
16/8/2021 Σα κενά που αποτυπώνονται ςτον πίνακα είναι λειτουργικά και θα διαφοροποιηθοφν μετά την τοποθζτηςη των εκπαιδευτικών που ςυμπληρώνουν ωράριο ςε άλλη ςχολική μονάδα και προηγοφνται των υπολοίπων.
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Α΄ ΜΑΓΝΗΙΑ 
5ο Γ/ΙΟ ΒΟΛΟΤ -2 -22 -7 -10 -2 -9

8ο Γ/ΙΟ ΒΟΛΟΤ -4 -13 -8 -19 -8 -17 -4 -4 -12 -22

8ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΤ -10 -47 -22 -14 -6 -2 -22 -6 -6 -6 -3 -20 -6

1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΤ -6 -9 -3 -4 -2 -20 -27 -18 -6

ΕΠΕΡΙΝΟ Γ/ΙΟ -3 -2 -3 -3 -3

ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ -4 -10 -4 -11 -6 -3

2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΤ -1 -5 -1 -10 -1 -9 -9 -20

1ο Γ/ΙΟ ΒΟΛΟΤ -7 -22 -5 -18 -10 -2

3ο Γ/ΙΟ ΒΟΛΟΤ -6 -26 -10 -2 -12 -10 -12 -6 -6

1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΤ -11 -4 -6 -10 -8 -2 -6

3ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΤ -1 -11 -13 -8 -22 -30 -8 -8 -6 -7 -22

5ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΤ -22 -4 -6 -3 -6 -3

6ο Γ/ΙΟ ΒΟΛΟΤ -2 -18 -24 -11 -12 -10 -11 -4 -8 -4

6ο Γ/ΙΟ Β (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΤΛΑΚ) -6 -31 -6 -5 -2 -3 -3 -13 -6 -3 -6 -5 -4 -3 -2 -3

7ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΤ -1 -5 -7 -8 -2 -6 -5 -8 -6 -25 -6

Γ/ΙΟ ΙΩΛΚΟΤ -2 -4 -6 -6 -8 -6 -8 -6 -8 -6 -4

3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΤ -7 -4 -1 -2 -3 -5 -15 -7 -8 -7 -20 -34 -33 -14 -9 -9

7ο Γ/ΙΟ ΒΟΛΟΤ -8 -46 -22 -9 -13 -22 -8 -8 -18 -12 -7

7ο Γ/ΙΟ Β (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΤΛΑΚ) -4 -21 -8 -3 -1 -2 -3 -9 -4 -4 -2 -4 -4 -3 -1 -2

9ο Γ/ΙΟ ΒΟΛΟΤ -8 -22 -9 -13 -14 -14 -8 -26 -8

6ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΤ -1 -21 -13 -20 -2 -16 -6 -8 -2 -25 -4 -6

4ο Γ/ΙΟ ΒΟΛΟΤ -4 -11 -8 -6 -11 -2 -4 -12

10ο Γ/ΙΟ ΒΟΛΟΤ -6 -14 -7 -8 -12 -12 -28 -4 -10 -24 -14 -12 -8 -6

4ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΤ -11 -49 -30 -1 -12 -8 -21 -3 -17 -17 -14 6

3ο Γ/ΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑ -8 -29 -20 -9 -14 -30 -8 -38 -10

2ο Γ/ΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑ -4 -21 -4 -11 -11 -7 -4 -6 -11 -4 -2 -9 -7

4ο Γ/ΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑ -24 -14 -6 -8 -8 -18 -4 -12 -8 -10 -13 -9 -10

2ο ΓΕΛ Ν.ΙΩΝΙΑ -2 -27 -5 -10 -2 -7 -8 -8 -6 -10

2ο ΕΠΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑ -9 -5 -3 -13 -4 -20 -26 -32 -47 -12 -26

1ο ΕΠΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑ -1 -28 -17 -5 -50 -6 -20 -69 -33 -20 -24 -34 -4 -20 -28 -17

4ο ΕΠΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑ -3 -4 -15 -6 -3 -24 -9 -3 -3 -20 -23 -31 -11 -50 -21 -23 -17

Γ/ΙΟ ΑΓΡΙΑ -4 -4 -7 -7 -11 -6 -6 -3

ΓΕΛ ΑΓΡΙΑ -4 -4 -6 -5 -3 -6 -3 -6

ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑ -4 -7 -5 -12 -7 -2 -3 -2 -4 -9 -30 -3 -30 -12 -17

Γ/ΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΤ -5 -8 -6 -8 -6

Γ/ΙΟ Ν. ΑΓΧ (ΦΤΛΑΚ) -11 -4 -1 -1 -1 -3 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1

