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Νέα Ιωνία, 9/1/2019
Αρ. Πρωτ.: 380

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
για σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.» - Οριζόντια Πράξη με κωδικό (MIS)
5002899 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ)» (ΕΣΠΑ 2014-2020), η οποία υλοποιείται από το Ι.Κ.Υ.
με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από
εθνικούς πόρους.
Έχοντας υπ’ όψιν:
α) Το Ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και άλλες
διατάξεις» (Α΄109),
β) Το Π.Δ. 321/31-12-1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)» (Α΄306),
γ) Το N. 4314/2014 (Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014
−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες
διατάξεις»,
δ) Το άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και το άρθρο 2 παρ. 23 του Ν. 2621/1998
(Α΄138) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3369/2005, το άρθρο 58 παρ. 11
του Ν. 4009/2011 και ισχύει δυνάμει του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 4076/2012,
ε) Το Ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
στ) Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη σύμβαση έργου (άρθρα 681 επ.),
ζ) την Υ.Α. αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (Β΄ 677) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και
υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης
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καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.»
όπως ισχύει,
η) Το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 (Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
θ) Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ι.Κ.Υ. (ΑΔΑ:7ΝΚ74653ΠΣ-ΨΩΥ).
ι) Τη με αριθ. ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ Τροποποίηση της πράξης «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.»
με Κωδικό ΟΠΣ 5002899 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ)» (ΕΣΠΑ 2014-2020), όπως
ισχύει,
ια) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16769/17.10.2018 (ΑΔΑ: Ω0ΥΩ4653ΠΣ-ΞΤ7) «5η τροποποίηση της υπ’
αριθ. 1035/09.02.2017 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α1) με τίτλο
«Ενέργειες Ενίσχυσης Συστημάτων & Διαδικασιών Ι.Κ.Υ. με ίδια μέσα» της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι.Κ.Υ.» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002899», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.
ΑΝΑΔΕΔΒΜ)» (ΕΣΠΑ 2014-2020), όπως ισχύει
ιβ) Την απόφαση της 47ης/21.12.2018 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
ιγ) Τις ανάγκες απρόσκοπτης υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.» με
κωδικό (MIS) 5002899 του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020), που συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με
πρόσθετη συνδρομή φυσικών προσώπων για την υποστήριξη όλων των πράξεων που
υλοποιούνται από το Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020).
Το ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας
πρόσκλησης, να υποβάλει αίτηση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου,
διάρκειας τριάντα (30) μηνών, στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.» του
Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020), με σκοπό την υλοποίηση των εργασιών που εξειδικεύονται
κατωτέρω.
1.

Αντικείμενο της πρόσκλησης - Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

1.1

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY), ως Εθνικός φορέας υποτροφιών και δικαιούχος
πράξεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020), ενδιαφέρεται για την σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες
(κωδικός θέσης ΤΒ-02), ελεύθερους επαγγελματίες - πτυχιούχους ανώτατης
εκπαίδευσης, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε όλες τις πράξεις που
υλοποιούνται από το Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

1.2

Η σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης με
ίδια μέσα της πράξης «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.» του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ
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2014-2020), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ).
1.3

Στο προς ανάθεση έργο συμπεριλαμβάνονται τα εξής:


Διαχείριση και συντήρηση βάσης δεδομένων.



Επεξεργασία δεδομένων και δημιουργία αναφορών.

 Υποστήριξη και βελτίωση του περιβάλλοντος διαχείρισης προγραμμάτων
υποτροφιών (υποτρόφων και υποψηφίων υποτρόφων) στο Πληροφοριακό Σύστημα
(Π.Σ.) του Ι.Κ.Υ., από την φάση υποβολής αίτησης-πρότασης μέχρι την ολοκλήρωση
της υποτροφίας και των σχετικών προγραμμάτων υποτροφιών.
 Αναζήτηση – εξόρυξη δεδομένων.
 Παροχή στατιστικών δεδομένων και άλλων στοιχείων από το Π.Σ. του Ι.Κ.Υ.
 Διενέργεια ειδικών αναγκαίων παρεμβάσεων μικρής εμβέλειας στα υφιστάμενα
συστήματα.
 Δημιουργία προτύπων (templates) αποφάσεων, βεβαιώσεων, κ.τ.λ.


