ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
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Θέμα: Υπογραφή Συμβολαίων για Αγορά Υπηρεσιών από Νηπιαγωγούς για τις ανάγκες των
φοιτούντων στα Εσπερινά Σχολεία (Αρ. Διαγωνισμού ΜΕ 13-22)
Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.) ανακοινώνει ότι έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία αποδοχής/απόρριψης των θέσεων Νηπιαγωγών για τις ανάγκες των
φοιτούντων στα Εσπερινά Σχολεία.
Η παραλαβή και υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας, έχει προγραμματιστεί, με βάση όσα
αναφέρονται στις παραγράφους 16.1-16.5 του άρθρου 16 των Εγγράφων του παρόντος
Διαγωνισμού, για τις πιο κάτω μέρες:


Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12:00, στα γραφεία του ΥΠΑΝ στη Λευκωσία, 4ος
όροφος, στο Γραφείο 415Α (για όσους/ες διαμένουν στην επαρχία Λευκωσίας)



Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022, στις 11:00, στο Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού, 5ος όροφος
(για όσους/ες διαμένουν στην επαρχία Λεμεσού ή Πάφου)

Καλούνται όσοι/ες περιλαμβάνονται στο μητρώο αναθέσεων να εφοδιαστούν με τα
απαραίτητα πιστοποιητικά για την υπογραφή των συμβολαίων, σύμφωνα με τα Έγγραφα του
Διαγωνισμού ΜΕ 13-22, Μέρος Α΄, παρ. 16.3:
(α)

Δελτίο Ταυτότητας

(β)

Το πρωτότυπο έντυπο «Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -

ΕΝΤΥΠΟ 2), συμπληρωμένο (με μπλε στυλό) ή άλλο έντυπο που θα υποδειχθεί από το Υ.Π.Α.Ν. Ο
Ανάδοχος πρέπει να υπογράφει μόνο στο πεδίο «Υπογραφή Εξουσιοδοτούντος». Το έντυπο πρέπει
να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο μέρους της κατάστασης του τραπεζικού του λογαριασμού /
βεβαίωση από την Τράπεζα, όπου παρουσιάζονται το όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος
του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού του (ΙΒΑΝ – International Bank Account
Number), στον οποίο θα κατατίθεται η αμοιβή του. Σε περίπτωση που ο τραπεζικός του λογαριασμός

είναι κοινός, τότε πρέπει να αναγράφονται και τα δύο ονόματα και το έντυπο να σφραγίζεται και
υπογράφεται από την τράπεζα (όταν αυτό απαιτείται).
(γ)

ΟΛΑ τα πρωτότυπα πιστοποιητικά όσον αφορά προσόντα και πείρα.

(δ)

Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής

κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, το οποίο να έχει
εκδοθεί εντός είκοσι (20) ημερών πριν από την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση που ο
Ανάδοχος έχει υπογράψει Σύμβαση με άλλο Πρόγραμμα Αγοράς Υπηρεσιών του Υ.Π.Α.Ν., εντός του
σχολικού έτους για το οποίο του έχει ανατεθεί Σύμβαση, τότε δεν απαιτείται η επανέκδοση του πιο
πάνω πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο
του πιο πάνω πιστοποιητικού, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφεται,
μεταξύ άλλων, το Πρόγραμμα Αγοράς Υπηρεσιών στο οποίο υπογράφτηκε Σύμβαση και η
ημερομηνία υπογραφής της.
(ε)

Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός είκοσι (20) ημερών

πριν από την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει υπογράψει σύμβαση σε
άλλο Πρόγραμμα Αγοράς Υπηρεσιών του Υ.Π.Α.Ν., εντός του σχολικού έτους για το οποίο του έχει
ανατεθεί Σύμβαση, τότε δεν απαιτείται η επανέκδοση του πιο πάνω πιστοποιητικού. Στην περίπτωση
αυτή, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο του πιο πάνω πιστοποιητικού,
συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφεται, μεταξύ άλλων, το Πρόγραμμα
Αγοράς Υπηρεσιών στο οποίο υπογράφτηκε Σύμβαση και η ημερομηνία υπογραφής της.
(στ)

Στην περίπτωση Υπαλλήλων του Δημόσιου, Ημιδημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,

πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια Ιδιωτικής απασχόλησης από την Προϊστάμενη Αρχή.
(ζ)

Στην περίπτωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, πρέπει

να εξασφαλιστεί άδεια Ιδιωτικής Απασχόλησης από τον Γενικό Διευθυντή του Υ.Π.Α.Ν. ή να
αποδεχθούν γραπτώς τη μετακύλιση μέρους του ωραρίου εργασίας τους και σε απογευματινό χρόνο.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε τηλεφωνικώς στο 22800632 ή με
email στο dme-eidiki-ekp@schools.ac.cy .

