
 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικού, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, 
στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινής αναπληρώτριας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου, με συμβαση τρίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δομών 
της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και 
διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2021-2022, σε εφαρμογή του άρθρου 
111 του ν.4821/2021 (Α΄ 134), όπως ισχύει. 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τη με αρ.πρωτ. 5631/Ε1/18-1-22 (ΑΔΑ:ΨΧΒΟ46ΜΤΛΗ-5ΜΘ) Απόφαση Πρόσληψης των εκπαιδευτικών στο 

πλαίσιο της εν λόγω Πράξης. 

2. Την αριθμ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση 

προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

3. Τη με αριθμ. πρωτ. 170405/ΓΓ1/2021 - ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021 ΚΥΑ «Καθορισμός των ειδικότερων 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

4. Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020): «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 

διατάξεις». 

5. Τη υπ. αρ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/τ. Β’/10-08-2020) ΥΑ με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης 
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και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)». 

6. Τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τους τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της 

παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπ/σης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στα 

ΦΕΚ Γ΄ 937/19-6-2020, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1170/23-7-2020 και Γ΄ 890/13-4-2021, Γ΄ 908/16-6-

2020, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1171/23-7-2020, και Γ΄ 522/27-4-2020) και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως 

από την Ανεξάρτητη Αρχή στο ΥΠΑΙΘ. 

7. Τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019, κατηγορίας ΠΕ, 

κλάδων/ειδικοτήτων οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ Γ΄ 1588/14-7-2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 

1752/30-7-2021, 1653/23-7-2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1755/31-7-2021, και Γ΄ 1694/28-7-2021.  

8. Το έργο με Κωδικό Έργου 2020ΣΕ44520002 και τίτλο «Πληρωμή προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, 

καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

(COVID-19)», που έχει εγκριθεί στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 με την υπ’ αρ. 42623/9-4-2021 

(ΑΔΑ:6Η6Π46ΜΤΛΡ-ΣΞΨ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από 

το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

9. Την αριθμ. 152387/ΓΔ5/24-11-2021 (Β΄ 5451) υ.α. «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κατά το διδακτικό έτος 2021-2022». 

10. Την αριθμ. 4827/E1/14-1-2022 (Β΄ 68) κ.υ.α. «Καθορισμός του αριθμού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

(2.500) προς πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα 

Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 

(Α΄134).» 

11. Την αριθμ. 5387/E1/17-1-2022 Εγκριτική Πράξη της Υπουργού ΠΑΙ.Θ. περί του αριθμού των προς πλήρωση 

λειτουργικών κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄3344) υπουργικής απόφασης. 

12. Την από 20/1/2022 αναφορά τοποθετήσεων-διαθέσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέσω του 

Ο.Π.Σ.Υ.Δ. 

13. Την ανάγκη τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης. 

Αποφασίζουμε 

την τοποθέτηση της κάτωθι προσωρινής αναπληρώτριας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

ΑΔΑ: 9ΗΗ946ΜΤΛΗ-ΦΙΣ



 

Χρόνου, με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη λειτουργικών κενών των Δομών της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης, τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού 
COVID-19, για το διδακτικό έτος 2021-2022, σε εφαρμογή του άρθρου 111 του ν.4821/2021 (Α΄ 134), όπως ισχύει, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΤ

ΗΣΗΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ/Α 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΕΙ
ΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

1 ΝΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 ΕΑΕ 
15ο 

ΓΥΜΝ.ΠΑΤΡΑΣ 
12 4ο ΓΥΜΝ.ΑΙΓΙΟΥ 11 

 
Οι προσληφθείσα οφείλει να αναλάβει υπηρεσία από την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου έως και την Δευτέρα 24 
Ιανουαρίου 2022 απευθείας στην σχολική μονάδα τοποθέτησής της.Η σύμβαση που καταρτίζεται έχει τρίμηνη 
διάρκεια, λύεται, δε, αυτοδικαίως με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος, εκτός και αν συντρέχουν οι λόγοι 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 111 του ν.4821/2021 (A 134) περί δυνατότητας ισόχρονης ανανέωσής της 
κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των προσλαμβανομένων.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
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1. Τμήμα Β’ Οικονομικού 
2. Τμήμα Δ’ Πληροφορικής 
3. ΠΥΣΔΕ Αχαΐας 
4. Α. Φ. 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε ΑΧΑΪΑΣ 
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