
 

29 Αυγοφςτου 2021 

 

Αναπλιρωςθ Διευκυντών, Υποδιευκυντών και Προϊςταμζνων  
2/κ ι 3/κ Δθμοτικών Σχολείων και Νθπιαγωγείων  

  

 
Σφμφωνα με το άρκρο 232 του πρόςφατα ψθφιςμζνου νόμου 4823/2021, θ ιςχφσ των πινάκων 

επιλογισ των διευκυντών ςχολικών μονάδων, θ οποία είχε παρατακεί ζωσ τθν κφρωςθ νζων πινάκων, 
ζλθξε.  

Με τθν εγκφκλιο Φ.350/70/97134/Ε3/05-08-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ. ορίηεται ότι μζχρι τθν ζκδοςι τθσ 
απαραίτθτθσ κανονιςτικισ Υπουργικισ Απόφαςθσ -που πρόκειται να εκδοκεί- οι κζςεισ καλφπτονται με 
αναπλιρωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του ν. 1566/1985. 

Μετά τισ μαηικζσ αιτιςεισ παραίτθςθσ εκπαιδευτικϊν, αρκετζσ κζςεισ Διευκυντών Δθμοτικών 

Σχολείων και Προϊςταμζνων Δθμοτικών Σχολείων/Νθπιαγωγείων κα παραμείνουν κενζσ. Με δεδομζνο 

ότι οι νζεσ επιλογζσ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ -και ειδικότερα των Διευκυντϊν ςχολείων- παραμζνει άγνωςτο 

πότε κα πραγματοποιθκοφν, τα κατά τόπουσ δοτά υπθρεςιακά ςυμβοφλια επιλογισ ςτελεχϊν, τα οποία 

δεν ζχουν ςτθ ςφνκεςι τουσ αιρετοφσ εκπροςώπουσ των εκπαιδευτικών, κα κλθκοφν να προχωριςουν 

πριν από τθν ζναρξθ του νζου ςχολικοφ ζτουσ ςε αναπλθρϊςεισ των ςυγκεκριμζνων κζςεων. 

Με βάςθ τα παραπάνω παρακζτουμε το νομοκετικό πλαίςιο και τθ διαδικαςία ςτελζχωςθσ αυτϊν 
των κζςεων. Συγκεκριμζνα: 

 
Αναπλιρωςθ Διευκυντών 

 Σφμφωνα με το άρκρο 11, παρ. 2 του Ν.1566/1985  ο υποδιευκυντισ αναπλθρώνει τον διευκυντι 
του ςχολείου, όταν δεν υπάρχει, απουςιάηει ι κωλφεται.  

 Εάν υπθρετοφν υποδιευκυντζσ περιςςότεροι του ενόσ, ο αναπλθρωτισ ζχει οριςτεί από τον 
διευκυντι με απόφαςθ του ςτο βιβλίο πράξεων διευκυντι. 

 Αν δεν υπάρχει διευκυντισ ςχολικισ μονάδασ ι απουςιάηει ι κωλφεται και δεν υπάρχει 
υποδιευκυντισ, με απόφαςθ του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, που εκδίδεται φςτερα από ειςιγθςθ 
του περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου, ανατίκεται θ προςωρινι άςκθςθ κακθκόντων ςε 
εκπαιδευτικό που υπθρετεί ςτο ςχολείο και ζχει τα απαιτοφμενα προςόντα, όπωσ 
χαρακτθριςτικά αναφζρεται ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο. 

 Η προςωρινι αναπλιρωςθ δεν μπορεί να διαρκζςει πζραν από τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ. Για 
το χρονικό διάςτθμα που αςκεί τα κακικοντά του ο προςωρινόσ διευκυντισ παίρνει το επίδομα 
που προβλζπεται για τθν αντίςτοιχθ κζςθ. 

 
Αναπλιρωςθ Υποδιευκυντών 

 Για τθν αναπλιρωςθ υποδιευκυντών ςτο άρκρο 11 του Ν.1566/1985 ορίηεται ότι αν δεν υπάρχει 
υποδιευκυντισ ςχολικισ μονάδασ ι απουςιάηει, τα κακικοντα αυτά αςκεί ο ανώτεροσ ςε βακμό 
από τουσ εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςτθν ίδια μονάδα.  