ΓΕΛ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΤ -9 -13 -14 -4 -6 -11

1ο Γ/ΙΟ ΑΛΜΤΡΟΤ -9 -12 -5 -8 -10 -6 -8 -6 -3

2ο Γ/ΙΟ ΑΛΜΤΡΟΤ -10 -5 -7 -6 -10 -10 -9 -9

ΓΕΛ ΑΛΜΤΡΟΤ -23 -20 -2 -6 -6 -6 -5

Γ/ΙΟ ΕΤΞΕΙΝΟΤΠΟΛΗ -15 -29 -12 -6 -6 -10 -6 -6 -6 -8 -6 -2 -6

ΕΠΑΛ ΑΛΜΤΡΟΤ -7 -1 -11 -3 -12 -5 -12 -16 -9 -5 -23 -19 -46 -15 -33

Γ/ΙΟ ΠΣΕΛΕΟΤ -6 -5 -2 -3 -3 -13 -6 -6 -3 -5 -3 -1 -3

ΛΣ ΟΤΡΠΗ -23 -42 -21 -16 -5 -37 -9 -3 -4 -6 -7 -4

Γ/ΙΟ ΒΕΛΕΣΙΝΟΤ -8 26 -5 -7 -6 -9 -9 -4

ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΙΝΟΤ -4 -8 -4 -18 -18 -40 -5 -13 -3 -18

ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΙΝΟΤ -4 -19 -8 -5 -2 -15 -7 -16 -16 -13 -10 -3 -4

Γ/ΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ -6 -11 -12 -5 -3 -3 -6 -3 -5 -4 -3 -1 -3

ΓΕΛ ΚΑΝΑΛΙΩΝ -5 -1 -6 -4 -3 -7 -7 -10

Γ/ΙΟ ΣΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΤ -10 -3 -5 -6 -4 -4 -5 -3 -4 -6

Γ/ΙΟ ΛΕΧΩΝΙΩΝ -44 -6 -4 -6 -6 -6 -8 -6 -6 -2

Γ/ΙΟ ΜΗΛΕΩΝ -3 -5 -10 -5 -7 -3 -2 -6

Γ/ΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ -6 -12 -2 -3 -3 -5 -6 -6 -3 -6 -5 -4 -3 -1 -3

ΓΕΛ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ -5 -8 -21 -12 -10 -10 -32 -3 -7 -7 -10 -6

Γ/ΙΟ ΖΑΓΟΡΑ -6 -13 -12 -5 -2 -3 -6 -6 -3 -6 -3 -2 -5

ΓΕΛ ΖΑΓΟΡΑ -5 -3 -12 -10 -10 -32 -3 -7 -7 -10

Γ/ΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΗ -22 -6 -10 -4 -6 -6 -26 -2 -6 -8 -2 -6 -4 -8

ΓΕΛ ΑΡΓΑΛΑΣΗ -7 -12 -12 -20 -2 -10 -3 -9 -12

ΕΠΑΛ ΑΡΓΑΛΑΣΗ -2 -8 -7 -3 -2 -1 -6 -2 -2

ΛΣ ΣΡΙΚΕΡΙΟΤ -11 -2 -13 -17 -12 -13 -3 -45 -9 -3 -5 -9 -2 -3

ΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ -12 -37 -17 -20 -16 -36 -20 -8 -6

Β΄ ΜΑΓΝΗΙΑ 
Γ/ΙΟ ΚΙΑΘΟΤ -2 -41 -17 -7 -10 -11 -45 -10 -12 -10 -2 -12 -23 -9 -6

ΓΕΛ ΚΙΑΘΟΤ -14 -25 -4 -16 -16 -36 -3 -1 -5 -19 -16 -6

ΕΠΑΛ ΚΙΑΘΟΤ -4 -19 -17 -8 -5 -2 -15 -13 -7 -5 -81 -5 -23

Γ/ΙΟ ΚΟΠΕΛΟΤ -34 -24 -10 -4 -6 -6 -26 -10 -12 -4 -6 -8 -12 -6 -4 -6

ΓΕΛ ΚΟΠΕΛΟΤ -42 -31 -14 -4 -3 -12 -3 -11

ΕΠΑΛ ΚΟΠΕΛΟΤ -2 -11 -2 -5 -3 -1 -9 -8 -2 -2 -4 -4 -4 -20

ΛΣ ΓΛΩΑ -11 -25 -13 -17 -12 -13 -3 -45 -4 -5 -3 -5 -14 -3 -3

ΛΣ ΑΛΟΝΝΗΟΤ -76 -33 -17 -12 -13 -3 -45 -9 -13 -3 -5 -14 -3 -3


