
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας:  
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
----- 

 
Αθήνα,        09-02-2015 
 
Αρ. Πρωτ. :Φ11/21498/Δ4 
 
            

ΠΡΟΣ:   
 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη : 15180 - Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email  : t09tee07@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: : Ι. Καπουτσής 

Φ. Τσιώνη 
Τηλέφωνο : 210 344 3278 

: 210 344 3240 
FAX  : 210 344 2365 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠ/ΣΗΣ & 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Π.Ε.Ε.Ε.Κ.) 
(όπως Πίνακας Αποδεκτών) 

  
 

ΘΕΜΑ : «Μεταβολές σχολικών μονάδων Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό 

έτος 2015-2016» 

 

Με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της χώρας το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων προβαίνει στις προβλεπόμενες από την εκπαιδευτική νομοθεσία μεταβολές σχολικών μονά-

δων Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016. 

 

Σύμφωνα με : 

 Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε με την 

παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) 

 Τα άρθρα 5 και 8 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) με θέμα «Έννοια και ίδρυση» και «Ομάδες Προσανατολι-

σμού, Τομείς και Ειδικότητες» αντίστοιχα, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5, άρθρο 25 του Ν. 

4203/2013  (Α΄ 235) «Θέματα Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ.» 

 Τη με αρ.100637/Γ2/30-06-2014 Υ.Α. (Β΄ 1891) με θέμα «Λειτουργία Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ τάξης 

Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου» 



 Τη με αρ. 82029/Γ2/19-07-2011 (Β΄ 1644) Υ.Α. με θέμα «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για την λειτουργία 

τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές 

(ΕΠΑ.Σ.)» και 

 Τη με αρ. 42712/Γ2/20-03-2014 (Β΄ 833) Υ.Α. με θέμα «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα σε ΕΠΑ.Λ.», 

 

παρακαλούνται οι Διευθυντές Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι και 20-02-2015, να ζητήσουν εγγράφως: 

α) Τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί των προτάσεων για κάθε είδους σχολική μεταβολή 

(ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση και μετατροπές σχολικών μονάδων, προσθήκη νέων ομάδων προσα-

νατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητάς τους) για το σχολικό έτος 2015-2016 

(αφού υποβάλλουν τις σχετικές τους προτάσεις στους οικείους Δήμους) και 

β) Την πρόταση των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Π.Ε.Ε.Ε.Κ.) για τις περιπτώσεις ιδρύσεων και προσθήκης ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδι-

κοτήτων σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.3879/2010 (Α΄ 163), όπως τρο-

ποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) όπου ορίζεται το εξής: «Με απόφαση του Υπουρ-

γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια παρέχουν ειδικότητες οργανώ-

νουν τμήματα, σύμφωνα με τις εθνικές περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας, τις προτάσεις 

των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Κατάρτισης….» 

και να κοινοποιήσουν τα ανωτέρω έγγραφα στην υπηρεσία μας και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύν-

σεις Εκπαίδευσης. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αφού συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτι-

κών Συμβουλίων και τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-

τισης, να τις διαβιβάσουν μέχρι και 20-03-2015 στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Επίσης, μαζί με τα ανωτέρω έγγραφα να αποστείλουν 

στην υπηρεσία μας και τα κάτωθι: 

1. Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τις λειτουργικές ανάγκες των προτεινομένων προς ίδρυση σχολι-

κών μονάδων και τομέων – ειδικοτήτων, τις οποίες  θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων 

Δήμων. 

2. Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης μεταφοράς των μαθητών για τις προτεινόμενες προς συγχώνευση και 

κατάργηση σχολικές μονάδες, τις οποίες θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων διοικητι-

κών Περιφερειών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194).  

(Επισυνάπτονται υποδείγματα βεβαιώσεων)  



Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις - εισηγήσεις για τις μεταβολές που αφορούν: α) Ιδρύσεις, συγχωνεύσεις, 

καταργήσεις Επαγγελματικών Λυκείων, β) προσθήκες και καταργήσεις Ομάδων Προσανατολισμού Τομέ-

ων και Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων καθώς και γ) ορισμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις 

Εργαστηριακών Κέντρων θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Προ-

τάσεις-εισηγήσεις που θα αποστέλλονται εγγράφως δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.  

Για την ημερομηνία έναρξης καταχώρισης των προτάσεων-εισηγήσεων οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκ-

παίδευσης και οι Διευθυντές Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης θα ενημερωθούν με νέα εγκύκλιο. Με την 

ίδια εγκύκλιο θα αποσταλούν και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισής τους στο 

πληροφοριακό σύστημα Myschool.  

Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών, η ορθότερη διαχείρι-

ση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που θα διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και 

οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς επανδρωμένων σχολικών 

μονάδων. 

 

Όλες οι προτάσεις και εισηγήσεις θα πρέπει να είναι αναλυτικές, συγκεκριμένες και πλήρως αιτιολογημένες, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. Θα πρέπει (όπου χρειάζεται) να αναγράφεται 

σαφώς:  

1. Το μαθητικό δυναμικό του ΕΠΑ.Λ κατά το σχολικό έτος 2014-2015. 

2. Το εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό του σχολείου για το σχολικό έτος 2015-2016. 

3. Το εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό των προτεινόμενων προς ίδρυση νέων ομάδων προσανατολισμού, 

τομέων και ειδικοτήτων. 

