
Άρθρο 62 ΝΟΜΟΣ 4589/2019
∆ιορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

 . Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α΄, Β΄ 1
και Γ΄ (Γ1΄ και Γ2΄) μπορεί να διορίζονται κατά τη διάρκεια της ισχύος τους, 
ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. ή Ε.
Β.Π., εφόσον πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό τους κωλύματα διορισμού στο ∆ημόσιο.

 . Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 2
Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, μελών 
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα ή 
ειδίκευση. Ειδικά για τις θέσεις Νηπιαγωγών και ∆ασκάλων Ε.Α.Ε. καθορίζεται 
κοινός αριθμός θέσεων: α) ΠΕ60 και ΠΕ61 που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην 
περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 προσόντα και β) ΠΕ70 
και ΠΕ71 που κατέχουν τα προβλεπόμενα από την ίδια διάταξη προσόντα, 
αντίστοιχα.

 . Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 3
ανακοινώνεται ο αριθμός, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, καθώς και 
περιοχή διορισμού, των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν και καλούνται οι 
υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να 
υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές 
διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η 
ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη.

 Ο διορισμός των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται με 4.
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει της σειράς 
κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των 
δηλωθεισών προτιμήσεων. Οι εκπαιδευτικοί των κοινών κλάδων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στην 
πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής 5.
μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή 
Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.
∆.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α΄ 115). Η οριστική τοποθέτησή τους 
πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας 
συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.
Β.Π. του κλάδου τους. Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην 
περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών 
ετών. Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της 
τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής 
διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση 
διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, 

επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για 



επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

β) Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μετατίθενται σε περιοχές μετάθεσης, με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 
του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.
Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Με απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι νεοδιοριζόμενοι, οι μετατιθέμενοι και όσοι 
είναι στη διάθεση του Συμβουλίου αυτού, τοποθετούνται σε κενές οργανικές 
θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μεταθέσεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) γίνονται απευθείας σε αυτά, με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 66 ΝΟΜΟΣ 4653/2020 και ισχύει από 24/01/2020

 . Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία 5Α
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις 
προηγούμενες παραγράφους και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν 
υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, 
παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το 
σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο 
επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο 
έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν 
να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων 
πινάκων.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 58 ΝΟΜΟΣ 4653/2020 και ισχύει από 24/01/2020

 Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. διορισθούν χωρίς να διαθέτουν 6.
πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται 
υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του 
διορισμού τους.

 Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του 7.
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).


