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1. Οι τοποθετήσεις και οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Δημοτικής
Εκπαίδευσης διενεργούνται από την Αρμόδια Αρχή για εξυπηρέτηση
υπηρεσιακών και εκπαιδευτικών αναγκών, αφού ληφθούν υπόψη και οι
προτιμήσεις των εκπαιδευτικών.
2. - Τοποθέτηση είναι ο ορισμός του/των σχολείου/ων στο/στα οποίο/α θα
υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, εφ΄ όσον αυτός έχει διοριστεί ή μετατεθεί από
την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε κοινότητα στην οποία
λειτουργούν πέραν του ενός σχολεία
- Μετακίνηση είναι η αλλαγή του/των σχολείου/ων στο/στα οποίο/α
υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, σε πόλη ή κοινότητα στην οποία λειτουργούν
πέραν του ενός σχολεία
- Εκπαιδευτικός σημαίνει δάσκαλος ή νηπιαγωγός και δεν περιλαμβάνει
δάσκαλο Ειδικής Εκπαίδευσης.
3. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες συνίστανται:
στην κατανομή του διδακτικού και διευθυντικού προσωπικού με τρόπο
που να εξασφαλίζει την επαρκή στελέχωση, σύμφωνα με τις εγγραφές, και
την ισόρροπη σύνθεση του προσωπικού σ΄ ό,τι αφορά την κάλυψη των
μαθημάτων και άλλων αναγκών, όπως π.χ. την Α΄ τάξη, την ηλικία, τα
προσόντα, το φύλο, την απόκτηση εμπειρίας σε διάφορες τάξεις κτλ.
Αυτές περιλαμβάνουν και φροντίδα σε σχέση με άλλους τομείς όπως
εκπαιδευτικούς εγκύους/με βρέφος, εκπαιδευτικούς με χρόνια ή άλλη
σοβαρή ασθένεια, τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής
λειτουργίας του σχολείου κτλ.
4. Σε τοποθέτηση ή μετακίνηση υπόκεινται/δικαιούνται, ανάλογα με την
περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί:
-

μετά από διορισμό ή μετάθεση σε πόλη ή σε κοινότητα με πέραν του
ενός σχολεία

- μετά από προαγωγή και παραμονή στην ίδια πόλη ή κοινότητα
- μετά από εξαετή υπηρεσία στο ίδιο σχολείο, ανεξάρτητα αν είναι
πλήρως ή μερικώς τοποθετημένοι στο σχολείο.
- για εκπαιδευτικούς-υπηρεσιακούς λόγους, όπως καθορίζεται στους
παρόντες κανονισμούς, επαρκώς αιτιολογημένους, όχι πριν από τη
συμπλήρωση διετίας. Ο επηρεαζόμενος εκπαιδευτικός πρέπει να
ενημερώνεται για τους λόγους αυτούς.
-

Ύστερα από αίτηση του εκπαιδευτικού λειτουργού, νοουμένου ότι αυτός
έχει συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών στο ίδιο σχολείο.
Αίτηση για μετακίνηση μετά τη συμπλήρωση ενός έτους μπορεί να
εξεταστεί μόνο στις περιπτώσεις Βοηθών Διευθυντών και απλών
δασκάλων, οι οποίοι δεν είχαν τοποθετηθεί σε σχολείο της πρώτης
επιλογής τους.
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Νοείται ότι τέτοια αίτηση δεν εξασφαλίζει απαραίτητα τη μετακίνησή
τους σε σχολείο της πρώτης επιλογής τους.
Νοείται, περαιτέρω, ότι ως πρώτη επιλογή θεωρούνται:
•

για τη Λευκωσία και τη Λεμεσό, τα τρία πρώτα σχολεία, όπως αυτά
δηλώνονται από τον εκπαιδευτικό στα πλαίσια της ομάδας
σχολείων, η οποία αποτελεί την πρώτη προτίμησή του

