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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

ΘΕΜΑ:  «Ορισμός προσωρινής αναπληρώτριας Υποδιευθύντριας για την κενή θέση 
Υποδιευθυντή/ντριας του ΓΕΛ Άργους Ορεστικού» 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Ε΄ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30-09-
1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Ά/02-10-2008), όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/30-
05-2017) και τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4452/2017 (ΦΕΚ17/τ.Α΄/15-02-2017) 
καθώς και το Π.Δ. 323/19.  

3. Τις διατάξεις του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-5-2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις των νόμων ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-5-2015) και το 
ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/30-5-2017), «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευση».  

4. Τις διατάξεις του ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, 
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.». 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Α΄/03-01-2003) «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 αναπληρωματικών μελών των 
συμβουλίων αυτών».  
6. Την Υπουργική Απόφαση Δ/5716/15-04-1988 (ΦΕΚ 217/ τ. Β΄/21-04-1988) με 
θέμα «Ρύθμιση θεμάτων επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών και υποδιευθυντών 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».  
7. Την Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ 1340/ 
τ.Β΄/16.10.2002) με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων … των συλλόγων των διδασκόντων», όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. ιε του άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης 
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Φ.353.1/26/153324/Δ1/25.9.2014 (ΦΕΚ 2648/τ.Β΄/7.10.2014) και το άρθρο 6 της 
Υπουργικής Απόφασης 40023/Υ1/12.3.2018 (ΦΕΚ 867/τ.Β΄/12.3.2018) με θέμα: 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,… καθώς και 
ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».  
8. Την Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-8-2020 με θέμα 
«Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης».  
9. Την Υπουργική Απόφαση 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ 6273/τ.Β΄/28-12-2021) 
του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
των Διευθυντών Εκπαίδευσης». 
10. Την αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/38/113439/Ε3/14-9-2021 (ΑΔΑ: Ψ25Γ46ΜΤΛΗ-6ΙΖ) 
εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Αναπλήρωση Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων – 
Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων». 
11. Την αριθ. Φ.11.1/138/13-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΙΧΝ46ΜΤΛΗ-70Δ), Απόφαση της 
Διευθύντριας της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, με θέμα «Αποδοχή απαλλαγής εκπαιδευτικού 
από τα καθήκοντα του Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας». 
12. Την αρίθ. 3η/16-02-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς. 
13. Την εύρυθμη λειτουργία και την ανάγκη προσωρινής αναπλήρωσης της κενής 
θέσης Υποδιευθυντή/ντριας του ΓΕΛ Άργους Ορεστικού. 
 

Αποφασίζουμε 
 
αναθέτουμε καθήκοντα προσωρινής αναπληρώτριας Υποδιευθύντριας για την κενή 
θέση Υποδιευθυντή/ντριας του ΓΕ.Λ. Άργους Ορεστικού, στην Αθανασία 
Κουτλεμάνη του Αγγελή, ειδικότητας ΠΕ86, με βαθμό Α΄, από 17-02-2022 έως την 
επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, 
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.» και όχι πέραν της λήξης του 
σχολικού έτους 2021-2022, ήτοι 31-08-2022. 

 
 

Κοινοποίηση: 
- ΥΠΑΙΘ – Τμήμα Δ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε.  
- Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας 
- ΓΕ.Λ. Άργους Ορεστικού 
 

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς 

 
  

Όλγα Βασιλειάδου 
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