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 ΘΕΜΑ : «Διάκεςθ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν, κλάδων ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗ 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 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.  Σθν με αρ. Ν.1.5/213/07-02-2022 (ΑΔΑ:ΨΕ3046ΜΣΛΗ-ΙΑ2) απόφαςι μασ, με τθν οποία θ προςωρινι 
αναπλθρϊτρια εκπ/κόσ, πλιρουσ ωραρίου, κλ. ΠΕ70-ΔΑΚΑΛΟΙ, κ. Πολφηου Αγγελικι, που προςλιφκθκε 
με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 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, διατζκθκε από το ςχολείο 
τοποκζτθςισ τθσ, ιτοι 1ο 12/κζςιο Δ.. Ιτζασ, ςτο 3ο 6/κζςιο Δ.. Ιτζασ από 07-02-2022 μζχρι και 11-02-
2022. 
4. Σθν με αρ. Ν.1.5./266/14-02-2022 (ΑΔΑ:918Σ46ΜΣΛΗ-ΞΘΤ) απόφαςι μασ, με τθν οποία θ προςωρινι 
αναπλθρϊτρια εκπ/κόσ, πλιρουσ ωραρίου, κλ. ΠΕ70-ΔΑΚΑΛΟΙ, κ. Νίκου Ανδριάνα, που προςλιφκθκε 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 και είχε τοποκετθκεί ςτο 1ο 9/κζςιο Δ.. Άμφιςςασ, διατζκθκε από τθ Δευτζρα 14-02-
2022 ςτο 6/κζςιο Δ.. Γραβιάσ. 
5. Σθν με αρ. Ν.2.8/89/20-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΕΡ46ΜΣΛΗ-Ι) απόφαςι μασ, με τθν οποία θ προςωρινι 
αναπλθρϊτρια εκπ/κόσ, πλιρουσ ωραρίου,  κλ. ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗ, κ. Κατζρθ οφία, που προςλιφκθκε 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, τοποκετικθκε ςτο 3ο 8/κζςιο Δ.. Άμφιςςασ, ςτο οποίο υπθρετεί μζχρι ςιμερα.  
6. 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). 
7. Σθ με αρικμό 170405 Κ.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ.6273 Βϋ/28-12-2021) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και 
αρμοδιοτιτων των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 
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8.  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 

 

Α. Παρατείνουμε τθ διάκεςθ τθσ προςωρινισ αναπλθρϊτριασ εκπ/κοφ πλιρουσ ωραρίου, κλ. ΠΕ70-
ΔΑΚΑΛΟΙ, κ. Πολφηου Αγγελικισ, ςτο 3ο Δ.. Ιτζασ από 12-02-2022 ζωσ και τθν Παραςκευι 18-02-2022. 
Μετά τθν θμερομθνία αυτι θ κ. Πολφηου Αγγελικι, επιςτρζφει το Δθμοτικό χολείο τοποκζτθςισ τθσ, ιτοι 
ςτο 1ο 12/κζςιο Δ.. Ιτζασ. 

 Β. Ορίηουμε ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ διάκεςθσ τθσ κ. Νίκου Ανδριάνασ ςτο 6/κζςιο Δ.. Γραβιάσ όπου 
είχε διατεκεί από 14-02-2022 ςφμφωνα με τθν με αρ. Ν.1.5./266/14-02-2022 (ΑΔΑ:918Σ46ΜΣΛΗ-ΞΘΤ) 
απόφαςι μασ, τθν 18θ Φεβρουαρίου 2022, θμζρα Παραςκευι. Μετά τθν θμερομθνία αυτι θ κ. Νίκου 
Ανδριάνα, επιςτρζφει ςτο Δθμοτικό χολείο τοποκζτθςθσ τθσ, ιτοι ςτο 1ο 9/κζςιο Δ.. Άμφιςςασ. 

Γ. Διακζτουμε τθν προςωρινι αναπλθρϊτρια εκπ/κό πλιρουσ ωραρίου, κλ. ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗ, κ. Κατζρθ 
οφία, από το ςχολείο τοποκζτθςισ τθσ, ιτοι 3ο 8/κζςιο Δ.. Άμφιςςασ, για το ςφνολο του υποχρεωτικοφ 
εβδομαδιαίου διδακτικοφ τθσ ωραρίου (24 ϊρεσ) ςτο 2ο 8/κζςιο Δ.. Άμφιςςασ, για το διάςτθμα από τθ 
Δευτζρα 21 Φεβρουαρίου 2022 ζωσ και τθν Παραςκευι 25 Φεβρουαρίου 2022 και μζχρι να αρκοφν οι 
λόγοι τθσ αναπλιρωςθσ.  
 χετικά με τθν απαςχόλθςθ των ανωτζρω προςωρινϊν αναπλθρωτριϊν εκπαιδευτικϊν κα τθροφνται, 
με ευκφνθ των Διευκυντϊν των ςχολείων, παρουςιολόγια για τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ τουσ ςτα δθμοτικά 
ςχολεία που εργάηονται, 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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