ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι τοποθετήσεις και οι μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης
διενεργούνται από την Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού), για εξυπηρέτηση
υπηρεσιακών και εκπαιδευτικών αναγκών, αφού ληφθούν υπόψη και οι προτιμήσεις των
εκπαιδευτικών.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 «Σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης» σημαίνει σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
περιλαμβάνει νηπιαγωγείο, δημοτικό και σχολείο ειδικής εκπαίδευσης.
 «Διδακτικό προσωπικό» ή «εκπαιδευτικός/οί» ή «εκπαιδευτικός/οί λειτουργός/οί»
σημαίνει ειδικός/οί εκπαιδευτικός/οί. Στους ειδικούς εκπαιδευτικούς περιλαμβάνονται οι
ακόλουθες ειδικότητες:
 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών
 Λογοθεραπείας
 Κωφών (Ε.Ε.Υ.)
 Τυφλών (Ε.Ε.Υ.)
 Ακουολογίας*
 Ειδικής Γυμναστικής*
 Εργοθεραπείας*
 Μουσικοθεραπείας*
 Φυσιοθεραπείας*
 Ψυχολογίας*
Σημείωση: Όπου * είναι ειδικότητες που τοποθετούνται μόνο σε Ειδικά Σχολεία.
 «Τοποθέτηση» είναι ο ορισμός του/των σχολείου/ων δημοτικής εκπαίδευσης στο/στα
οποίο/α θα υπηρετεί ο ειδικός εκπαιδευτικός, εφόσον αυτός έχει διοριστεί ή μετατεθεί από
την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.), σε πόλη ή κοινότητα στην οποία
λειτουργούν περισσότερα από ένα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης.
 «Μετακίνηση» είναι η αλλαγή του/των σχολείου/ων δημοτικής εκπαίδευσης στο/στα
οποίο/α υπηρετεί ο ειδικός εκπαιδευτικός, σε πόλη ή κοινότητα στην οποία λειτουργούν
περισσότερα από ένα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης.
 «Εκπαιδευτικές ανάγκες» είναι οι ανάγκες που προκύπτουν:

1

α) από τον αριθμό των εγκεκριμένων από τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες, που φοιτούν στα κατά τόπους σχολεία
δημοτικής εκπαίδευσης και
β) από το βαθμό δυσκολίας αυτών των περιπτώσεων.
Οι ανάγκες αυτές καθορίζουν την κατανομή των ειδικών εκπαιδευτικών σε σχολεία δημοτικής
εκπαίδευσης, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η επαρκής και ορθολογιστική στελέχωσή τους.
Στις πιο πάνω ανάγκες θα πρέπει να υπολογίζεται και ο χρόνος που παραχωρείται σε
εκπαιδευτικούς:


μητέρες βρέφους για θηλασμό,



με χρόνια ή άλλη σοβαρή ασθένεια.

 «Πακέτο» είναι η ομάδα σχολείων που υπηρετεί ο/η Ειδικός/ή Εκπαιδευτικός.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
1. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί υπόκεινται σε τοποθέτηση/μετακίνηση ή δικαιούνται
μετακίνηση, ανάλογα με την περίπτωση, ως ακολούθως:
(α) Μετά από διορισμό ή μετάθεση σε πόλη ή σε κοινότητα με πέραν του ενός
σχολείου δημοτικής εκπαίδευσης.
(β) Μετά από προαγωγή και παραμονή στην ίδια πόλη ή κοινότητα.
(γ) Μετά από εξαετή υπηρεσία στο ίδιο σχολείο, ανεξάρτητα αν είναι πλήρως ή
μερικώς τοποθετημένοι στο εν λόγω σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης, ως ακολούθως:



Ένα (1) σχολείο: Οι εκπαιδευτικοί αυτοί να τυγχάνουν μετακίνησης μετά από
6 συνεχή χρόνια.
Εκπαιδευτικοί τοποθετημένοι σε δύο (2) ή περισσότερα σχολεία: Οι
εκπαιδευτικοί αυτοί να τυγχάνουν μετακίνησης μετά από 6 συνεχή χρόνια σε
ένα σχολείο, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας σε οποιοδήποτε
συγκεκριμένο σχολείο από το πακέτο στο οποίο υπηρετούν. Τονίζεται ότι, δεν
είναι απαραίτητη η αλλαγή όλων των σχολείων που περιλαμβάνονται στο
πακέτο ενός εκπαιδευτικού. Η μετακίνηση γίνεται σε όσο το δυνατό μικρότερο
αριθμό σχολείων, ανάλογα πάντα με τις υπηρεσιακές και εκπαιδευτικές
ανάγκες, αφού ληφθούν υπόψη και οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών.

