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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις διαθέσεων για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών
ΠΕ79 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, για το διδακτικό έτος 2021-2022».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-09-1985 τ. Α’) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ. Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/08-03-1996 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100 (ΦΕΚ
94/22-05-1997 τ. Α΄).
4. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002 τ.Β΄) Απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «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 διδασκόντων », όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το έγγραφο του ΥΠΟΠΑΙΘ με αρίθμ. πρωτ. 137644/Ε1/03-09-2015 «Οδηγίες για τη διαδικασία
τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις».
6. Το

έγγραφο

ΥΠΑΙΘ

υπ’

αριθ.

102027/ΓΔ5/30-07-2020

«Τοποθετήσεις

εκπαιδευτικών

και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά».
7. Την αριθμ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ:6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) Υ.Α. «Τοποθέτηση των
προσωρινών διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
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8. Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αρίθμ. πρωτ. 108336/Ε2/21-08-2020 «Οδηγίες για την προσωρινή
τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και την ανάληψη
υπηρεσίας των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ».
9. Τις διατάξεις του Ν. 4692/2020 (Α’ 111) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».
10.Τη με αρίθμ. πρωτ. Φ.6/22510/Δ1/25-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΥ9846ΜΤΛΗ-ΟΣΜ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με
θέμα: «Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022».
11.Τη με αρίθμ. πρωτ. Φ.6/22511/Δ1/25-02-2021 (ΑΔΑ:6ΩΗ346ΜΤΛΗ-7Ν7) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με
θέμα: «Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά για το σχολικό έτος 2021-2022».
12.Τη με αρίθμ. πρωτ. Φ.7/51308/Δ1/10-05-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενέργειες
Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022 –
Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος».
13.Τη με αρίθμ. πρωτ. Φ.7/51340/Δ1/10-05-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενέργειες
Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 –
Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού
έτους 2021-2022».
14.Τη με αρίθμ. πρωτ. Φ.31/94185/Δ1/29-07-2021 Υ.Α. με θέμα: «Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».
15. Τη με αρίθμ. πρωτ. 65531/Δ3/07-06-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενέργειες
Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών
Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος».
16. Τη με αριθμ. πρωτ. 72889/Ε2/18-06-2021 απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας
Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022».
17. Τη με αριθμ. πρωτ. 78028/Ε2/30-06-2021 απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας
Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2021-2022».
18. Τη με αριθμ. πρωτ. 82755/Ε2/09-07-2021 απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ «Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το σχολικό έτος 2021-2022».
19. Τη με

αριθμ. πρωτ. 78050/Ε2/30-06-2021 απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών

Πρωτοβάθμιας από ΚΕΣΥ ή ΠΥΣΠΕ σε σχολεία Κωφών/και Τυφλών/ΕΕΕΕΚ/ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος
2021-2022».
20. Τη με

αριθμ. πρωτ. 82954/Γ4/09-07-2021 απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
για το σχολικό έτος 2021-2022».
21. Τη με

αριθμ. πρωτ. Δ3/Α/Φ.41/ΣΧ.1260/2578/20-07-2021 απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ «Αποσπάσεις

εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του
Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2021-2022.
22. Τη με

