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ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

16 Ιουλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν από ενδιαφερομένους/ες και διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα
του Διαγωνισμού ME 09-21 για «ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ/ΒΡΑΔΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Υ.Π.Π.A.N. «ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
(ΚΙΕ)».
Η περίοδος υποβολής ερωτημάτων και διευκρινίσεων έχει ολοκληρωθεί. Η Αναθέτουσα Αρχή σας γνωστοποιεί
απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν τεθεί από υποψηφίους/ες, καθώς και διευκρινίσεις επί των εγγράφων
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.26). 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.
3. Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια βάσει νομοθεσίας θεωρούνται τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια των οποίων
η ίδρυση και λειτουργία έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Στην περίπτωση Ιδιωτικών Φροντιστηρίων του εξωτερικού θεωρούνται εγκεκριμένα τα ιδιωτικά
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φροντιστήρια των οποίων η ίδρυση και λειτουργία έχει εγκριθεί από την αντίστοιχη Αρμόδια Αρχή του
οικείου κράτους» (ΜΕΡΟΣ Β’, παρ. 4.3, σελ.25 ).
4. Τροποποίηση του σημείου των Εγγράφων του Διαγωνισμού (ΜΕΡΟΣ Β’, παρ. 4.3, σελ.26-27):
«Εκπαιδευτική εμπειρία σε Εκπαιδευτικό ή άλλο ίδρυμα ή οργανισμό, η οποία αναγνωρίζεται
από την Ε.Ε.Υ.»
«Οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στους Πίνακες Διοριστέων / Διορισίμων της Επιτροπής
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δεν απαιτείται να προσκομίσουν οτιδήποτε για την πιστοποίησή της.
Η εξακρίβωση θα γίνει εσωτερικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.»

Νέο κείμενο:
«Οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στους Πίνακες Διοριστέων / Διορισίμων της Επιτροπής
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ή εργάζονται στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία ως μόνιμοι ή μόνιμοι επί
δοκιμασία εκπαιδευτικοί, δεν απαιτείται να προσκομίσουν οτιδήποτε για την πιστοποίησή της. Η
εξακρίβωση θα γίνει εσωτερικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.» (ΜΕΡΟΣ Β’, παρ.
4.3, σελ.26-27).
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ΜΕΡΟΣ Β’ - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ.
ΕΡΩΤΗΣΗ
1. Το σύστημα με ενημερώνει ότι έχει κλειδωθεί ο
λογαριασμός μου / Ζητάω επαναφορά του κωδικού
μου αλλά δεν λαμβάνω καμία ειδοποίηση /
Αντιμετωπίζω τεχνικό πρόβλημα σε σχέση με την
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων. Τι
πρέπει να κάνω;
2. Εάν είμαι εγγεγραμμένος/η στους καταλόγους της
ΕΕΥ ή έχω κάνει στο παρελθόν αίτηση για
προγράμματα του ΥΠΠΑΝ, χρειάζεται να υποβάλω
εκ νέου αντίγραφα των τίτλων σπουδών μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αποστείλετε email
στο kie@moec.gov.cy με τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Ονοματεπώνυμο.
β. Αρ. Τηλεφώνου.
γ. Διεύθυνση Email που χρησιμοποιήθηκε για
τη δημιουργία λογαριασμού στην αίτηση.
δ. Σύντομη περιγραφή του προβλήματος.
ΝΑΙ! Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών θα
πρέπει να υποβληθούν ξανά στον κλειστό φάκελο
μαζί με την τυπωμένη αίτηση σε όλες τις
περιπτώσεις και για κάθε πρόγραμμα.
(βλ. έγγραφα Διαγωνισμού σσ. 26 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ σημ. 1,2,3»)

3. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών μου, που θα
υποβάλω, χρειάζεται να είναι πιστοποιημένα;

Όχι, δεν χρειάζεται να είναι πιστοποιημένα
αντίγραφα. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
ζητήσει από ενδιαφερόμενους να παρουσιάσουν τον
πρωτότυπο τίτλο σπουδών (βλ. έγγραφα
Διαγωνισμού σσ. 26 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
σημ. 1,2,3»).

