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ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη για ςποβολή αιηήζεων για διάθεζη/ηοποθέηηζη ζε ζσολικέρ μονάδερ 

Ειδικήρ Αγωγήρ (ΜΕΑΕ) & Σμήμαηα Ένηαξηρ για ηο διδακηικό έηορ 2021-22 

 

Από ηο ΠΥΣΔΕ Μαγνηζίαρ ανακοινώνεηαι όηι πποκειμένος να καλςθθούν εγκαίπυρ ηα 

λειηοςπγικά κενά ηυν ζσολικών μονάδυν Ειδικήρ Αγυγήρ Μαγνηζίαρ 

 

παπακαλούνηαι 
 

Οι εκπαιδεςηικοί ηηρ Μαγνηζίαρ πος διαθέηοςν ηα ηςπικά πποζόνηα (ζύμθυνα με ηο άπ-

θπο 21 ηος ν. 3699/2008 όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπάγπ. 3 ηος άπθπος 48 ηος ν. 

4415/2016) και επιθςμούν να καλύτοςν λειηοςπγικά κενά ζε ζσολικέρ μονάδερ Ειδικήρ Αγυγήρ 

(ΣΜΕΑΕ) και Τμήμαηα Ένηαξηρ να ςποβάλλοςν ζσεηική αίηηζη (με ηα απαιηούμενα δικαιολο-

γηηικά) μόνο ηλεκηπονικά ζηη διεύθςνζη pysde@dide.mag.sch.gr (ζςνημμένο: ΕΝΤΥΠΟ 7). 

Πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζεων  μέσπι   και   01-08-2021. 

Οι ενδιαθεπόμενοι θα ενημεπυθούν από ηη Διεύθςνζη ηηλεθυνικά για ηον απιθμό ππυηο-

κόλλος ηηρ αίηηζήρ ηοςρ ηην αμέζυρ επόμενη ημέπα από ηη λήτη ηηρ. 

 

Θεωπείζηε όηι ςπάπσει λειηοςπγικό κενό ζε κάθε ζσολική μονάδα και δηλώζηε ηη 

ζειπά πποηίμηζήρ ζαρ. 

Δικαίυμα ςποβολήρ αίηηζηρ ζε ζσολικέρ μονάδερ Ειδικήρ Αγυγήρ & Εκπαίδεςζηρ (ΕΑΕ), 

έσοςν οι εκπαιδεςηικοί οι οποίοι πληπούν ηοςλάσιζηον ένα από ηα ακόλοςθα κπιηήπια:  

α) Διδακηοπικό δίπλυμα ζηην ΕΑΕ ή ζηη Σσολική Ψςσολογία, με βαζικέρ ζποςδέρ ζε Α.Ε.Ι. ηηρ 

ημεδαπήρ ή με αναγνυπιζμένο υρ ιζόηιμο και ανηίζηοισο πηςσίο ηηρ αλλοδαπήρ ή 

β) Μεηαπηςσιακό ηίηλο ζποςδών ζηην ΕΑΕ ή ζηη Σσολική Ψςσολογία, με βαζικέρ ζποςδέρ ζε 

Α.Ε.Ι. ηηρ ημεδαπήρ ή με αναγνυπιζμένο υρ ιζόηιμο και ανηίζηοισο πηςσίο ηηρ αλλοδαπήρ ή 
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γ) Πηςσίο διεηούρ μεηεκπαίδεςζηρ ζηην ΕΑΕ ηυν Διδαζκαλείυν ηηρ ημεδαπήρ ή αναγνυπιζμένο 

υρ ιζόηιμο και ανηίζηοισο πηςσίο ηηρ αλλοδαπήρ, με βαζικέρ ζποςδέρ ζε Α.Ε.Ι. ηηρ ημεδαπήρ 

ή με αναγνυπιζμένο υρ ιζόηιμο και ανηίζηοισο πηςσίο ηηρ αλλοδαπήρ ή 

δ) Πηςσίο Α.Ε.Ι. ηηρ ημεδαπήρ ή αναγνυπιζμένο υρ ιζόηιμο και ανηίζηοισο πηςσίο ηηρ αλλοδα-

πήρ με ηοςλάσιζηον πενηαεηή αποδεδειγμένη πποϋπηπεζία ζηην ΕΑΕ. 

ε) Ειδικά για ηον κλάδο ΠΕ11, πέπαν ηυν ανυηέπυ, η εξειδίκεςζη ζηην ΕΑΕ αποδεικνύεηαι επι-

πποζθέηυρ με πηςσίο ΤΕΦΑΑ ηυν Πανεπιζηημίυν ηηρ ημεδαπήρ ή αναγνυπιζμένο υρ ανηί-

ζηοισο και ιζόηιμο πηςσίο ηηρ αλλοδαπήρ με κύπια ειδικόηηηα ηην «ΕΑΕ» ή ηην «Ειδική Φς-

ζική Αγυγή» ή ηην «Ειδική Φςζική Αγυγή-Θεπαπεςηική Γςμναζηική» ή ηην «Πποζαπμο-

ζμένη Φςζική Αγυγή» ή ηην «Πποζαπμοζμένη Κινηηική Αγυγή» ή ηην «Άζκηζη ζε σπόνιερ 

παθήζειρ και Αναπηπία». 

αα) Είναι κάηοσοι πιζηοποιηηικού παπακολούθηζηρ ζεμιναπίυν εηήζιαρ επιμόπθυζηρ - εξειδί-

κεςζηρ ζηην ΕΑΕ από Πανεπιζηήμια ή από αναγνυπιζμένοςρ κπαηικούρ θοπείρ πος επο-

πηεύονηαι από ηο Υποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηυν, αποδεδειγμένηρ διάπ-

κειαρ ηοςλάσιζηον ηεηπακοζίυν (400) υπών. 

ββ) Έσοςν πποϋπηπεζία ηοςλάσιζηον ενόρ (1) διδακηικού έηοςρ ζηιρ ανυηέπυ δομέρ και ππο-

γπάμμαηα. 

γγ) Είναι γονείρ παιδιών με ποζοζηό αναπηπίαρ άνυ ηος 67% . 

δδ) Είναι κάηοσοι πιζηοποιηηικού παπακολούθηζηρ ζεμιναπίυν επιμόπθυζηρ - εξειδίκεςζηρ 

ζηην ΕΑΕ από Πανεπιζηήμια ή από αναγνυπιζμένοςρ κπαηικούρ θοπείρ πος εποπηεύονηαι 

από ηο Υποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηυν. 

ηην αίηηζη επιζςνάπηονηαι:  

α) Σα δικαιολογηηικά πος αποδεικνύοςν όηι οι αιηούνηερ έσοςν ηα καηά ηο νόμο ππο-

ζόνηα.  

β) Σα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά για ηη μοπιοδόηηζή ηοςρ: πιζηοποιηηικό οικογενει-

ακήρ καηάζηαζηρ, ενηοπιόηηηαρ, ζςνςπηπέηηζηρ, βεβαίυζη ζποςδών ηέκνυν, λόγοι ςγείαρ, κλπ. 
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