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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

Γ η α δ η θ α ζ ί α  η ν π ν ζ ε η ή ζ ε σ λ - α λ α π ι ε ξ ώ ζ ε σ λ   

Γ η ε π ζ π λ η ώ λ ,  Υ π ν δ η ε π ζ π λ η ώ λ  θ α η  Π ξ ν τ ζ η α κ έ λ σ λ  

Γ ε κ ν η η θ ώ λ  Σ ρ ν ι ε ί σ λ / Ν ε π η α γ σ γ ε ί σ λ  
 

Τνπνζέηεζε Γηεπζπληώλ 
 

 χκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξν 29 ηνπ Ν.4547/2018 θαη ην άξζξν 14 ηνπ ΦΔΚ 4424/2018 ε 

ηνπνζέηεζε ζε θελέο θαη θελνχκελεο ζέζεηο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 

επηινγήο, κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ 

επηινγήο. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα θάπνηεο ζρνιηθέο κνλάδεο, δηεπζπληέο ζε 

απηέο ηνπνζεηνχληαη, εθφζνλ ην δειψζνπλ, ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, θαηά ηε ζεηξά 

θαηάηαμήο ηνπο ζηνλ πίλαθα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ θαινχληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο λα 

ππνβάινπλ λέα δήισζε πξνηίκεζεο. Αλ κεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, εμαθνινπζνύλ λα 

παξακέλνπλ θελέο ζέζεηο, νη ζέζεηο απηέο επαλαπξνθεξχζζνληαη. 

 Με ην άξζξν 53 ηνπ Ν.4692/2020 ε ηζρχο ησλ πηλάθσλ επηινγήο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

ε νπνία έιεμε ηελ 31ε Ινπιίνπ 2020, παξαηάζεθε έσο ηελ θύξσζε ησλ λέσλ πηλάθσλ επηινγήο 

δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
 

Τνπνζέηεζε Υπνδηεπζπληώλ 
 

 Οη ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ επηιέγνληαη απφ ην αξκφδην, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4547/2018, ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, χζηεξα απφ πξόηαζε ηνπ νηθείνπ 

ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, ε νπνία δηαηππψλεηαη ζε ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία δελ ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε 

πνπ θσιχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν.2690/1999, θαζψο θαη νη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη 

εθπαηδεπηηθνί. Η πξφηαζε, καδί κε ην πξαθηηθό ηνπ ζπιιόγνπ ησλ δηδαζθόλησλ, δηαβηβάδνληαη απφ 

ηνλ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν, χζηεξα απφ 

έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηεο 

πξφηαζεο, πξνηείλεη ζηνλ νηθείν Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ππνδηεπζπληψλ. 

 Με βάζε ην άξζξν 30, παξ. 6 ηνπ Ν.4547/2018 ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο φπνπ θνηηνχλ πεξηζζφηεξνη 

απφ εθαηφλ είθνζη (120) καζεηέο, φπσο ν αξηζκφο δηακνξθψλεηαη κέζα ζηνλ κήλα  Σεπηέκβξην, 

νξίδεηαη ππνδηεπζπληήο. Αλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θνηηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ δηαθφζηνπο εβδνκήληα 

(270) καζεηέο νξίδεηαη θαη δεχηεξνο ππνδηεπζπληήο. 

 Σηηο Σρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (Σ.Μ.Δ.Α.Δ.) ππνδηεπζπληήο νξίδεηαη 

εθφζνλ θνηηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ ηξηάληα (30) καζεηέο θαη αλ θνηηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ νγδφληα 

(80) καζεηέο νξίδεηαη θαη δεχηεξνο ππνδηεπζπληήο. 

 Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθεξπρζείζαο ζεηείαο ησλ ππνδηεπζπληψλ ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, φπσο δηακνξθψλεηαη κέζα ζηνλ κήλα Σεπηέκβξην, δελ δηθαηνινγεί ηνλ νξηζκό 

ελόο ή πεξηζζόηεξσλ ππνδηεπζπληώλ, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο 

αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππνδηεπζπληή ή ησλ ππνδηεπζπληψλ πνπ πιενλάδνπλ. 

 Αλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ππνδηεπζπληέο Α΄ θαη Β΄, ζεσξείηαη σο πιενλάδσλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ν 

ππνδηεπζπληήο Β΄. Σε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ δχν ππνδηεπζπληψλ (ππνδηεπζπληήο Α΄ θαη Β΄) 

πξνηείλεη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ. 

 Αλ ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ δελ δηαηππώζεη πξόηαζε γηα ηελ επηινγή ησλ ππνδηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή γηα ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ ππνδηεπζπληψλ, απνθαζίδεη ζρεηηθά ην αξκφδην 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε ππνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θαη ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην 

ιακβάλνπλ ππφςε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν.4547/2018 θαη εηδηθφηεξα 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα επηδεηθλχεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο, ζπλέπεηα θαη λα 

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο. 
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Τνπνζέηεζε Πξντζηακέλσλ 1/ζ Νεπηαγσγείσλ 
 

 χκθσλα κε ην άξζξν 12, παξ. 5 ηνπ Ν.1566/1985 πξντζηάκελνο/ε ηνπ κνλνζέζηνπ λεπηαγσγείνπ 

είλαη ν/ε λεπηαγσγόο πνπ ππεξεηεί ζε απηό. Όηαλ ππάξρνπλ δχν ππνςεθηφηεηεο -ζε πεξίπησζε 

χπαξμεο δεχηεξνπ ηκήκαηνο- ην ΠΤΠΔ ζέηεη σο θξηηήξην ηελ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. 
 

Τνπνζέηεζε Πξντζηακέλσλ 2/ζ ή 3/ζ Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ ή Νεπηαγσγείσλ  
 

 Οη πξντζηάκελνη ησλ λεπηαγσγείσλ θαη νη πξντζηάκελνη ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, νξίδνληαη θαη 

ηνπνζεηνύληαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από 

πξόζθιεζή ηνπ γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη πξόηαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

Υπεξεζηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Π.Υ.Σ.Π.Δ.), ην νπνίν ζπγθξνηείηαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4547/2018. 

 Τα θξηηήξηα επηινγήο, φπσο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 23, παξ. 2 ηνπ Ν.4547/2018 θαη ην ΦΔΚ 

4412/2018, είλαη ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, ε επηζηεκνληθή ηνπ 

ζπγθξφηεζε, ε δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή ηνπ εκπεηξία, ε ηθαλφηεηά ηνπ λα αλαιακβάλεη 

πξσηνβνπιίεο, λα επηδεηθλχεη ζπλεξγαηηθφηεηα θαη λα επηιχεη πξνβιήκαηα, ηδίσο δηδαθηηθά, 

δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά, ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ, θαζψο θαη νη 

ηθαλφηεηεο δηνίθεζεο ή θαη νξγάλσζεο εθπαηδεπηηθψλ ή παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ. 
 

Θέζεηο δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ νξγαληθόηεηαο 3 ή/θαη 4 ζέζεσλ 
 

 Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηεο νπνίαο ε νξγαληθόηεηα 

δηακνξθώλεηαη εληόο ηεο ζεηείαο ηνπ θάησ ησλ ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ, εθπίπηεη απφ ηε ζέζε ηνπ 

Γηεπζπληή, επηζηξέθεη ζηελ νξγαληθή ηνπ ζέζε θαη επαλεγγξάθεηαη ζηνλ νηθείν αμηνινγηθφ πίλαθα. Η 

θελή ζέζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ελ ιφγσ ζρνιηθήο κνλάδαο θαιχπηεηαη κε πξνθήξπμε ηεο ζέζεο. 

 Πξντζηάκελνο δηζέζηαο ή ηξηζέζηαο ζρνιηθήο κνλάδαο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηεο νπνίαο ε 

νξγαληθόηεηα δηακνξθώλεηαη εληόο ηεο ζεηείαο ηνπ άλσ ησλ (3) ηξηώλ ζέζεσλ, εθπίπηεη απφ ηε 

ζέζε ηνπ Πξντζηακέλνπ. Γηα ηελ θάιπςε ηεο θελήο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή ηεο ελ ιφγσ ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ν νηθείνο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο θαιεί ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηά 

ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζηνλ πίλαθα, λα ππνβάινπλ δήισζε ηνπνζέηεζεο. Αλ κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ε ζέζε εμαθνινπζεί λα παξακέλεη θελή, θαιχπηεηαη κε πξνθήξπμε ηεο 

ζέζεο. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα εθπαηδεπηηθνί κε κηθξφηεξν 

ρξφλν ππεξεζίαο θαη άζθεζεο δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ απφ ηνλ πξνβιεπφκελν, θαζψο θαη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη δχν ζπλερφκελεο ζεηείεο ζηελ ίδηα ζέζε (άξζξν 40 ηνπ 

Ν.4589/2019). 
 

