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ΘΕΜΑ: «Ορισμός Προσωρινών Αναπληρωτών Διευθυντών σε κεν

Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 

Η  Διευθύντρια

Έχοντας υπόψη:  
 

1. τις διατάξεις του άρθρου 11, 

2. τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ167,τ. Α/30

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

3. την με αριθμ. 170405/ΓΓ1/28

ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης», 

4. την παρ. 17 της υπ. αριθ. Δ/5716/88 απ. Υπ. Υγείας και το εδ. Ε της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 

1824 / 88 που κύρωσε την άνω Απ. Δ/5716/88 και ισχύει,

5.  τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/ τ. Α΄ /03

λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών 

τακτικών και αναπληρωτών μελών των συμβουλίων αυτών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

123 του ν. 4763 / 21-12-2020 (ΦΕΚ 254 / τ. Α΄ /21

6. τις διατάξεις του ν. 4547 / 2018 (ΦΕΚ 102 /τ. Α΄ / 12

δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμ

7. τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/ τ. Α΄/03

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», 

8. τις διατάξεις του άρθρου 373 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 1

Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και 

της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», 

9. την με αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18

Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 

10. την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Δ.Ε. Άρτας

11. τη συνταξιοδότηση του  Διευθυντή του ΓΕ.Λ. Βουργαρελίου της Δ.Ε. Άρτας

12. την με αρ. πρωτοκόλλου 7513/5

εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα Δ/ντή του Γ/σίου Φιλο
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
 
 
Άρτα, 1
Αρ. Πρωτ.:

  

  
 
 

Α Π Ο
 

Ορισμός Προσωρινών Αναπληρωτών Διευθυντών σε κεν
Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ύντρια  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας 
 

τις διατάξεις του άρθρου 11, εδαφ. Ε΄ του Ν. 1566/85, 

διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ167,τ. Α/30-9-85) «Δομή και λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,  

την με αριθμ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ 6273/τ.Β΄/28-12-2021) Υ.Α. «Καθ

ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης», 

την παρ. 17 της υπ. αριθ. Δ/5716/88 απ. Υπ. Υγείας και το εδ. Ε της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 

1824 / 88 που κύρωσε την άνω Απ. Δ/5716/88 και ισχύει, 

1/2003 (ΦΕΚ 1/ τ. Α΄ /03-01-2003) με θέμα: «Σύνθεση, συγκρότηση και 

λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών 

ι αναπληρωτών μελών των συμβουλίων αυτών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

2020 (ΦΕΚ 254 / τ. Α΄ /21-12-2020),  

τις διατάξεις του ν. 4547 / 2018 (ΦΕΚ 102 /τ. Α΄ / 12-06-2018) με θέμα: «Αναδιοργάνωση των 

δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/ τ. Α΄/03-08-2021) με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου, 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,  

τις διατάξεις του άρθρου 373 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/ τ. Α΄ /21-07-

Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και 

της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»,  

την με αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ

Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 

ν σχολικών μονάδων της Δ.Ε. Άρτας, 

η συνταξιοδότηση του  Διευθυντή του ΓΕ.Λ. Βουργαρελίου της Δ.Ε. Άρτας, 

7513/5-9-2022  Απόφαση της  Δ/ντριας  Δ.Ε. Άρτας με θέμα «Απαλλαγή 

εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα Δ/ντή του Γ/σίου Φιλοθέης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Άρτας»,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

15-09-2022 
Αρ. Πρωτ.: 8216 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ορισμός Προσωρινών Αναπληρωτών Διευθυντών σε κενούμενες θέσεις 
Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας». 

 

85) «Δομή και λειτουργία της 

2021) Υ.Α. «Καθορισμός των 

ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης»,  

την παρ. 17 της υπ. αριθ. Δ/5716/88 απ. Υπ. Υγείας και το εδ. Ε της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 

2003) με θέμα: «Σύνθεση, συγκρότηση και 

λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών 

ι αναπληρωτών μελών των συμβουλίων αυτών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

2018) με θέμα: «Αναδιοργάνωση των 

ιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,  

2021) με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου, 

-2022) με θέμα; «Νέοι 

Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και 

ΛΗ-29Π) απόφαση του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,  

 

2022  Απόφαση της  Δ/ντριας  Δ.Ε. Άρτας με θέμα «Απαλλαγή 

θέης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Άρτας», 
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13.  την με αρ. πρωτοκόλλου 8168/14-09-2022  Απόφαση της  Δ/ντριας  Δ.Ε. Άρτας με θέμα 

«Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα Δ/ντή του ΓΕ.Λ. Παναγιάς Διασέλλου της Διεύθυνσης 

Δ.Ε. Άρτας». 

14. την με αρ. πρωτοκόλλου 7579/05-09-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση 

κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Ε. Άρτας.  

15. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, 

16. την με αριθμ. 22/15-09-2022 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Ν. Άρτας.  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

 

την ανάθεση της προσωρινής άσκησης καθηκόντων Διευθυντών/ντριών στις κενούμενες 
θέσεις Διευθυντών/ντριών του Γ/σίου Φιλοθέης, του ΓΕ.Λ. Παναγιάς Διασέλλου και του ΓΕ.Λ. 
Βουργαρελίου της Δ.Δ.Ε.  Άρτας, από 16-09-2022, στους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ως εξής: 

 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ 
ΚΛΑΔΟΣ / 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Α.Μ. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 

1 Γυμνάσιο Φιλοθέης 
ΜΑΛΛΙΟΥ ΖΩΙΤΣΑ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΕ05 180848 3ο Γ/σιο Άρτας 

2 
ΓΕ.Λ. Παναγιάς 

Διασέλλου 

ΛΙΑΧΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΠΕ04.02 195661 3ο ΓΕ.Λ. Άρτας 

3 ΓΕ.Λ. Βουργαρελίου 
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΕ03 218236 ΓΕ.Λ. Βουργαρελίου 

 
Η θητεία των διευθυντών/ντριών των εν λόγω σχολικών μονάδων, αρχίζει από την ημέρα 

ανάληψης και λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των 
διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων που θα επιλεγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
ν. 4823/2021, από τα συμβούλια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37. Οι τοποθετούμενοι 
εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 16/09/2022.   

Για το χρονικό διάστημα που οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί ασκούν τα καθήκοντα του/της  
Διευθυντή/ντριας, τους χορηγείται το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στις διατάξεις 
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176τ. Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄), και 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α΄).  

 
                                                                                                       Η Διευθύντρια Δ.Ε. Ν. Άρτας     

 
 

 
  Δρ. Παρασκευή Η. Χαμπηλομάτη                                                            

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.  ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου 
2. Σχ. Μονάδες Άρτας. 
3. Ενδιαφερόμενοι/ες. 
4. Μισθοδοσία Δ.Δ.Ε. Άρτας. 
5. ΠΜ 
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