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ΘΕΜΑ : Σοποκζτθςθ εκπαιδευτικών πρωτοβάκμιασ ΕΑΕ και γενικισ εκπαίδευςθσ που προςλιφκθκαν 
ωσ προςωρινοί αναπλθρωτζσ πλιρουσ ωραρίου με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου 
Οριςμζνου Χρόνου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ 
εκπαιδευτικήσ υποςτήριξησ για την ζνταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικζσ  εκπαιδευτικζσ  
ανάγκεσ, ςχολικό ζτοσ 2020-2021» με κωδικό ΟΠ 5069645 για το διδακτικό ζτοσ 2020-2021.  

 

Η    Διευκφντρια  Δ/νςθσ Π. Ε. Φωκίδασ 
   

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 
2.  Σισ διατάξεισ του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985 τ.Α’) «Δομι και λειτουργία τθσ Α/κμιασ και 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
3.  Σισ διατάξεισ του Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88Α) «Κφρωςθ τθσ φμβαςθσ για τα δικαιϊματα των ατόμων με 
αναπθρίεσ και του Προαιρετικοφ Πρωτοκόλλου ςτθ φμβαςθ για τα δικαιϊματα των ατόμων με 
αναπθρία». 
4.  Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ.Α’) «Εκπαίδευςθ ατόμων με 
ειδικζσ ανάγκεσ και άλλεσ διατάξεισ». 
5.  Σισ διατάξεισ του άρκρου 6 παρ. 2 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008 τ.Α’) «Ειδικι Αγωγι και 
Εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», όπωσ αυτι ςυμπλθρϊκθκε 
με τθν παρ. 16 του Ν4186/2013 και του άρκρου 18 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008 τ.Α’). 
6.  Σισ διατάξεισ του άρκρου 56 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-05-2011 τ.Α’) «Θεςμικό πλαίςιο των 
Πρότυπων Πειραματικϊν χολείων, Κδρυςθ Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, Οργάνωςθσ του 
Ινςτιτοφτου Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και Εκδόςεων ΔΙΟΦΑΝΣΟ και λοιπζσ διατάξεισ». 
7.  Σθ με αρικμό  104627/ΓΔ5/07-08-2020 ΤΑ (Φ.Ε.Κ. 3344/10-08-2020, τ. Βϋ) απόφαςθ  του Τ.ΠΑΙ.Θ.   
«Ρφκμιςθ κεμάτων πρόςλθψθσ και τοποκζτθςθσ αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν, μελϊν 
Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.). 
8. Σθ με αρικμό 108390/Ε1/21-08-2020 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.«Οδθγίεσ για τθν τοποκζτθςθ 
αναπλθρωτϊν και μελϊν ΕΕΠ-ΕΒΠ». 
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9. Σθ με αρικμό 1098 /Ε1/ 7-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΛΜ46ΜΣΛΗ-35Τ) απόφαςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα:  
Ππόζλητη εκπαιδεςηικών ππυηοβάθμιαρ ΕΑΕ και γενικήρ εκπαίδεςζηρ υρ πποζυπινών αναπληπυηών 

πλήποςρ υπαπίος με ζσέζη επγαζίαρ Ιδιυηικού Δικαίος Οπιζμένος Χπόνος ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηηρ 

Ππάξηρ «Ππόγπαμμα εξειδικεςμένηρ εκπαιδεςηικήρ ςποζηήπιξηρ για ηην ένηαξη μαθηηών με αναπηπία ή/και 

ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ, ζσολικό έηορ 2020-2021» (ΟΠΣ 5069645) για ηο διδακηικό έηορ 2020-2021, 