Θεηεία ζηειερώλ εθπαίδεπζεο 
 

 Σύκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ Ν.4692/2020 ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ησλ νπνίσλ έρεη ιήμεη ή πξόθεηηαη λα ιήμεη ε ζεηεία γηα ηελ 

νπνία έρνπλ επηιεγεί, εμαθνινπζνύλ λα αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, έσο ηελ 

επηινγή, ηνπνζέηεζε θαη αλάιεςε ππεξεζίαο λέσλ ζηειερώλ. 
 

Αλαπιήξσζε Γηεπζπληώλ 
 

 χκθσλα κε ην άξζξν 11, παξ. 2 ηνπ θεθ. Γ΄ ηνπ Ν.1566/1985  ν ππνδηεπζπληήο αλαπιεξψλεη ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, φηαλ δελ ππάξρεη, απνπζηάδεη ή θσιχεηαη.  

 Δάλ ππεξεηνύλ ππνδηεπζπληέο πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο, ν αλαπιεξσηήο νξίδεηαη από ηνλ 

δηεπζπληή κε απόθαζε ηνπ ζην βηβιίν πξάμεσλ δηεπζπληή. 

 Αλ δελ ππάξρεη δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ή απνπζηάδεη ή θσιύεηαη θαη δελ ππάξρεη 

ππνδηεπζπληήο, κε απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, αλαηίζεηαη ε πξνζσξηλή άζθεζε θαζεθόλησλ ζε 

εθπαηδεπηηθό πνπ ππεξεηεί ζην ζρνιείν θαη έρεη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα. 

 

Αλαπιήξσζε Υπνδηεπζπληώλ 
 

 Γηα ηελ αλαπιήξσζε ππνδηεπζπληώλ ζην άξζξν 11 ηνπ θεθ. Δ΄ ηνπ Ν.1566/1985 νξίδεηαη φηη αλ 

δελ ππάξρεη ππνδηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ή απνπζηάδεη, ηα θαζήθνληα απηά αζθεί ν αλώηεξνο 

ζε βαζκό απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ ίδηα κνλάδα.  
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 Αλ ππάξρνπλ νκνηόβαζκνη εθπαηδεπηηθνί, θαζήθνληα ππνδηεπζπληή αζθεί ν εθπαηδεπηηθφο πνπ 

νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 Σηελ πεξίπησζε εθπαηδεπηηθώλ κε ηνλ ίδην βαζκό νξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηνλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηνλ βαζκφ, δει. νη έρνληεο ηε κεγαιχηεξε εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. 
 

Αλαπιήξσζε Πξντζηακέλσλ 2/ζ ή 3/ζ Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ ή Νεπηαγσγείσλ 
 

 Με ην άξζξν 49, παξ. 1 ηνπ Ν.4547/2018 ηξνπνπνηήζεθε ν Ν.1566/1985 θαη ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ 

11Δ πξνζηέζεθε παξάγξαθνο 4 πνπ νξίδεη φηη αλ δελ ππάξρεη πξντζηάκελνο δηζέζηνπ ή ηξηζέζηνπ 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ή λεπηαγσγείνπ, κε απόθαζε ηνπ δηεπζπληή πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ, αλαηίζεηαη ε 

πξνζσξηλή άζθεζε θαζεθόλησλ ζηνλ αλώηεξν θαηά βαζκό κόληκν εθπαηδεπηηθό πνπ ππεξεηεί 

κε νξγαληθή ζέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα ή, αλ δελ ππάξρεη, ζηνλ αλψηεξν θαηά βαζκφ κφληκν 

εθπαηδεπηηθφ 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, αλαπιεξψλεη απηφο πνπ έρεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην βαζκφ ή 

απηφο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο. 
 

