


 Έναπξη μαθημάσων:  28 Μαπσίοτ 2011

 Απιθμόρ εκπαιδετομένων:  3,464

 Απιθμόρ ομάδων:  217

 Εκπαιδετσέρ:  98  

 Εκπαιδετόμενοι:  Πποέπφονσαι σόςο από φώπερ σηρ 
Ετπωπαϊκήρ Ένωςηρ όςο και από σπίσερ φώπερ.



Η διαδικαςία τλοποίηςηρ σοτ έπγοτ 
στγφάνει ενδελεφούρ και ατςσηπού ελέγφοτ 
από σιρ απμόδιερ τπηπεςίερ σηρ 
Δημοκπασίαρ πφ
◦ Μονάδα Διαφείπιςηρ Ετπωπαϊκών Σαμείων

◦ Σον Ενδιάμεςο Υοπέα

◦ Ση  Διαφειπιςσική Απφή

◦ Σην Τπηπεςία Εςωσεπικού Ελέγφοτ

◦ Από Ετπωπαϊκούρ Υοπείρ



Η Μονάδα Διαφείπιςηρ Ετπωπαϊκών 
Σαμείων (Μονάδα ΔΕΣ) σοτ Τποτπγείοτ 
Παιδείαρ και Πολισιςμού (ΤΠΠ), ςσο 
πλαίςιο σων απμοδιοσήσων σηρ για 
διαςυάλιςη σων κοινοσικών πόπων ποτ 
φπημασοδοσούν σα έπγα ποτ τλοποιούνσαι 
από σο ΤΠΠ ουείλει να διαςυαλίζει όσι 
σηπείσαι η ςτμυωνηθείςα με σοτρ 
απμόδιοτρ υοπείρ διαδπομή ελέγφοτ (audit 
trail).



Αναπόςπαςσο μέπορ σηρ Διαδπομήρ 
Ελέγφοτ είναι η ςτλλογή και ςτμπλήπωςη 
παπαςσασικών με σα οποία θα 
σεκμηπιώνεσαι η επιλεξιμόσησα σων 
δαπανών ποτ θα ππαγμασοποιηθούν 
ςύμυωνα,
◦ με σιρ εθνικέρ και κοινοσικέρ πολισικέρ 

◦ σιρ ππόνοιερ σων ςφεσικών Κοινοσικών 
Κανονιςμών για σο Ετπωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο 
(ΕΚΣ).



1. Ανσίγπαυο άδειαρ παπαμονήρ από σοτρ 
εκπαιδετόμενοτρ ωρ ακολούθωρ:

◦ Κίσπινη Κάπσα (Yellow Slip) για σοτρ Ετπωπαίοτρ 
Πολίσερ 

◦ Ροζ Κάπσα (Pink Slip) για σοτρ πολίσερ σπίσων φωπών
◦ Ππάςινη Κάπσα (Green Card) για σοτρ επί μακπόν 

διαμένονσερ

*Όςον αυοπά ςσοτρ αισησέρ αςύλοτ 
ςημειώνεσαι όσι θα ππέπει να πποςκομιςθεί 
επιςσολή επιβεβαίωςηρ από σην Τπηπεςία 
Αςύλοτ ή από σην Αναθεωπησική Απφή 
Πποςυύγων όσι σο αίσημά σοτρ εξεσάζεσαι.



2.  Σο Ασομικό Δελσίο σοτ κάθε εκπαιδετόμενοτ 
κασάλληλα ςτμπληπωμένο

3.  Τπεύθτνη Δήλωςη τπογπαμμένη από κάθε 
εκπαιδετόμενο

4.  Παποτςιολόγια
5.  Ένστπα Παπακολούθηςηρ
6.  Ένστπο Κασαγπαυήρ Πεπιόδων Διδαςκαλίαρ 

*   ημειώνεσαι όσι σα πιο πάνω ένστπα βπίςκονσαι 
ςσην ιςσοςελίδα σηρ Μονάδαρ Διαφείπιςηρ 
Ετπωπαϊκών Σαμείων ςσην ηλεκσπονική διεύθτνςη 
www.ekt.org.cy



Αποσελεί τποφπέωςη σων εμπλεκόμενων ςσην 
τλοποίηςη σοτ έπγοτ η οπθή ςύνσαξη και η ςτλλογή 
σων ενδεδειγμένων παπαςσασικών.  Η όποια απόκλιςη 
από σιρ ενδεδειγμένερ διαδικαςίερ δύνασαι να οδηγήςει 
ςσην απώλεια κοινοσικών κονδτλίων.

Η μη οπθή ςτμπλήπωςη σων παπαςσασικών αποσελεί 
ςοβαπόσασο ππόβλημα σο οποίο θα επιςημανθεί και 
από σιρ απμόδιερ τπηπεςίερ ποτ θα διενεπγήςοτν 
έλεγφο για σην σεκμηπίωςη επιλεξιμόσησαρ σων 
δαπανών.  