 Αν υπάρχουν ομοιόβακμοι εκπαιδευτικοί, κακικοντα υποδιευκυντι αςκεί ο εκπαιδευτικόσ που 
ορίηεται με απόφαςθ του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από γνϊμθ του οικείου περιφερειακοφ 
υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. 



 Στθν περίπτωςθ εκπαιδευτικών με τον ίδιο βακμό ορίηονται οι εκπαιδευτικοί που ζχουν τον 
περιςςότερο χρόνο ςτον βακμό, δθλ. οι ζχοντεσ τθ μεγαλφτερθ εκπαιδευτικι υπθρεςία. Η 
προςωρινι αναπλιρωςθ δεν μπορεί να διαρκζςει πζραν από τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ.  

 Για το χρονικό διάςτθμα που αςκεί τα κακικοντά του ο αναπλθρωτισ υποδιευκυντισ παίρνει το 
επίδομα που προβλζπεται για τθν αντίςτοιχθ κζςθ. 

 
Αναπλιρωςθ Προϊςταμζνων 2/κ ι 3/κ Δθμοτικών Σχολείων ι Νθπιαγωγείων 

 Με το άρκρο 49, παρ. 1 του Ν.4547/2018 τροποποιικθκε ο Ν.1566/1985 και ςτο τζλοσ του 
άρκρου 11Ε προςτζκθκε παράγραφοσ 4 που ορίηει ότι αν δεν υπάρχει προϊςτάμενοσ δικζςιου ι 
τρικζςιου δθμοτικοφ ςχολείου ι νθπιαγωγείου, με απόφαςθ του διευκυντι πρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, που εκδίδεται φςτερα από ειςιγθςθ του περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ 
ςυμβουλίου, ανατίκεται θ προςωρινι άςκθςθ κακθκόντων ςτον ανώτερο κατά βακμό μόνιμο 
εκπαιδευτικό που υπθρετεί με οργανικι κζςθ ςτθ ςχολικι μονάδα ι, αν δεν υπάρχει, ςτον 
ανϊτερο κατά βακμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπθρετεί με απόςπαςθ ςτθ μονάδα αυτι ι, αν 
δεν υπάρχει, ςτον αναπλθρωτι εκπαιδευτικό με τθ μεγαλφτερθ εκπαιδευτικι υπθρεςία που 
υπθρετεί ςτθν ίδια μονάδα. Αν υπθρετοφν περιςςότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο 
βακμό ι αναπλθρωτζσ με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ, αναπλθρϊνει αυτόσ που ζχει 
περιςςότερο χρόνο ςτο βακμό ι αυτόσ που ορίηεται από τον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ.  

 Η προςωρινι αναπλιρωςθ δεν μπορεί να διαρκζςει πζρα από τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ για 
τουσ εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν με οργανικι κζςθ ςτθ ςχολικι μονάδα και πζρα από τθ λιξθ 
του διδακτικοφ ζτουσ για τουσ αποςπαςμζνουσ και τουσ αναπλθρωτζσ.  

 Για το χρονικό διάςτθμα που αςκεί τα κακικοντά του ο προςωρινόσ προϊςτάμενοσ λαμβάνει το 
ανάλογο επίδομα. 

 
  Στισ περιπτώςεισ ςχολικών μονάδων π.χ. νθπιαγωγείων που κα λειτουργιςουν ωσ 4/κ λόγω τθσ 
εφαρμογισ τθσ δίχρονθσ προςχολικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ επιςθμαίνουμε τα παρακάτω: 

Ο/θ προϊςτάμενοσ/θ δικζςιασ ι τρικζςιασ ςχολικισ μονάδασ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τθσ 
οποίασ θ λειτουργικότθτα, μζςα ςτον μινα Σεπτζμβριο, διαμορφϊνεται, με βάςθ τον απαιτοφμενο 
αρικμό μακθτϊν, ςε τζςςερα τμιματα και άνω, ορίηεται για το ςχολικό ζτοσ αυτό προςωρινά ωσ 
αναπλθρωτισ διευκυντισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςχολικισ μονάδασ. Από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ οριςμοφ 
και ζωσ τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ, το επίδομα και το υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ προςαρμόηονται 
ανάλογα.  (άρκρο 42 του Ν.4823/2021).  

 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 

 

 