•

για τη Λάρνακα και Πάφο τα δύο πρώτα σχολεία, από τα σχολεία τα
οποία επιλέγει

•

για τις άλλες Κοινότητες, όπου ο αριθμός των σχολείων είναι
μεγαλύτερος των 6, τα δύο πρώτα σχολεία, και όπου ο αριθμός των
σχολείων είναι 3-6, το πρώτο σχολείο, όπως αυτά δηλώνονται από
τον εκπαιδευτικό κατά τη σειρά προτίμησής του

- για λόγους υγείας και σοβαρούς προσωπικούς λόγους, όπως
καθορίζεται στους παρόντες κανονισμούς
-

-

Μετά από αναγκαστική μείωση του προσωπικού του σχολείου (Σοβαρό
κριτήριο για τις αναγκαίες μετακινήσεις θα είναι η ισόρροπη σύνθεση
του προσωπικού)
Σημ.:Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν τα δύο τελευταία έτη της υπηρεσίας τους
μετακινούνται μόνο ύστερα από συγκατάθεσή τους.

5. Εκπαιδευτικός λειτουργός που υπόκειται σε τοποθέτηση/μετακίνηση ή
δικαιούται μετακίνησης, συμπληρώνει και υποβάλλει προς την Αρμόδια
Αρχή προκαθορισμένο για κάθε πόλη/κοινότητα ειδικό έντυπο, σύμφωνα
με τους παρόντες κανονισμούς.
Τα έντυπα υποβάλλονται ως εξής:
• Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν, με το τέλος της σχολικής χρονιάς,
την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό 4 υπηρεσία στο ίδιο σχολείο,
καθώς και οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται να ζητήσουν μετακίνηση
σύμφωνα με τον ίδιο Κανονισμό, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που έτυχαν
μετάθεσης από την ΕΕΥ πριν από τις 16 Ιουνίου υποβάλλουν το έντυπο
μέχρι τις 21 Ιουνίου ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, αν η 21
δεν είναι εργάσιμη.
• Για μεταθέσεις/διορισμούς που ανακοινώνονται από την ΕΕΥ από τις
16 μέχρι τις 30 Ιουνίου, τα έντυπα τοποθετήσεων/μετακινήσεων
υποβάλλονται στα οικεία επαρχιακά γραφεία εντός 4 εργασίμων
ημερών από την ημέρα της δημοσίευσής τους στον τύπο.
• Για μεταθέσεις/διορισμούς που ανακοινώνονται από 1η Ιουλίου και
μετά, τα έντυπα υποβάλλονται εντός 3 εργασίμων ημερών.
• Για μεταθέσεις/διορισμούς που ανακοινώνονται μετά τις
Αυγούστου, τα έντυπα υποβάλλονται εντός 2 εργασίμων ημερών.
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Νοείται ότι σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις (απουσία στο εξωτερικό,
ασθένεια κ.τ.λ.) 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
2

να υποβάλει το έντυπο εκπρόθεσμα για περαιτέρω περίοδο 2 εργάσιμων
ημερών.
Σημ.: Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις, έντυπα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα λαμβάνονται
υπόψη, όπου αυτό μπορεί να γίνει.

