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                      Α Π Ο Φ Α Σ Η  
         

 
Ταχ. Δ/νση           : Ι.  Γιδογιάννου  31 
       331 00  ΑΜΦΙΣΣΑ 
Πληροφορίες      : Στυλιανός  Λούσκος 
Τηλέφωνο           : 22650 28301 
e-mail                   : mail@dipe.fok.sch.gr  

     

  
 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση απόφασης διάθεσης προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, κλάδου 

ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, 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, για το διδακτικό έτος 2021-
2022, σε εφαρμογή του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134)».        

 
Η    Διευθύντρια  Δ/νσης  Π. Ε. Φωκίδας 

 
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του 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 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». 
3. Τη με αρ. πρωτ. 5909/E1/18-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΧΟ46ΜΤΛΗ-0ΝΞ) 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 προσλήφθηκε, μέσω του έργου με κωδικό 2020ΣΕ44520002, που 
χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. η κ. Βαϊνάλη Μαρία προσωρινή αναπληρώτρια εκπαιδευτικός 
κλ. ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, πλήρους ωραρίου, η οποία τοποθετήθηκε με την με αρ. πρωτ. Ν.2.8/89/20-01-2022 
(ΑΔΑ: ΨΤΕΡ46ΜΤΛΗ-ΙΣΣ) Απόφασή μας στο 1ο Νηπιαγωγείο Άμφισσας και ανέλαβε σε αυτό υπηρεσία.  
4. Τη με αρ. πρωτ. Ν.1.5/364/28-2-2022 (ΑΔΑ: 9ΤΤ846ΜΤΛΗ-Ζ41) Απόφασή μας σχετικά με τη διάθεση της 
προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, Βαϊνάλη Μαρίας κλ. ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ στο 2ο Νηπιαγωγείο 
Ιτέας από 28-02-2022 έως και την Παρασκευή 04 Μαρτίου 2022 ή μέχρι να αρθούν οι λόγοι της 
αναπλήρωσης και το γεγονός ότι από 02 Μαρτίου 2022 δε θα υφίστανται πλέον οι λόγοι της αναπλήρωσης.   
5. 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). 
6. Τη με αριθμό 170405 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.6273 Β΄/28-12-2021) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης». 
7.  Τις έκτακτες και επείγουσες λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της Περιφέρειάς μας σε 
διδακτικό προσωπικό, που προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη διάγνωση, μετάδοση και διασπορά του 
κορωνοϊού COVID-19. 

 
 

ΑΔΑ: Ρ97746ΜΤΛΗ-ΘΑΗ



 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
Τροποποιούμε τη με αρ. πρωτ. Ν.1.5/364/28-2-2022 (ΑΔΑ: 9ΤΤ846ΜΤΛΗ-Ζ41 ) Απόφασή μας μόνο ως 

προς τη διάθεση της προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου, Βαϊνάλη Μαρίας κλ. 
ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, που προσλήφθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α΄134) για την 
κάλυψη έκτακτων και επειγουσών λειτουργικών αναγκών, που προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη 
διάγνωση, μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, σε σχολεία της Περιφέρειάς μας, ως εξής: 
 

Α/Α 
ΕΠΙΘΕΤΟ και 

ΟΝΟΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

 
 

Κλ. 
ΥΕ
ΩΔ 

ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΥΕΩΔ 

από 28-2-2022  
έως και 01-3-2022 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΥΕΩΔ 

από 2-3-2022  
έως και 4-3-2022 

1. 

 
ΒΑΪΝΑΛΗ 

ΜΑΡΙΑ 
 

 
ΠΕ
60 

25 1ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   
ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

 
2Ο   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 

 

 
3Ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 

 

   
 Η προαναφερθείσα προσωρινή αναπληρώτρια εκπαιδευτικός θα εργάζεται με πλήρες διδακτικό ωράριο 
στις σχολικές μονάδες που διατίθεται. 
 Σχετικά με την απασχόλησή της θα τηρούνται, με ευθύνη των Προϊσταμένων, παρουσιολόγια για τις 
ώρες διδασκαλίας της στα νηπιαγωγεία που διατίθεται, τα πρωτότυπα των οποίων θα υποβάλλονται στη 
Δ/νση Π.Ε. Φωκίδας και τα αντίγραφα θα τηρούνται στο αρχείο τους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: Ρ97746ΜΤΛΗ-ΘΑΗ
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