4. Σε περίπτωση που ολοκλήρωσα τις υποχρεώσεις
μου για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου και για
οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω της πανδημίας)
εκκρεμεί ΜΟΝΟ η τελετή απονομής του σχετικού
διπλώματος/πιστοποιητικού, μπορώ να το
υποβάλω ως προσόν;

Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η
ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του/της για απόκτηση
μεταπτυχιακού τίτλου και για οποιοδήποτε λόγο
(π.χ. λόγω της πανδημίας) εκκρεμεί ΜΟΝΟ η τελετή
απονομής
του
σχετικού
διπλώματος/πιστοποιητικού, τότε θα γίνονται
αποδεκτά
πρωτότυπη
βεβαίωση
από
το
εκπαιδευτικό ίδρυμα και αναλυτική βαθμολογία που
να αποδεικνύουν όλα τα πιο πάνω. Νοείται ότι θα
πληρούν τα όσα αναφέρονται στα έγγραφα
διαγωνισμού σχετικά με τους μεταπτυχιακούς
τίτλους σπουδών.
Δεν μοριοδοτείται βεβαίωση για ολοκλήρωση
μέρους των υποχρεώσεων ενός μεταπτυχιακού
τίτλου.

5. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών μου, χρειάζεται
να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά
αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ;

Κατά την υποβολή της αίτησής σας δεν χρειάζεται
να υποβάλετε πιστοποιητικά αναγνώρισης των
τίτλων σπουδών σας από το ΚΥΣΑΤΣ.
(βλ. έγγραφα Διαγωνισμού σσ. 26 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ σημ. 1,2,3»).
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6. Αν πιστεύω ότι η μοριοδότησή μου στα Τελικά
Μητρώα που καταρτίστηκαν για τον Διαγωνισμό με
Αριθμό ΜΕ 14-18 (2018-2021) στο πρόγραμμα για
το οποίο υποβάλλω και τώρα αίτηση δεν είναι
ορθή, τι πρέπει να κάνω;

7. Οι βεβαιώσεις από την Υπηρεσία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων πλέον ζητούνται και αποστέλνονται
ηλεκτρονικά και όχι σε πρωτότυπη μορφή.
Μπορούν να υποβάλλονται όπως τις
παραλαμβάνουμε αφού τις εκτυπώσουμε;
8. Μπορώ να αποστείλω τον φάκελο με την αίτησή
μου ταχυδρομικώς ή με Κούριερ;

9. Μπορώ να παραδώσω τον φάκελο με τα
απαιτούμενα έγγραφα σε επαρχιακό γραφείο του
ΥΠΠΑΝ ή κάπου αλλού, αντί στο ΥΠΠΑΝ;

10. Παρέλειψα να βάλω ένα σημαντικό έγγραφο στον
φάκελο που παρέδωσα ήδη στο ΥΠΠΑΝ. Τι πρέπει
να κάνω;