(δ) Για εκπαιδευτικούς-υπηρεσιακούς λόγους, όπως καθορίζεται στο παρόν κείμενο,
επαρκώς αιτιολογημένους, όχι πριν από τη συμπλήρωση διετίας. Νοείται ότι ο/η
επηρεαζόμενος/η εκπαιδευτικός δικαιούται, αν το ζητήσει, να ενημερωθεί για τους
λόγους αυτούς.
(ε) Μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού λειτουργού, νοουμένου ότι αυτός έχει
συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών στο ίδιο σχολείο δημοτικής
εκπαίδευσης. Αίτηση για μετακίνηση μετά τη συμπλήρωση ενός έτους, μπορεί να
εξεταστεί μόνο στις περιπτώσεις Βοηθών Διευθυντών και απλών εκπαιδευτικών
λειτουργών, οι οποίοι δεν είχαν τοποθετηθεί σε σχολείο της πρώτης επιλογής τους.
Νοείται ότι, τέτοια αίτηση δεν εξασφαλίζει απαραίτητα τη μετακίνησή τους σε σχολείο
της πρώτης επιλογής τους.
(στ) Για λόγους υγείας και σοβαρούς προσωπικούς λόγους, όπως καθορίζεται στο
παρόν κείμενο, για περίοδο όχι μεγαλύτερη από δύο έτη.
Σημείωση: Στην περίπτωση αυτή, μετά το όνομα του εκπαιδευτικού αναγράφεται η
φράση «ειδικοί λόγοι».
(ζ) Μετά από αναγκαστική μείωση του προσωπικού ειδικής εκπαίδευσης του
σχολείου. Σοβαρό κριτήριο γι’ αυτή τη μετακίνηση θα είναι η αλλαγή στον εγκεκριμένο
αριθμό των μαθητών που θα εξυπηρετούνται.
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Σημείωση:
Νοείται ότι:


Για τους σκοπούς τοποθέτησης/μετακίνησης ο (ΚΑ), ο (ΚΒ) και το νηπιαγωγείο
που στεγάζονται στον ίδιο χώρο, θεωρούνται ως ένα σχολείο.



Ο εκπαιδευτικός λειτουργός που μετακινήθηκε από Ειδική μονάδα ή Ειδικό
σχολείο, δε θα τοποθετείται συνεχόμενα σε άλλη Ειδική Μονάδα ή Ειδικό
σχολείο, εκτός αν το ζητήσει ο ίδιος γραπτώς.



Η τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε σχολείο γίνεται, κατά το δυνατό, για όλες τις
ανάγκες της ειδικότητάς του/της, ώστε να αποφεύγονται οι αχρείαστες
διακινήσεις.



Ο εκπαιδευτικός λειτουργός που υπηρετεί τα δύο τελευταία έτη της υπηρεσίας
του, μετακινείται μόνο ύστερα από συγκατάθεσή του.

