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 ΘΕΜΑ : «Διάκεςθ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν, κλάδων ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ και ΠΕ70-

ΔΑΚΑΛΟΙ, που προςλιφκθκαν με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου για 
τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν, οι οποίεσ προκφπτουν από λόγουσ ςυναφείσ με τθ 
διάγνωςθ, μετάδοςθ και διαςπορά του κορωνοϊοφ COVID-19, για το διδακτικό ζτοσ 2021-2022, 
ςε εφαρμογι του άρκρου 111 του ν. 4821/2021 (Αϋ 134)».        

 
Η    Διευκφντρια  Δ/νςθσ  Π. Ε. Φωκίδασ 

 
      Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ του του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167/30-09-1985, τ.Αϋ) «Δομι και Λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει. 
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 111 του Ν.4821/2021 (Φ.Ε.Κ. 134/Αϋ/31-07-2021) «Προςλιψεισ προςωρινϊν 
αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν, μελϊν Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ 
Προςωπικοφ κατά το διδακτικό ζτοσ 2021-2022». 
3. Σθ με αρ. πρωτ. 5909/E1/18-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΧΟ46ΜΣΛΗ-0ΝΞ) απόφαςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ. «Πρόςλθψθ 1161 
εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ γενικισ εκπαίδευςθσ ωσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν με 
ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν, οι οποίεσ 
προκφπτουν από λόγουσ ςυναφείσ με τθ διάγνωςθ, μετάδοςθ και διαςπορά του κορωνοϊοφ COVID-19, για 
το διδακτικό ζτοσ 2021-2022, ςε εφαρμογι του άρκρου 111 του ν. 4821/2021 (Αϋ134)», ςφμφωνα με τθν 
οποία ςτθν Περιφζρειά μασ προςλιφκθκαν, μζςω του ζργου με κωδικό 2020Ε44520002, που 
χρθματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. του Τ.ΠΑΙ.Θ., α) θ κ. Βαϊνάλθ Μαρία προςωρινι αναπλθρϊτρια 
εκπαιδευτικόσ κλ. ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, πλιρουσ ωραρίου, θ οποία τοποκετικθκε με τθν με αρ. πρωτ. 
Ν.2.8/89/20-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΕΡ46ΜΣΛΗ-Ι) Απόφαςι μασ ςτο 1ο Νθπιαγωγείο Άμφιςςασ και ανζλαβε ςε 
αυτό υπθρεςία και β) θ κ. Πολφηου Αγγελικι, προςωρινι αναπλθρϊτρια εκπαιδευτικόσ κλ. ΠΕ70-
ΔΑΚΑΛΟΙ, πλιρουσ ωραρίου, θ οποία τοποκετικθκε με τθν με αρ. πρωτ. Ν.2.8/89/20-01-2022 (ΑΔΑ: 
ΨΣΕΡ46ΜΣΛΗ-Ι) Απόφαςι μασ ςτο 1ο 12/κ Δθμοτικό χολείο Ιτζασ και ανζλαβε ςε αυτό υπθρεςία.  
4. Σθ με αρ. πρωτ. Ν.1.5/ 142/28-01-2022 (ΑΔΑ: 650Κ46ΜΣΛΗ-ΠΑΓ) Απόφαςι μασ, με τθν οποία θ κ. 
Πολφηου Αγγελικι, προςωρινι αναπλθρϊτρια εκπαιδευτικόσ κλ. ΠΕ70-ΔΑΚΑΛΟΙ, πλιρουσ ωραρίου, 
διατζκθκε για κάλυψθ ζκτακτων και επειγουςϊν αναγκϊν για λόγουσ ςυναφείσ με τθ διάγνωςθ, μετάδοςθ 
και διαςπορά του COVID-19 από το 1ο Δ.. Ιτζασ ςτο 6/κ Δθμοτικό χολείο Κίρρασ, από τθ Δευτζρα 31 
Ιανουαρίου 2022 μζχρι να αρκοφν οι λόγοι τθσ αναπλιρωςθσ (ιτοι, μζχρι και τθν 6θ Φεβρουαρίου 2022).    
5. Σθ με αρ. 353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 Απόφαςθ τθσ Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με 
κζμα: «Σοποκζτθςθ προςωρινϊν Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ», κακϊσ και 
τισ διατάξεισ του άρκρου 232 του ν. 4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136/Αϋ/08-08-2021). 
6. Σθ με αρικμό 170405 Κ.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ.6273 Βϋ/28-12-2021) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και 
αρμοδιοτιτων των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το 

