ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΙΕΕΚ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 :
Θεωρώ εντελώς άδικο και μή κατανοητό το ότι η πείρα στην βιομηχανία στο
αντικείμενο της ενότητας, πρέπει να είναι πρόσφατη και συνεχής και όχι παλαιότερη
των 5 ετών.
Δηλαδή όποιος έχει αποκτήσει πείρα πιο πριν τα έχει ξεχάσει.
Συγκεκριμένα έχω 18 χρόνια πείρα στο αντικείμενο (Ψύξη και Κλιματισμός) την
οποία απέκτησα μέχρι το 2013.
Με τους πιο πάνω όρους η πείρα μου δεν θα μοριοδοτηθεί. Το θεωρώ εντελώς άδικο
και άστοχο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
Ο λόγος που έχει ζητηθεί πρόσφατη εμπειρία είναι ακριβώς για να είναι
ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι οι εκπαιδευτές με νέες τεχνολογίες, πρόσφατες
νομοθεσίες καθώς και πιστοποιήσεις σε διαχείριση των νέων τύπων αερίων
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Ακόμη μια ερώτηση. Για την πείρα που είναι κατατεθημένη και αναγνωρισμένη στη
ΕΕΥ, χρειάζεται να καταβληθούν hard copy αντίγραφα στον φάκελλο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
Βλέπε σημείο 3.2.1. ιι έγγραφα διαγωνισμού
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Όσο αφορά τις κοινωνικές ασφαλίσεις για τους μήνες 01-06/2021 . για να
αναγνωριστεί η εμπειρία θα πρέπει να συμπεριλάβουμε βεβαίωση από τις
κοινωνικές ασφαλίσεις? διότι δεν απαντούν τα τηλέφωνα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3
Για όλες τις περιπτώσεις εκπαιδευτικής ή βιομηχανικής πείρας θα πρέπει να
προσκομίσετε πιστοποιητικό από τις κοινωνικές ασφαλίσεις το οποίο θα
επιβεβαιώνει την απαίτηση σας αυτή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Όσο αφορά την διδακτική εμπειρία ή την πείρα ή πιστοποιητικά κατάρτισης που είναι
πέραν των 5 χρόνων, δηλαδή π.χ 5.5 χρόνων δεν αναγνωρίζονται.?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4
Βλέπε σελ. 47-48 έγγραφα διαγωνισμού
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Σεμινάρια των 7 χρόνων αναγνωρίζονται?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5
Βλέπε σελ. 47-48 έγγραφα διαγωνισμού (συγκεκριμένα στο σημείο βαθμολογία
κατάρτισης)
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Αναφορά για μοριοδότηση προσόντων μεγαλύτερης από εκείνης που τους αναλογεί,
όπως
«Οι κάτοχοι Τριετούςσχετικού Διπλώματος για 0-5 χρόνια με 0%,
67χρ. με 6%, 8- 9χρ. με 12%, 10-11 χρ. με 18%, 12-13χρ με 24%, 14
ή περισσότερα χρ. με 30%.» και τους αναλογεί μέχρι 25% και όχι 15% όπως στην
τελευταία στήλη
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6
Βλέπε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡ.1 για ΕΚΤ11/21

