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Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. Περιφ. Ενότ. Αιτ/νίας  

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  πλήρωση  θέσεων  

Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων,  Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)  και 

Υπευθύνων Τομέα Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Αιτωλοακαρνανίας.   

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία 

της   

    Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις  των παρ. 3 & 4 του άρθρου 17  αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 

απόφασης του Υπουργού  Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ. Β΄) : «Καθορισμός των 

ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας   εκπαίδευσης, των διευθυντών και 

υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων  των διδασκόντων» 

3.. τις διατάξεις των αρ. 16, 17  και 20 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ50/Α/2015) «Επείγοντα Μέτρα 

για την ΠΕ, ΔΕ & ΤΕ και άλλες διατάξεις»  

4. την παρ. 2 του αρ. 14, τα άρθρα 15-17 της  με αρ. Φ.361.22/26/79840/Ε3 Υ.Α. (ΦΕΚ 

915/20-05-2015)με θέμα « Καθορισμός  της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής 

διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων»  

5. την αρ. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-05-2015 εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή ( …) υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων  Δ.Ε.» ( ΑΔΑ 

ΒΝΣΣ 465ΦΘ3-ΙΡΨ) 

6. την αρ. Φ.361.22/52/99664/Ε3/23-06-2015 Εγκύκλιο  «Διευκρινίσεις σχετικά με την 

επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων ΔΕ, ΕΚ και Υπ. 

Τομέων ΕΚ» 



7. την αρ. Φ.361.22/54/102524/Ε3/26-6-215 Εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα «Διευκρινίσεις 

σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 

ΔΕ, ΕΚ και Υπ. Τομέων ΕΚ» 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

Την πλήρωση  των παρακάτω εξήντα εννέα   (69) θέσεων Υποδιευθυντών Γυµνασίων, 

ΓΕ.Λ., ΕΠΑΛ  Ε.Κ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ./ ΣΜΕΑΕ  και των Υπευθύνων Τοµέων ΕΚ  της ∆ιεύθυνσης 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  Αιτωλοακαρνανίας  και καλούµε όλους τους ενδιαφερόµενους 

εκπαιδευτικούς ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόµιµα προσόντα και επιθυµούν,  

να υποβάλουν σχετική αίτηση στον ∆ιευθυντή του Σχολείου τους από την Παρασκευή 26η 

Ιουνίου  2015 και εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο  (2) εργάσιµων ηµερών 

(έως ∆ευτέρα 29  Ιουνίου 2015) για  για τις σχολικές µονάδες που  αναγράφονται στο 

Παράρτηµα του παρόντος εγγράφου.  

 

 

Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 17 του ν.4327/2015) 

Ως Υποδιευθυντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της 

οικείας βαθµίδας µε οκταετή (08) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν 

κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση , την οποία αφορά η επιλογή και οι 

οποίοι δεν έχουν κριθεί υπεράριθµοι.   

Ειδική προϋπόθεση  για την επιλογή σε θέση υποδιευθυντή και υπεύθυνου τοµέα ΕΚ 

είναι ο εκπαιδευτικός να ανήκει σ κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται  για το ΕΚ.  

Ως υποδιευθυντές  ΕΚ στα οποία ασκούνται 250 τουλάχιστον µαθητές και τα οποία 

λειτουργούν σε πρωινό και απογευµατινό ή εσπερινό κύκλο ,καθώς και ως Υπεύθυνοι 

τοµέων ΕΚ  επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε οκταετή ( 08) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι 

οποίοι υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε σχολική µονάδα η οποία εξυπηρετείται από το 

ΕΚ και δεν έχουν κριθεί ως υπεράριθµοι.  

Ειδικά, για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ως υποδιευθυντές µπορούν να επιλέγονται και µέλη ΕΕΠ 

µε οκταετή ( 08) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο 

επιλογής σε οργανική θέση ή θέση επί θητεία στη ΣΜΕΑΕ την οποία αφορά η επιλογή.  

 

Όπου  οι εκπαιδευτικοί  της σχολικής  µονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της 

οκταετούς διακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί µε µικρότερο 

χρόνο υπηρεσίας.  

 

Ειδικότερα: 

 1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης και Ε.Κ. µπορεί να είναι: 

• Για τις θέσεις υποδιευθυντών γυµνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33. 

• Για τις θέσεις υποδιευθυντών Ε.Κ., εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20 καθώς και εκπαιδευτικοί 

κλ ΤΕ.  

2.  Υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. µπορεί να είναι: 



• Υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας και 

επαγγελµατικής Ε.Α.Ε. (ειδικά γυµνάσια, ειδικά ΓΕ.Λ., ειδικά επαγγελµατικά γυµνάσια, 

ειδικά ΕΠΑ.Λ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), µόνιµοι εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των 

αντίστοιχων προς τα διδασκόµενα γνωστικά αντικείµενα κλάδων, εφόσον έχουν τα 

προσόντα διορισµού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν οργανικά σε 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.∆.∆.Υ. ή έχουν διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.∆.∆.Υ., καθώς και τα µέλη του Ε.Ε.Π.. Επιπλέον και µόνο για τις θέσεις 

∆ιευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του Π.∆. 

323/1993, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. 

3. ∆εν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί 

τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα µε την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ. ν. 3528/2007, Α΄ 

26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 

του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του 

οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειµενικών κριτηρίων που προσκοµίζονται κατά τη 

διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή µε σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας. 

