
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΔΔΥ,  

ΣΜΕΑΕ  ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε κενές οργανικές θέσεις 

εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), σύμφωνα με το άρθρο 20 & 

1.1, 1.2., 1.3 και 21 παρ. 1 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α/02-10-2008) όπως ισχύουν 

μετά τις τροποποιήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 47, του ν.3848/2010(ΦΕΚ 

71Α), έχουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατέχουν κατά σειρά προτεραιότητας τα 

ακόλουθα προσόντα: 

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην ΕΑΕ, ή στη σχολική 

ψυχολογία ή στην Ειδική Φυσική Αγωγή (για τον κλάδο ΠΕ11). 

β) είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΑΕ, ή στη σχολική 

ψυχολογία ή στην Ειδική Φυσική Αγωγή (για τον κλάδο ΠΕ11). 

γ) είναι κάτοχοι τίτλου διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία 

της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, 

δ) είναι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικού Τμήματος ΕΑΕ, δηλαδή Πτυχίου 

Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως 

αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με αντικείμενο την ειδική προσχολική 

αγωγή ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγών και 

Πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή 

Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων ή Τμημάτων 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με 

αναπηρία. Επιπλέον στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτοχοι  πτυχίου 

ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως αντίστοιχο και 

ισότιμο πτυχίου της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «Ειδική 

Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την 

«Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την 

«Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία», 

ε) είναι εκπαιδευτικοί με μόνιμη αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις 

εκατό (67%), 

στ) είναι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό 

(67%) και άνω, ύστερα από σχετική πιστοποίηση των αρμόδιων διαγνωστικών 

υπηρεσιών.  

ζ) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ότι παρακολούθησαν επιτυχώς σεμινάριο 

ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από 

αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον 

τετρακοσίων (400) ωρών και έχουν προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές 

ΕΑΕ και στα ΚΕΔΔΥ. Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί 

μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από Πανεπιστήμια ή από 

αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα ανωτέρω 

σεμινάρια τετρακοσίων (400) ωρών, 

η) διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές 

ΕΑΕ.  

 



Επισημαίνεται ότι στα ΚΕΔΔΥ  δικαίωμα μετάθεσης έχουν μόνο οι εξής 

ειδικότητες:  

ΠΕ60-Νηπιαγωγοί 

ΠΕ70-Δάσκαλοι 

ΠΕ11- Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 

 σύμφωνα με το αρ. 12 παρ. 3  του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α/02-10-2008). 

   

 

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα προσέλθουν οι ίδιοι να υποβάλουν αίτηση 

μετάθεσης:  

1. Να φροντίσουν για την έγκαιρη υποβολή της αίτησής τους στη Δ/ νση Π.Ε. 

Βοιωτίας έτσι ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός κοντά στη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

2. Να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν προσέλθουν. 

3. Να τηλεφωνούν στο 2261023946 για αποφυγή καθυστέρησης των ίδιων. 
 


