
                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ  &  ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ  Γ'  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

******************
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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ταχ. Δ/νση       : Ι.  Γιδογιάννου  31
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ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης εκπαιδευτικού  γενικής εκπαίδευσης κλ. 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΄ 134)».             

H    Διευθύντρια   Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας

         Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του άρθρου 111 του Ν.4821/2021 (Φ.Ε.Κ.  134/Α΄/31-07-2021)  «Προσλήψεις προσωρινών
αναπληρωτών  εκπαιδευτικών,  μελών  Ειδικού  Εκπαιδευτικού  Προσωπικού  και  Ειδικού  Βοηθητικού
Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022».
2. 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.)».
3. Τη με αρ. πρωτ. 5909/E1/18-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΧΟ46ΜΤΛΗ-0ΝΞ) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Πρόσληψη 1161) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Πρόσληψη 1161
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΄134)», σύμφωνα με την οποία
στην  Περιφέρειά  μας  προσλήφθηκαν  δύο  (2)  εκπ/κοί κλ.  ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ,  τρεις  (3)  εκπ/κοί   κλ.  ΠΕ60-
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ  και τρεις (3) εκπ/κοί  κλ.  ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ, μέσω του έργου με κωδικό 2020ΣΕ44520002, που
χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
4. Τη με αριθμό  108390/Ε1/21-08-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Οδηγίες για την τοποθέτηση αναπληρωτών
εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ».
5. Τη  με  αρ.πρωτ.Ν.2.8/  89/20-01-2022  Απόφασή  μας  με  θέμα:  «  Τοποθέτηση  εκπαιδευτικών  γενικής
εκπαίδευσης…  που  προσλήφθηκαν  ως  προσωρινοί  αναπληρωτές…  σε  εφαρμογή του  άρθρου  111  του  ν.
4821/2021 (Α΄ 134)»
6. Την από  24 -01-2022 (αρ.πρωτ. εισερχ. ΔΠΕ Φωκίδας Ν.2.8/111/24-01-2022)  δήλωση παραίτησης της

εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70 Ληξουριώτη Ελένης, η οποία είχε τοποθετηθεί στο Δ.Σ. Ερατεινής με την παραπάνω
απόφασή μας για να καλύψει λειτουργικές ανάγκες για λόγους συναφείς με τον COVID-19 . 

7. 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).
8. 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.
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9. Τις επείγουσες λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων της Περιφέρειάς μας
σε διδακτικό προσωπικό.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε τη με αρ. πρωτ. Ν.2.8/ 89/20-01-2022 Απόφασή μας μόνο ως προς την τοποθέτηση  της
προσωρινής  αναπληρώτριας  εκπαιδευτικού  γενικής  εκπαίδευσης κλ.  ΠΕ70  Ασημάκη  Ελευθερίας, 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 Δημοτικά  Σχολεία  της
Περιφέρειάς μας, ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΟ και ΟΝΟΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΒΔΟΜΑ
ΔΙΑΙΟ
Υ.Δ.Ω.

ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΣΗΜΑΚΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ70
   24      
ΩΡΕΣ

6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ   6/Θ  ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ

                Η προαναφερθείσα προσωρινή αναπληρώτρια εκπαιδευτικός  οφείλει να παρουσιαστεί και να

αναλάβει υπηρεσία στη σχολική μονάδα, στην οποία τοποθετείται με την παρούσα απόφαση, την Τετάρτη 26

Ιανουαρίου 2022, αναφέροντας σχετικά και στη Δ.Π.Ε. Φωκίδας. 

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

για τις  ώρες διδασκαλίας της στο σχολείο,  τα πρωτότυπα των οποίων θα υποβάλλονται   στη Δ/νση Π.Ε.

Φωκίδας και τα αντίγραφα θα τηρούνται στο αρχείο του σχολείου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:   
1.   Αναφερόμενες Σχολικές Μονάδες
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                                                                                                                                                                                         

ΑΔΑ: ΨΛΘΗ46ΜΤΛΗ-ΣΧΧ
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