 

Η καταχώριση των προτάσεων-εισηγήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και δεν θα λαμβάνονται υπόψη προτάσεις που 
αποστέλλονται εγγράφως. 
Διευκρινίζεται ότι στις συγκεκριμένες φόρμες δεν υποβάλλονται προτάσεις μεταβολών: α) πρότυπων-πειραματικών σχολείων 
και 
β) σχολικών μονάδων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

2) Οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 
(Α' 118), πρέπει εγγράφως να αποστείλουν προς τους Δήμους τις προτάσεις που θα καταχωρίσουν στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Myschool για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, υποβιβασμό, κατάργηση, μετατροπή, 
προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. και τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια) για το 
σχολικό έτος 2021-2022 και να ζητήσουν τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί αυτών, στην οποία ρητά θα 
προσδιορίζεται το ζήτημα της στέγασης. Σημειώνεται ότι το σχετικό έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας. 

Οι προτάσεις που αφορούν σε μεταβολές ΣΜΕΑΕ της παρούσας, υποβάλλονται αφού έχουν συμπεριλάβει στο σκεπτικό τους 
την εισήγηση του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ.. 

Επισημαίνεται ότι οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης πρέπει να αποστείλουν προς τους Δήμους έγγραφο με 
κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας, ακόμα και στην περίπτωση που δεν προτείνουν κάποια σχολική μεταβολή. 

Στις σχολικές μεταβολές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. συμπεριλαμβάνονται και αιτήματα μεταφοράς έδρας, όπως προβλέπεται με την περ. ζ 
της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 (Α'199), όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (Α' 17) 

3) Οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αφού συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων 
θα τις διαβιβάσουν μέχρι 20-11-2020 στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις. 

Μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα αποστείλουν: 
α) Γ ια όλες τις προτεινόμενες ιδρύσεις, προαγωγές και προσθήκες τομέων/ειδικοτήτων: 
i) Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων που θα εκδώσουν οι οικείες Σχολικές Επιτροπές Π/θμιας ή Δ/θμιας 

Εκπ/σης (παρ. 4 του άρθρου 243 του ν. 3463/2006 - Α' 114). 
ii) Βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Α' 
145) 

iii) Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για το κόστος μεταφοράς των μαθητών που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των 
οικείων Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α' 145) και την με αρ. 50025/2018 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά 
μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β' 4217) - μόνο για ιδρύσεις Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων 
και για ιδρύσεις Λυκειακών Τάξεων σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια. 

β) Για τα προτεινόμενα προς συγχώνευση και κατάργηση σχολεία: 
Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για το κόστος μεταφοράς των μαθητών που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των 

οικείων Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α' 145) και την με αρ. 50025/2018 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών 
δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β' 4217). (Επισυνάπτονται υποδείγματα βεβαιώσεων) 

γ) Για όλες τις προτεινόμενες σχολικές μεταβολές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. επιπλέον των ανωτέρω (έγγραφα των περιπτώσεων α και β) 
απαιτείται και εισήγηση Κ.Ε.Σ.Υ., η οποία αποστέλλεται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην αρμόδια Διεύθυνση Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

Εκπρόθεσμες ή συμπληρωματικές εισηγήσεις των Κ.Ε.Σ.Υ., πέραν των οριζόμενων προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου, δεν 
θα λαμβάνονται υπόψη. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων θα αποσταλούν στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ., σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, ως εξής: 

> στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π/θμιας Εκπ/σης, όταν αφορούν σε σχολικές μονάδες 
Π/θμιας Εκπ/σης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά) Ηλεκτρονική διεύθυνση: spudonpe@minedu.gov.gr 

> στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης, όταν αφορούν σε σχολικές μονάδες 
Δ/θμιας Εκπ/σης (Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια) Ηλεκτρονική διεύθυνση: spoudonde@minedu.gov.gr 

> στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όταν αφορούν σε σχολικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπ/σης 
(Επαγγελματικά Λύκεια) 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: depek_spoudon@minedu.gov.gr 

> στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όταν αφορούν σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: deae2@minedu.gov.gr 
Σε περίπτωση που οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων αφορούν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας 

διαφορετικών Διευθύνσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., θα πρέπει να αποσταλούν αντίτυπα των αποφάσεων ξεχωριστά σε κάθε αρμόδια 
Διεύθυνση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

ΙΙ) Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης πρέπει μέχρι 27-11-2020 για τις συγχωνεύσεις σχολικών 

μονάδων- κατ’ εφαρμογή του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α' 5) - και μέχρι 04-12-2020 για τις υπόλοιπες σχολικές 
μεταβολές, να υποβάλουν την εισήγησή τους στις αντίστοιχες ειδικές φόρμες εισηγήσεων του Myschool, αφού μελετήσουν και 
επεξεργαστούν τις προτάσεις των Διευθύνσεων περιοχής ευθύνης τους. 

