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ΘΕΜΑ: «Ορισμός Προσωρινού/ης Διευθυντή/ντριας στο 
 

Η  Διευθύντρια

Έχοντας υπόψη:  
 

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

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 σ

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

6. τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3699 / 2008 (ΦΕΚ 199 / τ. Α΄ /02

με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186 / 2013, 6) 

3699 / 2008 (ΦΕΚ 199 / τ. Α΄ /02

αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη παρ. 2 του 

άρθρου 48 του ν. 4415 / 201

ελληνόγλωσση εκπαίδευση, την διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», 

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

δομών υποστήριξης της πρωτο

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

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», 

9. τις διατάξεις του άρθρου 373 του ν. 4957/2022 (Φ

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

της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
 
 
Άρτα, 13
Αρ. Πρωτ.:

  

  
 
 

Α Π Ο
 

Ορισμός Προσωρινού/ης Διευθυντή/ντριας στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.- Λ. Άρτας»

 

ύντρια  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας 
 

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

τις 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. «Καθορισμός των 

αθηκόντων 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, 

τις διατάξεις του Π.Δ. 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 

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

2020 (ΦΕΚ 254 / τ. Α΄ /21-12-2020),  

τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3699 / 2008 (ΦΕΚ 199 / τ. Α΄ /02-10-2008), όπως τροποποιήθηκε 

με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186 / 2013, 6) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 

3699 / 2008 (ΦΕΚ 199 / τ. Α΄ /02-10-2008) με θέμα: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με 

αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη παρ. 2 του 

άρθρου 48 του ν. 4415 / 2016 (ΦΕΚ 159 / τ. Α΄ /06-09-2016) με θέμα: «Ρυθμίσεις για την 

ελληνόγλωσση εκπαίδευση, την διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», 

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»,  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

13-09-2022 
Αρ. Πρωτ.: 8038 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

». 

 

85) «Δομή και λειτουργία της 

2021) Υ.Α. «Καθορισμός των 

αθηκόντων 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 

υμβουλίων αυτών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

2008), όπως τροποποιήθηκε 

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 

2008) με θέμα: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με 

αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη παρ. 2 του 

2016) με θέμα: «Ρυθμίσεις για την 

ελληνόγλωσση εκπαίδευση, την διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,  

2018) με θέμα: «Αναδιοργάνωση των 

βάθμιας 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 
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10. την με αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) απόφαση του 

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

11. την με αριθ. 103691/Δ3/30-8-2022 ΚΥΑ με θέμα: «Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καταργήσεις Τομέων και 

Ειδικοτήτων σε ήδη υφιστάμενα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. - Λ. και προαγωγές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2022-2023 (ΦΕΚ 4538 

/ τ. Β΄ / 30-8-2022)»,  

12. την εύρυθμη λειτουργία και την ανάγκη πλήρωσης κενής θέσης Διευθυντή/ντριας του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 

Άρτας,  

13. την με αρ. πρωτοκόλλου 7580/05-09-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση 

κενής θέσης Διευθυντή/ντριας ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. - Λ. Άρτας της Δ.Δ.Ε. Άρτας,  

14. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, 

15. την με αριθμ. 21/13-09-2022 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Ν. Άρτας.  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

 

την ανάθεση της προσωρινής άσκησης καθηκόντων Διευθύντριας στο νεοϊδρυθέν ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 
Άρτας, από 14-09-2022, στην παρακάτω εκπαιδευτικό, ως ακολούθως: 

 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Άρτας ΑΥΔΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕ86 

 
Η θητεία της διευθύντριας της εν λόγω σχολικής μονάδας, αρχίζει από την ημέρα ανάληψης 

και λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών 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. Η τοποθετούμενη εκπαιδευτικός 
υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία την Τετάρτη 14/09/2022 αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση 
Δ/θμιας Εκπ/σης Άρτας.  

Για το χρονικό διάστημα που η ανωτέρω εκπαιδευτικός ασκεί τα καθήκοντα της  
Διευθύντριας, της καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 4024/2011 (Α’ 225), όπως ισχύει, του Ν. 4354/2015 (Α’176), όπως ισχύει και του 
Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ . 102/τ. Α΄/12-06-2018), όπως ισχύει.  

 
                                                                                                       Η Διευθύντρια Δ.Ε. Ν. Άρτας     

 
 

 
  Δρ. Παρασκευή Η. Χαμπηλομάτη                                                            

 
 

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

ΑΔΑ: ΨΕΧΞ46ΜΤΛΗ-ΡΧ9


	Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

		2022-09-14T12:30:07+0300
	Athens




