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1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. 

  2. Διευθύνσεις Π.Ε. 
  3. Διευθύνσεις Δ.Ε. 
  4. Σιβιτανίδειος  Δημόσια Σχολή Τεχνών και  
      Επαγγελμάτων 

 
 
 
 2.  

ΘΕΜΑ:  «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μονιμοποίηση και βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών 
                  Π.Ε. και Δ.Ε. ».   
 
 
Α)  ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:    
         

Με αφορμή δικά σας ερωτήματα, καθώς και των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών που έχουν 
ήδη συμπληρώσει διετή ευδόκιμο υπηρεσία και έχοντας υπόψη την αδυναμία εφαρμογής του 
Π.Δ.152/2013(Φ.Ε.Κ.240 τ.Α΄/5-11-2013, σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί διέπονται από ειδικές 
διατάξεις και υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄) μόνο για 
όσα θέματα ρητά παραπέμπουν σε αυτόν ή δεν ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις.  
Οι  διατάξεις που αναφέρονται στη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών  είναι οι εξής:   
1) των παραγράφων 2(α) και 3(α) του άρθρου 5, του Ν.2986/2002 (Φ.Ε.Κ.24 τ. Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε από την παράγραφο 3γ, του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 (Φ.Ε.Κ.141 τ. Α΄),  
2) των παρ.1 έως 4 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του Π.Δ.140/1998 (Φ.Ε.Κ.107 τ. Α΄),  
3) των παρ.1 και 2 του άρθρου 40  του Υ.Κ.-Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄)  
4) των παρ. 5 και 8 του άρθρου 4 , του Ν.3848/2010(Φ.Ε.Κ.71 τ. Α΄) και  
5) της με αριθμό πρωτ.46026/Δ2/25-06-2007 σχετικής εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας. 
           Επομένως, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα αυτοδίκαιης 
μονιμοποίησης των διορισμένων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
μετά την 1-11-2011 (σχολικό έτος 2012-2013) με τη  συμπλήρωση διετούς ευδόκιμου υπηρεσίας και 
πραγματοποιείται μετά τα δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας από τον διορισμό τους.  
Συγκεκριμένα, απαιτούνται δύο (2) χρόνια πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή υπηρεσίας με 
απόσπαση σε θέσεις, όπου ο χρόνος αυτός λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική 
τους θέση για κάθε συνέπεια.  

Σε περίπτωση χορήγησης άδειας για λόγους προστασίας της μητρότητας, σύμφωνα με το αριθ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.24.6/431/6846/11.6.2003 έγγραφο Υπ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., αρκούν πέντε (5) μήνες πραγματικής  
υπηρεσίας σε διάστημα δύο ετών από το ΦΕΚ διορισμού.  Αν στα δύο χρόνια από το διορισμό δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, η μονιμοποίηση γίνεται αναδρομικά μόλις αυτές πληρωθούν. 
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Για τη διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
40 του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και οι προαναφερόμενες  ειδικές διατάξεις για τους 
εκπαιδευτικούς.  Αξίζει να σημειωθεί ότι,  η μη παρακολούθηση της εισαγωγικής επιμόρφωσης στα 
ΠΕΚ δεν επηρεάζει τη διαδικασία μονιμοποίησης, αλλά  μόνο την προαγωγή των εκπαιδευτικών.  
Τυχόν πειθαρχική ποινή τίθεται στην κρίση του αρμόδιου οργάνου (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) για τη 
μονιμοποίηση.  

Η σχετική πράξη μονιμοποίησης εκδίδεται από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης 
του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου μέσα σε δύο (2) μήνες από τη συμπλήρωση της 
δοκιμαστικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 40,  του Ν.3528/2007 
(Υπαλληλικού Κώδικα). 

 
Β) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 
 
Σε συνέχεια της αριθμ.83451/Ε2/24-05-2016 (ΑΔΑ:Ω6Σ14653ΠΣ-Υ17) εγκυκλίου της Υπηρεσίας 

μας, σχετικά με τη βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 19  της 
αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Φ.Ε.Κ.1340 τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης,  όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, η βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων μόνιμων 
εκπαιδευτικών μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης.  

Συνεπώς, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ομοιόμορφα η κατάταξη των υπηρετούντων 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 1-1-2016, θα ληφθεί υπόψη η 
προϋπηρεσία που είχε αναγνωριστεί για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226 τ.Α΄/27-10-2011) μέχρι τις 31-12-2015.  

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4369/2016 (Φ.Ε.Κ.33 τ.Α΄/27-
02-2016) για την κατάταξη του υπηρετούντος προσωπικού ορίζεται ως έναρξη ισχύος η 01-01-2016.    

Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν οι αριθμ.122102/Δ2/16-11-2006, 89867/Δ2/5-8-2010, 
10564/Δ2/11-2-2011 σχετικές εγκύκλιοι  της Υπηρεσίας μας. 

 
 

                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
 
                                                                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Παιδείας και Θρησκευμάτων  
 Γενική Διεύθυνση Στρατηγ. Σχεδ. Προγραμ. και Ηλεκ. Διακυβέρνησης  
 Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
 Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
 Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτ. Εκπσης Ξένων κ Μειον. Σχολείων 
 Διεύθυνση Σπουδών Προγραμ. &  Οργάνωσης Π.Ε. & Δ.Ε. 
 Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής 
 Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 
 Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης 
 Δ/νσεις Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. Τμήματα Β΄ 
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