
 

                                                                    

 

                                      
                                                                              

ΘΕΜΑ :  Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών.
ΣΧΕΤ :  Το αριθ. 1319/27-02-2020 έγγραφό σας, με αριθ. 29758/Ε3/ 28-02-2020 εισερχομένου   εγγράφου 

στο Y.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με μονιμοποίηση εκπαιδευτικών της αρμοδιότητάς 
σας, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

     Με την παρ. 7 του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 (13 Α’) ορίζεται ότι: « Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν 
επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να 
μονιμοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί 
κατάλληλος να μονιμοποιηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του 
Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167)».
      Ως προς τον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας που απαιτείται να συμπληρωθεί προκειμένου να υπάρχει η 
δυνατότητα μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών, σας παραπέμπουμε στην αριθ. 107693/E2/01-07-2016 
(ΑΔΑ: ΩΣΕ64653ΠΣ-8ΩΖ) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία «…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».
   Ως προς τη διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία 
μας έχει ενημερώσει την ηγεσία του Υπουργείου για το ζήτημα της άμεσης έκδοσης της υπουργικής 
απόφασης καθορισμού του τρόπου και των κριτηρίων κρίσης της καταλληλότητας για τη μονιμοποίηση 
των εκπαιδευτικών και είμαστε σε αναμονή της έκδοσης της εν λόγω Υ.Α.
      Μετά την έκδοση της εν λόγω Υ.Α., θα ενημερωθούν άμεσα όλες οι Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. για τις όποιες 
αλλαγές σχετικά με την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία.

Εσωτερική Διανομή
-Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε. & Δ.Ε., 
Τμ. Α’ (Π.Ε.)

Μαρούσι, 10-04-2020
Αρ. Πρωτ.: 44945 /Ε3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-----
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ 

Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Χ. Μυλωνά (Π.Ε.) 
Τηλέφωνο: 210- 344 3131 (Π.Ε.)

         Ε-mail: t09ppe2@minedu.gov.gr (Π.Ε.)
               

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
           Εκπαίδευσης Λακωνίας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                              ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Υπηρεσιακής 

Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε.
της Δ/νσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΤΕΡΕΖΑ ΚΑΡΜΙΡΗ
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