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα
αναγνώρισης τίτλων σπουδών στον ιστότοπο:
https://www.kysats.ac.cy/index.php/el/genikesplirofories/anagnorisi-titlon-spoudon
Όσοι αιτητές περιλαμβάνονταν στα Τελικά Μητρώα
που καταρτίστηκαν για τον Διαγωνισμό με Αριθμό
ΜΕ 14-18 (2018-2021) θεωρούν ότι η μοριοδότησή
τους δεν ήταν ορθή, ΔΕΝ πρέπει να δώσουν
συγκατάθεση (να ΜΗΝ βάλουν «ν» στο σχετικό
κουτάκι) για χρήση στοιχείων που υπέβαλαν στον
πιο πάνω Διαγωνισμό για εξακρίβωση της
διδακτικής τους εμπειρίας για την περίοδο 1/9/200431/8/2012. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να
υποβάλουν εκ νέου όλα τα σχετικά αποδεικτικά
στοιχεία της διδακτικής τους εμπειρίας που
αναφέρονται στα έγγραφα του διαγωνισμού (σέλ. 26
ΚΑΙ 27) για όλα τα χρόνια που αιτούνται
μοριοδότησης για εκπαιδευτική πείρα
(βλ. έγγραφα Διαγωνισμού σσ. 26-28 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»).
Εφόσον η διαδικασία από την Υπηρεσία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων είναι η ηλεκτρονική αποστολή
βεβαίωσης, τότε ναι οι βεβαιώσεις θα εκτυπώνονται
και θα υποβάλλονται στη μορφή που σας
αποστέλλονται.
Σχετική
η
ιστοσελίδα:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/
All/31838379467FAD92C22585ED00227177
Ο φάκελος με την αίτηση και τα υπόλοιπα έγγραφα
που θα κατατεθούν θα πρέπει να υποβάλλεται στο
κιβώτιο
που
βρίσκεται
στο
ΥΠΠΑΝ.
Ο
ενδιαφερόμενος αιτητής
είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για τη μεταφορά του φακέλου στο
σχετικό
κιβώτιο.
Η
μέθοδος
που
θα
χρησιμοποιήσει αφορά αποκλειστικά τον ίδιο
(βλ. έγγραφα Διαγωνισμού σσ. 10-11 «ΤΡΟΠΟΣ
ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ»).
Ο φάκελος με την αίτηση και τα υπόλοιπα έγγραφα
που θα κατατεθούν θα πρέπει να υποβάλλεται στο
κιβώτιο που βρίσκεται στο ΥΠΠΑΝ στην
Κίμωνος και Θουκιδίδου στη Λευκωσία. Ο
ενδιαφερόμενος αιτητής
είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για τη μεταφορά του φακέλου στο
σχετικό κιβώτιο. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσει
αφορά αποκλειστικά τον ίδιο.
(βλ. έγγραφα Διαγωνισμού σσ. 10-11 «ΤΡΟΠΟΣ
ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ»).
Μπορείτε να υποβάλετε συμπληρωματικό φάκελο
με το/τα έγγραφο/-α που παραλείψατε να υποβάλετε
στον πρώτο φάκελο. Είναι σημαντικό να
αναγράφονται τα στοιχεία σας και τα στοιχεία της
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11. Χρειάζεται να υποβάλω στον φάκελο με τα
υπόλοιπα έγγραφα, συμπληρωμένα τα έγγραφα
για εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS,
πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου κτλ;

12. Χρειάζεται να υποβάλω όλα τα έντυπα που
αναγράφονται στο ΕΝΤΥΠΟ 1 του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ);

αίτησής σας στον φάκελο και να δηλώνεται ότι είναι
συμπληρωματικός.
Στη περίπτωση των πιστοποιητικών/εντύπων όπως
FIMAS, Λευκό ποινικό μητρώο κ.λπ αναφέρεται στα
έγγραφα διαγωνισμού (ΜΕΡΟΣ Α’, παράγραφος
16.3, σελ. 15-16) ότι ΜΟΝΟ δικαιούχοι που θα τους
ανατεθεί σύμβαση θα πρέπει να προσκομίσουν τα
εν λόγω πιστοποιητικά κατά την υπογραφή της
συμφωνίας.
Το
ΕΝΤΥΠΟ
1
του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ) δεν αποτελεί λίστα
όλων
των
εντύπων
και
πιστοποιητικών/δικαιολογητικών, τα οποία ο/η κάθε
ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να υποβάλει στον
κλειστό φάκελο στο ειδικό κιβώτιο προσφορών.
Αποτελεί
λίστα
όλων των
εντύπων
και
πιστοποιητικών/δικαιολογητικών που αναφέρονται
στα έγγραφα διαγωνισμού και που ανάλογα με το
περιεχόμενο
της
αίτησης
του/της
κάθε
ενδιαφερομένου/ης θα πρέπει να υποβληθούν τα
ανάλογα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά. Στην εν
λόγω λίστα ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η θα σημειώσει
τα έντυπα και πιστοποιητικά/δικαιολογητικά που
συμπεριέλαβε
στον
κλειστό
φάκελο,
για
επιβεβαίωση των στοιχείων της αίτησής του/της.
Έντυπα και πιστοποιητικά/δικαιολογητικά που
απαιτείται να υποβληθούν από ΟΛΟΥΣ/ΕΣ τους/τις
ενδιαφερόμενους/ες
δεν
περιλαμβάνουν
τη
σημείωση «(όπου απαιτείται)» δίπλα από το κάθε
ένα από αυτά.