Δημιουργία και συντήρηση διαδικτυακών εφαρμογών ηλεκτρονικής υποβολής
αιτήσεων και αναφορών (web forms).

 Παρακολούθηση δεικτών αποτελέσματος με βάση τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ,
 Έλεγχος (testing), βελτιώσεις και μεταφορά δεδομένων (data migration), όπου
απαιτείται.
 Διασύνδεση του Πληροφοριακού συστήματος του Ι.Κ.Υ. με άλλα συστήματα
(διαλειτουργικότητα, μεταφορά δεδομένων κτλ.).
 Τεχνική υποστήριξη (helpdesk) των εξωτερικών χρηστών (υποτρόφων και
υποψηφίων υποτρόφων) του Πληροφοριακού Συστήματος του Ι.Κ.Υ.
 Επιτόπια Υποστήριξη εσωτερικών χρηστών Ι.Κ.Υ.
Το ανωτέρω προς ανάθεση έργο δύναται να εξειδικευτεί περαιτέρω στην σύμβαση
που θα συναφθεί μεταξύ του Ι.Κ.Υ. και των συνεργατών που θα επιλεγούν
(αντισυμβαλλόμενοι εξωτερικοί συνεργάτες).
2

Εργολαβικό αντάλλαγμα – Παραδοτέα – Παραλαβή – Τρόπος πληρωμής

2.1

Ο προϋπολογισμός για το προς ανάθεση έργο και για διάρκεια τριάντα (30) μηνών (30
ανθρωπομήνες), ανέρχεται σε 85.560,00 € κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου
του ισχύοντος κάθε φορά Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων καθώς και των
προβλεπομένων εργοδοτικών εισφορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2.2

Στην περίπτωση που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν απαιτείται η καταβολή
Φ.Π.Α. ή/και εργοδοτικής εισφοράς από πλευράς Ι.Κ.Υ., η συνολική αμοιβή του
αντισυμβαλλόμενου εξωτερικού συνεργάτη περιορίζεται αναλόγως.
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2.3

Το ύψος του εργολαβικού ανταλλάγματος θα αντιστοιχεί στη διάρκεια του έργου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και όσα ειδικότερα ορισθούν στη
σύμβαση που θα συναφθεί με τον αντισυμβαλλόμενο εξωτερικό συνεργάτη.

2.4

Το εργολαβικό αντάλλαγμα για το έργο θα καταβάλλεται στον αντισυμβαλλόμενο
εξωτερικό συνεργάτη δεδουλευμένο και τμηματικά, κατά προτίμηση σε μηνιαία βάση,
ανάλογα με την πρόοδο του έργου και την παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην σύμβαση που θα συναφθεί, η δε εξόφλησή του θα
γίνει μετά την ολοκλήρωση και τελική παραλαβή του έργου από το Ι.Κ.Υ.

2.5

Ο αντισυμβαλλόμενος εξωτερικός συνεργάτης, για την αποτύπωση του παρεχόμενου
έργου, θα υποβάλει ανά ημερολογιακό μήνα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη
λήξη του μήνα αναφοράς, τα εξής παραδοτέα:
•

Μηνιαία αναφορά-έκθεση πεπραγμένων, στην οποία αποτυπώνεται το
συγκεκριμένο έργο και οι ενέργειες που έχει υλοποιήσει την αντίστοιχη περίοδο,
ανάλογα με την πρόοδο του έργου και

•

Παρουσιολόγιο από το οποίο προκύπτει ο χρόνος που έχει διατεθεί από τον
αντισυμβαλλόμενο εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή του έργου. Στο
παρουσιολόγιο αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία, και το χρονικό
διάστημα απασχόλησης ημερησίως (από ώρα έως ώρα).

Η αποδοχή και έγκριση των ανωτέρω παραδοτέων από το αρμόδιο όργανο του Ι.Κ.Υ.
αποτελεί την πιστοποίηση καλής εκτέλεσης του έργου.
2.6

H καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος πραγματοποιείται από το Ι.Κ.Υ., εντός 45
ημερολογιακών ημερών, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης από των
αντισυμβαλλόμενο εξωτερικό συνεργάτη όλων των κατωτέρω παραστατικών:
•

Πιστοποίηση καλής εκτέλεσης του έργου από το αρμόδιο όργανο του Ι.Κ.Υ.

