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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν από ενδιαφερομένους/ες και διευκρινίσεις
σχετικά με τα έγγραφα του Διαγωνισμού (Αρ. Διαγωνισμού: ΕΚΤ 13-21) για «Αγορά
Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες για τη Διδασκαλία Προγραμμάτων
Δημιουργικής Απασχόλησης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας» στο πλαίσιο του
συγχρηματοδοτούμενου έργου «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης+
(ΔΡΑ.Σ.Ε.+)».

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.

Α. ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1.

Στα έγγραφα του διαγωνισμού αναφέρεται ότι «Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν
την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους 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 την Παρασκευή,
23/07/2021 και ώρα 11:30» (ΜΕΡΟΣ Α’, παρ. 9.1, σελ.10) και «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, 23/07/2021 και ώρα 14:30.»
(ΜΕΡΟΣ Α’, παρ. 9.3, σελ.10-11).

2.

Σύμφωνα με την παράγραφο 9.9 «Δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα θεωρούνται
εκπρόθεσμες, Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος που δεν υποβλήθηκαν στο κιβώτιο
προσφορών μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, που αναφέρεται στην
παράγραφο 9.3. Ο ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη της τοποθέτησης στο
κιβώτιο
προσφορών
της
εκτυπωμένης
αίτησης
και
των
σχετικών
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πιστοποιητικών/δικαιολογητικών. Τονίζεται ότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία
της αποστολής τους.» (ΜΕΡΟΣ Α’, σελ.11).
Επομένως, είναι ευθύνη του/της ενδιαφερομένου/ης ο χρόνος και τρόπος/μέθοδος
αποστολής του εν λόγω κλειστού φακέλου, αρκεί να έχει υποβληθεί στο ειδικό κιβώτιο
προσφορών μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
3. 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.
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Δεν μοριοδοτούνται προσόντα που δεν αναφέρονται στα κριτήρια αξιολόγησης (ΜΕΡΟΣ
Β’, παρ.4.3, σελ.22-28)
α) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
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. Οι Ενδιαφερόμενοι/ες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν με την Αίτηση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, τα πιο πάνω Πιστοποιητικά, αλλά σε περίπτωση που επιθυμούν να το
πράξουν, θα πρέπει να σημειωθούν στο ΕΝΤΥΠΟ 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ).
3. Σημειώνεται ότι, 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.
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4. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα αναγνώρισης τίτλων σπουδών στον
ιστότοπο:
https://www.kysats.ac.cy/index.php/el/genikes-plirofories/anagnorisi-titlonspoudon
5. 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
[βλ. σημείο α)1. πιο πάνω]
6. Δεν μοριοδοτείται βεβαίωση για ολοκλήρωση μέρους των υποχρεώσεων ενός
μεταπτυχιακού τίτλου.
β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1.

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. 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 εκπαιδευτικής
εμπειρίας (ΜΕΡΟΣ Β’, παρ. 4.3, σελ.25 ).

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.25 ).

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).

4.

Ενδιαφερόμενοι/ες που εργάζονται στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία ως μόνιμοι ή
μόνιμοι επί δοκιμασία εκπαιδευτικοί και διεκδικούν μοριοδότηση για εκπαιδευτική εμπειρία,
που αποκτήθηκε την περίοδο 01/01/2013-31/12/2020, σε Εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύματα ή
οργανισμούς, η οποία αναγνωρίζεται από την Ε.Ε.Υ. δεν χρειάζεται να προσκομίσουν
οτιδήποτε για την πιστοποίησή της. Η εξακρίβωση θα γίνει εσωτερικά από την Επιτροπή
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, όπως αναφέρεται και στα έγγραφα Διαγωνισμού (ΜΕΡΟΣ
Β’, παρ. 4.3, σελ.26).

5.

Εκπαιδευτική εμπειρία, που αποκτήθηκε την περίοδο 01/09/2020-31/12/2020, σε Δημόσια
Σχολεία έχει ήδη αναγνωριστεί από την Ε.Ε.Υ. και επομένως οι ενδιαφερόμενοι που τους
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αφορά (εκπαιδευτικοί με διορισμό ως αντικαταστάτες ή με σύμβαση) δεν χρειάζεται να
προσκομίσουν
οτιδήποτε
για
την
πιστοποίησή
της.
Η εξακρίβωση
θα γίνει εσωτερικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, όπως αναφέρεται
και στα έγγραφα Διαγωνισμού (ΜΕΡΟΣ Β’, παρ. 4.3, σελ.26). Το ίδιο ισχύει και για
ενδιαφερόμενους που διεκδικούν εμπειρία που αποκτήθηκε σε Εκπαιδευτικά ή άλλα
ιδρύματα ή οργανισμούς κατά το ίδιο διάστημα και έχουν αιτηθεί την εν λόγω εμπειρία για
αναγνώριση στην Ε.Ε.Υ.
6.

Γίνεται αποδεκτή για μοριοδότηση, διδακτική εμπειρία που αποκτήθηκε στα προγράμματα
Αγοράς Υπηρεσιών του Υ.Π.Π.Α.Ν. ΜΟΝΟ σε αυτά που αναφέρονται στα έγγραφα
διαγωνισμού (ΜΕΡΟΣ Β’, παρ. 4.3, σελ.27-28 ).

7.

Διδακτική εμπειρία που αποκτήθηκε στο πρόγραμμα «Kατ’ οίκον Εκπαίδευση» της
Δημοτική Εκπαίδευσης, κατά το οποίο εκπαιδευτικοί διδάσκουν στο εν λόγω πρόγραμμα
αναλαμβάνοντας διορισμό σε θέση αντικαταστάτη από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.), εμπίπτει στην εκπαιδευτική εμπειρία που μοριοδοτείται, του σημείου
1α «Εκπαιδευτική εμπειρία, που αποκτήθηκε την περίοδο 01/01/2013-31/12/2020, σε
Εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύματα ή οργανισμούς και αναγνωρίζεται από την Ε.Ε.Υ.» (ΜΕΡΟΣ
Β’, παρ. 4.3, σελ.25).

Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά που είναι απαραίτητο να συνοδεύουν την αίτηση του κάθε
ενδιαφερομένου αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Β’ των εγγράφων διαγωνισμού και
συγκεκριμένα:
 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΜΕΡΟΣ Β’, παρ.3, σελ.19-22)
 Αναλυτικά Κριτήρια Αξιολόγησης (ΜΕΡΟΣ Β’, παρ.4.3, σελ.22-28)
Ανάλογα με τα προσόντα (ακαδημαϊκά/εξειδικευμένα προσόντα και εκπαιδευτική εμπειρία)
που περιλαμβάνονται στην Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του/της κάθε υποψηφίου/ας
και για τα οποία διεκδικεί μοριοδότηση, θα πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα
πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στις πιο πάνω σελίδες των εγγράφων
διαγωνισμού. Στις εν λόγω σελίδες διευκρινίζονται επίσης οι περιπτώσεις, στις οποίες
κάποιος/α υποψήφιος/α δεν απαιτείται να υποβάλει κάποιο πιστοποιητικό/δικαιολογητικό.
2. Στη περίπτωση των πιστοποιητικών/εντύπων όπως FIMAS, Λευκό ποινικό μητρώο κ.λπ.
αναφέρεται στα έγγραφα διαγωνισμού (ΜΕΡΟΣ Α’, παρ. 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.
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