13. Ποια πιστοποίηση από άλλους οργανισμούς
Μπορείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε πιστοποίηση
μπορώ να υποβάλω;
που συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό.
Αν έχω εργαστεί στην ΑνΑΔ ή σε άλλο οργανισμό,
αυτόματα έχω πιστοποίηση;
14. Ποιες θεωρούνται Εγγεγραμμένες Ιδιωτικές Σχολές 1. Εγγεγραμμένες Ιδιωτικές Σχολές θεωρούνται οι
ή εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια;
αδειοδοτημένες από την Αρμόδια Αρχή Ιδιωτικές
Σχολές ή Ιδιωτικού Δικαίου Σχολές. Στην
περίπτωση Ιδιωτικών Σχολών του εξωτερικού
θεωρούνται εγγεγραμμένες οι Ιδιωτικές Σχολές οι
αδειοδοτημένες από την Αρμόδια Αρχή του
οικείου κράτους Ιδιωτικές Σχολές ή Ιδιωτικού
Δικαίου Σχολές. Η διδακτική εμπειρία σε
εγγεγραμμένες ιδιωτικές σχολές αφορά σε
διδακτική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε σε
ιδιωτικές σχολές που δεν εμπίπτουν στα
Εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύματα ή οργανισμούς του
σημείου(α) των κριτηρίων αξιολόγησης της
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εκπαιδευτικής εμπειρίας (ΜΕΡΟΣ Β’, παρ. 4.3,
σελ.24-26 ).

15. Η εκπαιδευτική πείρα από διαφορετικά
προγράμματα ή υπηρεσίες, π.χ. από δημόσιο
σχολείο και ΚΙΕ, θα συντρέχει; Να δηλώσω την
πείρα μου και από τα δύο (ή περισσότερα)
προγράμματα/υπηρεσίες;
16. Για την εκπαιδευτική μου πείρα, μπορώ να
υποβάλω μόνο βεβαίωση εργασίας από το
εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο εργάστηκα ή μόνο
τις βεβαιώσεις – αναλυτικές καταστάσεις εισφορών
και αποδοχών που λαμβάνονται από τις Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή πρέπει να υποβάλω
απαραίτητα και τα δύο;

17. Εάν είμαι εγγεγραμμένος/-η στα Τελικά Μητρώα
των ΚΙΕ που καταρτίστηκαν για τον Διαγωνισμό με
Αριθμό ΜΕ 14-18 (2018-2021), χρειάζεται να
στείλω ξανά τις καταστάσεις και βεβαιώσεις που
απαιτούνται για την εκπαιδευτική πείρα;

2.

Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια βάσει
νομοθεσίας θεωρούνται τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια
των οποίων η ίδρυση και λειτουργία έχει εγκριθεί
από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας. Στην περίπτωση
Ιδιωτικών Φροντιστηρίων του εξωτερικού
θεωρούνται εγκεκριμένα τα ιδιωτικά φροντιστήρια
των οποίων η ίδρυση και λειτουργία έχει εγκριθεί
από την αντίστοιχη Αρμόδια Αρχή του οικείου
κράτους (ΜΕΡΟΣ Β’, παρ. 4.3, σελ.24-26 ).

3.

Τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά που θα πρέπει
να
προσκομίσουν
ενδιαφερόμενοι/ες
για
διδακτική εμπειρία που αποκτήθηκε σε
εγγεγραμμένες ιδιωτικές σχολές και εγκεκριμένα
ιδιωτικά
φροντιστήρια
του
εξωτερικού
αναφέρονται στα έγγραφα διαγωνισμού (ΜΕΡΟΣ
Β’, παρ. 4.3, σελ.27).

Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει την
εκπαιδευτική του πείρα από όλα τα προγράμματα,
καθώς
υπάρχουν
διαφορετικές
κατηγορίες
μοριοδότησης, (βλ. έγγραφα Διαγωνισμού σσ.
24,25 “ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»)
Με βάση τα έγγραφα του διαγωνισμού, για να
μετρήσει η εκπαιδευτική σας πείρα πρέπει να
υποβληθούν απαραίτητα και τα δύο.
Στην περίπτωση που το εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου
εργαστήκατε δεν υφίσταται πλέον, ή για
οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατον να εξασφαλιστεί
βεβαίωση, να υποβάλετε τις αναλυτικές καταστάσεις
εισφορών και αποδοχών που λαμβάνονται από τις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επαφίεται
στην Υπηρεσία κατά πόσον θα γίνει δεκτή η εν λόγω
εκπαιδευτική πείρα (βλ. έγγραφα Διαγωνισμού
σσ. 26-28 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»).
Για τις χρονιές 2012-2020, εάν έχετε εκπαιδευτική
πείρα σε Ιδ. Φροντιστήρια, ΝΑΙ πρέπει να
υποβληθούν όλες οι σχετικές βεβαιώσεις σύμφωνα
με τα Έγγραφα του Διαγωνισμού(βλ. έγγραφα
Διαγωνισμού
σσ.
24-28
“ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»). Για εκπαιδευτική πείρα στα ΚΙΕ,
δεν χρειάζεται να υποβληθεί οποιαδήποτε βεβαίωση
εφόσον
δηλώσετε
ότι
συγκατατίθεστε
να
χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας από την
Υπηρεσία για εξακρίβωση της διδακτικής σας
εμπειρίας. Εάν έχετε εκπαιδευτική πείρα σε άλλα
προγράμματα του ΥΠΠΑΝ δεν χρειάζεται να
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18. Έχω εργαστεί σε άλλα προγράμματα του ΥΠΠΑΝ.
Χρειάζεται να υποβάλω εκ νέου στον φάκελό μου
βεβαιώσεις και καταστάσεις εισφορών και
αποδοχών από τις κοινωνικές ασφαλίσεις με την
αίτησή μου;

19. Για κάποια χρόνια εργαζόμουν σε φροντιστήριο
εγκεκριμένο αλλά με καθεστώς αυτοεργοδότησης.
Τί έντυπα χρειάζομαι σε αυτή τη περίπτωση;
20. Εάν κάποιο άτομο έχει σύμβαση η οποία λήγει στις
31.8.2021 τι πρέπει να δηλώσει στην κατάσταση
εργασίας; Αν δηλώσει ότι είναι με σύμβαση αλλά
δεν ανανεωθεί η σύμβασή του για την επόμενη
χρονιά, δεν θα πάρει τμήματα;

υποβληθεί οποιαδήποτε βεβαίωση εφόσον θα
υποβληθεί αίτηση σε άλλο πρόγραμμα.
Εάν έχετε εργαστεί σε άλλα προγράμματα του
ΥΠΠΑΝ δεν χρειάζεται να υποβάλετε εκ νέου
βεβαιώσεις και καταστάσεις εισφορών και
αποδοχών από τις κοινωνικές ασφαλίσεις εφόσον
έχετε κάνει αίτηση για τα συγκεκριμένα
προγράμματα. Εάν δεν κάνετε αίτηση για τα
συγκεκριμένα προγράμματα, τότε ΝΑΙ θα πρέπει να
υποβάλετε όλα τα έντυπα που απαιτούνται για την
εκπαιδευτική σας πείρα ξανά.
Χρειάζεται να υποβληθεί η βεβαίωση από το
φροντιστήριο και Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών
Ασφαλισμένου από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (Υ.Κ.Α.) για κάθε έτος υπηρεσίας.
Σε αυτή την περίπτωση θα δηλώσει το τρέχον
εργασιακό του καθεστώς. Όταν λήξει η σύμβαση και
εάν δεν ανανεωθεί, θα πρέπει να ενημερώσει την
Υπηρεσία για την αλλαγή στο καθεστώς εργασίας
του και αυτό θα ληφθεί υπόψη στα Μητρώα της
Υπηρεσίας.
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