Νοείται ότι η μη υποβολή του εντύπου ερμηνεύεται και ισοδυναμεί με τη μη
ύπαρξη συγκεκριμένων προτιμήσεων.
6. Η Αρμόδια Αρχή ανακοινώνει τις τοποθετήσεις/μετακινήσεις το ταχύτερο
δυνατό μετά την ανακοίνωση από την Ε.Ε.Υ. της τελικής σειράς
μεταθέσεων/διορισμών.
7. Νέες μετακινήσεις που οφείλονται σε διαφοροποιήσεις, ως αποτέλεσμα
εξέτασης ενστάσεων, δημοσιεύονται είτε αυτοτελώς είτε στα πλαίσια νέας
σειράς μετακινήσεων/τοποθετήσεων.
8. Εκπαιδευτικός που δεν συμφωνεί με την απόφαση της αρμόδιας Αρχής
δικαιούται να υποβάλει ένσταση έντος 2 εργασίμων ημερών από τη
δημοσίευση των τοποθετήσεων/μετακινήσεων στον τύπο. Στην ένσταση
αναφέρονται και επεξηγούνται τεκμηριωμένα οι λόγοι που τη στηρίζουν.
9. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει το ταχύτερο δυνατό
και εν πάση περιπτώσει πριν από οποιαδήποτε νέα σειρά τοποθετήσεων/
μετακινήσεων.
Νοείται ότι η Π.Ο.Ε.Δ. μπορεί να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για
πιθανούς σοβαρούς λόγους που αφορούν ορισμένες από τις ενστάσεις.
Νοείται ότι ο εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να ζητήσει τους λόγους της μη
ικανοποίησης της ένστασής του, αν δεν ικανοποιηθεί σε καμιά από τις
επιλογές του. Η Αρμόδια Αρχή έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον
εκπαιδευτικό για τους λόγους αυτούς.
10. 1. Η Αρμόδια Αρχή, κατά τη διενέργεια των τοποθετήσεων/μετακινήσεων,
και τηρουμένων των σκοπών τους, λαμβάνει υπόψη και τα ακόλουθα:
- Εκπαιδευτικοί λειτουργοί δε συνυπηρετούν με το/τη σύζυγο ή τέκνο αν
οποιοσδήποτε από αυτούς κατέχει θέση Βοηθού Διευθυντή ή
Διευθυντή.
- Αποφεύγεται η τοποθέτηση/μετακίνηση εκπαιδευτικού σε σχολείο, στο
οποίο υπηρέτησε προηγουμένως για περίοδο τουλάχιστο 4 ετών,
εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα 6 χρόνων από την μετακίνησή του
από το σχολείο αυτό.
- Για την ικανοποίηση αίτησης για τοποθέτηση/μετακίνηση εκπαιδευτικού
λειτουργού λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω κριτήρια:
(i) Για την πόλη Λευκωσίας λαμβάνεται υπόψη ο τόπος κατοικίας του
(κατά πόσο η κατοικία του βρίσκεται εντός της περιοχής της ομάδας
των σχολείων που επιλέγει) και το άθροισμα των μονάδων
μετάθεσής του και του διπλάσιου των ετών υπηρεσίας του στη θέση
(ii) Για τις πόλεις Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου λαμβάνεται υπόψη
μόνο το άθροισμα των μονάδων μετάθεσής του και του διπλάσιου
των ετών υπηρεσίας του στη θέση.
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- Λόγοι υγείας και άλλοι σοβαροί λόγοι λαμβάνονται υπόψη, για σκοπούς
τοποθέτησης/μετακίνησης, ως ακολούθως:
• Έγκυοι αιτήτριες
• Μητέρες βρέφους μέχρι 12 μηνών
• Λόγοι υγείας, εκτός από τον εκπαιδευτικό λειτουργό, μπορούν να
καλύπτουν και άτομα 1ου βαθμού συγγένειας. Οι λόγοι πρέπει να
είναι πραγματικά σοβαροί και να αποδεικνύονται με ιατρικά
πιστοποιητικά. Για την απόδειξή τους είναι δυνατόν ο
επηρεαζόμενος εκπαιδευτικός ή το άτομο 1ου βαθμού συγγένειας
να παραπέμπεται σε ιατροσυμβούλιο
• Πολύτεκνοι (γονέας περισσοτέρων από 3 εξαρτωμένων παιδιών.
Προκειμένου για ζεύγος εκπαιδευτικών, η σχετική προτεραιότητα να
δίδεται μόνο στον ένα από τους δύο γονείς)
• Μονογονεϊκές οικογένειες
10.2 Σε ό,τι αφορά εκπαιδευτικούς Προδημοτικής Εκπαίδευσης, η Αρμόδια
Αρχή λαμβάνει, επιπρόσθετα, υπόψη και τα ακόλουθα:
• Ως διακινούμενες νηπιαγωγοί τοποθετούνται όσες έχουν τις λιγότερες
μονάδες (κατά επαρχία ή άλλη μικρότερη γεωγραφική περιφέρεια που
ορίζεται από την Αρμόδια Αρχή με σκοπό την ελάττωση του φόρτου
εργασίας που συνεπάγεται η τοποθέτησή τους ως διακινουμένων
• Καμιά νηπιαγωγός δεν υποχρεώνεται να υπηρετήσει ως διακινούμενη
για διάστημα μεγαλύτερο των τριών σχολικών ετών
• Αποφεύγεται η τοποθέτηση πολλών διακινούμενων νηπιαγωγών στο
ίδιο νηπιαγωγείο
• Αποφεύγεται η μετακίνηση νηπιαγωγών σε διαφορετικά σχολεία την
ίδια μέρα.
11. Σε περίπτωση ανάγκης για υπηρεσία εκπαιδευτικού λειτουργού και σε
σχολείο/α πέραν του σχολείου στο οποίο τοποθετείται, επιλέγεται ο
εκπαιδευτικός του οποίου το άθροισμα του τριπλάσιου αριθμού των ετών
υπηρεσίας και του αριθμού των μονάδων μεταθέσεων είναι το μικρότερο.
Αποφεύγεται η επιλογή εκπαιδευτικού, που υπηρετούσε με παρόμοιο
τρόπο και κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά.
Νοείται ότι σε περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί εκπαιδευτικοί λόγοι,
δεόντως αιτιολογημένοι, η υπηρεσία μπορεί να ενεργήσει διαφορετικά.
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12. Ο αριθμός των σχολείων/ομάδων κατά κοινότητα, σε συνδυασμό με τον
αριθμό των επιλογών, ορίζονται ως εξής:
Πόλη