4. Όπου στις διατάξεις του ν.4327/2015 προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, 

υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δηµόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς 

και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωροµισθίων µε 

αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Όπου στις διατάξεις του 

προαναφερόµενου νόµου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση 

διδακτικού έργου σε µονάδες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες 

κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συµβούλου, δ) η θητεία σε 

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεµάτων και σχολικών 

δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των  υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ 

και Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων. 

Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.∆.∆.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα ∆ιάγνωσης, 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.) ή ΚΕ.∆.∆.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τµήµατα 

Ένταξης, σε προγράµµατα παράλληλης στήριξης, σε προγράµµατα διδασκαλίας στο σπίτι ή 

στις εκπαιδευτικές δοµές Ε.Α.Ε. που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του 

άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199). 

5. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύµατα επιλογής της 

παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν.45327/2015 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το 

χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο 

τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο. 

 

 

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά : 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στον ∆ιευθυντή του 

Σχολείου  που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύεται από: 

1. Βιογραφικό σηµείωµα  



2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο 

εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα µε την ποινή της 

προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 109 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού 

της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6  του 

άρθρου 17 του ν. 4327/2015.  

 

Κριτήρια επιλογής (άρθρο 20 του ν.4327/2015) 

Κριτήρια επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ είναι ιδίως η προσωπικότητα 

και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά 

κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους 

εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία 

συνάγεται από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως 

το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή 

επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη 

γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε., υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή 

καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και 

συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών 

οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και β) την 

υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική 

εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού 

έργου. 
 

Κρίση και επιλογή (άρθρο 25 του ν.4327/2015) 

Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεδρίασή του και με 

βάση τα κριτήρια του άρθρου 20 του ν. 4327/2015, αφού συγκροτήσει εφορευτική 

επιτροπή, προβαίνει σε μυστική ψηφοφορία και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση 

επιλογής υποδιευθυντή ή όπου απαιτείται υποδιευθυντών της σχολικής μονάδας και 

εργαστηριακών κέντρων, καθώς και υπευθύνων τομέων Ε.Κ..  

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. που προβλέπεται εκλογή 

περισσότερων του ενός υποδιευθυντή, οι εκλογείς  σημειώνουν στο ψηφοδέλτιο μέχρι 

τόσους σταυρούς όσες και οι θέσεις των υποδιευθυντών που προβλέπονται. 

Η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της επιλογής 

διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής στο διευρυμένο ΠΥΣΔΕ, το 

οποίο διενεργεί τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της 

διαδικασίας διαμόρφωσης της απόφασης. 

Σε περίπτωση που το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ εγκρίνει την επιλογή του συλλόγου των 

διδασκόντων, επικυρώνει με πράξη του την τοποθέτηση. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει 

να αιτιολογήσει πλήρως την απόφασή του αυτή προς τον Περιφερειακό Διευθυντή 

Εκπαίδευσης, ο οποίος παίρνει την τελική απόφαση. 

 Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταση, η τοποθέτηση 

γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου 

υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα κριτήρια. 

 



Συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων 

Ο σύλλογος βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν 

τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. 

Ο ΣΔ συγκαλείται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του νυν διευθυντή ως 

προέδρου (όχι του νεοεκλεγέντος). Επειδή η συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι έκτακτη, η 

γνωστοποίηση γίνεται ή με ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του 

σχολείου ή με προφορική ειδοποίηση.  

Οι αποφάσεις του ΣΔ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Όταν οι 

προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει από 

την ψηφοφορία θεωρείται απόν. 

Οι αποφάσεις του ΣΔ καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και 

υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην 

ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί. 

 

 

 

Παρακαλούμε  για την ενημέρωση των εκπ/κών με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο. 

Ωστόσο επισημαίνουμε ότι ευθύνη για την ενημέρωση φέρει ο κάθε εκπαιδευτικός χωριστά 

καθώς  οφείλει να ενημερώνεται για τα έγγραφα που διακινούνται στο σχολείο του και 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.  

  

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 
Σπυρίδων Ι. Παπαθανασίου.  

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ 

- Περιφ. Δ/νση Π.Ε.  & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας 

 

 

 

-- Ακολουθεί παράρτημα --  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

1 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2 

2 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 

3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1 

4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 

5 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 

6 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 

7 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 

8 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 

9 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 

10 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 

11 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 

12 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 

13 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 

14 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 

15 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ 1 

16 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 1 

17 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ    1 

18 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

1 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 

2 2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 

3 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1 

4 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 

5 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 

6 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 

7 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

1 1o ΕΠΑ.Λ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 

2 1ο ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2 

3 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 

4 2ο ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

1 Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 

2 Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 

3 Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

1   ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 

2 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 

3 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 

 

8 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 

9 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 

10 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 

11 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 1 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Ε.Κ.) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΓΑΣΡΗΡΙΩΝ Ε.Κ. 

 

1. Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

 

2. Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Α/Α 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 

ΤΟΜΕΩΝ 

1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 

2 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
1 

3 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ              ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - 

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 
1 

4 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ,  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

(ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ) 

1 

Α/Α 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 

ΤΟΜΕΩΝ 

1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  1 

2 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ  

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

1 

3 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  
1 

4 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 
1 

5 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                    

(2ο ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) 
1 

6 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ            

(2ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) 

1 

7  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

(ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ) 
1 

8 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ,  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ  

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

(ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ) 

1 

9 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ,  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 



3. Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ,  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

(ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) 

Α/Α 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 

ΤΟΜΕΩΝ 

1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  1 

2 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  
1 

3 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
1 

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 
1 


