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Το παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα είναι απόσπασµα από το «εγκόλπιο του εκπαιδευτικού» 
 
 
 

Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις στην Ειδική Αγωγή 
 
 

Η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, και των Τ.Ε. γίνεται από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε σπουδές στην ΕΑΕ, οι οποίοι τοποθετούνται µε τα 
ισχύοντα κριτήρια της γενικής εκπαίδευσης µε µετάθεση, διορισµό, απόσπαση ή 
αναπλήρωση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί ανήκουν στις ∆ιευθύνσεις ή τα Γραφεία της 
αντίστοιχης βαθµίδας Εκπαίδευσης (άρθρο 16, παρ. 1 του Ν. 3699/08). 

 
 

Α.  Μεταθέσεις από τη Γενική στην Ειδική Αγωγή 
 

 
Σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ µπορεί να µετατίθενται κατά σειρά 

εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε σχολικές µονάδες της γενικής και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, οι οποίοι (άρθρο 21, παρ. 1 του Ν. 3699/08): 

 
� Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος στην ΕΑΕ. 
� Είναι κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΑΕ. 
� Είναι κάτοχοι τίτλου διετούς µετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα ∆ιδασκαλεία της ηµεδαπής 

ή ισότιµου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής. 
� Είναι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικού Τµήµατος ΕΑΕ ή τµήµατος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής µε κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία.  
� Είναι εκπαιδευτικοί µε µόνιµη αναπηρία τουλάχιστον 67%. 
� Είναι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών µε αναπηρία 67% και άνω, ύστερα από σχετική 

πιστοποίηση των αρµόδιων διαγνωστικών υπηρεσιών. 
� Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ότι παρακολούθησαν επιτυχώς σεµινάριο ετήσιας 

επιµόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήµια ή από αναγνωρισµένους 
κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποδεδειγµένα διάρκειας 400 
ωρών και έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) διδακτικών ετών σε δοµές ΕΑΕ 
και ΚΕ∆∆Υ. 

� ∆ιαθέτουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία τριών (3) διδακτικών ετών σε δοµές ΕΑΕ. 
 
 



http://users.sch.gr/dimitrako 2 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
  

• Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην ελληνική 
νοηµατική γλώσσα των κωφών και στη γραφή Braille των τυφλών, µετατίθενται κατά 
προτεραιότητα σε σχολικές µονάδες κωφών και τυφλών. 

 
• Το διδακτικό έτος στις ΣΜΕΑΕ αρχίζει στις 11 Σεπτεµβρίου και τελειώνει στις 20 

Ιουνίου του επόµενου έτους (άρθρο 6, παρ. 2 του Π.∆τος 603/82). 
 
 

Β.  Τοποθετήσεις στην ΕΑΕ 
 

 
Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών από µετάθεση σε κενές οργανικές θέσεις γίνεται 

σύµφωνα µε το σύνολο των µορίων τους (άρθρο 21, παρ. 1 του Ν.3699/08). 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 

 Κατά την προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις µόνιµου 
εκπαιδευτικού προσωπικού των ΣΜΕΑΕ, προηγούνται εκπαιδευτικοί που είναι άτοµα 
µε µόνιµη αναπηρία τουλάχιστον 67% σε αντίστοιχες σχολικές µονάδες και σε ποσοστό 
που δεν υπερβαίνει το 20% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σ’ αυτές. 
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