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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του
ΙΚΥ με οικονομική επιβάρυνση από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus+.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ως Εθνική Μονάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus+, έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν 1825/1951 (Α΄ 150) «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2158/1993 (Α΄109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 321/1999 (Α΄ 306) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (A΄ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 105280/Ζ1/21-08-2020 (ΥΟΔΔ 650) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ)».
6. Τις διατάξεις του N. 4957/2022 (Α' 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την
κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης
Μαΐου 2021, για τη θέσπιση του Προγράμματος «Erasmus+» το Πρόγραμμα της Ένωσης για
την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.
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8. Την υπ’ αριθμ. 28159/Η1/16-03-2021 (Β΄ 1009) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων (ορισμός Εθνικού Οργανισμού/Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για την
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027»).
9. Την απόφαση της 37ης/6-10-2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου
για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του ΙΚΥ με οικονομική επιβάρυνση από τον
προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+».
10. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.).
11. Την επείγουσα ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών και απρόσκοπτης
ολοκλήρωσης του Προγράμματος Erasmus+.
12. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκύπτει θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Erasmus+.

Προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο (εξωτερικό συνεργάτη), το οποίο πληροί τις
προϋποθέσεις της παρούσης πρόσκλησης, να υποβάλει αίτηση για τη σύναψη σύμβασης
ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο υποστήριξης του ΙΚΥ, με οικονομική επιβάρυνση από τον
προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

ER 1 (3 ΘΕΣΕΙΣ)








Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής.
Εμπειρία και γνώση σε Oracle Βάση δεδομένων και γλώσσα SQL
Εμπειρία και γνώση σε NET(Visual Basic και C#)
Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση)
Εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 έτη
Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία και γνώση σε web τεχνολογίες όπως HTML, CSS,
JavaScript, AJAX κ.α.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους).

(Τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά δικαιολογητικά).

ER 2 (1 ΘΕΣΗ)






Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης στον τομέα του Μηχανικού Η/Υ με
ειδίκευση στα δίκτυα.
Πιστοποίηση CCNA, επιθυμητό CCNP
Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση)
Εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 έτη
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους).

(Τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά δικαιολογητικά).
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ER 3 (2 ΘΕΣΕΙΣ)






Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Τμήματος Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Πενταετής επαγγελματική εμπειρία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση)
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους).

(Τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά δικαιολογητικά).

2.ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Tο έργο θα εκτελείται στις εγκαταστάσεις του ΙΚΥ, σε ώρες που θα καθορίζονται από το ΙΚΥ,
ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες του Προγράμματος.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3.1 Το έργο υλοποιείται κατόπιν σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου δωδεκάμηνης (12)
διάρκειας, η οποία είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΙΚΥ χωρίς περιορισμό και άλλη διαδικασία αξιολόγησης μέχρι τη λήξη, με δυνατότητα
παράτασης και σε κάθε περίπτωση εντός της διάρκειας των συμβάσεων που θα συνάπτει το
ΙΚΥ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Erasmus+.
3.2 Το ΙΚΥ δύναται να καταγγείλει και να λύσει αζημίως τη Σύμβαση οποτεδήποτε, στην
περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου, όπως ενδεικτικά η ολοκλήρωση του
Προγράμματος, η διακοπή χρηματοδότησης και η πλημμελής εκτέλεση του έργου κατά
παράβαση της Σύμβασης και της παρούσας πρόσκλησης αφού προηγουμένως έχει
ειδοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο εγγράφως και του έχει
ταχθεί εύλογο διάστημα συμμόρφωσης.

4. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
4.1 Ο προϋπολογισμός για το ως άνω περιγραφόμενο έργο, ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό
των χιλίων οκτακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.814,52€) πλέον
τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά ανθρωπομήνα. Επιπροσθέτως, το ΙΚΥ θα αποδώσει τις τυχόν
αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.
4.2 Το ύψος της αμοιβής θα αντιστοιχεί στη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με όσα
ειδικότερα ορισθούν στη Σύμβαση με τον εξωτερικό συνεργάτη.
4.3 Η αμοιβή θα καταβάλλεται δεδουλευμένη και τμηματικά, κατά προτίμηση σε μηνιαία
βάση, ανάλογα με την πρόοδο του έργου και την παραλαβή των προβλεπόμενων
παραδοτέων, όπως ειδικότερα θα ορίζεται στη Σύμβαση, η δε εξόφλησή της θα γίνει μετά
την ολοκλήρωση και τελική παραλαβή του έργου από το ΙΚΥ.
4.4 Η αμοιβή θα καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο εξωτερικός συνεργάτης
στην ημεδαπή, εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την ημερομηνία προσήκουσας υποβολής
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των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ενδεικτικά: (α) πιστοποίησης καλής εκτέλεσης του
έργου από το αρμόδιο όργανο του ΙΚΥ, (β) τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για το παρασχεθέν
έργο, συνοδευόμενου από τα απαραίτητα κατά νόμο παραστατικά (φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα
δηλώνει εάν ο μήνας απασχόλησης στο έργο υπάγεται ή όχι στο άρθρο 39 του Ν. 4387/2017
περί εργοδοτικών εισφορών).
4.5 Οι παραπάνω καταβολές (ενδιάμεσες πληρωμές) καθώς και η εξόφληση του
ανταλλάγματος τελούν υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων της Σύμβασης.
4.6 Το ΙΚΥ δεν έχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι του εξωτερικού συνεργάτη.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Ο εξωτερικός συνεργάτης θα υπέχει τις εξής υποχρεώσεις έναντι του ΙΚΥ όπως θα
εξειδικευθούν στη Σύμβαση:
5.1 Να ανταποκρίνεται άμεσα στις εντολές και τις οδηγίες του ΙΚΥ και να εκτελεί
προσηκόντως το έργο που του ανατίθεται, εντός των χρονικών ορίων που θέτει το ΙΚΥ, στο
πλαίσιο των αναγκών και απαιτήσεων για την απρόσκοπτη και προσήκουσα εκτέλεση του
Προγράμματος.
5.2 Να υλοποιήσει το έργο με πνεύμα συνεργασίας με τους υπαλλήλους, συνεργάτες και
στελέχη του ΙΚΥ και κατά τρόπο που να μην παρακωλύει την ομαλή εξέλιξη του έργου και εν
γένει τη λειτουργία του ΙΚΥ.
5.3 Να τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο και τα
αποτελέσματα του έργου, αλλά και όλων των στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση του,
συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων που ενδεχομένως επεξεργασθεί για
λογαριασμό του ΙΚΥ, υποχρεούμενος μεταξύ άλλων να συνάψει τη σχετική σύμβαση
επεξεργασίας δεδομένων όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων.
5.4 Να μην διαθέτει ή χρησιμοποιεί μέρος ή το σύνολο του έργου για οποιοδήποτε λόγο
χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του ΙΚΥ.
5.5 Να υλοποιεί το έργο αυτοπροσώπως και να μην εκχωρήσει εν όλω ή εν μέρει σε τρίτους
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωσή του έναντι του ΙΚΥ.

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
6.1 Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή
ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία πληρούν σωρευτικά τις
κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτερου (ΤΕΙ) ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της
ημεδαπής και εφόσον πρόκειται για τίτλους πανεπιστημίων της αλλοδαπής απαιτείται και η
Πράξη αναγνώρισης από τους αρμόδιους φορείς (ΙΤΕ /ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ/ ΣΑΕΙΤΤΕ/ ΣΑΕΠ
/ΑΤΕΕΝ).
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β) είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2
(Καλή γνώση), σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (πιστοποιητικά που είναι
δεκτά από τον Α.Σ.Ε.Π.),
γ) έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τριών (3) ετών για τις θέσεις Πληροφορικής και
Μηχανικού Η/Υ και πέντε (5) ετών για τη θέση του Οικονομικού υπαλλήλου,
δ) δεν εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 σύμφωνα με το
οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: i) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, ii) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα
παραγράφηκε, iii) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ε) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, στ) Υποψήφιος/α που
έχει ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει
αποδεδειγμένα άριστα την Ελληνική γλώσσα,
ε) Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους
ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
6.2 Τα ανωτέρω αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση και δεν
μοριοδοτούνται.
6.3 Δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την παρούσα πρόσκληση: Οι συνταξιούχοι,
μόνιμοι, αναπληρωτές, εκπαιδευτικοί και τακτικοί υπάλληλοι του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.,
των Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Ανεξαρτήτων Αρχών, συμπεριλαμβανομένων
και αυτών που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση έργου, σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου καθώς και όσοι έχουν ενεργή σύμβαση με το ΙΚΥ, καθ’ οιονδήποτε τρόπο
(π.χ. σύμβαση υποτροφίας).
6.4 Τα προσόντα των ενδιαφερομένων θα πιστοποιούνται με τα προβλεπόμενα από τις
κείμενες διατάξεις πιστοποιητικά. Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

7. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
7.1 Βαθμός πτυχίου ΤΕΙ ή ΑΕΙ, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων (5-10 μόρια).
Μοριοδοτείται ένα (1) μόνο πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ, το οποίο δηλώνεται στην αίτηση
υποψηφιότητας. Στην περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή
αξιολογικής κλίμακας του τίτλου σπουδών προς την βαθμολογική κλίμακα των τίτλων
σπουδών ΤΕΙ ή ΑΕΙ της ημεδαπής, καθορίζεται βάσει βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα
(ΔΟΑΤΑΠ). Στην αξιολογική κλίμακα «Καλώς», «Λίαν Καλώς» και «Άριστα», χορηγούνται 5,
6,5 και 8,5 μόρια αντιστοίχως ενώ στην περίπτωση που δεν βεβαιώνεται αντιστοιχία βαθμού
ή αξιολογικής κλίμακας χορηγούνται 5 μόρια.
7.2 Ένας (1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επίπεδο Master (10 μόρια).
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7.3 Συνέντευξη (40 μόρια). Κατά την συνέντευξη συνεκτιμώνται και αξιολογούνται τα
στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος και της προσωπικότητας που προσιδιάζουν και
συμβάλλουν στην αποδοτική και αποτελεσματική υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της
σύμβασης όπως ενδεικτικά: επίπεδο και γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως ευρωπαϊκών),
επικοινωνιακή ικανότητα, συνάφεια εργασιακής εμπειρίας, γνώση του Προγράμματος,
ικανότητα ένταξης και εργασίας σε περιβάλλον ομάδας, γνώση νέων τεχνολογιών, κ.τ.λ.