Διευκρινίζεται ότι οι προτάσεις στο Myschool υποβάλλονται από τον Διευθυντή Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Στη 



συνέχεια ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά ή αρνητικά επ’ αυτών. 
Εάν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης επιθυμεί να εισηγηθεί μεταβολή, η οποία δεν έχει προταθεί από τον 
Διευθυντή Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αυτή πρέπει να υποβληθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας και ως εξής: 

> να ζητήσει από τον Διευθυντή Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλει τη σχετική πρόταση και να σημειώσει στο 
αντίστοιχο πεδίο την εισήγησή του (θετική ή αρνητική). 

> Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης μπορεί να προχωρήσει στην ηλεκτρονική καταχώριση της 
εισήγησής του. 

> Σε ό,τι αφορά σε προτάσεις Περιφερειακών Διευθυντών για μεταβολή σε ΣΜΕΑΕ, πρέπει απαραιτήτως να 
συνοδεύονται από εισήγηση του οικείου ΚΕΣΥ (ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ) η οποία ρητά θα αναφέρεται στο σκεπτικό της 
αιτιολόγησης τους και στη συνέχεια να ζητηθεί η υποβολή της πρότασης από το Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

Όλες οι προτάσεις πρέπει να είναι αναλυτικές, συγκεκριμένες και πλήρως αιτιολογημένες στα αντίστοιχα πεδία υποβολής 
των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα στο Myschool. 
Κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής πρότασης 
προς όφελος των μαθητών 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 για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
Συν.: 7 σελ. 
Εσωτ. Διανομή 
Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζαχαράκη 
Γραφείο Γεν. Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. & Ειδ. Αγ. 
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε & Δ.Ε. 
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Π.Ε., Τμ. Α' 
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α' 
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης, Τμ. Β' 
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμ. Α' 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Παράρτημα της με αρ. πρωτ. 136882/ΓΔ4/09-10-2020 εγκυκλίου με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022» 
Η υποβολή των προτάσεων - εισηγήσεων σας για τις σχολικές μεταβολές θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και 
αναλυτική και θα πρέπει να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία κατά περίπτωση: 
ΙΔΡΥΣΕΙΣ 

1. Η ακριβής ονομασία και η έδρα του σχολείου (Η καταχώριση μπορεί να γίνει στο πεδίο της έδρας στη φόρμα υποβολής 
των προτάσεων στο myschool). 

2. Η οργανικότητα της νέας μονάδας (για την Πρωτοβάθμια). 
3. Η εξασφάλιση της στέγασης (ύπαρξη υφιστάμενου κτιρίου). 
4. Προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό. 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ 
1. Οργανικότητα συγχωνευόμενων / καταργούμενων σχολείων (για την Πρωτοβάθμια). 
2. Υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό και προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό νέου σχολείου. 
3. Ακριβής ονομασία, οργανικότητα (για την Πρωτοβάθμια) και έδρα νέου σχολείου (για συγχωνεύσεις). 
4. Αριθμός μεταφερόμενων μαθητών και χιλιομετρική απόσταση μεταφοράς. 
5. Κριτήρια παρ. 1 του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (για συγχωνεύσεις). 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ / ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ (για Πρωτοβάθμια) 
1. Υφιστάμενη και προτεινόμενη οργανικότητα 
2. Υφιστάμενο και προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό 
3. Η εξασφάλιση της στέγασης (για προαγωγές) 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! 
Οι βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τα λειτουργικά έξοδα των προτεινόμενων προς ίδρυση/προαγωγή σχολείων και 

προσθηκών Τομέων/Ειδικοτήτων θα πρέπει να εκδοθούν από την αρμόδια κατά περίπτωση Ενιαία Σχολική Επιτροπή Π/θμιας ή 
Δ/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. 

Οι βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα των προτεινόμενων προς ίδρυση/προαγωγή 
σχολείων και προσθηκών Τομέων/Ειδικοτήτων θα πρέπει να εκδοθούν από την Οικονομική Υπηρεσία του αρμόδιου Δήμου. 

Οι βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για το κόστος μεταφοράς για τις περιπτώσεις καταργήσεων / συγχωνεύσεων σχολικών 
μονάδων καθώς και ιδρύσεων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων / ιδρύσεων Λυκειακών Τάξεων σε Μουσικά και 
Καλλιτεχνικά Γυμνάσια θα πρέπει να εκδοθούν από την Οικονομική Υπηρεσία της αρμόδιας Περιφέρειας και θα αναφέρουν το 
απαιτούμενο ποσό από 0109-2021 έως και 31-12-2021 και το απαιτούμενο (κατά προσέγγιση) ετήσιο ποσό για κάθε επόμενο 
έτος. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς ότι υπάρχει δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων. Για τις βεβαιώσεις 
επισυνάπτονται υποδείγματα.  



