Διευκρινίσεις στα σχόλια/ερωτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι τις 12 Ιουλίου 2021
αναφορικά με τον διαγωνισμό Αγοράς Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία
Ειδικών Θεμάτων στο Πρόγραμμα του Υ.Π.Π.Α.Ν. «Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία Ε.Ο.Σ.»
Αρ. διαγωνισμού ΔΕ 26-21
1. Υποβολή αιτήσεων


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής (www.moec.gov.cy),
συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υ.Π.Π.Α.Ν.: https://eservices.moec.gov.cy/AgoraYpiresion, το αργότερο
μέχρι 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:30. Η επιβεβαιωμένη ηλεκτρονική αίτηση θα
πρέπει παράλληλα, αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί, να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο, συνοδευόμενη από αντίγραφα των πιστοποιητικών/δικαιολογητικών που απαιτούνται για επιβεβαίωση των στοιχείων της αίτησης, καθώς και το ΕΝΤΥΠΟ 1
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ), στο ειδικό κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής που ευρίσκεται στο ισόγειο του ΚΤΗΡΙΟΥ Β των
Κεντρικών Γραφείων του Υ.Π.Π.Α.Ν., στη διεύθυνση Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 23 Ιουλίου
2021 και ώρα 14:30 (Μέρος Α΄, παρ. 9, σελ. 9-10) .



Τονίζεται ότι δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα θεωρούνται εκπρόθεσμες οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος που δεν υποβλήθηκαν στο κιβώτιο προσφορών μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, που αναφέρεται στην παράγραφο 9.3 (Μέρος Α΄,
σελ.10). Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη της τοποθέτησης στο
κιβώτιο προσφορών της εκτυπωμένης αίτησης και των σχετικών πιστοποιητικών/δικαιολογητικών. Τονίζεται ότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής τους.

2. Ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα


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 (Μέρος Β΄, παρ.4.3, σελ.24).
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ζητήσει αντίγραφο του Πιστοποιητικού
Ισοτιμίας των Διπλωμάτων και Μεταπτυχιακών τους Τίτλων από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ.,
κάτι που αναφέρεται στο ΕΝΤΥΠΟ 1 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ) του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.



Στο ΕΝΤΥΠΟ 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ) αναφέρεται
για όλους τους τίτλους σπουδών ότι ίσως να απαιτηθεί «Πιστοποιητικό Ισοτιμίας και
Αντιστοιχίας». Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό σημειώνεται ότι 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.



Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού (σελ 19/37) το πτυχίο Πανεπιστημιακού
Επιπέδου στο Ειδικό Θέμα θεωρείται ως η ελάχιστη απαίτηση για τα ακόλουθα
θέματα: Αγγλικά, Γαλλικά, Εικαστική Αγωγή, Θεατρική Αγωγή, Γενικές Αθλοπαιδιές,
Αντισφαίριση, Ρυθμική Γυμναστική, Ρομποτική, Κιθάρα, Φλάουτο, Κλαρίνο,
Σαξόφωνο, Κρουστά Όργανα, Διεύθυνση Χορωδίας.



ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ,
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ (ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ)
ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ.



Το Πτυχίο Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης δεν μοριοδοτείται, ΚΑΘΩΣ ο
μεταπτυχιακός τίτλος θεωρείται ως ο βασικός τίτλος.

3. Εκπαιδευτική εμπειρία


Εγγεγραμμένες Ιδιωτικές Σχολές θεωρούνται οι 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.» (ΜΕΡΟΣ Β΄, παρ. 4.3, σελ.22 και σελ. 23).



«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)» (ΜΕΡΟΣ Β΄, παρ.
4.3, σελ. 22 και σελ.23).



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. 22 και σελ.23 ).



Σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού, στην κατηγορία
«Εκπαιδευτική Εμπειρία για όλα τα Ειδικά θέματα» μπορείτε να δηλώσετε:
- Εκπαιδευτική/Τεχνική εμπειρία, που αποκτήθηκε κατά την περίοδο 01/01/201331/12/2020, σε Εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύματα ή οργανισμούς ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ
από
την
Ε.Ε.Υ.
και
- Διδακτική εμπειρία, που αποκτήθηκε κατά την περίοδο 01/09/2012- 31/08/2020,
σε Προγράμματα Αγοράς Υπηρεσιών του Υ.Π.Π.Α.Ν. ή/και σε εγκεκριμένα ιδιωτικά
φροντιστήρια*
ή/και
σε
εγγεγραμμένες
ιδιωτικές
σχολές*.
(Μέρος Β΄, σελ. 23)



Οι ενδιαφερόμενοι που διεκδικούν εμπειρία σε Προγράμματα Αγοράς Υπηρεσιών
του ΥΠΠΑΝ δεν απαιτείται να προσκομίσουν οτιδήποτε για την πιστοποίησή της. Η
εξακρίβωση θα γίνει εσωτερικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού,
νοουμένου ότι έχει δηλωθεί στη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Μέρος
Β΄, σελ. 23)



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.24).


Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους Διοριστέων /
Διορισίμων της Ε.Ε.Υ. ή συμπεριλαμβάνονται, αλλά δεν έχουν αιτηθεί αναγνώριση
της υπηρεσίας τους σε αναγνωρισμένα/εγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα
πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο
4α και 4β της σελίδας 24 των εγγράφων του διαγωνισμού.



Η μοριοδότηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε σε διάφορα προγράμματα αγοράς
υπηρεσιών / φροντιστήρια / σχολές υπολογίζεται αθροιστικά σε ένα σχολικό έτος, με
μέγιστο αριθμό μονάδων ανά σχολικό έτος τη 1 μονάδα.



Η διδακτική εμπειρία σε εγκεκριμένα ιδιωτικά φροντιστήρια ή/και σε εγγεγραμμένες
ιδιωτικές σχολές θα πρέπει να αφορά στη διδασκαλία του θέματος στην οποία
εκδηλώνεται ενδαφέρον. Ισχύει μόνο για τα Ειδικά Θέματα Καράτε, Τάε Κβο Ντο,
Παραδοσιακός Χορός (Κύπρου και Ελλάδας), Σκάκι και Μπαλέτο (βλ. σελ. 23 των
ΕΓΓΡΑΦΩΝ του διαγωνισμού για την Αγορά Υπηρεσιών από εκπαιδευτές για
διδασκαλία ειδικών θεμάτων στο πρόγραμμα του Υ.Π.Π.Α.Ν «Ενιαία Ολοήμερα
Σχολεία»)



Όπως αναφέρεται στη σελίδα 24-25 των ΕΓΓΡΑΦΩΝ του διαγωνισμού, οι
ενδιαφερόμενοι/ες που διεκδικούν εμπειρία σε εγκεκριμένα ιδιωτικά φροντιστήρια ή
σε εγγεγραμμένες ιδιωτικές σχολές θα πρέπει να προσκομίσουν: α) Βεβαίωση από
τον εργοδότη, β) Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών Ασφαλισμένου από τις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υ.Κ.Α.) για κάθε έτος υπηρεσίας (βλ. ΕΝΤΥΠΟ
3 ή 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ)

4. Θέματα Πλατφόρμας


Για μεγαλύτερη ευκολία σας παρακαλούμε όπως μελετήσετε προσεκτικά τον Οδηγό
Συμπλήρωσης Πλατφόρμας, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp12485.



Αν αφήσετε ασυμπλήρωτα κάποιο/κάποια από τα υποχρεωτικά πεδία, η πλατφόρμα
δεν αποθηκεύει τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει και υποχρεωτικά πεδία που
έχετε αφήσει ασυμπλήρωτα εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα, ζητώντας σας να τα
συμπληρώσετε. Για να προχωρήσετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα
υποχρεωτικά πεδία και στη συνέχεια να επιλέξετε το κουμπί της αποθήκευσης, για
να μεταβείτε στο μενού Διαθέσιμοι Διαγωνισμοί Αγοράς Υπηρεσιών και να
υποβάλετε την αίτησή σας.



Το πεδίο «αριθμος φακέλου» αφορά ΜΟΝΟ εκπαιδευτικούς ΜΕ αναγνωρισμένη
πείρα από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