ςφμφωνα με τθν οποία ςτθν Περιφζρειά μασ προςλιφκθκαν  μία (1) εκπ/κόσ ΠΕ60-Νθπιαγωγών και δφο 
(2) εκπ/κοί κλ. ΠΕ70-ΔΑΚΑΛΩΝ  
10. Σθ με αρικμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002, τ.Βϋ) απόφαςθ του 
ΤΠ.Ε.Π.Θ. «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των 
περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Πρωτ/κμιασ και Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ, των Δ/ντϊν και Τποδ/ντϊν των χολικϊν 
μονάδων και ΕΚ και υλλόγων των Διδαςκόντων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
11. Σθ με αρικμό 9632/Δ3/21-08-2020 ζγκριςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ. για εκπαιδευτικι υποςτιριξθ από 
εκπαιδευτικό παράλλθλθσ ςτιριξθσ-ςυνεκπαίδευςθσ ςε μακθτζσ/τριεσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που 
φοιτοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων για το 
διδακτικό  ζτοσ 2020-2021. 
12. Σθ με αρικμό 13209/Δ3/09-11-2020 ζγκριςθ (Βϋφάςθ) του Τ.ΠΑΙ.Θ. για εκπαιδευτικι υποςτιριξθ από 
εκπαιδευτικό παράλλθλθσ ςτιριξθσ-ςυνεκπαίδευςθσ ςε μακθτζσ/τριεσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που 
φοιτοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων για το 
διδακτικό  ζτοσ 2020-2021. 
13. Σο με αρικμό 4(Φ2) /04-01-2021 ζγγραφο του Κ.Ε..Τ. Φωκίδασ με κζμα «Προτάςεισ Παράλλθλθσ 
τιριξθσ».  
14. Σισ λειτουργικζσ ανάγκεσ των  χολικϊν Μονάδων  τθσ Περιφζρειάσ μασ. 
15. Σισ δθλϊςεισ  των προςλθφκζντων  προςωρινϊν αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ ΕΑΕ 
και γενικισ εκπαίδευςθσ,  για τοποκζτθςι τουσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Περιφζρειάσ μασ. 
 

 
Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

 
Σοποκετοφμε τουσ παρακάτω προςωρινοφσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ ΕΑΕ και γενικισ 

εκπαίδευςθσ, πλιρουσ ωραρίου, που προςλιφκθκαν με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου 

Χρόνου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ εκπαιδευτικήσ υποςτήριξησ για 

την ζνταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικζσ  εκπαιδευτικζσ  ανάγκεσ, ςχολικό ζτοσ 2020-2021» με 

κωδικό ΟΠ 5069645 για το διδακτικό ζτοσ 2020-2021, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ με αρ. 

104627/ΓΔ5/7-08-2020 Τπουργικι Απόφαςθ ((Φ.Ε.Κ. 3344/10-08-2020, τ. Βϋ),  μζχρι να  αρκοφν οι λόγοι τθσ 

αναπλιρωςθσ και οπωςδιποτε όχι πζρα από τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ   2020-2021 (21-06-2021), ωσ 

ακολοφκωσ: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

1.   ΣΕΛΛΟΤ    ΔΗΜΗΣΡΑ ΠΕ60 3Ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΑ 

2.   ΚΟΝΙΣΗ    ΣΑΤΡΟΤΛΑ       ΠΕ70 1ο  9/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΑ 

3.   ΚΤΡΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ70  5 /Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ 

 
 Οι προςλθφκζντεσ εκπ/κοί οφείλουν να αναλάβουν υπθρεςία από τθν Παραςκευι 08-01-2021 ζωσ 

και τθν Δευτζρα 11-01-2021 απευκείασ ςτθ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία τοποκετοφνται.          . 

 Για τθν απαςχόλθςι τουσ κα τθροφνται απουςιολόγια για τισ ϊρεσ εργαςίασ τουσ ςτισ χολικζσ 

Μονάδεσ που τοποκετικθκαν, με ευκφνθ των Διευκυντϊν και Προϊςταμζνων των χολείων, τα πρωτότυπα 
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των οποίων κα υποβάλλονται  ςτθ Δ/νςθ Π. Ε. Φωκίδασ και τα αντίγραφα κα φυλάςςονται ςτο αρχείο των 

ςχολείων. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1.    Αναφερόμενεσ  χολικζσ μονάδεσ                                                           
2.    Ενδιαφερόμενουσ/νεσ Εκπ/κοφσ                                                

   
   

3.    Π.Μ. Εκπ/κών                                                                                                                   
4.    Σμιμα  Α΄  Διοικθτικοφ 
5.    Σμιμα  Β΄  Οικονομικοφ 
6.    Σμιμα  Γ΄  Προςωπικοφ 
 

 
Η  Διευκφντρια  Δ/νςθσ Π. Ε. Φωκίδασ 

 
 
 
 

     Αμαλία Β. Παπαϊωάννου 
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