
 

 

 

ΘΕΜΑ  : «Οριςμόσ προςωρινισ αναπλθρώτριασ Προϊςταμζνθσ 1/κζςιου Νθπιαγωγείου Ευπαλίου». 

Η   Διευκφντρια   Δ/νςθσ  Π. Ε. Φωκίδασ 

        Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Τισ διατάξεισ των άρκρων 11, 12, παρ. 5  και 13, παρ. 6 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/30-09-1985, τ. Αϋ) 

«Δομι και Λειτουργία τθσ Πρωτ/κμιασ και  Δευτ/κμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Τισ  διατάξεισ του άρκρου 49 του Ν. 4547 / 2018 (Φ.Ε.Κ. 102/12-06-2018, τ.Αϋ) «Αναδιοργάνωςθ των 

δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ  εκπαίδευςθσ  και άλλεσ διατάξεισ». 

3. Τισ διατάξεισ τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 1 και των παρ. 2 και 3 του άρκρου 16 του Ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/ 

16-12-2015, τ.Αϋ) «Μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ των υπαλλιλων του Δθμοςίου, των Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) πρϊτου και δευτζρου βακμοφ, των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου (ΝΠΔΔ) και  

Ιδιωτικοφ  Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), κακϊσ και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Αϋ του ν. 3429 / 2005  ( Αϋ 314 ) και άλλεσ 

μιςκολογικζσ διατάξεισ», όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 19 του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/12-06-

2019, τ.Αϋ) και ιςχφει. 

4. Τθ με αρ. 353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 Απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με 

κζμα: «Τοποκζτθςθ προςωρινϊν Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» 

5. Τθν με αρ. πρωτ. Ν.1.5/908/12-08-2020 Απόφαςθ του Δ/ντι Δ/νςθσ Α/κμιασ  Εκπ/ςθσ Φωκίδασ, με τθν 

οποία θ κ. Χρυςοφλα Νταουςάνθ, εκπ/κόσ κλ. ΠΕ60-Νθπιαγωγϊν, που υπθρετεί οργανικά ςτο 1/κ 

Νθπιαγωγείο Ευπαλίου, ορίςτθκε προςωρινι Προϊςταμζνθ αυτοφ, για το χρονικό διάςτθμα από 01-09-

2020 ζωσ και 31-08-2021.  

6. Τθ με αρ. πρωτ. Ν.1.6/223/09-02-2021 αίτθςθ με ιατρικι γνωμάτευςθ, τθσ κ. Νταουςάνθ Χρυςοφλασ, 

εκπ/κοφ κλ ΠΕ60-Νθπιαγωγϊν του 1/κ Νθπιαγωγείου Ευπαλίου, για χοριγθςθ αναρρωτικισ άδειασ 

τριάντα θμερϊν και το γεγονόσ, ότι από τισ 10-02-2021, θ  προαναφερκείςα εκπαιδευτικόσ  ςυνεχίηει να 

απουςιάηει από τα κακικοντά τθσ για ςυνεχόμενο χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο του ενόσ (1) μθνόσ με 

αναρρωτικι άδεια, θ οποία αρχικά τθσ είχε χορθγθκεί από 11-01-2021, με τθ με αρ. πρωτ. 

Ν.1.6/210/08-02-2021 απόφαςι μασ, κατόπιν ζγκριςθσ που ζλαβε από Α/κμια Υγειονομικι Επιτροπι, 

οπότε δεν αςκεί τα κακικοντα Προϊςταμζνθσ ςτο 1/κζςιο Νθπιαγωγείο Ευπαλίου.  

7. Το γεγονόσ ότι θ προςωρινι αναπλθρϊτρια, εκπ/κόσ κλ. ΠΕ60, θ οποία είχε τοποκετθκεί με τθν με αρ. 

πρωτ. Ν.2.8/1063/28-08-2020 απόφαςι μασ ςτο 1/κ Νθπιαγωγείο Ευπαλίου απουςιάηει με  άδεια 
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ομάδασ αυξθμζνου κινδφνου λόγω covid-19 από 22-10-2021, θ οποία ςυνεχίηει να χορθγείται ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ εκπ/κό μζχρι να εκλείψουν οι λόγοι χοριγθςισ  τθσ. 

