
(ΕΕΥ 13) 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ημερ. Έκδοσης: 26/11/2019 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ/ΜΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  

 
 

Σχολικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση  
 

    −           

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Βαθμίδα εκπαίδευσης 
στην οποία ανήκω:   

 Προδημοτική  Δημοτική                   Ειδική Εκπαίδευση 

   

  Μέση Γενική  Μέση Τεχνική 
 
 
 

Αρ. Ταυτότητας:              Αρ. Φακέλου:      
              

Τηλ. οικίας:             Κινητό τηλ.:         
 
 

Επώνυμο:                              
                                  

Όνομα:                              
                                  

Ειδικότητα:                              
(όπου ισχύει)                              

 

Θέση που κατέχω:  Νηπιαγωγός  Ειδικός Εκπαιδευτικός  Δάσκαλος 
 Καθηγητής  Εκπαιδευτής   
 Βοηθός Διευθυντής  Βοηθός Διευθυντής Α’  Διευθυντής 

 

Σχολείο στο οποίο υπηρετώ  
 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ/ΜΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 
 
□ Λόγοι υγείας του εκπαιδευτικού, συζύγου ή εξαρτώμενου τέκνου (Επισυνάψετε Ιατρική Έκθεση από τον 

θεράποντα ιατρό στην οποία να αναφέρεται η ασθένεια και η ειδική θεραπεία και η συχνότητά της). 

□ Εγκυμοσύνη (Επισυνάψετε Ιατρική Βεβαίωση). 

□ Βρέφος κάτω των 12 μηνών πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς για την οποία υποβάλλεται η αίτηση 
(Επισυνάψετε Πιστοποιητικό Γέννησης). 

□ Άλλοι σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι. (Αναφέρετε σε συντομία τους ειδικούς λόγους για τους οποίους 
επιθυμείτε μετάθεση ή μη μετάθεση). 

 
 
 
 
 

Με την υποβολή του παρόντος εντύπου, εξουσιοδοτώ την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας όπως διατηρεί, σε ηλεκτρονική 
ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/679, τα οποία έχουν δηλωθεί στο παρόν έντυπο. Σημειώνεται ότι, τα στοιχεία επικοινωνίας 
σας, δηλ. αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), δυνατόν, εάν χρειαστεί να τεθούν και στη διάθεση του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 
 
 

Ημερομηνία :            /            / Υπογραφή Αιτητή/Αιτήτριας:  
 
  
Σημείωση: Το έντυπο αυτό πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ αποδειχτικά στοιχεία 
όπως καθορίζονται πιο πάνω. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δεν προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, τότε η παρούσα δήλωση θα αγνοηθεί. 
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