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ΘΕΜΑ: «Τποχρζωςη υπηρζτηςησ ςε δομζσ τησ ΕΑΕ των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ με μετεκπαίδευςη ςτα τμήματα τησ Ειδικήσ Αγωγήσ των Διδαςκαλείων 
Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ και Νηπιαγωγών» 

 
Ζχοντασ  υπόψθ: 
α) τισ διατάξεισ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 16, και τθσ  παρ. 1 του άρκρου 21 του ν. 
3699/2008 «Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ» (ΦΕΚ 199/τ. Αϋ/2-10-2008), με τισ οποίεσ οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 
μετεκπαιδεφονται ςτθν ΕΑΕ υποχρεοφνται να υπθρετιςουν ςε ΜΕΑΕ για μια τριετία 
τουλάχιςτον με μετάκεςθ ι απόςπαςθ, 
β) τισ διατάξεισ των άρκρων 30, 35 (παρ. 14) του  Ν.1566/1985, (ΦΕΚ 167/τ.Αϋ/ 30.9.1985) 
του άρκρου 35 παρ.14 του Ν. 1566/85 με το οποίο κακορίηεται ότι οι δθμόςιοι 
εκπαιδευτικοί που μετεκπαιδεφονται ςτθν ειδικι αγωγι με δαπάνεσ του κράτουσ είναι 
υποχρεωμζνοι να υπθρετιςουν ςε δθμόςια ειδικά ςχολεία για μια πενταετία τουλάχιςτον., 
γ) τθν αναγκαιότθτα κάλυψθσ των κενϊν κζςεων ΕΑΕ με το ειδικευμζνο προςωπικό,  
 
υποχρεοφνται, οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ μετά τθ μετεκπαίδευςθ ςτα 
τμιματα τθσ Ειδικισ Αγωγισ των Διδαςκαλείων Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ και Νθπιαγωγϊν, 
να εκπλθρϊνουν τθν υποχρζωςι τουσ και να υπθρετοφν ςε δομζσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ και 
Εκπαίδευςθσ για τρία διδακτικά ζτθ τουλάχιςτον, αμζςωσ μετά τθ μετεκπαίδευςι τουσ με 
διάκεςθ ι με απόςπαςθ (μετά από αντικατάςταςθ) κατόπιν απόφαςθσ του ΠΤΠΕ ι με 
μετάκεςθ ςε αυτά υποβάλλοντασ αίτθςθ ςφμφωνα με τισ εγκυκλίουσ των μετακζςεων.  

Η εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ιςχφει και για τουσ ιδθ μετεκπαιδευκζντεσ,  οι οποίοι 
δεν ζχουν εκπλθρϊςει τθν υποχρζωςθ υπθρζτθςθσ(δεν υπθρζτθςαν) ςε δομζσ τθσ ΕΑΕ, 
παρά τθν παρζλευςθ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν φοίτθςι τουσ ςτα 
διδαςκαλεία.  
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Απαλλάςςονται τθσ υποχρζωςθσ τα τελζχθ Εκπ/ςθσ (Διευκυντζσ Εκπ/ςθσ, Προϊςτάμενοι 
Γραφείων Εκπ/ςθσ, χολικοί φμβουλοι, Διευκυντζσ χολικϊν Μονάδων ) για όςο διάςτθμα 
κατζχουν τθ κζςθ ευκφνθσ. 
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