ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤ 07/10:
Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη Διδασκαλία Προγραμμάτων Δημιουργικής
Απασχόλησης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα πλαίσια του Συγχρηματοδοτούμενου
Έργου «Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής
Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας»
\
Το επισυναπτόμενο Μητρώο Εκπαιδευτών αφορά στην προκήρυξη διαγωνισμού για την
αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές, για τη Διδασκαλία Προγραμμάτων Δημιουργικής
Απασχόλησης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα πλαίσια του Έργου «Πρόγραμμα κατά της
Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας
σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας», Αρ. Προσφοράς: ΕΚΤ 07/10, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Το μητρώο περιλαμβάνει τον αριθμό ταυτότητας των υποψηφίων, το σύνολο της
μοριοδότησής τους και τη θέση που κατέλαβαν (κατά θέμα, βαθμίδα, επαρχία). Εκεί όπου
υπάρχε ισοψηφία η κατάταξη έγινε με αλφαβητική σειρά και σε κατοπινό στάδιο οι
ισοψηφήσαντες, εφόσον απαιτείται, θα προσέλθουν για κλήρωση. Το εν λόγω μητρώο
βρίσκεται στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Οι εκπαιδευτές των οποίων ο αριθμός περιληφθεί στον αριθμό των εκπαιδευτών που θα
κληθούν να διδάξουν στο πρόγραμμα, θα ειδοποιηθούν να προσέλθουν για υπογραφή των
συμβολαίων στη Μονάδα Έργων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού στη Λευκωσία. Κατά την προσέλευσή τους είναι απαραίτητη η
προσκόμιση όλων των πιο κάτω πρωτότυπων πιστοποιητικών ή πιστοποιημένων
αντιγράφων.
• Πτυχίο
• Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας Πτυχίου
• Μεταπτυχιακό
• Πιστοποιητικό Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας
• Πιστοποιητικά άλλων γλωσσών
• Πιστοποιητικό Πείρας στη Διδασκαλία του Θέματος σε αναγνωρισμένο
εκπαιδευτικό Ίδρυμα
• Πιστοποιητικό Πείρας στη Διδασκαλία Παιδιών Ηλικίας 6-17 από
Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Προγραμμάτων Κατάρτισης
• Αποδεικτικό από Επαρχιακό ή Τοπικό Γραφείο Εργασίας για το ότι ο
ενδιαφερόμενος είναι άνεργος
• Ταυτότητα
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•

•

•

Στην περίπτωση Δημοσίου Υπαλλήλου πρέπει να κατατεθεί άδεια Ιδιωτικής
Απασχόλησης όπως ορίζεται από το άρθρο 65 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990 έως 1999 όπως επίσης και τις εγκυκλίου Αρ.1415 (28/09/2010)
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.
Στην περίπτωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών πρέπει να κατατεθεί άδεια Ιδιωτικής
Απασχόλησης όπως ορίζεται από το άρθρο 54 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως όπως επίσης και τις εγκυκλίου Αρ.1415
(26/05/2006) του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού.
Δύο χαρτόσημα αξίας €1,71 έκαστο.

Η εργοδότηση θα είναι προσωρινή και μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε, είτε από τον
εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο. Νοείται ότι η εργοδότηση αυτή δεν παρέχει
οποιοδήποτε δικαίωμα για κατά προτεραιότητα διορισμό σε μόνιμη θέση, ή πάνω σε
έκτακτη βάση στη Δημόσια Εκπαίδευση.
Περίπτωση Ιεραρχικής Προσφυγής
Ο κάθε ενδιαφερόμενος που έχει ή είχε συμφέρων να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση
και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά, από πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα που προηγείται της σύναψης της σύμβασης και για την
οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα
να προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις το υ περί
Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου του
2010 {Ν.104(Ι)/2010}.
Για την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο
ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό
Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην
ιστοσελίδα www.tra.gov.cy.
Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης ιεραρχικής προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της
και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες του περί
Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου του
2010 {Ν.104(Ι)/2010}
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