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Διευθυντές/ Διευθύντριες
Δημοτικών Σχολείων και
Δημόσιων Νηπιαγωγείων
Λευκωσίας
Θέμα: Τοποθετήσεις και μετακινήσεις δασκάλων και νηπιαγωγών
για τη σχολική χρονιά 2006-07
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα που, αφορούν
τις τοποθετήσεις και μετακινήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Δημοτικής και
Προδημοτικής Εκπαίδευσης, για τη σχολική χρονιά 2006-07. Τα έντυπα αυτά πρέπει
να συμπληρωθούν από εκπαιδευτικούς οι οποίοι:
1. έχουν μετατεθεί από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στην πόλη
Λευκωσίας ή σε κοινότητες/ δήμους με δύο ή περισσότερα σχολεία
2. επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο στην πόλη Λευκωσίας ή σε
κοινότητες/ δήμους με δύο ή
3. έχουν συμπληρώσει 7 χρόνια στο ίδιο σχολείο.
Παρακαλείστε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς ώστε να συμπληρώσουν το
κατάλληλο για κάθε περίπτωση έντυπο και να το αποστείλουν στο Επαρχιακό
Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας, μετά τις πρώτες μεταθέσεις, καθώς και μετά από κάθε
σειρά μεταθέσεων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα πιο
κάτω που αναφέρονται στους κανονισμούς που έχουν συμφωνηθεί με την ΠΟΕΔ:
1. για μεταθέσεις/διορισμούς που ανακοινώνονται από την ΕΕΥ μέχρι την 31η
Ιουλίου, τα έντυπα υποβάλλονται εντός 6 εργάσιμων ημερών από την ημέρα
της δημοσίευσης τους στον τύπο.
2. για μεταθέσεις/διορισμούς που ανακοινώνονται από την 1η μέχρι και την 15η
Αυγούστου τα έντυπα υποβάλλονται εντός 4 εργάσιμων ημερών.
3. για μεταθέσεις/διορισμούς που ανακοινώνονται μετά την 15η Αυγούστου τα
έντυπα υποβάλλονται εντός 3 εργάσιμων ημερών.
4. Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν, με το τέλος της σχολικής χρονιά 200506, επτά χρόνια στο ίδιο σχολείο, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται
να ζητήσουν μετακίνηση υποβάλλουν το σχετικό έντυπο μέχρι τις 10 Ιουλίου.
Νοείται ότι σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός δικαιούται να υποβάλει το
έντυπο μέσω εκπροσώπου του. Για τις μεταθέσεις που ανακοινώνονται μέχρι τις 10
Αυγούστου, ο εκπαιδευτικός, για τους ίδιους σοβαρούς λόγους, δικαιούται να
υποβάλει το έντυπο εκπρόθεσμα για περίοδο 2 εργασίμων ημερών.

Η μη υποβολή του εντύπου ερμηνεύεται και ισοδυναμεί με τη μη ύπαρξη
συγκεκριμένων προτιμήσεων.
Υπενθυμίζεται επίσης, ότι ενστάσεις για την απόφαση της Αρμόδιας Αρχής για
τοποθέτηση ή μετακίνηση εκπαιδευτικού πρέπει να υποβληθούν εντός 3 ημερών
από τη δημοσίευση στον τύπο.
Επισυνάπτονται τα έντυπα που αφορούν τις τοποθετήσεις και μετακινήσεις
δασκάλων, για την πόλη της Λευκωσίας (δύο έντυπα) και τις κοινότητες/ δήμους με
δύο ή περισσότερα σχολεία (δύο έντυπα), καθώς επίσης και τα αντίστοιχα έντυπα
για τις νηπιαγωγούς.
Τα έντυπα που αφορούν τις τοποθετήσεις και μετακινήσεις Διευθυντών/ντριων και
Βοηθών Διευθυντών/ντριων Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης θα
αναρτηθούν στο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας, μετά τη πρώτη σειρά
μεταθέσεων, όταν θα ξεκαθαριστούν οι κενές θέσεις.
Τα συμπληρωμένα έντυπα πρέπει να παραδοθούν στο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας
Λευκωσίας δια χειρός ή να αποσταλούν με τηλεομοιότυπο στον αριθμό, 22 305126.
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