2. Εκπαιδευτικός λειτουργός που υπόκειται σε τοποθέτηση/μετακίνηση ή δικαιούται
μετακίνηση, συμπληρώνει και υποβάλλει προς την Αρμόδια Αρχή προκαθορισμένο για
κάθε πόλη/κοινότητα ειδικό έντυπο τοποθέτησης/μετακίνησης, σύμφωνα με τους
παρόντες κανονισμούς. Τα έντυπα υποβάλλονται ως ακολούθως:
(α) Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί:
 που συμπληρώνουν, με το τέλος της σχολικής χρονιάς, την προβλεπόμενη
υπηρεσία στο ίδιο σχολείο (Κανονισμός 1),
 που σύμφωνα με τον Κανονισμό 1 δικαιούνται να ζητήσουν μετακίνηση,
 που έτυχαν μετάθεσης από την Ε.Ε.Υ. πριν από τις 16 Ιουνίου,
υποβάλλουν το έντυπο μέχρι τις 21 Ιουνίου ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα,
αν η 21η δεν είναι εργάσιμη.
(β) Για μεταθέσεις/διορισμούς που ανακοινώνονται από την Ε.Ε.Υ. από τις 16 Ιουνίου
μέχρι τις 31 Ιουλίου, τα έντυπα τοποθετήσεων/μετακινήσεων υποβάλλονται στα
οικεία Επαρχιακά Γραφεία εντός 4 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της
δημοσίευσής τους στον τύπο.
γ) Για μεταθέσεις/διορισμούς που ανακοινώνονται από την 1η Αυγούστου μέχρι 15
Αυγούστου, τα έντυπα υποβάλλονται εντός 3 εργάσιμων ημερών.
(δ) Για μεταθέσεις/διορισμούς που ανακοινώνονται μετά τις 15 Αυγούστου, τα
έντυπα υποβάλλονται εντός 2 εργάσιμων ημερών.
(ε) Νοείται ότι, σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις (απουσία στο εξωτερικό, ασθένεια
κ.τ.λ.) ο εκπαιδευτικός λειτουργός δικαιούται να υποβάλει το έντυπο μέσω
εκπροσώπου του. Για τις μεταθέσεις που ανακοινώνονται μέχρι τις 10 Αυγούστου, ο
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εκπαιδευτικός, για τους ίδιους σοβαρούς λόγους, δικαιούται να υποβάλει το έντυπο
εκπρόθεσμα για επιπλέον περίοδο 2 εργάσιμων ημερών.
Σημείωση:
Νοείται ότι:


Η μη υποβολή του εντύπου ερμηνεύεται και ισοδυναμεί με τη μη ύπαρξη
συγκεκριμένων προτιμήσεων.



Έντυπα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα λαμβάνονται υπόψη, όπου αυτό είναι
εφικτό.

3. Η Αρμόδια Αρχή ανακοινώνει τις τοποθετήσεις/μετακινήσεις το ταχύτερο δυνατό, μετά
την ανακοίνωση της τελικής σειράς μεταθέσεων/διορισμών από την Ε.Ε.Υ.
Σημείωση: Αλλαγές μπορούν να προκύπτουν και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς,
ανάλογα με τις αυξομειώσεις σε κάθε σχολείο του αριθμού των παιδιών που εγκρίνονται από
τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
4. Νέες μετακινήσεις/τοποθετήσεις που οφείλονται σε διαφοροποιήσεις, ως αποτέλεσμα
εξέτασης ενστάσεων, δημοσιοποιούνται είτε αυτοτελώς, είτε στα πλαίσια νέας σειράς
μετακινήσεων/τοποθετήσεων.
5. Εκπαιδευτικός λειτουργός που δε συμφωνεί με την απόφαση της αρμόδιας Αρχής
δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός 2 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των
τοποθετήσεων/μετακινήσεων στον τύπο. Στην ένσταση αναφέρονται και επεξηγούνται
τεκμηριωμένα οι λόγοι που τη στηρίζουν.
6. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε
περίπτωση πριν από οποιαδήποτε νέα σειρά τοποθετήσεων/ μετακινήσεων.
Σημείωση:
Νοείται ότι:


Ο εκπαιδευτικός λειτουργός έχει το δικαίωμα να ζητήσει τους λόγους, αν δεν
ικανοποιηθεί σε καμιά από τις επιλογές του και η Αρμόδια Αρχή έχει υποχρέωση να
ενημερώνει τον εκπαιδευτικό για αυτούς τους λόγους.



Η Π.Ο.Ε.Δ. μπορεί να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για πιθανούς σοβαρούς λόγους
που αφορούν ορισμένες ενστάσεις.

7. Η Αρμόδια Αρχή, κατά τη διενέργεια των τοποθετήσεων/μετακινήσεων, και τηρουμένων
των σκοπών τους, λαμβάνει υπόψη και τα ακόλουθα:
(α) Εκπαιδευτικοί λειτουργοί δε συνυπηρετούν με το/τη σύζυγο ή τέκνο αν
οποιοσδήποτε από αυτούς κατέχει θέση Βοηθού Διευθυντή ή Διευθυντή.
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(β) Αποφεύγεται η τοποθέτηση/μετακίνηση εκπαιδευτικού σε σχολείο, στο οποίο
υπηρέτησε προηγουμένως ως έδρα, για περίοδο τουλάχιστο 3 συναπτών ετών,
εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα 3 χρόνων από την μετακίνησή του από το
σχολείο αυτό.
(γ) Για την ικανοποίηση αίτησης για τοποθέτηση/μετακίνηση εκπαιδευτικού λειτουργού
λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω κριτήρια:


Για την πόλη Λευκωσίας, ο τόπος κατοικίας (κατά πόσο η κατοικία του
εκπαιδευτικού 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.



