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Γενικό Λογιστήριο 
 
 ΘΕΜΑ: Επίδοµα θέσης των συνταξιούχων αναπληρωτών διευθυντών   
 
        Στην εκπαίδευση, όπως σας είναι γνωστό, τα διευθυντικά στελέχη µετά την εφαρµογή του Ν. 
1566/85 επιλέγονται µε θητεία µε βάση τους αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων. Όταν κενωθεί µία 
θέση για οποιονδήποτε λόγο πχ. παραίτηση, συνταξιοδότηση   τότε τοποθετείται άλλος από τον 
υπάρχοντα αξιολογικό πίνακα.  
        Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αξιολογικός πίνακας ή  έχει λήξει η ισχύς του τότε, σύµφωνα 
µε το άρθρο 11 παρ. Ε1 του Ν. 1566/85 τοποθετείται αναπληρωτής Υ/της ή ∆/ντης ή Προϊστάµενος 
Γραφείου µε απόφαση της διοίκησης ύστερα από πρόταση του αντίστοιχου υπηρεσιακού 
συµβουλίου.   
        Ο αναπληρωτής Υ/ντής ή ∆/ντης  στα σχολεία ασκεί σύµφωνα µε το νόµο όλα τα καθήκοντα 
και τις αρµοδιότητες της θέσης που υπηρετεί και για το λόγο αυτό λαµβάνει, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις, το αντίστοιχο επίδοµα θέσης  σε αντίθεση µε την έννοια του αναπληρωτή Υποδιευθυντή 
ή ∆ιευθυντή  στη ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση που δεν έχουν  πλήρεις αρµοδιότητες. Η θητεία του 
αναπληρωτή Υ/τη,   ∆/ντη  ή Προϊστάµενου Γραφείου διαρκεί µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 
και µπορεί να  ανανεωθεί,  εκτός και αν η θέση αυτή  καλυφθεί από άλλον εκπαιδευτικό ύστερα  
από προκήρυξη της θέσης µε τετραετή θητεία.  Έτσι υπήρξαν και θα υπάρξουν αναπληρωτές 
Υ/ντες, ∆ιευθυντές   των οποίων η   θητεία  ήταν  από µήνες έως µερικά χρόνια µε πλήρεις 
αρµοδιότητες. 
       Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 3620/07  δικαιούνται να ενσωµατώσουν  στις  
συντάξιµες αποδοχές τους το επίδοµα θέσης ευθύνης όσοι  άσκησαν πλήρη καθήκοντα  και  
ελάµβαναν το επίδοµα αυτό ανεξάρτητα  χρόνου παραµονής τους στη θέση ή  ανεξάρτητα της 
ονοµασίας της θέσης  πχ. αναπληρωτής διευθυντής  ή διευθυντής.  
       Εποµένως είναι παράλογο,  παράνοµο και άδικο  το Γενικό Λογιστήριο να αρνείται να λάβει 
υπόψη του στις συντάξιµες αποδοχές το επίδοµα θέσης ευθύνης σε όσους εκπαιδευτικούς άσκησαν 
καθήκοντα στελέχους της διοίκησης  και είχαν  τον τίτλο του αναπληρωτή Υ/ντη ή ∆/ντη.  
       Για το λόγο αυτό σας καλούµε να αναθεωρήσετε την απόφασή σας και να ενσωµατώσετε  
στις  συντάξιµες αποδοχές  το επίδοµα θέσης ευθύνης σε όλους του εκπαιδευτικούς που 
άσκησαν καθήκοντα αναπληρωτή   Υποδιευθυντή και  ∆ιευθυντή.   
 
 