•

Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για το παρασχεθέν έργο, συνοδευόμενο από τα
απαραίτητα κατά νόμο παραστατικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
κ.τ.λ.).

•

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 περί υπαγωγής ή μη του αντισυμβαλλόμενου
εξωτερικού συνεργάτη στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 περί εργοδοτικών
εισφορών.

2.7

Οι παραπάνω καταβολές (ενδιάμεσες πληρωμές) καθώς και η εξόφληση του
ανταλλάγματος τελούν υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων της σύμβασης που
θα συνάψει ο αντισυμβαλλόμενος εξωτερικός συνεργάτης με το Ι.Κ.Υ.

2.8

Το Ι.Κ.Υ. δεν έχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι του αντισυμβαλλόμενου
εξωτερικού συνεργάτη.
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3.

Τόπος και χρόνος εκτέλεσης του έργου – Διάρκεια σύμβασης ανάθεσης έργου

3.1.

Η εκτέλεση του προς ανάθεση έργου, λόγω της φύσης του αντικειμένου του και
ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες, θα πραγματοποιείται κατά το χρονικό
διάστημα ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες, τις εντολές και την εποπτεία
του Ι.Κ.Υ., στις εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Υ. και σε ώρες που θα καθορίζονται από το I.K.Y.

3.2.

Η διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης έργου με τον αντισυμβαλλόμενο εξωτερικό
συνεργάτη, ανέρχεται σε τριάντα (30) μήνες, αρχομένης από την ημερομηνία σύναψης
της και δημοσίευσή της στον ιστοχώρο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

3.3.

Η διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης έργου δύναται να παραταθεί, κατά την απόλυτη
κρίση του Ι.Κ.Υ. εφάπαξ ή τμηματικά και το αργότερο μέχρι τη λήξη της πράξης «Δράσεις
Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.» του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και εντός των
εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού της.

3.4.

Το Ι.Κ.Υ. δύναται να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς τη σύμβαση που θα συναφθεί
με τον αντισυμβαλλόμενο εξωτερικό συνεργάτη, οποτεδήποτε και πριν από τη λήξη της
διάρκειάς της, αζημίως για το Ι.Κ.Υ., στην περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι που
καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση του έργου ή ολοκληρωθεί το προς ανάθεση έργο ή
αν προκύψουν περιστατικά που καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση του έργου από τον
αντισυμβαλλόμενο εξωτερικό συνεργάτη (ενδεικτικά αναφέρεται η διακοπή
χρηματοδότησης του έργου, η πλημμελής εκτέλεση του έργου από τον
αντισυμβαλλόμενο εξωτερικό συνεργάτη ή/και εν γένει η μη τήρηση των όρων της
σύμβασης ανάθεσης έργου και της παρούσας πρόσκλησης).

4.

Υποχρεώσεις αντισυμβαλλόμενου εξωτερικού συνεργάτη

4.1.

Ο αντισυμβαλλόμενος εξωτερικός συνεργάτης οφείλει να είναι άμεσα διαθέσιμος, να
ανταποκρίνεται άμεσα στις εντολές και τις οδηγίες του Ι.Κ.Υ. και να εκτελεί το έργο που
του ανατίθεται, εντός των χρονικών ορίων που θέτει το Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο των αναγκών
και απαιτήσεων για την απρόσκοπτη και προσήκουσα εκτέλεση όλων των πράξεων που
υλοποιούνται από το Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

4.2.

Ο αντισυμβαλλόμενος εξωτερικός συνεργάτης θα υλοποιήσει το έργο με πνεύμα
συνεργασίας με τους υπαλλήλους, συνεργάτες και στελέχη του Ι.Κ.Υ. και κατά τρόπο
που να μην παρακωλύει την ομαλή εξέλιξη του έργου και εν γένει την λειτουργία του
Ι.Κ.Υ.

4.3.