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
8.1 Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, μόνον μία (1)
αίτηση, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, συνοδευόμενη από όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά,
8.2 Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν σε σφραγισμένο φάκελο διάστασης Α4 με την
ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 37805/10-10-2022 Πρόσκλησης» -ταχυδρομικώς
με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφοράς (Courier)- στο ΙΚΥ (Τμήμα Διοίκησης –
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία), το αργότερο έως και την 31η-10-2022
(σφραγίδα ταχυδρομείου), τα εξής:
α) Αίτηση του Παραρτήματος της παρούσης πρόσκλησης, πλήρως συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη.
β) Βιογραφικό σημείωμα
γ) Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) (άρθρο 8 Ν. 1599/1986 ), με βεβαίωση γνησίου υπογραφής -μέσω
ΚΕΠ ή της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr- ότι: I. έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 37805/10-10-2022 Πρόσκλησης, II. έχει
υποβάλει μία μόνο αίτηση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 37805/10-10-2022 Πρόσκλησης, III. δεν
εμπίπτει στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 σύμφωνα με το οποίο δεν
μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή
για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ'
υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος
και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης,
στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό
δικαστική συμπαράσταση.
δ) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής
ή εφόσον πρόκειται για τίτλους πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνοδεύεται και από την
Πράξη αναγνώρισης από τους αρμόδιους φορείς (ΙΤΕ/ ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ/ ΣΑΕΙΤΤΕ/ ΣΑΕΠ/
ΑΤΕΕΝ). Για την μοριοδότηση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και βεβαίωση
αντιστοιχίας βαθμού (ή αξιολογικής κλίμακας) από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ)
εάν δεν αναγράφεται στη σχετική πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας ενώ στην περίπτωση που
δεν βεβαιώνεται αντιστοιχία βαθμού ή αξιολογικής κλίμακας χορηγούνται πέντε (5) μόρια.
ε) Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). Η γνώση χειρισμού Η/Υ
σε θέματα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
6
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1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς
οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ή έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ. Λοιπά
παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται
δεκτά.
2. Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ή με τίτλους
σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής
εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι
έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή,
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και
με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι
παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4)
εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην
περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
3. Με πιστοποιητικά από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται
από σχετική απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί της αντιστοίχισης τους.
στ) Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master). Εφόσον πρόκειται για τίτλους
πανεπιστημίων της αλλοδαπής κατατίθεται και η Πράξη αναγνώρισης από τους αρμόδιους
φορείς (ΙΤΕ/ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ/ΣΑΕΙΤΤΕ/ΣΑΕΠ/ΑΤΕΕΝ).
ζ) Αντίγραφο διδακτορικού τίτλου ο οποίος δηλώθηκε στην αίτηση υποψηφιότητας. Εφόσον
πρόκειται για τίτλους πανεπιστημίων της αλλοδαπής κατατίθεται και η Πράξη αναγνώρισης
από τους αρμόδιους φορείς (ΙΤΕ/ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ/ΣΑΕΙΤΤΕ/ΣΑΕΠ/ΑΤΕΕΝ).
η) Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικής γλώσσας (Προσκομίζεται ο ανώτερος τίτλος που κατέχει ο
υποψήφιος). Η γνώση και το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1,
καλή Β2) αποδεικνύεται βάσει του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 «Προσόντα Διορισμού σε
θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα».
θ) Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Προσκομίζεται μόνο στις
περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η
γνώση και το επίπεδο ελληνομάθειας αποδεικνύεται βάσει του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001
«Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα».
ι) Αποδεικτικά μέσα επαγγελματικής εμπειρίας. Προσκομίζεται Βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
ια) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
8.3 Μετά την υποβολή της Αίτησης, γνωστοποιείται στον υποψήφιο ο αριθμός πρωτοκόλλου
της αίτησής του με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.
8.4 Κάθε Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και δεν επιτρέπεται να
διορθωθεί μετά την προθεσμία υποβολής.
8.5 Οι προϋποθέσεις και τα δηλωθέντα προσόντα (προαπαιτούμενα και μοριοδοτούμενα)
των κεφ. 6 και 7 αντιστοίχως, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων.
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8.6 Αιτήσεις ή/και δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπροθέσμως δεν λαμβάνονται υπ’
όψιν.
8.7 Το ΙΚΥ διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως ή να ζητήσει από τους
υποψήφιους οποιοδήποτε διευκρινιστικό -επί των υποβληθέντων- δικαιολογητικό κρίνει
σκόπιμο για την απόδειξη των ιδιοτήτων που δήλωσαν στην αίτησή τους.
8.8 Το ΙΚΥ ελέγχει τους υποβληθέντες φάκελους δικαιολογητικών, αξιολογεί τους
υποψηφίους και στη συνέχεια καταρτίζει και αναρτά στην ιστοσελίδα του (www.iky.gr) τους
Προσωρινούς Πίνακες Επιλέξιμων (κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης), Μη Επιλέξιμων και
τυχόν επιλαχόντων υποψηφίων.
8.9 Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο
ή/και δεν υποβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή/και δεν συνοδεύονται από
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή/και δεν αποδεικνύονται τα δηλωθέντα προσόντα
(προαπαιτούμενα και μοριοδοτούμενα) ή/και δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή/και
περιλαμβάνουν ανακριβή στοιχεία, απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες.
8.10 Για την κατάρτιση των ανωτέρω πινάκων καλούνται σε συνέντευξη όσοι επιλέξιμοι
υποψήφιοι, βάσει της μοριοδότησής τους, δύνανται, μετά την αξιολόγηση της συνέντευξης,
να καταλάβουν μία εκ των πρώτων έξι (6) θέσεων του Προσωρινού Πίνακα Επιλέξιμων
αιτήσεων.
8.11 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά των ανωτέρω Προσωρινών
Πινάκων ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Οι ενστάσεις (πλήρως
αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες) ασκούνται μόνο εντύπως (όχι μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου) και αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΙΚΥ με την ένδειξη «Ένσταση στο πλαίσιο
της υπ’ αριθμ. 37805/10-10-2022 Πρόσκλησης» εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων
ημερών (σφραγίδα ταχυδρομείου) από την ανάρτηση των ανωτέρω Προσωρινών Πινάκων.
8.12 Μετά την εξέταση των ενστάσεων ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας,
το ΙΚΥ καταρτίζει τους Οριστικούς Πίνακας Επιλεγέντων, Επιλαχόντων (αν υπάρχουν) και Μη
Επιλέξιμων υποψηφίων, οι οποίοι εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και
αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ (www.iky.gr).
8.13 Για την κατάρτιση των ανωτέρω Οριστικών Πινάκων, σε περίπτωση ισοβαθμίας στην
τελευταία θέση, διενεργείται κλήρωση στην οποία δύνανται να παρίστανται οι
ισοβαθμούντες υποψήφιοι οι οποίοι ενημερώνονται υποχρεωτικά για την ημερομηνία και
ώρα που θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση, με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
το οποίο τους αποστέλλεται δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν την πραγματοποίηση της
κλήρωσης.
8.14 Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, με την ανακοίνωση του Πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων,
καλούνται να προσέλθουν στο ΙΚΥ, εντός σύντομης προθεσμίας που θέτει το ΙΚΥ, για την
υπογραφή της Σύμβασης. Στις Συμβάσεις εξειδικεύεται το αντικείμενο και οι λοιποί όροι του
έργου.
8.15 Η ανωτέρω διαδικασία επιλογής δύναται να επαναληφθεί όσες φορές απαιτείται για
την κάλυψη των έξι (6) θέσεων.
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9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
9.1 Το ΙΚΥ λαμβάνει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι υποψήφιοι για
το σκοπό της αξιολόγησής τους και τη σύναψη των συμβάσεων έργου. Η επεξεργασία είναι
απαραίτητη για την εκπλήρωση του καθήκοντος του ΙΚΥ να υλοποιήσει εγκαίρως και
προσηκόντως το Πρόγραμμα προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.
9.2 Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα τηρηθούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται
από την κείμενη νομοθεσία.
9.3 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματα πρόσβασης,
διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο ΙΚΥ (εγγράφως στη διεύθυνση: Λεωφόρος
Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία Αττικής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση dioikisi@iky.gr) καθώς επίσης και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

10. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
10.1 Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και η συμμετοχή του υποψήφιου στη διαδικασία
επιλογής συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.
10.2 Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή Σύμβασης
καθώς και καθ' όλη τη διάρκεια του έργου σε περίπτωση πρόωρης λύσης της Σύμβασης για
οποιοδήποτε λόγο, επιλέγεται ο αμέσως επόμενος κατά σειρά κατάταξης χωρίς άλλη
διαδικασία επιλογής.
10.3 Το ΙΚΥ δύναται να διακόψει, αναβάλει ή επαναλάβει την παρούσα διαδικασία. Η
υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να καταρτίσει
Σύμβαση.

11. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Για διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, οι υποψήφιοι μπορούν να
απευθύνονται στο ΙΚΥ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dioikisi@iky.gr. Η
παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ (http://www.iky.gr) και στη
«Διαύγεια».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣ: ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)
Αίτηση για σύναψη συμβάσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο
της υπ’ αριθμ. 37805/10-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του/της

Όνομα: …………………………………………………………………..
Επώνυμο: ……………………………………………………………….
Όνομα Πατρός: ……………………………………………………..
Δ/νση: …………………………………………………………………….
Τηλέφωνο: ……………………………………………………….…….
Ε-mail: ………………………………………………………………….…
ΑΔΤ/ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: …………………………………………………
ΑΦΜ/ΔΟΥ: ……………………………………………………………….

Συνημμένα:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής μέσω ΚΕΠ ή της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr
3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής
και εφόσον πρόκειται για τίτλους πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνοδεύεται και από την
Πράξη αναγνώρισης από τους αρμόδιους φορείς (ΙΤΕ/ ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ/ ΣΑΕΙΤΤΕ/ ΣΑΕΠ/
ΑΤΕΕΝ).
4. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
5. Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικής γλώσσας (Προσκομίζεται ο ανώτερος τίτλος που κατέχω)
6. Αποδεικτικά μέσα επαγγελματικής εμπειρίας.
7. ………………………………………………………………………………..………………………
8. ……………………………………………………………………………………………………………
9.……………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία: …./…../2022
(Υπογραφή)

10

