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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν από ενδιαφερομένους/ες και διευκρινίσεις σχετικά με
τα έγγραφα του Διαγωνισμού ΕΚΤ 14-21 για «Αγορά Υπηρεσιών από
Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες για τη Διδασκαλία και από Ειδικούς στο Σύστημα
Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ)»
Η περίοδος υποβολής ερωτημάτων και διευκρινίσεων έχει ολοκληρωθεί. Η Αναθέτουσα Αρχή σας
γνωστοποιεί τις απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν τεθεί από υποψηφίους/ες, καθώς και
διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού, οι οποίες δύναται να ενδιαφέρουν όλους/ες
τους/τις υποψηφίους/ες.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Σύμφωνα με τα έγγραφα Διαγωνισμού για τα περισσότερα θέματα διδασκαλίας υπάρχει η
αναφορά: «Νοείται ότι όλα τα πιστοποιητικά των Πτυχίων/Διπλωμάτων, καθώς και των
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι από αξιολογημένα προγράμματα σπουδών και
αναγνωρισμένα από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από
ενδιαφερόμενους αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ισοτιμίας ΚΑΙ Αντιστοιχίας του πτυχίου τους από
το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ., εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο (ΜΕΡΟΣ Β΄, παρ.4.3, σελ.31). Επίσης
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ισοτιμίας των Διπλωμάτων
και Μεταπτυχιακών Τίτλων τους από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ.
2. Εκ παραδρομής στο ΕΝΤΥΠΟ 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ)
αναφέρεται για όλους τους τίτλους σπουδών το «Πιστοποιητικό Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας», το
οποίο όμως χορηγείται μόνο για πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου. Για τους υπόλοιπους τίτλους
σπουδών, διπλώματα και μεταπτυχιακούς τίτλους, χορηγείται από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ., μόνο
«Πιστοποιητικό Ισοτιμίας» και όχι «Πιστοποιητικό Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας», όπως αναφέρεται
στο εν λόγω έντυπο.

ΜΕΡΟΣ Β’ - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Συμπληρώνοντας το ΕΝΤΥΠΟ 1 ζητείται βεβαίωση από τις κοινωνικές ασφαλίσεις για κάποιον ο
οποίος εργαζόταν ως εκπαιδευτικός σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή οργανισμό. Εφόσον εγώ
δεν έχω εργαστεί ως εκπαιδευτικός ακόμη όμως διαθέτω αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων αφού
έχω εργαστεί σε άλλους οργανισμούς τί κάνω σε αυτή την περίπτωση; Προσθέτω στα συνημμένα
έγγραφα τον αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων ή όχι;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΥΚΑ)
Αναφορικά με την αναγνώριση διδακτικής εμπειρίας και προσκόμιση Αναλυτικής Κατάστασης
Αποδοχών Ασφαλισμένου από ΥΚΑ για το ΣΜΕΕΚ και σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού
ΕΚΤ14-21 βλ. σελ. 32-33.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Στη Φυσική Αγωγή περιλαμβάνεται και ο χορός; θα μπορούσαν οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου
στον χορό να κάνουν αίτηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ)
Αναφορικά με Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό για το ΣΜΕΕΚ και σύμφωνα με τα έγγραφα
του διαγωνισμού ΕΚΤ14-21 βλ. σελ. 24 / Σημείωση 2. Α/Α: 2. Μαθήματα Δημιουργικής
Απασχόλησης βλ. Ελάχιστη απαίτηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Θα ήθελα να θέσω κι εγώ το ερώτημα και τις ανησυχίες μου για την συγκεκριμένη προκήρυξη.
Να σας ενημερώσω ότι εδώ και 6 σχολικές χρονιές εργάζομαι στο Πρόγραμμα της ΝΣΜ. Μαζί με
τους υπόλοιπους εκπαιδευτές έχουμε βοηθήσει - ο καθένας με την ειδικότητα του όσο μπορούσε
- στο να βελτιωθεί το σύστημα και πάνω από όλα να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να
ενσωματωθούν σε ένα υγιές σχολικό περιβάλλον όπου δεν θα περιθωριοποιούνται. Αυτό
αποτελεί μεγάλη πρόκληση για εμάς και θα θέλαμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια.
Παραθέτω πιο κάτω τα ερωτήματα:
1. Όπως έχω δει φέτος σε όλα τα προγράμματα αγοράς υπηρεσιών έχουν αλλάξει. Στην
επαγγελματική πείρα μετρά και τα καθήκοντα σε άλλο χώρο εργασίας πέραν του σχολείου;
2. Τι εννοείτε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών;
3. Δεν είναι άδικο για εμάς που έχουμε πριν την 01/09/2012 να μην μετρήσει στην εκπαιδευτική
εμπειρία;
4. Το τελευταίο μου ερώτημα, αφορά Μοριοδότηση διδακτικής εμπειρίας στα Προγράμματα
Αγοράς
Υπηρεσιών
του
Υ.Π.Π.Α.Ν.:
Δηλαδή θα μετρηθεί η υπηρεσία στην ειδικότητα που αιτούνται; Επειδή είχα προσωπική
επικοινωνία με συνάδελφο που είναι στη ΝΣΜ σε συγκεκριμένη ειδικότητα και τα απογεύματα
διδάσκει άλλη ειδικότητα στα ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ και θα αιτηθεί τα μόρια. Απλώς το επισημαίνω για
να δει η επιτροπή το θέμα με την απαραίτητη διαφάνεια και όσο πιο αντικειμενικά γίνεται κατά την
αξιολόγηση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αναφορικά με το Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών (βλ. σελ. 28 Διαγωνισμός ΣΜΕΕΚ
ΕΚΤ14-21 / Πρόσθετα Ακαδημαϊκά Προσόντα), παρατίθεται πιο κάτω η απόφαση γενικής
πολιτικής
από
το
ΚΥΣΑΤΣ
η
οποία
βρίσκεται
και
στον
ηλ.