Ο αντισυμβαλλόμενος εξωτερικός συνεργάτης υποχρεούται να:
α) τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο και τα
αποτελέσματα του έργου, αλλά και όλων των στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση
του, στο πλαίσιο εκτέλεσης του προς ανάθεση έργου, συμπεριλαμβανομένων των
προσωπικών δεδομένων τρίτων, τα οποία ενδεχομένως επεξεργασθεί για
λογαριασμό του ΙΚΥ.
β) μην διαθέτει ή χρησιμοποιεί μέρος ή το σύνολο του έργου για οποιοδήποτε λόγο
χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Ι.Κ.Υ. και
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γ) να μην εκχωρήσει εν όλω ή εν μέρει οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωσή του από το
έργο σε οποιονδήποτε τρίτο.
4.4.

Ο αντισυμβαλλόμενος εξωτερικός συνεργάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης καθώς και τους όρους της σύμβασης
ανάθεσης έργου που θα συναφθεί.

5. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δύνανται να υποβάλουν αίτηση για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης, φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
i.

Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποδεδειγμένα γνωρίζουν
άριστα την Ελληνική γλώσσα.

ii.

Είναι κάτοχοι ομώνυμου ή ταυτόσημου διπλώματος ή πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής κλάδου Πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των ειδικοτήτων Επιστήμης
των Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Σχεδιασμού Λογισμικού και Εφαρμογών,
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή αναγνωρισμένου στην Ελλάδα ισότιμου
πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει.

iii.

Διαθέτουν πιστοποίηση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2) σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.

iv.

Διαθέτουν αποδεδειγμένα τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση
έργων Πληροφορικής με περιεχόμενο τη διαχείριση βάσεων δεδομένων ή/και τη
συντήρηση, λειτουργία και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων.

v.

Διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

vi.

Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

vii.

Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή
συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

viii.

Δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα
της περίπτωσης vii, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

ix.

Δεν τελούν σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων τους λόγω καταδίκης.

x.

Δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

xi.

Δεν έχουν απολυθεί εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.
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xii.

Δεν είναι 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 ανάθεσης έργου ή σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου ή σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

6.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων – Προθεσμία υποβολής - Δικαιολογητικά

6.1.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν στο Ι.Κ.Υ., το αργότερο έως και τις
07/02/2019, επί ποινή αποκλεισμού, σφραγισμένο φάκελο στον οποίο περιέχονται:
1) Πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα
του παραρτήματος I της παρούσας πρόσκλησης.
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχία και μεταπτυχιακοί τίτλοι)
4) Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2), σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία
5) Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν την προαπαιτούμενη και την
μοριοδοτούμενη επαγγελματική εμπειρία.
6) Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα
προσόντα.

6.2.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 ότι όλα τα
αναγραφόμενα σε αυτήν στοιχεία είναι ακριβή και ότι ο υποψήφιος:
α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και
προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης,
β) πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους παρούσας πρόσκλησης,
γ) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή
συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
δ) δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα
της περίπτωσης γ’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί,
ε) δεν τελεί σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του λόγω καταδίκης,
στ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις,
ζ) δεν έχει απολυθεί εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος,
η) δεν είναι συνταξιούχος, μόνιμος ή αναπληρωτής, εκπαιδευτικός ή τακτικός
υπάλληλος του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και
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των Ανεξαρτήτων Αρχών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απασχολούνται
στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση ανάθεσης έργου ή σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου.
6.3.

Στην αίτηση δηλώνονται, με ευθύνη του υποψήφιου: τα ατομικά στοιχεία, τα στοιχεία
επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλ., φαξ, e-mail), οι τίτλοι σπουδών, η γνώση ξένων
γλωσσών, η επαγγελματική εμπειρία και ο κατάλογος συνημμένων εγγράφων.
Για τη δήλωση της επαγγελματικής εμπειρίας συμπληρώνονται τα πεδία:
•

Επωνυμία φορέα απασχόλησης

•

Θέση

•

Αντικείμενο

•

Αριθμός πρωτοκόλλου, εφόσον υπάρχει, του σχετικού εγγράφου του φορέα

•

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της αντίστοιχης σύμβασης απασχόλησης

•

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας σε μήνες και ημέρες.

Στις περιπτώσεις που η επαγγελματική εμπειρία προέρχεται από την άσκηση ελεύθερου
επαγγέλματος στο πεδίο επωνυμία φορέα απασχόλησης δηλώνεται η λέξη
«ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».
6.4.