Για τις πόλεις Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, μόνο το άθροισμα των μονάδων
μετάθεσής του και του διπλάσιου των ετών υπηρεσίας του στη θέση.

(δ) Λόγοι υγείας και άλλοι ειδικοί λόγοι, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη κατά
προτεραιότητα, για σκοπούς τοποθέτησης/μετακίνησης, ως ακολούθως:


Έγκυες αιτήτριες.



Μητέρες βρέφους μέχρι 12 μηνών.

Σημείωση: Έγκυες και μητέρες βρέφους μέχρι 12 μηνών, θα καταβάλλεται προσπάθεια:
α) να μην τοποθετούνται σε Ειδικές Μονάδες και Ειδικά Σχολεία, εκτός αν το ζητήσουν
οι ίδιες γραπτώς,
β) να τοποθετούνται σε σχολεία που έχουν αυξημένες ανάγκες.


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 που να ικανοποιούν
την Αρμόδια Αρχή. Η Π.Ο.Ε.Δ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητά και να έχει
ενημέρωση για οποιαδήποτε περίπτωση επικαλείται λόγους υγείας.

Σημείωση: Για την απόδειξη των λόγων υγείας, είναι δυνατόν ο επηρεαζόμενος
εκπαιδευτικός ή το άτομο 1ου βαθμού συγγένειας να παραπέμπεται σε ιατροσυμβούλιο.


Πολύτεκνοι αιτητές (γονείς με περισσότερα από 3 εξαρτώμενα παιδιά). Στις
περιπτώσεις ζεύγους εκπαιδευτικών, η σχετική προτεραιότητα να δίδεται μόνο
στον ένα από τους δύο γονείς.



Μονογονεϊκές οικογένειες.

8. Η Αρμόδια Αρχή, όπου είναι εφικτό, αποφεύγει την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού
λειτουργού σε περισσότερα από τέσσερα (4) σχολεία.
9. Η επιλογή των σχολείων/περιφερειών κατά πόλη, ορίζεται ως ακολούθως:
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Πόλη
Λευκωσία
Λεμεσός

Αριθμός Περιφερειών
4
1

Λάρνακα
Πάφος

Επιλογές
2 περιφέρειες
4 σχολεία
4 σχολεία
3 σχολεία

1
1

Σημείωση:
Νοείται ότι:


Η επιλογή συγκεκριμένων σχολείων στη Λευκωσία, γίνεται στα πλαίσια των
εκπαιδευτικών περιφερειών και ο εκπαιδευτικός αριθμεί, κατά σειρά προτίμησης,
τουλάχιστον 7 από τα σχολεία κάθε περιφέρειας που έχει επιλέξει.



Στη Λευκωσία, με τη συνεργασία του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας και της
Π.Ο.Ε.Δ., θα γίνει γεωγραφική
εκπαιδευτικών περιφερειών).



ομαδοποίηση

των

σχολείων

(καθορισμός

Η κατανομή των σχολείων σε εκπαιδευτικές περιφέρειες καθορίζεται σε συνεργασία
των οικείων Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας και της Π.Ο.Ε.Δ. και επανεξετάζεται,
όταν κριθεί αναγκαίο.



Στη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Πάφο, ο εκπαιδευτικός αριθμεί τα σχολεία που
επιλέγει κατά σειρά προτίμησης (4, 4 και 3 αντίστοιχα).



Είναι υποχρεωτική η δήλωση όλων των επιλογών, κατά σειρά προτίμησης.

10. Σε όλες τις άλλες κοινότητες ο αριθμός επιλογών ορίζεται, σύμφωνα με το συνολικό
αριθμό σχολείων της περιοχής, ως ακολούθως:
Σχολεία
Περισσότερα των 6

Επιλογές
3 σχολεία

3-6
2

2 σχολεία
1 σχολείο
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