
ΣΧΟΛΕΙΑ 1ο Γ/ΣΙΟ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2ο Γ/ΣΙΟ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3ο Γ/ΣΙΟ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1ο ΓΕΛ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2ο ΓΕΛ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3ο ΓΕΛ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1ο ΕΠΑΛ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΕΠΑΛ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
Γ/ΣΙΟ-Λ.Τ. 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΒΕΥΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΛΕΙΝΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΜΕΛΙΤΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 
Λ.Τ. ΛΑΙΜΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΓΕΛ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

1ο ΕΠΑΛ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΙΛΩΤΑ ΓΕΛ ΦΙΛΩΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΑΕΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΕΧΟΒΟΥ

ΠΕ01 +16 +1  -4  -22  -15 +14  -1 +21 +8 +12  -6 +12  -6 +9  -20 +16  -8 +4  -5  -6  -6
ΠΕ02 +27 +61  -27  -14  -41 +9 +2 +7  -13 +10 +7 +13  -26  -4 +3  -4 +5  -17  -21  -10  -23
ΠΕ03  -3 +2  -20  -27  -19  -7 +21 +2  -1  -8 +3 +5  -8  -31  -4  -14  -2 +8 +1  -12 +9

ΠΕ04.01 +1 +5  -4 +10 +1  -5  -7 +3  -15  -1 +1 +1 +8
ΠΕ04.02  
ΠΕ12.08  -5 +20 +4  -7  -1  -2  -3  -9  -3  -2
ΠΕ04.04 +9  -9  -22  -3  -5  -3  -4  -11 +1  -14  -4  -3
ΠΕ04.05 +1  -5  -1  -3  -5  -3

ΠΕ05 +8 +46  -14  -6  -4  -6  -6 +16  -6 +12  -1 +10  -6
ΠΕ06  -2 +8  -6  -4 +13  -10 +6 +14 +14  -8  -6  -12  -6 +2  -8  -12  -6  -6  -6
ΠΕ07 +6 +4 +2  -2  -2 +9  -6 +13 +16 +4  -6  -6  -6
ΠΕ08  -11 +8  -9 +10  -14  -8  -6  -3 +15  -4  -3  -3  -10  -6  -6  -3  -3
ΠΕ09  -6 +6  -5  -8 +7 +11
ΠΕ10  -9  -11  -2  -2  -2  -7 +12  -2  -2
ΠΕ11 +10 +17 +7  -2  -1 +38 +7  -2  -2 +6 +12 +14 +12 +12  -4 +18 +2 +9  -1 +8 +3 +12  -6
ΠΕ13  -2
ΠΕ15 +14 +24  -6 +10 +18  -2  -2  -3 +3  -4  -2  -2
ΠΕ16 +7 +6  -9  -6  -3  -3 +12  -3  -3  -10  -6  -3  -3

ΠΕ19/20 +3 +1 +6 +2 +4 +7  -10  -12  -3 +16 +5 +14 +17  -6 +11 +2  -7 +14 +15  -3  -3
ΖΩΝΗ Δ.Δ.

ΣΕΠ/ PROJECT  -6  -10  -4
ΠΕ17.01/05 

ΠΕ12.01 +7
ΠΕ17.02/06 

ΠΕ12.04 +9 +1  -35
ΠΕ17.03/07 

ΠΕ12.10 +12 +1
ΠΕ17.04/08 +7 +20 +14 +13

ΠΕ14.04

ΠΕ18.02/03/35  -38
ΠΕ18.10  -7

ΠΕ18.12/13/16 +12 +17  -27 +21  -27
ΠΕ18.18  -18
ΠΕ18.31 +11
ΠΕ18.33  -21
ΤΕ01.02 +21
ΤΕ01.05 +7  -13
ΤΕ01.06 +56 +10
ΤΕ01.07 +20 +5
ΤΕ01.23 +18
ΤΕ01.33 +3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -8 -4 -3 -3 -6 -3 -3

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΔ ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ στις 04-09-2017
1η ΟΜΑΔΑ 2η ΟΜΑΔΑ 3η ΟΜΑΔΑ


