
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΔΔΥ,  

ΣΜΕΑΕ  ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

 Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο κεηάζεζεο ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο 

εθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ), ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 & 

1.1, 1.2., 1.3 θαη 21 παξ. 1 ηνπ Ν.3699/2008 (ΦΔΚ 199Α/02-10-2008) όπσο ηζρύνπλ 

κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 47, ηνπ λ.3848/2010(ΦΔΚ 

71Α), έρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη θαηέρνπλ θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο ηα αθόινπζα πξνζόληα: 

α) είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ζηελ ΔΑΔ, ή ζηε ζρνιηθή 

ςπρνινγία ή ζηελ Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή (γηα ηνλ θιάδν ΠΔ11). 

β) είλαη θάηνρνη ηίηινπ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ζηελ ΔΑΔ, ή ζηε ζρνιηθή 

ςπρνινγία ή ζηελ Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή (γηα ηνλ θιάδν ΠΔ11). 

γ) είλαη θάηνρνη ηίηινπ δηεηνύο κεηεθπαίδεπζεο ζηελ ΔΑΔ ζηα Γηδαζθαιεία 

ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνπ θαη αληίζηνηρνπ ηίηινπ ηεο αιινδαπήο, 

δ) είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Παηδαγσγηθνύ Τκήκαηνο ΔΑΔ, δειαδή Πηπρίνπ 

Παηδαγσγηθώλ Τκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο 

αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο κε αληηθείκελν ηελ εηδηθή πξνζρνιηθή 

αγσγή ή Παηδαγσγηθώλ Τκεκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεύζπλζε Νεπηαγσγώλ θαη 

Πηπρίνπ Παηδαγσγηθώλ Τκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Δηδηθήο Αγσγήο ή 

Παηδαγσγηθώλ Τκεκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεύζπλζε Γαζθάισλ ή Τκεκάησλ 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε θαηεύζπλζε ηελ εθπαίδεπζε αηόκσλ κε 

αλαπεξία. Δπηπιένλ ζηε θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη θάηνρνη  πηπρίνπ 

ΤΔΦΑΑ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλνπ σο αληίζηνηρν θαη 

ηζόηηκν πηπρίνπ ηεο αιινδαπήο κε θύξηα εηδηθόηεηα ηελ «ΔΑΔ» ή ηελ «Δηδηθή 

Φπζηθή Αγσγή» ή ηελ «Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή-Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή» ή ηελ 

«Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Αγσγή» ή ηελ «Πξνζαξκνζκέλε Κηλεηηθή Αγσγή» ή ηελ 

«Άζθεζε ζε ρξόληεο παζήζεηο θαη Αλαπεξία», 

ε) είλαη εθπαηδεπηηθνί κε κόληκε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο 

εθαηό (67%), 

ζη) είλαη εθπαηδεπηηθνί γνλείο παηδηώλ κε αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηό 

(67%) θαη άλσ, ύζηεξα από ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ησλ αξκόδησλ δηαγλσζηηθώλ 

ππεξεζηώλ.  

δ) είλαη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ όηη παξαθνινύζεζαλ επηηπρώο ζεκηλάξην 

εηήζηαο επηκόξθσζεο - εμεηδίθεπζεο ζηελ ΔΑΔ από Παλεπηζηήκηα ή από 

αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνύο θνξείο πνπ επνπηεύνληαη από ην Υπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, απνδεδεηγκέλεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 

ηεηξαθνζίσλ (400) σξώλ θαη έρνπλ πξνϋπεξεζία ηξηώλ δηδαθηηθώλ εηώλ ζε δνκέο 

ΔΑΔ θαη ζηα ΚΔΓΓΥ. Σεκηλάξηα εηήζηαο δηάξθεηαο ζηελ ΔΑΔ, πνπ έρνπλ πινπνηεζεί 

κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ, από Παλεπηζηήκηα ή από 

αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνύο θνξείο πνπ επνπηεύνληαη από ην Υπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, αλαγλσξίδνληαη σο ηζόηηκα κε ηα αλσηέξσ 

ζεκηλάξηα ηεηξαθνζίσλ (400) σξώλ, 

ε) δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε πξνϋπεξεζία ηξηώλ δηδαθηηθώλ εηώλ ζε δνκέο 

ΕΑΕ.  

 



Επηζεκαίλεηαη όηη ζηα ΚΕΔΔΥ  δηθαίωκα κεηάζεζεο έρνπλ κόλν νη εμήο 

εηδηθόηεηεο:  

ΠΕ60-Νεπηαγωγνί 

ΠΕ70-Δάζθαινη 

ΠΕ11- Καζεγεηώλ Φπζηθήο Αγωγήο 

 ζύκθσλα κε ην αξ. 12 παξ. 3  ηνπ Ν.3699/2008 (ΦΔΚ 199Α/02-10-2008). 

   

 

 

Παξαθαινύληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα πξνζέιζνπλ νη ίδηνη λα ππνβάινπλ αίηεζε 

κεηάζεζεο:  

1. Να θξνληίζνπλ γηα ηελ έγθαηξε ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο ζηε Γ/ λζε Π.Δ. 

Βνησηίαο έηζη ώζηε λα απνθεπρζεί ζπλσζηηζκόο θνληά ζηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

2. Να δηαζέηνπλ όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πξηλ πξνζέιζνπλ. 

3. Να ηειεθσλνύλ ζην 2261023946 γηα απνθπγή θαζπζηέξεζεο ησλ ίδησλ. 
 


