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Αλαπιήξωζε Δηεπζπληώλ, Υπνδηεπζπληώλ θαη Πξνϊζηακέλωλ 

2/ζ ή 3/ζ Δεκνηηθώλ Σρνιείωλ/Νεπηαγωγείωλ  

 

Σύκθωλα κε ην άξζξν 232 ηνπ λ.4823/2021 ε ηζρύο ηωλ πηλάθωλ επηινγήο ηωλ δηεπζπληώλ 

ζρνιηθώλ κνλάδωλ, ε νπνία είρε παξαηαζεί έωο ηελ θύξωζε λέωλ πηλάθωλ, έιεμε.  

Με ηελ εγθύθιην Φ.350/70/97134/Ε3/05-08-2021 ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ. νξίδεηαη όηη κέρξη ηελ 

έθδνζή ηεο απαξαίηεηεο θαλνληζηηθήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο νη ζέζεηο θαιύπηνληαη κε 

αλαπιήξωζε, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1566/1985. 

Μεηά ηηο καδηθέο αηηήζεηο παξαίηεζεο εθπαηδεπηηθώλ αξθεηέο ζέζεηο Δηεπζπληώλ 

Δεκνηηθώλ Σρνιείωλ θαη Πξνϊζηακέλωλ Δεκνηηθώλ Σρνιείωλ/Νεπηαγωγείωλ ζα 

παξακείλνπλ θελέο. 
Με βάζε ηα παξαπάλω παξαζέηνπκε ην λνκνζεηηθό πιαίζην θαη ηε δηαδηθαζία ζηειέρωζεο 

απηώλ ηωλ ζέζεωλ. πγθεθξηκέλα: 
 

Αλαπιήξωζε Δηεπζπληώλ 
 

 ύκθωλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν.1566/1985  ν ππνδηεπζπληήο αλαπιεξώλεη ηνλ δηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ, όηαλ δελ ππάξρεη, απνπζηάδεη ή θωιύεηαη.  

 Εάλ ππεξεηνύλ ππνδηεπζπληέο πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο, ν αλαπιεξωηήο νξίδεηαη από ηνλ 

δηεπζπληή κε απόθαζε ηνπ ζην βηβιίν πξάμεωλ δηεπζπληή. Αλ δελ ππάξρεη δηεπζπληήο 

ζρνιείνπ ηόηε νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο. 

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

ππνδηεπζπληήο, κε απόθαζε ηνπ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από 

εηζήγεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ, αλαηίζεηαη ε πξνζωξηλή άζθεζε 

θαζεθόληωλ ζε εθπαηδεπηηθό πνπ ππεξεηεί ζην ζρνιείν θαη έρεη ηα απαηηνύκελα 

πξνζόληα, όπωο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν. 

 Η πξνζωξηλή αλαπιήξωζε δελ κπνξεί λα δηαξθέζεη πέξαλ από ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 

Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ν αλαπιεξωηήο δηεπζπληήο παίξλεη ην 

επίδνκα θαη ην ωξάξην δηδαζθαιίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ αληίζηνηρε ζέζε. 
 

Αλαπιήξωζε Υπνδηεπζπληώλ 
 

 Γηα ηελ αλαπιήξωζε ππνδηεπζπληώλ ζην άξζξν 11 ηνπ Ν.1566/1985 νξίδεηαη όηη αλ δελ 

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

αλώηεξνο ζε βαζκό από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ ζηελ ίδηα κνλάδα.  

 Αλ ππάξρνπλ νκνηόβαζκνη εθπαηδεπηηθνί, θαζήθνληα ππνδηεπζπληή αζθεί ν εθπαηδεπηηθόο 

πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο, ύζηεξα από γλώκε ηνπ νηθείνπ 

πεξηθεξεηαθνύ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ. 
 Σηελ πεξίπηωζε εθπαηδεπηηθώλ κε ηνλ ίδην βαζκό νξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηνλ 

πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηνλ βαζκό, δει. νη έρνληεο ηε κεγαιύηεξε εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. Η πξνζωξηλή 

αλαπιήξωζε δελ κπνξεί λα δηαξθέζεη πέξαλ από ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο.  

 Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ν αλαπιεξωηήο ππνδηεπζπληήο παίξλεη ην 

επίδνκα θαη ην ωξάξην δηδαζθαιίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ αληίζηνηρε ζέζε. 

 Ο ππνδηεπζπληήο αλαπιεξώλεηαη ζηα θαζήθνληά ηνπ θαη ζηελ πεξίπηωζε πνπ αζθεί θαζήθνληα 

αλαπιεξωηή δηεπζπληή. 
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Αλαπιήξωζε Πξνϊζηακέλωλ 2/ζ ή 3/ζ Δεκνηηθώλ Σρνιείωλ ή Νεπηαγωγείωλ 
 

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

11Ε πξνζηέζεθε παξάγξαθνο 4 πνπ νξίδεη όηη 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, αλαηίζεηαη ε 

πξνζωξηλή άζθεζε θαζεθόληωλ ζηνλ αλώηεξν θαηά βαζκό κόληκν εθπαηδεπηηθό πνπ ππεξεηεί 

κε νξγαληθή ζέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα 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.  

 Η πξνζωξηλή αλαπιήξωζε δελ κπνξεί λα δηαξθέζεη πέξα από ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ κε νξγαληθή ζέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη πέξα από ηε ιήμε ηνπ 

δηδαθηηθνύ έηνπο γηα ηνπο απνζπαζκέλνπο θαη ηνπο αλαπιεξωηέο.  

 Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ν πξνζωξηλόο πξνϊζηάκελνο ιακβάλεη ην 

αλάινγν επίδνκα. 

 

*** Σηηο πεξηπηώζεηο ζρνιηθώλ κνλάδωλ π.ρ. λεπηαγωγείωλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ωο 4/ζ ιόγω ηεο 

εθαξκνγήο ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο αγωγήο θαη εθπαίδεπζεο επηζεκαίλνπκε ηα παξαθάηω: 

Ο/ε πξνϊζηάκελνο/ε δηζέζηαο ή ηξηζέζηαο ζρνιηθήο κνλάδαο πξωηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηεο 

νπνίαο ε ιεηηνπξγηθόηεηα, κέζα ζηνλ κήλα Σεπηέκβξην, δηακνξθώλεηαη, κε βάζε ηνλ απαηηνύκελν 

αξηζκό καζεηώλ, ζε ηέζζεξα ηκήκαηα θαη άλω, νξίδεηαη γηα ην ζρνιηθό έηνο απηό πξνζωξηλά ωο 

αλαπιεξωηήο δηεπζπληήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο 

νξηζκνύ θαη έωο ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, ην επίδνκα θαη ην ππνρξεωηηθό ωξάξην δηδαζθαιίαο 

πξνζαξκόδνληαη αλάινγα (άξζξν 42 ηνπ Ν.4823/2021).  

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 η. Αηξεηόο Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Αζήλαο 

κε ηε Δεκνθξαηηθή πλεξγαζία Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. 


