Διευκρινίσεις στα σχόλια/ερωτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι τις 12 Ιουλίου 2021
αναφορικά με τον διαγωνισμό Αγοράς Υπηρεσιών από Τοπικούς Υπευθύνους στο
πρόγραμμα του Υ.Π.Π.Α.Ν. «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» Αρ. διαγωνισμού ΔΕ 29-21

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


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.



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. 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. ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ


Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος/μία υποψήφια, εκ παραδρομής, συμπληρώσει και
υποβάλει λανθασμένα στοιχεία στην ηλεκτρονική του/της αίτηση, μπορεί να επανέλθει να
κάνει όσες αλλαγές θεωρεί απαραίτητες. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα
λαμβάνεται υπόψη είναι η τελευταία με βάσει την ημερομηνία και ώρα που θα καταγραφεί
στο σύστημα, νοουμένου ότι αυτή θα τεκμηριώνεται με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά /
βεβαιώσεις.



Όσον αφορά στον σωστό χειρισμό της πλατφόρμας, μπορείτε να ενημερωθείτε από τον
σχετικό οδηγό.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


Οι ενδιαφερόμενοι που διεκδικούν εμπειρία στη θέση τοπικού υπεύθυνου στο πρόγραμμα
«Επιμορφωτικά Κέντρα» 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. 22-23).

4. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΠΡΟΣΟΝΤΑ


Αναφορικά με τα αποδεικτικά ελληνικής γλώσσας μπορείτε να ενημερωθείτε από την
Προκήρυξη Αγοράς Υπηρεσιών (Μέρος Α΄, σελ. 17-18) (προϋποθέσεις συμμετοχή στο
διαγωνισμό).


Στο ΕΝΤΥΠΟ 1 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 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.

5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Η παροχή υπηρεσιών την ίδια σχολική χρονιά ως Τοπικός Υπεύθυνος στο Πρόγραμμα
του ΥΠΠΑΝ Επιμορφωτικά Κέντρα αυτόματα αποκλείει την Αγορά Υπηρεσιών ως
Εκπαιδευτής στα Επιμορφωτικά Κέντρα και αντίστροφα.

