ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί από Βοηθούς Διευθυντές οι οποίοι:
1. Μέχρι τις 31/8/2021, θα έχουν συμπληρώσει πενταετία (στη θέση) στο ίδιο σχολείο.
2. Έχουν μετατεθεί/τοποθετηθεί ή θα μετατεθούν από την ΕΕΥ σε μια από τις ακόλουθες
εκπαιδευτικές περιφέρειες: Λευκωσία, Δυτική Λευκωσία, Δάλι, Σολέα, Λεμεσό, Δυτική
Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο Α, Αμμόχωστο Β, Πάφο, Πόλη Χρυσοχούς.
3. Επιθυμούν βελτίωση θέσης.
4. Δεν υπηρετούν σε σχολείο κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 (αποσπασμένοι,
παραχώρηση υπηρεσιών, άδεια, ΚΙΕ, κτλ).

Σημειώσεις:
1. Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει στο διάστημα από 17/06/2021 μέχρι 23/06/2021.
2. Όσοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση και δεν το πράξουν
μετακινηθούν/τοποθετηθούν ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

έγκαιρα,

θα

3. Όλοι οι Β.Δ. που θα υποβάλουν αίτηση, υποχρεούνται να δηλώσουν με σειρά προτίμησης
όλα τα σχολεία της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής περιφέρειας, στην οποία θα υπηρετήσουν
κατά τη νέα σχολική χρονιά 2021-2022.
4.

Όσοι Β.Δ. υποβάλουν αίτηση για βελτίωση θέσης, να δηλώσουν μόνο τα σχολεία που
τους ενδιαφέρουν.

5. Οι σημειώσεις Α και Β στο κάτω μέρος της ηλεκτρονικής αίτησης δεν αφορούν τους Β.Δ.
6. Όσοι Βοηθοί Διευθυντές μετατεθούν:
α) από τις 24/06/2021 μέχρι τις 15/07/2021, θα μπορούν να συμπληρώνουν αίτηση για
μετακίνηση/τοποθέτηση, μέχρι και τα μεσάνυκτα της μεθεπόμενης μέρας από την ημέρα
ανακοίνωσης των μεταθέσεων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Υ.
β) από τις 16/07/2021 μέχρι τις 31/8/2021, θα μπορούν να συμπληρώνουν αίτηση για
μετακίνηση/τοποθέτηση, μέχρι τη 1:00 μ.μ. της επομένης μέρας, από την ημέρα
ανακοίνωσης των μεταθέσεων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Υ.
7. Ενστάσεις για τις μετακινήσεις/τοποθετήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά,
μέσω του Συστήματος Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ), μέχρι και τα μεσάνυκτα της
μεθεπόμενης μέρας από την ημέρα ανακοίνωσης των μετακινήσεων/τοποθετήσεων στην
ιστοσελίδα του ΥΠΠ. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν γίνονται αποδεκτές.
8. Οδηγίες χρήσης και τηλέφωνα επικοινωνίας υπάρχουν στην αρχική σελίδα του ΣΕΠ
(https://sep.dias.ac.cy).
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