Θέζεηο δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ιεηηνπξγηθόηεηαο 3 ή/θαη 4 ζέζεσλ 
 

 Οη ζέζεηο δηεπζπληώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αθνξνχλ ζρνιηθέο 

κνλάδεο νξγαληθφηεηαο ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ θαη άλσ. Ο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγηθόηεηα, κέζα ζην κήλα Σεπηέκβξην, 

δηακνξθψλεηαη, κε βάζε ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ καζεηψλ, ζε θάησ ησλ ηεζζάξσλ ηκεκάησλ, 

νξίδεηαη γηα ην ζρνιηθό έηνο απηφ πξνζσξηλά σο πξντζηάκελνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Ο νξηζκφο απηφο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Π.Τ..Π.Δ. πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 

ηνπ Ν.4547/2018. Από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο θαη έσο ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο ην 

επίδνκα, ην ππνρξεσηηθό σξάξην δηδαζθαιίαο θαη ε κνξηνδόηεζε ηεο ζέζεο πξνζαξκόδνληαη 

αλάινγα. 

 Οη ζέζεηο πξντζηακέλσλ δηζέζησλ θαη ηξηζέζησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

αθνξνχλ ζρνιηθέο κνλάδεο νξγαληθφηεηαο δχν θαη ηξηψλ ζέζεσλ. Ο πξντζηάκελνο δηζέζηαο ή 

ηξηζέζηαο ζρνιηθήο κνλάδαο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγηθόηεηα, κέζα ζηνλ 

κήλα Σεπηέκβξην, δηακνξθψλεηαη, κε βάζε ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ καζεηψλ, ζε ηέζζεξα ηκήκαηα 

θαη άλσ, νξίδεηαη γηα ην ζρνιηθό έηνο απηφ πξνζσξηλά σο αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο (άξζξν 30, παξ. 4 & 5 ηνπ Ν.4547/2018). 
 

Γηάξθεηα αλαπιήξσζεο 
 

 Σηελ πεξίπησζε αλαπιήξσζεο ζηειερώλ εθπαίδεπζεο ε ζεηεία δηαξθεί κέρξη ηελ επηζηξνθή ησλ 

δηθαηνχρσλ ζηα θαζήθνληά ηνπο. 

 Σηελ πεξίπησζε αλαπιήξσζεο από εθπαηδεπηηθνύο νξγαληθά ηνπνζεηεκέλνπο ε ζεηεία δηαξθεί 

κέρξη ηελ επηζηξνθή ησλ δηθαηνχρσλ ζηα θαζήθνληά ηνπο θαη φρη πέξαλ ηεο 31
εο

 Απγνχζηνπ. 

 Σηελ πεξίπησζε αλαπιήξσζεο από εθπαηδεπηηθνύο κε απόζπαζε από άιια ΠΥΣΠΔ, θαζώο θαη 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνύο ε ζεηεία δηαξθεί κέρξη ηελ επηζηξνθή ησλ δηθαηνχρσλ ζηα θαζήθνληά 

ηνπο θαη φρη πέξαλ ηεο 21
εο

 Ινπλίνπ, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ιήγεη ηφζν ε απφζπαζε ησλ κφληκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ε ζχκβαζε ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ. 
 

Δπίδνκα ζέζεο θαηά ηελ αλαπιήξσζε 
 

 χκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ. 2 ηνπ Ν.4354/2015, ζε πξνζσξηλή απνπζία, θαηά ηε δηάξθεηα 

ζεζκνζεηεκέλσλ αδεηψλ, πιελ ηεο θαλνληθήο, γηα ζπλερόκελν δηάζηεκα άλσ ηνπ ελόο κήλα, ην 

επίδνκα ζέζεο θαηαβάιιεηαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε αλαπιήξσζε. 

 Σηελ πεξίπησζε θέλσζεο ή ζύζηαζεο ζέζεο ην επίδνκα θαηαβάιιεηαη ζηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή 

από ηελ έλαξμε ηεο αλαπιήξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ. 3 ηνπ Ν.4354/2015. 
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