Υ.Δ.Ω.Γ.  της Βαϊνάλη Μαρίας, κλ. ΠΔ60 
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7.  Σισ ζκτακτεσ και επείγουςεσ λειτουργικζσ ανάγκεσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειάσ μασ ςε 
διδακτικό προςωπικό, που προκφπτουν από λόγουσ ςυναφείσ με τθ διάγνωςθ, μετάδοςθ και διαςπορά του 
κορωνοϊοφ COVID-19. 
 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 
 

Διακζτουμε τισ προςωρινζσ αναπλθρϊτριεσ εκπαιδευτικοφσ πλιρουσ ωραρίου: 1. Βαϊνάλθ Μαρία και 2. 
Πολφηου Αγγελικι, που προςλιφκθκαν ςε εφαρμογι του άρκρου 111 του ν. 4821/2021 (Αϋ134) για τθν 
κάλυψθ ζκτακτων και επειγουςϊν λειτουργικϊν αναγκϊν, που προκφπτουν από λόγουσ ςυναφείσ με τθ 
διάγνωςθ, μετάδοςθ και διαςπορά του κορωνοϊοφ COVID-19, ςε ςχολεία τθσ Περιφζρειάσ μασ από ςιμερα  
Δευτζρα 07 Φεβρουαρίου 2022 μζχρι και τθν Παραςκευι 11 Φεβρουαρίου 2022, ωσ εξισ: 

 

Α/Α 
ΕΠΙΘΕΣΟ και ΟΝΟΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
ΤΕΩΔ ΧΟΛΕΙΟ  ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

 
ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤ ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ  
ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΤΕΩΔ 
με τθν παροφςα απόφαςθ 

 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ  60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ  (Πλιρουσ Ωραρίου)  

1. ΒΑΪΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 25 1
ο
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΑΜΦΙΑ  

 
2

Ο
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΑ 

 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ  70-ΔΑΚΑΛΟΙ  (Πλιρουσ Ωραρίου) 

2.  ΠΟΛΤΖΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  24 
1

Ο 
 12/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 

ΙΣΕΑ 
3

Ο
 6/κ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΙΣΕΑ 

  
 Οι προαναφερκείςεσ προςωρινζσ αναπλθρϊτριεσ εκπαιδευτικοί κα εργάηονται με πλιρεσ διδακτικό 
ωράριο ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που διατίκενται με τθν παροφςα απόφαςθ. 
 χετικά με τθν απαςχόλθςι τουσ κα τθροφνται, με ευκφνθ των Διευκυντϊν των ςχολείων, 
παρουςιολόγια για τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ τουσ ςτα δθμοτικά ςχολεία που διατίκενται, τα πρωτότυπα των 
οποίων κα υποβάλλονται ςτθ Δ/νςθ Π.Ε. Φωκίδασ και τα αντίγραφα κα τθροφνται ςτο αρχείο τουσ.  
 

 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:    
1.   Αναφερόμενεσ  χολικζσ   Μονάδεσ       
2.   

 
Ενδιαφερόμενεσ  Εκπ/κοφσ  

3.   Π.Μ. Εκπ/κϊν            
   
   

4.   Σμιμα  Αϋ  Διοικθτικοφ 
5.   Σμιμα  Βϋ  Οικονομικοφ 
6.   Σμιμα  Γϋ  Προςωπικοφ   

Η  Διευκφντρια  Δ/νςθσ  Π. Ε. Φωκίδασ 
 
 
 
     

Αμαλία Β. Παπαϊωάννου 
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