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΣΗ/ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
Βεβαιώνεται ότι οι λειτουργικές δαπάνες για την περίοδο 01-09-2021 έως 31-12-2021 του προτεινόμενου προς 

ίδρυση/προαγωγή .................................................................................................................................... στο Δήμο 
 ..................................................  Δημοτική Ενότητα/Κοινότητα  ....................................................  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 σχολείου 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 
Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2021 στον κωδικό εξόδων  

Η ανωτέρω επιχορήγηση επαρκεί για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του προτεινόμενου προς ίδρυση  
Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ)  

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΣΗ/ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ..........................................  
ΔΗΜΟΣ ..........................................  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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/προαγωγή  στο Δήμο 
 ......................................................................... επιβαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Οι λειτουργικές δαπάνες 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   στον
 ........................................................................................................................... ΑΛΕ   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 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ...................................  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Από τις προτεινόμενες συγχωνεύσεις / καταργήσεις για το σχολικό έτος 2021-2022 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας / 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ......................................................................................................  προκύπτει η ανάγκη 
μεταφοράς ..................... μαθητών. 

Υπολογίζεται ότι η δαπάνη για τη μεταφορά των εν λόγω μαθητών για το διάστημα από 0109-2021 έως 31-12-2021 
ανέρχεται στα ......................................................................................... ευρώ, ενώ η ετήσια δαπάνη θα ανέρχεται 
περίπου στα........................... ευρώ. 

Βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του έτους 2021 εγγράφεται πίστωση σε βάρος του ΑΛΕ / Κ.Α  ύψους
ευρώ, ενώ για τα επόμενα έτη η δαπάνη της μεταφοράς 
των παραπάνω μαθητών θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του ΑΛΕ / Κ.Α ...............................................  

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

Η' ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ...................................  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Από την προτεινόμενη ίδρυση του Μουσικού/Καλλιτεχνικού Γυμνασίου..............................................................  

/ ..... Λυκειακής Τάξης στο Μουσικό/Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο .................................................................  για το σχολικό 
έτος 2021-2022 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης......................................................... προκύπτει η ανάγκη 
μεταφοράς ..................... μαθητών. 

Υπολογίζεται ότι η δαπάνη για τη μεταφορά των εν λόγω μαθητών για το διάστημα από 0109-2021 έως 31-12-2021 
ανέρχεται στα ......................................................................................... ευρώ, ενώ η ετήσια δαπάνη θα ανέρχεται 
περίπου στα.............................. ευρώ. 

Βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του έτους 2021 εγγράφεται πίστωση σε βάρος του ΑΛΕ / Κ.Α  ύψους
 ................................... ευρώ,ενώ για τα επόμενα έτη η δαπάνη της μεταφοράς 
των παραπάνω μαθητών θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του ΑΛΕ / Κ.Α ..............................................  

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. / ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
Βεβαιώνεται ότι οι λειτουργικές δαπάνες για την περίοδο από 01-09-2021 έως 31-12-2021 του/της προτεινόμενου/-

ης προς προσθήκη Τομέα/Ειδικότητας  ......................................................................................................................... στο 
 ................................  ΕΠΑΛ/ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ του Δήμου ................................................. Δημοτική ............. Ενότητα /Κοινότητα   
ανέρχονται κατά προσέγγιση 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/της ως άνω Τομέα/Ειδικότητας του ΕΠΑ.Λ. 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 Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 
2021 στον κωδικό εξόδων .........................................................................................  

Η ανωτέρω επιχορήγηση επαρκεί για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του προτεινόμενου προς προσθήκη 
Τομέα/Ειδικότητας. 

Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. / ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ..........................................  (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 
ΔΗΜΟΣ ..........................................  (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) 

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 του/της προτεινόμενου/-ης προς προσθήκη Τομέα/Ειδικότητας  ...........................................  στο  .......  
ΕΠΑΛ/ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ ....................................................  του Δήμου  .......................................................  επιβαρύνουν το 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου   

Οι λειτουργικές δαπάνες 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  ......................................................................................  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 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

   Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
   Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του  ν. 
3463/2006   και 3852/2010 
                                                       Αποφασίζει   ΟΜΟΦΩΝΑ  
Γνωμοδοτεί  για τα σχολεία  του δήμου Αλοννήσου καμία  μεταβολή 
   Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό   104/2020 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.  
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
Αγάλλου Μαρία                                                                  Αθανασίου Νικόλαος 
                                                                                               Αναγνώστου Αλεξάνδρα  
                                                                                               Αναγνώστου Παναγιώτης 
                                                                                               Θεοδώρου Χαρίκλεια  
                                                                                               Καλογιάννη Αικατερίνη  
                                                                                               Καλογιάννης Μιχαήλ  
                                                                                               Κοντοστάθη Σπυριδούλα 
                                                                                               Μαλαματενιας Θεόδωρος 
                                                                                               Σκιάνης Δημητριος  
                                                                                               Στέλλας Αλέξανδρος  
                                                                                               Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης  
                                                                                               Φλωρούς Χρήστος  
                                                                                               Τσουκανάς Μ. Παναγιώτης 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


