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ΘΕΜΑ : «Τοποθέτηση εκπαιδευτικού γενικής εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ που προσλήφθηκε ως

προσωρινή  αναπληρώτρια  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για  την

κάλυψη  των  λειτουργικών  αναγκών,  οι  οποίες  προκύπτουν  από  λόγους  συναφείς  με  τη

διάγνωση, μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2021-2022, σε

εφαρμογή του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α΄ 1340)».             

H    Διευθύντρια   Δ/νσης  Π. Ε. Φωκίδας

         Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις  του άρθρου 17 (παρ. 4 και 5) του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ.  167/30-09-1985,  τ.Α΄)  «Δομή και

Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε,

συμπληρώθηκε  και  ισχύει.

2. Τις  διατάξεις  της  παρ.  1  (περ.5)  του  άρθρου  25  του  Ν.4203/2013  (Φ.Ε.Κ.  235/01-11-2013,  τ.Α΄)

«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις».  

3. Τις  διατάξεις  της  παρ.  5Α  του  άρθρου  63  του  Ν.  4589/2019  (Φ.Ε.Κ.  13/29-01-2019,  τ.Α΄)  όπως

προστέθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 45 του Ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ. 111/12-06-2020, τ.Α΄).

4. Τις  διατάξεις  της  παρ.  4  του  άρθρου  86  του  Ν.4547/2018  (Φ.Ε.Κ.  102/12-06-2018,  τ.Α΄)  όπως

τροποποιήθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 46 του Ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ. 111/12-06-2020, τ.Α΄).

5. Τη με αριθμό 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (Φ.Ε.Κ. 3344/10-08-2020, τ. Β΄)  Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση

θεμάτων  πρόσληψης  και  τοποθέτησης  αναπληρωτών  και  ωρομισθίων  εκπαιδευτικών,  μελών  Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».

6. Τη με αριθμό  108390/Ε1/21-08-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Οδηγίες για την τοποθέτηση αναπληρωτών

και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ».

7. Τη  με  αριθμ.  Πρωτ.  152387/ΓΔ5/24-11-2021  (Β΄5451)  υπουργική  απόφαση  «Ρύθμιση  θεμάτων

πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

κατά το διδακτικό έτος 2021-2022». 

8. Τη με αρ. πρωτ.  3940/E1/13-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΝ046ΜΤΛΗ-884) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Πρόσληψη 250

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες

προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη διάγνωση, μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, για το

διδακτικό έτος 2021-2022, σε εφαρμογή του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α΄1340)», σύμφωνα με την οποία

στην Περιφέρειά μας προσλήφθηκε μία (1) Εκπ/κός γενικής εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ, μέσω του

έργου με κωδικό 2020ΣΕ44520002 και τίτλο «Πληρωμή Προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και
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Ειδικού  Εκπαιδευτικού  και  Βοηθητικού  Προσωπικού  (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.)  του  Υπουργείου  Παιδείας  και

Θρησκευμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-

19)», που χρηματοδοτήθηκε από το ΠΔΕ του Υ.ΠΑΙ.Θ.

9. Τη με  αρ.  353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020  Απόφαση της  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  με

θέμα: «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», καθώς και

τις διατάξεις του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136/Α΄/08-08-2021).

10. Τη  με  αριθμό  Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002  (Φ.Ε.Κ.  1340/16-10-2002,  τ.Β΄)  Απόφαση  του

ΥΠ.Ε.Π.Θ.  «Καθορισμός  των  ειδικότερων  καθηκόντων  και  αρμοδιοτήτων  των  Προϊσταμένων  των

περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης, των Δ/ντών και Υποδ/ντών των Σχολικών

μονάδων και ΣΕΚ και Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τη δήλωση που υπέβαλε μέσω Ο.Π.ΣΥ.Δ. η προσληφθείσα προσωρινή αναπληρώτρια Εκπαιδευτικός, για

τοποθέτησή της  στα Δημοτικά Σχολεία της Περιφέρειάς μας.

12. Τις  λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειάς μας σε διδακτικό προσωπικό κλ.

ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ, όπως έχουν δηλωθεί στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τοποθετούμε  την  παρακάτω  προσωρινή  αναπληρώτρια εκπαιδευτικό γενικής εκπαίδευσης, κλάδου

ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ,  που  προσλήφθηκε  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου,  για  την

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη διάγνωση, μετάδοση

και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 [σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134)]σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134)], σε Δημοτικό

Σχολείο της Περιφέρειάς μας, ως ακολούθως:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ και ΟΝΟΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ
Υ.Δ.Ω.

ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1. ΝΙΚΟΥ   ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΕ70 24 ώρες 1ο 9/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

                Η προσληφθείσα οφείλει να αναλάβει υπηρεσία από την Τρίτη 18 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 19

Ιανουαρίου  2022  απευθείας  στη  σχολική  μονάδα  στην  οποία  τοποθετείται  με  την  παρούσα  απόφαση,

αναφέροντας σχετικά και στη Δ.Π.Ε. Φωκίδας. 

Η σύμβαση που καταρτίζεται έχει τρίμηνη διάρκεια, λύεται δε, αυτοδικαίως με την πάροδο του εν λόγω

διαστήματος, εκτός και αν συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 111 του ν.4821/2021

(Α΄134) περί δυνατότητας ισόχρονης ανανέωσής της, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της προσληφθείσας.

          Σχετικά με την απασχόλησή της θα τηρούνται, με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου, απουσιολόγια για

τις ώρες διδασκαλίας της στο Δημοτικό Σχολείο που τοποθετείται/διατίθεται, τα πρωτότυπα των οποίων θα

υποβάλλονται  στη Δ/νση Π.Ε. Φωκίδας και τα αντίγραφα θα τηρούνται στο αρχείο του σχολείου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:   
1.   Αναφερόμενη Σχολική Μονάδα
2.    Ενδιαφερόμενη Εκπ/κό
3.   Π.Μ. Εκπ/κού
4.   Τμήμα  Α΄  Διοικητικού
5.   Τμήμα  Β΄  Οικονομικού
6.   Τμήμα  Γ΄  Προσωπικού

                     

Η  Διευθύντρια  Δ/νσης  Π. Ε. Φωκίδας

    
Αμαλία Β. Παπαϊωάννου                                                                                                                                                                                         
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