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Ημερομηνία: 24-03-2023 

Αριθ. Πρωτ: 4883 

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 324  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Τ.Κ. - Πόλη : 15341 Αγ.Παρασκευή 

Ιστοσελίδα : http://dide-v-ath.att.sch.gr/ 

Πληροφορίες : Χήρα Δ. 

Τηλέφωνο : 2106014181 

ΘΕΜΑ: Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών στη Β/θμια Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ 

Αθήνας ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξειδικευμένης 

εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, για το διδακτικό έτος 2022-2023. 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  Β΄ Αθήνας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αρ. πρωτ.  33325/Ε1/23-3-2023 (ΑΔΑ:6ΩΤ546ΜΤΛΗ-ΙΦΝ)  Απόφαση Πρόσληψης 

των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου. 

2. Την με αριθμ πρωτ. 3182/17-8-2021Υ.Α. με θέμα:<< Ορισμός των Δ/ντών των Δ/νσεων ΠΕ 

και  ΔΕ ως υπευθύνων μισθοδοσίας και εκκαθαριστών …. ,που απασχολούνται στην οικεία 

Δ/νση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. 

3. Την αριθμ πρωτ. Φ.351.1/24/105877/Ε3/13-8-2020 ΥΑ Τοποθέτησης προσωρινών Δ/ντών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.  

4. Την με αριθμ πρωτ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021(ΦΕΚ 6273/τ. Β΄/28-12-2021)  καθορισμός των 

ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Δ/ντών Εκπ/σης. 

5. Τον 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». 

6. Την με αριθμ. πρωτ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 3344/τ.Β /10.08.2020) με Θέμα: 

Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, 

http://dide-v-ath.att.sch.gr/
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μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

(Ε.Β.Π.). 

7. Την με αριθμ. πρωτ. 100548/ΓΔ5 (ΦΕΚ 3785/τ.Β/13.08.2021) ΚΥΑ με θέμα: Διαδικασία 

σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τους 

αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. 

8. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./118/15389/21-10-2022 απόφαση της Επιτροπής Π.Υ.Σ. 

33/2006 (αρ. 2, παρ.1) (Α΄280) για την έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 

χιλίων είκοσι (1.020) εκπαιδευτικών. 

9. Την αριθμ. 33108/Ε1/22-3-2023 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 απόφαση. 

10. Τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και επικουρικούς της παραγράφου 1 

του άρθρου 61 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 

της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2022 (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό 

τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π. και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως από την 

Ανεξάρτητη Αρχή στο ΥΠΑΙΘ).  

11. Τις αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών  προτίμησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών που 

υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αριθμ. 100750/Ε1/12-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΡΣ46ΜΤΛΗ-ΕΛΥ) 

πρόσκλησης .  

12. Την ανάγκη τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν μέσω 

τακτικού προϋπολογισμού. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Την τοποθέτηση-διάθεση της κάτωθι εκπαιδευτικού ως προσωρινή αναπληρώτρια με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 

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

εκπαιδευτικές ανάγκες, για το διδακτικό έτος 2022-2023 ως εξής: 

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΩΡΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ/ΩΡΕΣ 

1 ΔΑΝΙΗΛ 

 

ΕΥΑΝΘΙΑ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 .ΕΑΕ 1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
/12 ΩΡΕΣ 

1ο Γ/ΣΙΟ  
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ /11 

ΩΡΕΣ 

 

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 28-3-2023  και την Τετάρτη  29-3-2023 

απευθείας στην σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπαίδευσης. Η 

σύμβασή τους λύεται αυτοδικαίως με την λήξη του διδακτικού  έτους 2022-2023. 

 

                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΧΟΥΛΑΣ 

PhD. Med,  

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 

ΑΔΑ: Ψ5ΘΘ46ΜΤΛΗ-80Ξ
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