αριθμ. πρωτ. 89963/Ε2/23-07-2021 απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές
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Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή /και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος
2021-2022».
23.Τη με αριθ,. πρωτ. 86651/16-07-2021(ΦΕΚ 1662/26-07-2021/τ.Γ’) απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ «Μετάταξη
υπαλλήλων».
24.Τη με αριθμ. πρωτ. 94236/ΓΔ4/29-07-2021 απόφαση του ΥΠΑΙΘ «Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών
για τα εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και
Γυμνασίων.
25.Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85317/Δ3/29-05-2019 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδ.
Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου (Β’2171) «Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση» ΦΕΚ 3540/τ.Β’/03-08-2021.
26.Την 96845/Ε2/04-08-2021 Υ.Α με θέμα: «Συμπληρωματικές αποσπάσεις, ανακλήσεις, τροποποιήσεις
και διορθώσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το
διδακτικό έτος 2021-2022».
27.Την 100252/Ε2/12-08-2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Οδηγίες για την προσωρινή τοποθέτησης
των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και των μεταταγμένων εκπαιδευτικών».
28.Τις διατάξεις των άρθρων 52, 53, 54 του Ν.4807/ΦΕΚ 96 τ.Α’/11-06-2021 με θέμα: «Δραστηριότητες
στη Αγγλική Γλώσσα στο Νηπιαγωγείο-Αντικατάσταση της περ. γ της παρ. 9 του άρθρου 3 του
1566/1985».
29.Την Φ. 80378/ΓΔ4/2021 ΦΕΚ 3311/Β/26-07-2021 Υ.Α με θέμα: «Εισαγωγή Αγγλικής Γλώσσας στο
Νηπιαγωγείο».
30.Την Φ.52/60399/Δ1/27-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΑΨ46ΜΤΛΗ-ΚΕΤ) Υ.Α με θέμα: «Διδασκαλία της 2ης ξένης
γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022».
31.Την Φ.52/55240/Δ1/18-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΝ9Μ46ΜΤΛΗ-ΡΒ5) Υ.Α με θέμα: «Διδασκαλία της 2ης ξένης
γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022».
32.Τις υπηρεσιακές μεταβολές του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε
Πρέβεζας.
33.Την ανάγκη συμπλήρωσης μέρους του υποχρεωτικού τους ωραρίου των κάτωθι εκπαιδευτικών.
34.Τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 των σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε
Πρέβεζας .
35.Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.
36.Το αρ. πρωτ. 3177/12-08-2021 e-mail της ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ Ηπείρου με θέμα: «Kενά-πλεονάσματα κοινών
ειδικοτήτων»
37.Την αρ. πρωτ. 3223/17-08-2021 (ΑΔΑ:ΩΥΘ46ΜΤΛΗ-Σ6Λ) Απόφαση με θέμα «Έγκριση ανάληψης
Πολυετούς Υποχρέωσης» όπως ανακοινοποιήθηκε και ισχύει.
38.Την αρ. πρωτ. 3229/18-08-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΔΕ46ΜΤΛΗ-ΤΣ7) Απόφαση της Δ.Π.Ε Πρέβεζας με την
οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 ευρώ) για την
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πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα
1019-206-9914300, ΑΛΕ 2420404001, οικ. έτους 2021, που αφορά έξοδα μετακίνησης των
εκπαιδευτικών της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας, οι οποίοι θα μετακινηθούν λόγω διάθεσης για
συμπλήρωση μέρους του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε σχολική μονάδα άλλης πόλης ή χωριού, από
τον Σεπτέμβριο του 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021, με αριθμ. καταχ.: α/α 56086-18/08/2021 στο βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ.Υ.Ε.Ε. Έχει ήδη προβλεφθεί Βάσει της έγκρισης /ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 3223/17-08-2021 (ΑΔΑ:ΩΥΘ46ΜΤΛΗ-Σ6Λ), η προέγκριση του
ποσού των 5.000 ευρώ για το έτος 2022 (Ιανουάριος έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022).
39.Την αριθμ. 21/19-08-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας .
40. Την αρ. πρωτ. 3241/19-08-2021 (ΑΔΑ:6ΒΘ846ΜΤΛΗ-ΨΦΣ) απόφαση της Δ.Π.Ε Πρέβεζας.
41. Την αριθμ. 25/06-09-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας.
Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε τη διάθεση για συμπλήρωση μέρους του υποχρεωτικού της ωραρίου από 13-09-2021
μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022,της κάτωθι μόνιμης εκπαιδευτικού κλ., ΠΕ79, ως
εξής:

Α/Α

κλ.

Ονομ/πώνυμο

Οργανική

Σχολεία
Διάθεσης

Τροποποίηση διάθεσης

Καναλίου
Μύτικα
Ν. Σινώπης

Τροποποιείται η διάθεσή της
στο Δ.Σ Μύτικα για 5 ώρες την
εβδομάδα αντί για 4 ώρες την
εβδομάδα.
Παραμένει η διάθεση της στο
Δ.Σ Καναλίου για 6 ώρες την
εβδομάδα και στο Δ.Σ Ν.
Σινώπης για 2 ώρες την
εβδομάδα.

ΠΕ79

1.

ΠΕ79

Τσιακάλου
Δήμητρα

3ο Πρέβεζας

Η προκαλούμενη δαπάνη είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού του υπό Ειδ. Φορέα 1019-206-9914300,
ΑΛΕ 2420404001 πίστωσης, οικ. Έτους 2021, για την πληρωμή εξόδων μετακίνησης των εκπαιδευτικών
της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, λόγω διάθεσης για συμπλήρωση μέρους του
υποχρεωτικού τους ωραρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 3229/18-08-2021 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας με (ΑΔΑ: ΨΤΔΕ46ΜΤΛΗ-ΤΣ7), με αριθμ. καταχ.: α/α 56086-18/08/2021
στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ.Υ.Ε.Ε. Το ποσό που δεσμεύτηκε από τον
συγκεκριμένο ΑΛΕ επαρκεί για την αποζημίωση των συγκεκριμένων μετακινήσεων. Έχει ήδη προβλεφθεί
Βάσει

της

έγκρισης

/ανάληψης

πολυετούς υποχρέωσης

με

αρ.

πρωτ.

3223/17-08-2021

(ΑΔΑ:ΩΥΘ46ΜΤΛΗ-Σ6Λ), η προέγκριση του ποσού των 5.000 ευρώ για το έτος 2022 ( Ιανουάριος έως τη
λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022).
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Ο Διευθυντής
ΚΟΙΝ.:
1.Εκπαιδευτικούς
2. Π.Μ. υπαλλήλου
3. Εκκαθαριστή αποδοχών
4. Σχολικές Μονάδες
5. My school

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

Γεώργιος Δ. Μότσιος

