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Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό με αρ. ΔΕ
07/18: Αγορά Υπηρεσιών από Eκπαιδευτικούς Δημοτικής, Ειδικής και
Προδημοτικής Eκπαίδευσης για Διδασκαλία στο Απογευματινό Πρόγραμμα
του ΥΠΠ «Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία»
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ως Αναθέτουσα Αρχή, πληροφορεί ότι για τον
Διαγωνισμό με αρ. ΔΕ 07/18: ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΠ «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ (Π.Ο.Σ.)» ενέκρινε παράταση 11 εργάσιμων ημερών.
Ως εκ τούτου, η ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού, στον οποίο πέραν της
ηλεκτρονικής αίτησης, προνοείται και κατάθεση φακέλου στο κιβώτιο προσφορών
κάθε επαρχίας, είναι η Πέμπτη, 31/05/2018 και ώρα 14:00.
Επισημαίνεται ότι όσοι/ες αιτητές/τριες έχουν ήδη υποβάλει την ηλεκτρονική τους
αίτηση, καθώς και κατάθεση του φακέλου τους στο κιβώτιο προσφορών, ΔΕΝ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΣΗ.
Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν, μέχρι 31 Μαΐου 2018,
προσόντα, τα οποία απαιτούνται με βάση τα έγγραφα του πιο πάνω
διαγωνισμού, μπορούν να τα υποβάλουν με νέο φάκελο στον οποίο να
αναγράφεται στο εξωτερικό του: <<ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ>>.
Παράλληλα, θα πρέπει να υποβάλουν και νέα ηλεκτρονική αίτηση, στην οποία
να σημειώνονται τα προσόντα που έχουν αποκτηθεί μέχρι 31 Μαΐου 2018.
Για τυχόν πληροφορίες / ερωτήσεις / εισηγήσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να
υποβάλλουν γραπτώς το αίτημά τους, ΜΟΝΟ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: oloimero@schools.ac.cy.
Η Αναθέτουσα Αρχή (ΥΠΠ) θα δέχεται τα ηλεκτρονικά μηνύματα μέχρι τις 21
Μαΐου 2018, και ώρα 23:45. Οι απαντήσεις των αιτημάτων δεν θα δίνονται
ατομικά, αλλά θα κοινοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://enimerosi.moec.gov.cy/e/apos
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Ως εκ τούτου, προτρέπονται ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ οι αιτητές/τριες να ενημερώνονται
καθημερινά από την πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Επισημαίνεται ότι τηλεφωνικά ερωτήματα ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτά.
Η Αναθέτουσα Αρχή (ΥΠΠ) δύναται να απαντήσει στα υποβληθέντα αιτήματα
μέχρι και η ώρα 14:00 στις 25 Μαΐου 2018.
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