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ΘΕΜΑ: Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας τα οποία προέκυψαν με την έκδοση του 

Ν.3528/2007 «Κύρωση κώδικα κατάστασης Δημοσίων πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ», και αφορούν τη διαδικασία μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-

ας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι: 

H υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η εφαρμογή του 

Υπαλληλικού Κώδικα στο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι δυνατή άμεσα μόνο για τα θέματα εκείνα για τα 

οποία οι ειδικές διατάξεις του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α’) ρητά παραπέμπουν στις διατάξεις του Υπαλληλικού 

Κώδικα, όπως κάθε φορά οι τελευταίες ισχύουν. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.2 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 – ΦΕΚ 26 Α’) οι 

υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική 

ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του Υπ. Κώδικα για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ 

αυτούς διατάξεις. 

Κατά συνέπεια, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 

2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 28 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α’) και το 

άρθρο 13 παρ. 3γ του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρ. 1 παρ. 1-4, άρ. 2, 

άρ. 4 παρ. 1-2 του Π.Δ 140/1998 (ΦΕΚ 107 Α’), που καθορίζουν τους όρους και τη διαδικασία της μονιμοποί-

ησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την υπηρεσιακή εξέλιξή τους. 
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Επίσης, εξακολουθεί να ισχύει το αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.24.6./431/6846/11-6-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 

σύμφωνα με το οποίο και για λόγους προστασίας της μητρότητας, το ελάχιστο χρονικό διάστημα το οποίο 

μπορεί να θεωρηθεί ικανό για τη διαμόρφωση πλήρους εικόνας για την κρίση προς μονιμοποίηση των δοκί-

μων υπαλλήλων, είναι το διάστημα των πέντε μηνών, κατ’ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 4 

του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α’). 

Οι εκπαιδευτικοί, κατ’ εφαρμογή των ειδικών διατάξεων του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄/30-9-1985), του 

άρθρου 6, παρ.6 του Ν. 2740/99 (ΦΕΚ186 τ.Α΄/16-9-85) και της παρ. 2, άρθρου 9, του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 

124/13-2-2002 τ.Α΄) δύνανται να αποσπώνται για τις ανάγκες της υπηρεσίας σε φορείς και υπηρεσίες του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. κ.λπ. για προσφορά έργου. Ο χρόνος της απόσπασής τους λογίζεται ως εκπαιδευτική υπηρεσία. Οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει ένα χρόνο σε Σχολική Μονάδα και στη συνέχεια αποσπώνται σε υπη-

ρεσίες και φορείς του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μονιμοποιούνται όπως και οι συνάδελφοί τους οι οποίοι συμπληρώνουν 

δύο χρόνια πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας, κατόπιν σύνταξης εκθέσεων από το Διευθυντή του Σχο-

λείου που υπηρέτησε για το ένα έτος ο εκπαιδευτικός και από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο και για το δεύ-

τερο έτος από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της θέσης που υπηρετεί με απόσπαση. 

Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν υπηρετήσει σε σχολική μονάδα λόγω απόσπασής τους σε υπηρεσίες κατ’ 

εφαρμογή ειδικών διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής 

υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια, όπως στην περίπτωση απόσπασης σε γραφεία με-

λών της Κυβέρνησης (άρ. 30 παρ. 3 Ν. 1558/1985 - ΦΕΚ 137 Α’), μονιμοποιούνται με τη συμπλήρωση της 

διετούς υπηρεσίας κατόπιν σύνταξης σχετικής έκθεσης από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας απόσπασης, 

που αποστέλλεται στο αντίστοιχο περιφερειακό υπηρεσιακό σύμβουλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. / Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. 

Στις λοιπές περιπτώσεις εκπαιδευτικών που κατά τα πρώτα δύο χρόνια από το διορισμό τους δεν υπη-

ρέτησαν καθόλου σε σχολική μονάδα ούτε προσέφεραν υπηρεσία που να λογίζεται για κάθε συνέπεια ως 

διανυόμενη στην οργανική θέση, αυτοί θα μονιμοποιούνται αναδρομικά με την πλήρωση των προαναφερ-

θεισών προϋποθέσεων. 
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