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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

5 Αυγούστου 2020 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Θέμα: Ανάρτηση Προκαταρκτικών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Εκδηλώσεων 

Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Εκπαιδευτών για τον Διαγωνισμό Αγοράς Υπηρεσιών 
ΠΙ 11/2020 για στελέχωση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς 

(ΚΠΕΠ) 

 

Αναφορικά με το πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), με βάση το άρθρο 13 (Μέρος Α΄) 

του Διαγωνισμού ΠΙ 11/2020, ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του ΠΙ (www.pi.ac.cy) τα 

προκαταρτικά αποτελέσματα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από την αρμόδια αρχή.  

 

Όλοι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 11 

Αυγούστου και ώρα 11:00 πμ. Οι ενστάσεις οι οποίες θα εξεταστούν πρέπει να είναι 

εναρμονισμένες το άρθρο 13 (Μέρος Α΄) του Διαγωνισμού ΠΙ 11/2020. 

 

Σημαντική υπενθύμιση: 

Τα προκαταρτικά μητρώα περιλαμβάνουν τον αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων (ή ΑΔΤ 

όπου δεν υπάρχει ΑΚΑ), τη βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων, με φθίνουσα σειρά 

κατάταξης, καθώς και τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων των οποίων η αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος κρίθηκε έγκυρη. 

Με την ανάρτηση των προκαταρτικών μητρώων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα, εντός 

προκαθορισμένης προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, να υποβάλουν 

αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις 

αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη, όπως: 

i. ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησής τους 

ii. ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής 

τους 

iii. ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων υποβληθέντων 

εκ μέρους τους στοιχείων/εγγράφων. 

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν το δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων 

στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης. 

http://www.pi.ac.cy/
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Οι ενστάσεις ή οι τυχόν  διευκρινίσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων 

πρέπει: 

 να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

aravella@cytanet.com.cy ή zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy  

 να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, 

 να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ή ΑΔΤ σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΑΚΑ), και το τηλέφωνο 

επικοινωνίας του παραπονούμενου 

 να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονούμενου και όχι τη μοριοδότηση 

άλλου/ων ατόμου/ων. 

Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

 

Το αναθεωρημένο μητρώο, θα αναρτηθεί στις 24/08/2020 μετά την εξέταση των ενστάσεων 

που τυχόν να υποβληθούν και στη συνέχεια όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν κερδίσει θέση 

στο μητρώο, θα κληθούν για σχεδιασμό και διδασκαλία προγράμματος σύμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα που επισυνάπτεται. 

 

Εκ της Επιτροπής Αξιολόγησης  
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