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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

Α) Σσνεδρίαζη ΠΥΣΠΔ ως Σσμβούλιο Δπιλογής Σηελετών 
 

1. Πρόηαζη ηοποθέηηζης Προϊζηαμένων 2/θ Νηπιαγωγείων ηης Γιεύθσνζης Π.Δ. Α΄ 

Αθήνας 
 

Ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο, σο πκβνύιην Επηινγήο ηειερώλ 

ρνιηθώλ Μνλάδσλ, κε απόθαζε ηνπ Δηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο, 

ηνπνζεηήζεθαλ Προϊζηαμένες/ος ζε κενές θέζεις 2/θ Νηπιαγωγείων γηα ην ππόινηπν ηεο 

ηξηεηνύο ζεηείαο θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηηο 31/07/2020. 

Σα θξηηήξηα επηινγήο, όπσο πξνβιεπνληαη ζην άρθρο 23, παρ. 2 ηοσ Ν.4547/2018 θαη ην 

ΦΔΚ 4412/2018, είλαη ε πξνζσπηθόηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξόηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, ε 

επηζηεκνληθή ηνπ ζπγθξόηεζε, ε δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή ηνπ εκπεηξία, ε ηθαλόηεηά ηνπ λα 

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, λα επηδεηθλύεη ζπλεξγαηηθόηεηα θαη λα επηιύεη πξνβιήκαηα, 

ηδίσο δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά, ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνύ θιίκαηνο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε 

δξάζεσλ, θαζώο θαη νη ηθαλόηεηεο δηνίθεζεο ή θαη νξγάλσζεο εθπαηδεπηηθώλ ή 

παηδαγσγηθώλ δξάζεσλ. 

ύκθσλα κε ηελ παρ. 1 ηοσ άρθροσ 30 ηοσ Ν.4547/2018, όζνη/όζεο ηνπνζεηνύληαη ζε 

ζέζεηο ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο εμαθνινπζνύλ λα αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη κεηά ηε 

ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο κέρξη ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ησλ λέσλ ζηειερώλ. 
 

Β) Σσνεδρίαζη ΠΥΣΠΔ Α΄ Αθήνας 
 

1. Πρόηαζη αναπλήρωζης κενών θέζεων Προϊζηαμένων 2/θ Νηπιαγωγείων ηης 

Γιεύθσνζης Π.Δ. Α΄ Αθήνας 

 

Η αναπλήρωζη Προϊζηαμένων 2/θ Νηπιαγωγείων πξαγκαηνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ην 

άρθρο 49, παρ. 1 ηοσ Ν.4547/2018, όπνπ αλαθέξεηαη όηη: «1. Ο λ. 1566/1985 ηξνπνπνηείηαη 

ωο εμήο: α) Σην ηέινο ηνπ άξζξνπ 11Ε πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 εμήο: «4. Αλ δελ ππάξρεη 

πξνϊζηάκελνο δηζέζηνπ ή ηξηζέζηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ή λεπηαγωγείνπ, κε απόθαζε ηνπ 

δηεπζπληή πξωηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ 

ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ, αναηίθεηαι η προζωρινή άζκηζη καθηκόνηων ζηον ανώηερο 

καηά βαθμό μόνιμο εκπαιδεσηικό ποσ σπηρεηεί με οργανική θέζη ζηη ζτολική μονάδα ή, 

αλ δελ ππάξρεη, ζηνλ αλώηεξν θαηά βαζκό κόληκν εθπαηδεπηηθό πνπ ππεξεηεί κε απόζπαζε ζηε 

κνλάδα απηή ή, αλ δελ ππάξρεη, ζηνλ αλαπιεξωηή εθπαηδεπηηθό κε ηε κεγαιύηεξε εθπαηδεπηηθή 

ππεξεζία πνπ ππεξεηεί ζηελ ίδηα κνλάδα. Αλ ππεξεηνύλ πεξηζζόηεξνη κόληκνη εθπαηδεπηηθνί κε 

ηνλ ίδην βαζκό ή αλαπιεξωηέο κε ηνλ ίδην ρξόλν εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο, αλαπιεξώλεη απηόο 

πνπ έρεη πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην βαζκό ή απηόο πνπ νξίδεηαη από ηνλ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο.». 