Από έλεγφο σηρ Μονάδαρ ΔΕΣ ςσα «Ένστπα 
Κασαγπαυήρ Πεπιόδων Διδαςκαλίαρ» και 
ςσα «Παποτςιολόγια», έφει παπασηπηθεί 
όσι ατσά δεν ςτμπληπώνονσαι οπθά.  
◦ Η οπθή ςύνσαξη σων εν λόγω ενσύπων αποσελεί 

πποϋπόθεςη για σον οπθό έλεγφο και σην έγκαιπη 
κασαβολή σων πληπωμών από σο Λογιςσήπιο σοτ 
ΤΠΠ

◦ Για απουτγή σων όποιων καθτςσεπήςεων και 
άλλων πποβλημάσων ποτ ενδεφομένωρ να 
παποτςιαςσούν ενδείκντσαι η ςτνεπγαςία όλων 
σων εμπλεκομένων.



 Ανσίγπαυα σων εξεσαςσικών δοκιμίων από 
σιρ κασασακσήπιερ εξεσάςειρ, σιρ σελικέρ 
εξεσάςειρ, ση ςτνεφή αξιολόγηςη κσλ. 

 Κασάλογορ σων εκπαιδετόμενων ποτ 
παπακολοτθούν σο ππόγπαμμα σόςο ςε 
ένστπη όςο και ςε ηλεκσπονική μοπυή).

 Εκπαιδετσικό τλικό, ςημειώςειρ κ.ο.κ.



Για έκσακσερ αλλαγέρ:
◦ Σα αισήμασα τποβάλλονσαι γπαπσώρ ςσο 

Τποτπγείο Παιδείαρ και Πολισιςμού για έγκπιςη, 
σοτλάφιςσον σπειρ επγάςιμερ μέπερ 
πποηγοτμένωρ.  

◦ Στφόν αλλαγέρ λόγω αςθενείαρ θα επισπέπονσαι 
μόνο με σην πποςκόμιςη πιςσοποιησικού από 
ιασπό.



Για μόνιμερ αλλαγέρ σα αισήμασα 
τποβάλλονσαι,
◦ γπαπσώρ ςσο Τποτπγείο Παιδείαρ και 

Πολισιςμού για έγκπιςη

◦ μαζί με σην απαπαίσηση σεκμηπίωςη για σοτρ 
λόγοτρ

◦ μαζί με εντπόγπαυη δήλωςη από όλοτρ σοτρ 
εκπαιδετομένοτρ ςσην ομάδα όσι ςτμυωνούν με 
σην αλλαγή.  



Η Μονάδα ΔΕΣ θα διενεπγεί ελέγφοτρ ποτ θα 
αυοπούν ςσα ακόλοτθα:
◦ φπόνο και σο φώπο διεξαγωγήρ σοτ μαθήμασορ,
◦ ενημεπωσικέρ αυίςερ ςσο φώπο,
◦ σην οπθή ςτμπλήπωςη σων ενσύπων, 
◦ σην ενημέπωςη σων εκπαιδετομένων για ση 

ςτγφπημασοδόσηςη σοτ έπγοτ από σο ΕΚΣ,
◦ Σην ώπα πποςέλετςηρ και αποφώπηςηρ εκπαιδετσών 

& εκπαιδετομένων (οπθή ςτμπλήπωςη 
παποτςιολογίων),

◦ κασά πόςον ςε όλο σο εκπαιδετσικό τλικό τπάπφοτν 
σα λογόστπα και η ππόσαςη όσι σο έπγο 
ςτγφπημασοδοσείσαι από σο ΕΚΣ, 

◦ οποιοδήποσε άλλο θέμα αυοπά σο Έπγο.



Από σοτρ επισόπιοτρ ελέγφοτρ ποτ 
διενέπγηςε η Μονάδα ΔΕΣ διαπιςσώθηκαν 
πποβλήμασα όςον αυοπά:
◦ σην σήπηςη σοτ ωπολογίοτ ππογπάμμασορ

◦ σην παποτςία σων εκπαιδετομένων

◦ σην ενημέπωςη σων εκπαιδετομένων για ση 
ςτγφπημασοδόσηςη σοτ έπγοτ από σο ΕΚΣ



 Ανακοινώςειρ ςσην ιςσοςελίδα:  
www.ekt.org.cy

 Μέςω ηλεκσπονικών μηντμάσων

 Μέςω μηντμάσων ςσο κινησό σηλέυωνο

http://www.ekt.org.cy/


 Η Μονάδα ΔΕΣ βαςίζεσαι ςση ςτνεπγαςία 
όλων σων εμπλεκομένων η οποία θα 
διαςυαλίςει,

◦ σην αποσελεςμασικόσησα σοτ ππογπάμμασορ ωρ 
ππορ σην επίσετξη σων ςσόφων σοτ

◦ σοτρ κοινοσικούρ πόποτρ ποτ σο φπημασοδοσούν.