Αριθμός ομάδων σχολείων

Επιλογές

Λευκωσία

6-7

2 ομάδες

Λεμεσός

1

Αρίθμηση όλων
κατά προτεραιότητα

Λάρνακα

---------------------------------

4 σχολεία

Πάφος

---------------------------------

3 σχολεία

Σημ.: Στη Λευκωσία και στη Λεμεσό η επιλογή συγκεκριμένων σχολείων γίνεται στα πλαίσια
ομάδων σχολείων και ο εκπαιδευτικός αριθμεί, κατά σειρά προτίμησης, όλα τα σχολεία
και των δυο ομάδων επιλογών στη Λευκωσία και τη μία στη Λεμεσό. Στη Λάρνακα και
στην Πάφο, ο εκπαιδευτικός αριθμεί τα σχολεία που επιλέγει, 4 και 3 αντίστοιχα, κατά
σειρά προτίμησής του.

Σε όλες τις άλλες κοινότητες ο αριθμός επιλογών κατά αριθμό σχολείων
ορίζεται ως εξής:
Σχολεία
Περισσότερα των 6
3–6
2

Επιλογές
3 σχολεία
2 σχολεία
1 σχολείο

Νοείται ότι η κατά σειρά προτίμησης δήλωση όλων των επιλογών είναι
υποχρεωτική.
Σημ.: (α) Ο ΚΑ και ΚΒ θεωρούνται ως μια σχολική μονάδα και, επομένως μία επιλογή
(β) Μπορεί ο εκπαιδευτικός να δηλώσει προτίμηση ΚΑ ή ΚΒ, χωρίς αυτό να δεσμεύει
την Αρμόδια Αρχή
(γ) Οι ομάδες σχολείων στη Λευκωσία και τη Λεμεσό καθορίζονται με τη συνεργασία
των οικείων Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας και της Π.Ο.Ε.Δ. Η κατανομή των
σχολείων σε ομάδες επανεξετάζεται κάθε πέντε χρόνια και, έκτακτα, οποτεδήποτε
ζητηθεί από οποιαδήποτε πλευρά.
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