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 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
 

                Α Π Ο Φ Α  Η   
Σαχ. Δ/νςθ       :   Ι.  Γιδογιάννου  31 
 331 00 - ΑΜΦΙΑ 

Πλθροφορίεσ  :   τυλιανόσ  Λοφςκοσ 

Σθλζφωνο        :   22650 28301 

e-mail                : mail@dipe.fok.sch.gr    
                                           

ΘΕΜΑ :  «Σοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν  γενικισ εκπαίδευςθσ κλάδων ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ και ΠΕ70-ΔΑΚΑΛΟΙ 

που προςλιφκθκαν ωσ προςωρινοί αναπλθρωτζσ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

οριςμζνου χρόνου για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν, οι οποίεσ προκφπτουν από 

λόγουσ ςυναφείσ με τον κορωνοϊό COVID-19, για το διδακτικό ζτοσ 2021-2022, ςε εφαρμογι του 

άρκρου 111 του ν. 4821/2021 (Αϋ 134) ».              

 

H  Διευκφντρια  Δ/νςθσ Π.Ε. Φωκίδασ 
 

         Ζχοντασ υπόψθ: 

1. 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». 

2. Σθ με αρικμ. πρωτ. 152387/ΓΔ5/24-11-2021 (Βϋ5451) υπουργικι απόφαςθ «Ρφκμιςθ κεμάτων πρόςλθψθσ 
προςωρινϊν αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν και μελϊν Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.) κατά το 
διδακτικό ζτοσ 2021-2022».  
3. Σθ με αρικμό 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (Φ.Ε.Κ. 3344/10-08-2020, τ. Βϋ) Τπουργικι Απόφαςθ «Ρφκμιςθ 
κεμάτων πρόςλθψθσ και τοποκζτθςθσ αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν, μελϊν Ειδικοφ 
Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.)». 
4. Σθ με αρ. πρωτ. 35440/E1/29-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΤΧ46ΜΣΛΗ-8ΣΜ) απόφαςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ. «Πρόςλθψθ 137 

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 τον κορωνοϊό 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 μία 

(1) εκπ/κόσ κλ. ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ και δφο (2) εκπ/κοί κλ. ΠΕ70-ΔΑΚΑΛΟΙ, μζςω του ζργου με κωδικό 

2020Ε44520002, που χρθματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

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». 

7. Σισ δθλϊςεισ που υπζβαλαν μζςω Ο.Π.Τ.Δ. οι προςλθφκζντεσ προςωρινοί αναπλθρωτζσ Εκπαιδευτικοί, 

για τοποκζτθςι τουσ  ςτα Δθμοτικά χολεία και Νθπιαγωγεία τθσ Περιφζρειάσ μασ. 

8. Σισ ζκτακτεσ και επείγουςεσ λειτουργικζσ ανάγκεσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειάσ μασ ςε 

διδακτικό προςωπικό, που προκφπτουν από λόγουσ ςυναφείσ με τον κορωνοϊό COVID-19. 
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Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε  
 

Σοποκετοφμε τουσ παρακάτω προςωρινοφσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ γενικισ εκπαίδευςθσ, 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 τον 

κορωνοϊό COVID-19 [ςφμφωνα με το άρκρο 111 του ν. 4821/2021 (Αϋ 134)], ςε Δθμοτικά χολεία και ςε 

Νθπιαγωγεία τθσ Περιφζρειάσ μασ, ωσ ακολοφκωσ: 

 

Α/Α 
ΕΠΩΝΤΜΟ και ΟΝΟΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
ΚΛΑΔΟ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 
Τ.Δ.Ω. 

ΕΚΠ/ΚΟΤ 
ΧΟΛΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

1. ΩΣΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ60 25  3Ο   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΕΑ 

2. ΣΟΛΟΤΦΗ  ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ70 24 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΡΑ 

3. ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ  ΟΦΙΑΝΟ ΠΕ70 24 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΠΣΑΛΟΦΟΤ 

  
                Οι προςλθφκζντεσ οφείλουν να αναλάβουν υπθρεςία από τθν Παραςκευι 1θ Απριλίου ζωσ και τθ 

Δευτζρα 4 Απριλίου 2022 απευκείασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ τοποκετοφνται με τθν παροφςα 

απόφαςθ, αναφζροντασ ςχετικά και ςτθ Δ.Π.Ε. Φωκίδασ.  

Η ςφμβαςθ που καταρτίηεται για κακζναν/κακεμία από τουσ/τισ ανωτζρω εκπαιδευτικοφσ ζχει τρίμθνθ 

διάρκεια, λφεται δε, αυτοδικαίωσ με τθν πάροδο του εν λόγω διαςτιματοσ, εκτόσ και αν ςυντρζχουν οι λόγοι 

εφαρμογισ των διατάξεων του άρκρου 111 του ν.4821/2021 (Αϋ134) περί δυνατότθτασ ιςόχρονθσ ανανζωςισ 

τθσ, κατόπιν τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ των προςλθφκζντων. 

           χετικά με τθν απαςχόλθςι τουσ κα τθροφνται, με ευκφνθ των Διευκυντϊν/Προϊςταμζνων των χολείων, 

παρουςιολόγια για τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ τουσ ςτα χολεία που τοποκετοφνται, τα πρωτότυπα των οποίων κα 

υποβάλλονται  ςτθ Δ/νςθ Π.Ε. Φωκίδασ και τα αντίγραφα κα τθροφνται ςτο αρχείο του ςχολείου. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:    
1.   Αναφερόμενεσ χολικζσ Μονάδεσ                                                       
2.   

 
Ενδιαφερόμενουσ/εσ  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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