4. Η εξασφάλιση της στέγασης των προτεινόμενων νέων ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτή-

των. 

5. Αν ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι εξασφαλισμένος ή προκύπτει ανάγκη νέου. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, στις οποίες θα πρέπει να 

ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου. Επισημαίνεται ότι σε 

περίπτωση που οι προτεινόμενες προς ίδρυση σχολικές μονάδες είναι ενταγμένες ή πρόκειται να εντα-

χθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης, θα πρέπει να αναφέρεται στις προτάσεις-εισηγήσεις. 

 

Σε κάθε περίπτωση για την υποβολή οποιασδήποτε πρότασης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα 

στη με αρ. πρωτ. 82029/Γ2/19-07-2011 (Β΄ 1644) Υ.Α. με θέμα «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για την λει-

τουργία τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ» και στη με αρ. πρωτ. 42712/Γ2/20-03-2014 (Β΄ 833) Υ.Α. με θέ-

μα: «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα σε ΕΠΑ.Λ.» 

 



Επισημαίνεται ότι θα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη 

διατύπωση της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης 

και την αποφυγή των εκ των υστέρων διαμαρτυριών. 

 

Παρακαλούμε για την  τήρηση όλων των παραπάνω προθεσμιών για την υποβολή των προτάσεων – εισηγή-

σεων και την αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να εκδοθούν οι προβλεπόμε-

νες αποφάσεις και να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι διαδικασίες προγραμματισμού για το σχολικό έτος 

2015-2016, σε ό,τι αφορά τα θέματα λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΓΝΟΣ 
 
 
 
 
 
 

 

Συνημμένα: 
 Υποδείγματα Βεβαιώσεων (2 σελ.) 

 Πίνακας Αποδεκτών (Περιφερειακές Επιτροπές Επαγγ. Εκπ/σης & Κατάρτισης, 2 σελ.) 

 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
 Γραφείο Υπουργού 

 Γραφείο Αναπλ. Υπουργού 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

 Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης 

 Δ/νση Σπουδών, Προγ/των & Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης – Τμήμα Α΄ 

 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης 

 Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης 

 Αυτοτελής Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε. 

 Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ: ……………………………………………..  (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

ΔΗΜΟΣ: ……………………………………………..  (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιώνεται ότι οι λειτουργικές δαπάνες για την περίοδο 01-09-2015 έως 31-12-2015 του προτεινόμενου 

προς ίδρυση ……………………………………. στο Δήμο ………………………….. 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 επιβαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ……………… και θα καλύπτονται από την επιχορήγηση 

που θα λαμβάνει ο Δήμος ……………………. από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης και εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2015 στον κωδικό εξόδων …………… 

 

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ-

ΝΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ……………………………………………..  (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) 

 
 
 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Από τις προτεινόμενες συγχωνεύσεις / καταργήσεις για το σχολικό έτος 2015-2016 της Διεύθυνσης Πρωτο-

βάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ……………………….…….. προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς ………….. μαθητών. 

Υπολογίζεται ότι η δαπάνη για τη μεταφορά των εν λόγω μαθητών για το διάστημα από 01-09-2015 έως 31-

12-2015 ανέρχεται στα ……………………. ευρώ, ενώ η ετήσια δαπάνη θα ανέρχεται περίπου στα …………….. ευρώ . 

Βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του έτους 2015 εγγράφεται πίστωση σε βάρος του Κ.Α.Ε / Κ.Α ……. ύ-

ψους ……………………. ευρώ, ενώ για τα επόμενα έτη η δαπάνη της μεταφοράς των παραπάνω μαθητών θα καλύπτεται 

από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε / Κ.Α. ……………. 

 
 
 
 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
 
 
 



Πίνακας Αποδεκτών 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/νση Παιδείας 

Σταδίου 60, ΑΘΗΝΑ, 10564 

e-mail: dpaidna@patt.gov.gr 

 
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 

Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου  

Αλυκές Ποταμού, ΤΚ 49100, Κέρκυρα 

e-mail: pin@pin.gov.gr 

 
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 

Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου  

Περιοχή ΖΕΠ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ 

e-mail: info@pdm.gov.gr 

 
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 

Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού 

Μοναστηρίου 12 (3ος όροφος), 54629, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

e-mail: dvmaet@pkm.gov.gr 

 
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 

Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού 

Φιλίππου 82, 69100 Κομοτηνή 

e-mail: diedu@pamth.gov.gr 

 
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 

Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού 

Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο, 45221, Ιωάννινα 

e-mail: s.drougas@php.gov.gr 

 
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 

Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου 

Α. Μάτεση, 84100, Ερμούπολη 

e-mail: dak@1730.syzefxis.gov.gr 



 
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 

Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου 

Κουντουριώτη 1, 81100, Μυτιλήνη 

 
9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 

Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού 

Πανεπιστημίου 254 (Κτίριο Β), 26443, Πάτρα 

e-mail: dmaet@pde.gov.gr 

 
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 

Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού 

Αρκαδίου 8, 35 100,  Λαμία 

e-mail: e.moshou@fthiotida.pste.gov.gr 

 
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 

Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού 

Πλατεία Ρήγα Φερραίου (Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου), 41110 ΛΑΡΙΣΑ 

e-mail: dbmath.aet@thessaly.gov.gr 

 
12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού 

Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22100, Τρίπολη 

e-mail: telisganas@arcadia.gr 

 
13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 

Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου 

Πλατεία Ελευθερίας, 71201, Ηράκλειο 