σύνδεσμο
https://www.kysats.ac.cy/index.php/el/enimerosi/apofaseis-genikis-politikis
«Μεταπτυχιακοί
τίτλοι που χορηγούνται με τη συμπλήρωση λιγότερων διδακτικών μονάδων από τις πιο πάνω,
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μπορούν να τύχουν αναγνώρισης από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. ως Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, που σημαίνει τον τίτλο που χορηγείται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος
σπουδών ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης μεταπτυχιακού επιπέδου, το οποίο δεν
είναι επιπέδου «Master». Σημειώνεται ότι για να μπορεί να αναγνωριστεί ένας μεταπτυχιακός
τίτλος, ως τίτλος ισότιμος προς Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η
συμπλήρωση, τουλάχιστον, 60 ECTS.».

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
1. Χρειάζεται να προσκομίσουμε τους ασφαλιστικούς μας λογαριασμούς ανά έτος από το 2016 2020;
2. Αν ναι, τότε επισυνάπτω το Πιστοποιητικό Ασφαλιστέων Αποδοχών που μου έχει δοθεί από
την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπου φαίνονται οι συνολικές αποδοχές μου ανά
έτος. Μπορεί να γίνει αποδεκτό για να διεκδικήσω τη μοριοδότηση για τα έτη 2016-2020;
3. Για την περίοδο 2012 - 2015 έχω αναλυτικά τη κατάσταση ασφαλιστικού μου λογαριασμού ανά
έτος που μου έχουν δοθεί το 2019. Είναι αποδεκτά ή χρειάζεται να προσκομίσω με πρόσφατη
ημερομηνία (του 2021);
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ)
Αναφορικά με την αναγνώριση Εκπαιδευτικής/Διδακτικής/Επαγγελματικής εμπειρίας και
προσκόμιση Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών Ασφαλισμένου από ΥΚΑ για το ΣΜΕΕΚ και
σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού ΕΚΤ14-21 βλ. σελ. 32-33.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ, ΟΤΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η
ΑΙΤΗΣΗ, ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ
(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ/ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ), ΑΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Αναφορικά με την αναγνώριση διδακτικής εμπειρίας η οποία δεν αναγνωρίζεται από την Ε.Ε.Υ.
για το ΣΜΕΕΚ και σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού ΕΚΤ14-21 βλ. σελ. 29 (β) και
Σημειώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Έχω ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μου στο Μεταπτυχιακό που έκανα. Λόγω των συνθηκών
πανδημίας η απονομή καθυστέρησε και θα γίνει αρχές Οκτωβρίου, επομένως δεν έχω ακόμα τον
τίτλο. Μπορεί να γίνει αποδεκτή μια βεβαίωση από τη Σχολή που να αναφέρει αυτά τα οποία σας
αναφέρω πιο πάνω και να προσκομίσω αντίγραφο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος όταν θα το
έχω (δηλαδή τον Οκτώβριο); Αν ναι, χρειάζεται να αναγράφεται κάτι άλλο στη βεβαίωση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αναφορικά με τη προσκόμιση αντίγραφου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος και σύμφωνα με τα
έγγραφα του Διαγωνισμού ΣΜΕΕΚ ΕΚΤ14-21, βλ. σελ. 31 Σημείωση 2 και 3.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Την ίδια σχολική χρονιά αν απασχολείσαι σε 2 φορείς για παράδειγμα σε πρωινό σχολείο και σε
απογευματινό.
Α) Μονάδες παίρνεις μόνο για το ένα από τα δύο?
Β) αν η απασχόληση είναι διαφορετικούς μήνες παίρνεις και από τους δύο φορείς μονάδες?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Αναφορικά με την αναγνώριση Εκπαιδευτικής/Διδακτικής εμπειρίας για το ΣΜΕΕΚ και σύμφωνα
με τα έγγραφα του διαγωνισμού ΕΚΤ14-21 βλ. σελ. 29-33.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Όσο αφορά την επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να
επισυναφθούν στην αίτηση είναι:
α) Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα υπάρχει περιγραφή του εργασιακού καθεστώτος
και των καθηκόντων και β) Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών Ασφαλισμένου από τις Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υ.Κ.Α.) για κάθε έτος υπηρεσίας;
Σχετικά με την μοριοδότηση της πιο πάνω επαγγελματικής πείρας, στα έγγραφα του διαγωνισμού
αναγράφεται ότι από 9-12 μήνες εμπειρίας αντιστοιχούν με 0,6 μονάδες. Τι γίνεται σε περίπτωση
που ο υποψήφιος διαθέτει πέραν των 12 μηνών επαγγελματική πείρα, π.χ. 3,5 έτη;
Τέλος, για τον υποψήφιο που πέραν από τα ακαδημαϊκά προσόντα, διαθέτει και επιπρόσθετη
επαγγελματική πείρα στον ιδιωτικό τομέα, τα μόνα δικαιολογητικά που χρειάζεται να επισυνάψει
στην έντυπη αίτηση είναι το πτυχίο, το μεταπτυχιακό και τα 2 πιο πάνω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ)
Αναφορικά με την αναγνώριση Εκπαιδευτικής/Διδακτικής/Επαγγελματικής εμπειρίας και
σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού ΕΚΤ 14-21 βλ. σελ. 29-33.
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