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Σο ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ ζςνεδπίαζε, ηην Σεηάπηη 20 Φεβποςαπίος 2019, με ηα 

παπακάηυ θέμαηα Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ: 
 

1. Αναπλήπυζη Τποδιεςθύνηπιαρ Α΄  
 

ην άπθπο 11, παπ. 2 ηος κεθ. Ε΄ ηος Ν.1566/1985 νξίδεηαη όηη: «Αλ δελ ππάξρεη 

ππνδηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ππεύζπλνο ηνκέα Σ.Ε.Κ. ή απνπζηάδεη, ηα καθήκονηα ασηά 

αζκεί ο ανώηερος ζε βαθμό από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ ζηελ ίδηα κνλάδα ή ζε 

ζρνιείν πνπ εμππεξεηείηαη από ην Σ.Ε.Κ. θαηά πεξίπησζε. Αλ ππάξρνπλ νκνηόβαζκνη, 

θαζήθνληα ππνδηεπζπληή ή ππεύζπλνπ ηνκέα Σ.Ε.Κ. αζθεί εθείλνο πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο δηεύζπλζεο ή γξαθείνπ εθπαίδεπζεο ύζηεξα από γλώκε ηνπ νηθείνπ 

πεξηθεξεηαθνύ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ.». 

ύκθσλα κε ην άπθπο 16, παπ. 3 ηος Ν.4354/2015, ζε πεπίπηυζη κενήρ θέζηρ ηο 

επίδομα καηαβάλλεηαι από ηην έναπξη ηηρ αναπλήπυζηρ. 

ηην πεπίπηυζη αςηή, επειδή η Τποδιεςθύνηπια αζκεί καθήκονηα αναπληπώηπιαρ 

Διεςθύνηπιαρ, ηο επίδομα ππέπει να καηαβληθεί από ηην έναπξη ηηρ αναπλήπυζηρ. 
 

2. Αναπλήπυζη Πποφζηαμένυν 2/θ Νηπιαγυγείυν 
 

ύκθσλα κε ην άπθπο 49 παπ. 1 ηος Ν.4547/2018, όπνπ αλαθέξεηαη όηη: «1. Ο λ. 

1566/1985 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: α) Σην ηέινο ηνπ άξζξνπ 11Ε πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 

εμήο: «4. Αλ δελ ππάξρεη πξντζηάκελνο δηζέζηνπ ή ηξηζέζηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ή 

λεπηαγσγείνπ, κε απόθαζε ηνπ δηεπζπληή πξσηνβάζκηαο 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 αλαπιεξσηή εθπαηδεπηηθό 

κε ηε κεγαιύηεξε εθπαηδεπηηθή ππεξεζία πνπ ππεξεηεί ζηελ ίδηα κνλάδα. Αλ ππεξεηνύλ 

πεξηζζόηεξνη κόληκνη εθπαηδεπηηθνί κε ηνλ ίδην βαζκό ή αλαπιεξσηέο κε ηνλ ίδην ρξόλν 

εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο, αλαπιεξώλεη απηόο πνπ έρεη πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην βαζκό ή απηόο 

πνπ νξίδεηαη από ηνλ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο.», ηο ζςμβούλιο ειζηγήθηκε ηην αναπλήπυζη 

Πποφζηαμένυν κενών θέζευν 2/θ Νηπιαγυγείυν.  
ηελ πεξίπησζε απηή, νη νξγαληθά ηνπνζεηεκέλεο εθπαηδεπηηθνί, ζα ιακβάλνπλ ην 

επίδνκα ζέζεο επζύλεο κέρξη ηηο 31/08/2019, ελώ ε αλαπιεξώηξηα εθπαηδεπηηθόο ζην 2
ν
 

Δηδηθό Νεπηαγσγείν ΔΛΔΠΑΠ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηεο ζηηο 21/06/2019. 

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

από ηε Γηεύζπλζε Π.Δ. Α΄ Αζήλαο, ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4547/2018 θαη ην ΦΕΚ 4412/2018. 
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3. Απόζπαζη εκπαιδεςηικού ΠΕ70-Δαζκάλυν ενηόρ ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ 
 

Απνζπάζηεθε εθπαηδεπηηθόο ΠΔ70, κε αίηεζή ηεο, από ην 51
ν
 Γ.. Αζελώλ ζην 49

ν
 Γ.. 

Αζελώλ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθνύ θελνύ. 
 

4. Ενζηάζειρ καηά ηος πποζυπινού πίνακα για ηη θέζη Τπεύθςνος Πληποθοπικήρ 
 

Πξαγκαηνπνηήζεθε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα, θαζώο δελ ππήξμε ππνβνιή έλζηαζεο. 
 

5. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή 
 

Έγηλαλ δεθηέο όιεο νη αηηήζεηο (μόνιμοι/ερ και αναπληπυηέρ/ηπιερ εκπαιδεςηικοί) πος 

ηέθηκαν ςπότη ηος ζςμβοςλίος, θαζώο πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άπθπος 31 ηος 

Ν.3528/2007 (έξγν πνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, δελ 

παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη αζθείηαη εθηόο εξγαζηαθνύ 

σξαξίνπ). 

Οη ελδηαθεξόκελνη/εο εθπαηδεπηηθνί πξέπεη να ςποβάλλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ 

(Δικαιολογηηικά – Αίηηζη) ππιν ηην έναπξη ηηρ άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή 
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Ε.Θ. με Α.Π. 

77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέπυζη για άδεια άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή).  

Δεν είναι επιηπεπηή η θέζη ηος σπονικού πεπιοπιζμού ηυν 10 υπών εβδομαδιαίυρ 

καηά ηη σοπήγηζη άδειαρ ζε εκπαιδεςηικό ππορ άζκηζη ιδιυηικού έπγος ζύμθυνα με ηο 

έγγπαθο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 ηος Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάληεζε ηνπ ππνπξγείνπ ζε 

εξώηεκα ηνπ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αζήλαο). 
 

Τ.Γ. ηο 87
ο
 Διαπολιηιζμικό σολείο Αθηνών ε ζέζε Τπνδηεπζπληή Β΄ πνπ παξέκεηλε 

θελή -ιόγσ κε ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ- ζα πξνθεξπρζεί εθ λένπ ζύκθσλα κε ηο άπθπο 29 

ηος Ν.4547/2018 θαη ην άπθπο 4 ηος ΦΕΚ 4412/2018, όπνπ αλαθέξεηαη: «Αλ δελ 

ππνβιεζνύλ ππνςεθηόηεηεο, νη ζέζεηο απηέο επαλαπξνθεξύζζνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή 

δελ εθαξκόδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ δεύηεξνπ θαη ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

2 ηεο παξνύζαο πεξί νινθιήξσζεο δύν ζπλερόκελσλ ζεηεηώλ. Αλ, ύζηεξα από ηελ νινθιήξσζε 

ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ, δελ ζπκπιεξσζνύλ νη θελέο θαη θελνύκελεο ζέζεηο 

ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηόηε ε επηινγή γίλεηαη κε ηελ επαλαπξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ». 
 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο 
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