ηελ πεξίπησζε νξηζκνύ ησλ νξγαληθά ηνπνζεηεκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ε ζεηεία ηνπο ζα 

δηαξθέζεη κέρξη ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ησλ λέσλ ζηειερώλ θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, όρη 

πέξαλ ηεο 31εο/08/2020, ελώ ζηελ πεξίπησζε νξηζκνύ εθπαηδεπηηθνύ κε απόζπαζε ε ζεηεία 

ζα δηαξθέζεη κέρξη ηηο 21/06/2020, εκεξνκελία πνπ ιήγεη ε απόζπαζή ηεο. 

Οη ζέζεηο απηέο δελ θαιύθζεθαλ ζηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο θελώλ/θελνύκελσλ ζέζεσλ, 

από ηε Δηεύζπλζε Π.Ε. Α΄ Αζήλαο, ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4547/2018 θαη ην ΦΔΚ 4412/2018. 

ύκθσλα κε ην άρθρο 16, παρ. 3 ηοσ Ν.4354/2015 ζε πεξίπησζε θελήο ζέζεο ην επίδνκα 

θαηαβάιιεηαη από ηελ έλαξμε ηεο αλαπιήξσζεο. 
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2. Πρόηαζη αναπλήρωζης Υποδιεσθσνηών/νηριών ζηο 62
ο
 Γ.Σ. Αθηνών, ζηο 81

ο
 Γ.Σ. 

Αθηνών, ζηο 142
ο
 Γ.Σ. Αθηνών, ζηο 1

ο
 Γ.Σ. Βύρωνα και ηο 1

ο
 Γ.Σ. Καιζαριανής 

 

Για ηην αναπλήρωζη σποδιεσθσνηών/νηριών ζην άρθρο 11 ηοσ κεθ. Δ΄ ηοσ 

Ν.1566/1985 νξίδεηαη όηη: «Αλ δελ ππάξρεη ππνδηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ή απνπζηάδεη, ηα 

καθήκονηα ασηά αζκεί ο ανώηερος ζε βαθμό από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ ζηελ 

ίδηα κνλάδα.. Αλ ππάξρνπλ νκνηόβαζκνη, θαζήθνληα ππνδηεπζπληή αζθεί εθείλνο πνπ νξίδεηαη 

κε απόθαζε ηνπ πξνϊζηακέλνπ ηεο νηθείαο δηεύζπλζεο ή γξαθείνπ εθπαίδεπζεο ύζηεξα από 

γλώκε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνύ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ.». 

ηελ πεξίπησζε εθπαηδεπηηθώλ κε ηνλ ίδην βαζκό νξίζηεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ 

ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηνλ βαζκό. 

ύκθσλα κε ην άρθρο 16, παρ. 2 ηοσ Ν.4354/2015 ζε πξνζσξηλή απνπζία, θαηά ηε 

δηάξθεηα ζεζκνζεηεκέλσλ αδεηώλ, πιελ ηεο θαλνληθήο, για ζσνετόμενο διάζηημα άνω ηοσ 

ενός μήνα, ην επίδνκα ζέζεο καηαβάλλεηαι για όζο τρόνο διαρκεί η αναπλήρωζη. 

πλεπώο, νη νξγαληθά ηνπνζεηεκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζα ιακβάλνπλ ην επίδνκα ζέζεο 

επζύλεο κέρξη ηελ επηζηξνθή ησλ δηθαηνύρσλ ζηα θαζήθνληά ηνπο θαη όρη πέξαλ ηεο 

31εο/08/2020. 
 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 
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