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   Θέμα:    
 

«Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου  οι οποίοι προσλήφθηκαν στη 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, σύμφωνα με  τη  με αρ. πρωτ. 141719/Ε1 
/16-10-2020 (ΑΔΑ:6Τ1746ΜΤΛΗ-ΖΔΗ) Πρόσληψη 38 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, ως 
προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την 
κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και 
διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης 
(παράλληλη στήριξη) για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες,  για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 
(Α΄177). 
 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Πρέβεζας 

    Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αρ. πρωτ. 141719/Ε1/16-10-2020 (ΑΔΑ: 6Τ1746ΜΤΛΗ-ΖΔΗ) Πρόσληψη 38 εκπαιδευτικών, 
κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, ως 
προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη 
λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου 
κορωνοϊού COVID-19, της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (παράλληλη στήριξη) για την ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του 
άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α΄177), στο πλαίσιο του έργου με κωδικό έργου 2020ΣΕ44520002 και με τίτλο 
«Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορονωϊού (COVID-19)», που έχει εγκριθεί στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 
445/2 με την αριθ. 101777/29-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΖ046ΜΤΛΡ-01Ω) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
2. Το άρθρο 8 της με αρ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465/17-4-2003) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης 
προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 
3. 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. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985). 

5. Την αριθμ. ΣΤ5/56/13-11-2000 (ΦΕΚ 1409/Β/17-11-2000) Απόφαση Υπουργού Παιδείας. 

6. Την αριθμ. 35557/Δ2/09-04-2003 (ΦΕΚ 465/Β/17-04-2003) Απόφαση Υπουργού Παιδείας. 

7. Τις διατάξεις του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α/20-11-2003). 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-05-2010). 

9. Το αριθμ. 149489/Ε2/08-09-2017 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων του Υπ. Παιδείας. 
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10. Το αρθ.29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/02-03-2018). 

11. 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». 

12. Το Ν. 4722/2020 (Α΄177) άρθρο 35 «Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2020-2021, όπως 
τροποποιείται και ισχύει. 

13. Τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσής μας. 

14. Την ανάγκη τοποθέτησης  των εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν. 

 

Αποφασίζουμε 

την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών οι οποίοι  προσλήφθηκαν  σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 141719/Ε1/16-10-
2020 (ΑΔΑ: 6Τ1746ΜΤΛΗ-ΖΔΗ) Πρόσληψη 38 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους 
συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης (παράλληλη στήριξη) για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  για 
το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (Α΄177) και για χρονικό διάστημα τριών 
(3) μηνών από την ημερομηνία ανάληψης, εκτός και αν συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 
35 παρ. 2 του ν. 4722/2020 (α΄177), περί δυνατότητας ισόχρονης ανανέωσης της συναφθείσας σύμβασης. 
 

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο 
κλάδος/ 
ειδικότητα 

Σχολική Μονάδα Τοποθέτησης/Διάθεσης  

1 ΜΕΣΔΑΝΙΤΗ ΕΡΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ 23 ΩΡΕΣ 

2 ΜΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ04.01 ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ 1Ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ 23 ΩΡΕΣ 

  

Οι προσλαμβανόμενοι θα αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 20/10/2020 έως και την Τετάρτη 21/10/2020. 
Μετά την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων οφείλουν να 
ενημερώσουν άμεσα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας. 
 
 

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

 

Ο Διευθυντής  της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε. Πρέβεζας 

 
 

Κατσανάκης  Απόστολος 
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 

  

 
 