8. Τθ με αρ. πρωτ. Ν2.8/236/11-02-2021 Απόφαςι μασ «Τοποκζτθςθ εκπαιδευτικοφ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ κλ. ΠΕ60-Νθπιαγωγϊν, που προςλιφκθκε ωσ προςωρινι αναπλθρϊτρια πλιρουσ 

ωραρίου με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου για τθν κάλυψθ των 

λειτουργικϊν αναγκϊν, οι οποίεσ ζχουν προκφψει από λόγουσ ςυναφείσ με τθ μετάδοςθ και 

διαςπορά του νζου κορωνοϊοφ COVID-19, ςε δομζσ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ, για το διδακτικό ζτοσ 

2020-2021, ςε εφαρμογι του άρκρου 35 του ν. 4722/2020 (Αϋ177)», με τθν οποία τοποκετικθκε θ 

κ. Σηιβρά Αικατερίνθ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ 60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ςτο 1/κ Νθπιαγωγείο Ευπαλίου και 

ανζλαβε ςε αυτό υπθρεςία.  

9. Τθν ανάγκθ προςωρινισ αναπλιρωςθσ τθσ κενισ κζςθσ Προϊςταμζνθσ ςτο 1/κζςιο Νθπιαγωγείο 

Ευπαλίου για όςο διάςτθμα θ κ. Νταουςάνθ Χρυςοφλα βρίςκεται ςε αναρρωτικι άδεια.  

10. Τθ με αρικμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002, τ. Βϋ) Απόφαςθ του 

ΥΠ.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 Υποδ/ντϊν των 

Σχολικϊν μονάδων και ΣΕΚ και Συλλόγων των Διδαςκόντων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

11. Το γεγονόσ ότι θ κ. Σηιβρά Αικατερίνθ, είναι θ μοναδικι εκπ/κόσ κλάδου ΠΕ 60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ που 

υπθρετεί το διάςτθμα αυτό ςτο 1/κζςιο Νθπιαγωγείο Ευπαλίου  

12. Τθ  με αρικμό  1/18-02-2021 Πράξθ του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Φωκίδασ (Θζμα  2ο). 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

 Κυρώνουμε τθν παραπάνω πράξθ του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδασ και ορίηουμε ωσ προςωρινι 

αναπλθρώτρια Προϊςταμζνθ του 1/κζςιου Νθπιαγωγείου Ευπαλίου, τθν προςωρινι αναπλθρϊτρια Εκπ/κό 

κλάδου ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, κ. Σηιβρά Αικατερίνθ που υπθρετεί προςωρινά ςε αυτό, από τθν θμερομθνία 

ανάλθψθσ των κακθκόντων τθσ, ςτισ 15 Φεβρουαρίου 2021 και μζχρι να εκλείψουν οι λόγοι αναπλιρωςθσ  

τθσ Προϊςταμζνθσ του Νθπιαγωγείου. 

  Στθν προαναφερόμενθ εκπαιδευτικό κα χορθγθκεί  το επίδομα  κζςθσ ευκφνθσ  που προβλζπεται από 

τισ διατάξεισ του άρκρου 16 του Ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/16-12-2015, τ.Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

για το χρονικό διάςτθμα που αςκεί τα κακικοντα τθσ  Προϊςταμζνθσ  ςτο 1/κζςιο Νθπ/γείο Ευπαλίου. 

 

 

 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:                                                                              
1.   Αναφερόμενθ χολικι Μονάδα 
2.  Οριηόμενθ αναπλ/τρια  Προϊςταμζνθ   
3.  Π.Μ. Εκπ/κοφ 
4.  Σμιμα  Α΄  Διοικθτικοφ 
5.  Σμιμα  Β΄  Οικονομικοφ 
6.  Σμιμα  Γ΄  Προςωπικοφ 
7.  Π.Τ..Π.Ε.  Φωκίδασ 

 

 

Η   Διευκφντρια  Δ/νςθσ  Π.Ε.  Φωκίδασ 

 

Αμαλία  Β. Παπαϊωάννου 
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