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Απόφαση  

   Θέμα:    
 

«Τοποθέτηση αναπληρώτριας  εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου, η οποία προσλήφθηκε στη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας , στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης 
εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
σχολικό έτος 2020-2021» (Κωδικός ΟΠΣ 5069645)» 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Πρέβεζας 

            Έχοντας υπόψη: 

1. Τη με αρ. πρωτ. 889/Ε1/07-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΩΙ46ΜΤΛΗ-Χ1Ξ) «Πρόσληψη 377 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 

υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021» (Κωδικός 

ΟΠΣ 5069645)» 

2. Την αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄3344) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης 

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

Προσωπικού (Ε.Β.Π.)»  

3. Την αριθ. πρωτ. 3680/3.8.2020 (ΑΔΑ: 6ΣΣΖ46ΜΤΛΡ-Γ4Ξ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Πρόγραμμα 

εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

σχολικό έτος 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5069645 όπως τροποποιείται και ισχύει  

4. την αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και 

υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιείται και ισχύει  

5. Τις διατάξεις του Ν. 3699 ΦΕΚ Α 199/2.10.2008 όπως τροποποιήθηκε αναδιατυπώθηκε και ισχύει. 

6. Την αριθμ. Φ.353.1 / 24 / 105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) Απόφαση του Υπ. Παιδείας «Τοποθέτηση 

Προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

7. Τη με αριθμό πρωτ. 2926/18.08.2020 ΥΑ (ΑΔΑ:6Χ8946ΜΤΛΗ-Τ33) περί ορισμού των Διευθυντών των Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως υπευθύνων μισθοδοσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που απασχολούνται στην οικεία Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 

υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021», με κωδικό 

ΟΠΣ: 5069645, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020». 

8. Τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσής μας  

9. Την ανάγκη τοποθέτησης  της  εκπαιδευτικού που προσλήφθηκε 

Αποφασίζουμε 

Τοποθετούμε την  αναπληρώτρια εκπαιδευτικό μειωμένου ωραρίου η οποία  προσλήφθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
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https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A78946%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A433?inline=true
ΑΔΑ: ΨΡΟΠ46ΜΤΛΗ-Δ1Κ



 

εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021» (Κωδικός ΟΠΣ 5069645»,από την ημερομηνία ανάληψης  μέχρι τη λήξη του 

διδακτικού έτους 2020-2021 (30-06-2021), ως εξής: 

 

α/α Επώνυμο Όνομα Κλάδος Σχολική μονάδα  Τοποθέτησης 

1 Θεοδωρίδου Δέσποινα ΠΕ02 Γυμνάσιο Ζαλόγγου/13ώρες  Παράλληλη στήριξη  

Η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός, όπως αναφέρεται, θα πρέπει να αναλάβει υπηρεσία στη σχολική μονάδα που τοποθετείται   
από την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.  

 
 

Αποδέκτες 
1. Σχολική Μονάδα τοποθέτησης 
2. Εκπαιδευτικοί όπως αναφέρονται στον πίνακα  
3.  Υπεύθυνο myschool 

 

Ο Διευθυντής  της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Π.Ε. Πρέβεζας   

 
 

Απόστολος Κατσανάκης  
Φυσικής Αγωγής  

 

ΑΔΑ: ΨΡΟΠ46ΜΤΛΗ-Δ1Κ
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