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται:
•

•

Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα και αντίγραφα των
σχετικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
προκύπτει με σαφήνεια και να βεβαιώνεται, το είδος και το αντικείμενο της
εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της εκτελεσθείσας υπηρεσίας.
Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα, σωρευτικά:
1. Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να
προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική
διάρκεια της παροχής ή Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της
εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της
επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
2. Επιπλέον, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει
η διάρκεια της ασφάλισης.

• Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγελματία, σωρευτικά:
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1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια
της ασφάλισής του.
2. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται
επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του.
3. Αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων ή βεβαιώσεων εργοδότη ή δελτίων παροχής
υπηρεσιών που καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της ζητούμενης
επαγγελματικής εμπειρίας.
6.5.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο Ι.Κ.Υ. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως
41, 14234 Νέα Ιωνία (1ος όροφος – γραφείο πρωτοκόλλου) ή αποστέλλονται
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή με εταιρία
ταχυμεταφορών (Courier), εντός της ταχθείσας προθεσμίας (άρθρο 6.1 της παρούσας
πρόσκλησης), αποκλειστικά και μόνο εντύπως, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά,
σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Υποβολή αίτησης για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 380/9.1.2019 Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας
Ι.Κ.Υ.» με κωδικό (MIS) 5002899».

6.6.

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, μόνον μια
αίτηση.

7.
7.1

Παραδεκτό της αίτησης - Επιλεξιμότητα αίτησης υποψηφιότητας
Αιτήσεις οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στο
άρθρο 6 της παρούσας πρόσκλησης ή είναι εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως μη
επιλέξιμες και δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν στην διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

7.2

Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν
συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες
και δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν στην διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

8. Διαδικασία επιλογής- Κριτήρια αξιολόγησης
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
• Έλεγχος των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του άρθρου 5 της παρούσας Πρόσκλησης.
• Μοριοδότηση των Κριτηρίων Αξιολόγησης που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο 8.1
βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Συμπεριλαμβάνεται η προσωπική
συνέντευξη (θα κληθούν οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις
επιλεξιμότητας του άρθρου 5 της παρούσας Πρόσκλησης).
8.1 Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων πραγματοποιείται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων,
τα οποία μοριοδοτούνται ως εξής:
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Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

1

Επαγγελματική εμπειρία -πέραν της προαπαιτούμενης διετούς του
άρθρου. 5 περ. iv- στη διαχείριση έργων Πληροφορικής με περιεχόμενο
τη διαχείριση βάσεων δεδομένων ή/και τη συντήρηση, λειτουργία και
αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων ή/και Web εφαρμογές (HTML,
CSS, Javascript)
-Δεν περιλαμβάνεται η επαγγελματική εμπειρία του κριτηρίου με Α/Α: 2

Μέγιστη
μοριοδότηση

35

Κάθε μήνας εμπειρίας μοριοδοτείται με 1 μόριο με μέγιστο αριθμό
βαθμολογημένης εμπειρίας τα 35 μόρια

2.

Επαγγελματική εμπειρία σε Java και Java EE, Oracle RDBMS 10g ή 11g ή
12c, Oracle PL/SQL, Oracle forms, Oracle ADF.
Κάθε μήνας εμπειρίας μοριοδοτείται με 1 μόριο με μέγιστο αριθμό
βαθμολογημένης εμπειρίας τα 40 μόρια.

40

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της πληροφορικής:
Επιπέδου Μάστερ: 5 Διδακτορικός τίτλος: 10
3

4

Μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος και στην περίπτωση περισσότερων του
ενός τίτλου του ιδίου επιπέδου μοριοδοτείται ένας μόνο τίτλος
Αν ο/η υποψήφιος/α έχει περισσότερους από έναν Μεταπτυχιακούς ή
Διδακτορικούς τίτλους, μοριοδοτείται μόνο για έναν από αυτούς.
Συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν το αντικείμενο του υπό
ανάθεση έργου.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

10

15
100

8.2. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων το Ι.Κ.Υ. καταρτίζει τον Προσωρινό
Πίνακα Μη επιλέξιμων αιτήσεων και Προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης των
επιλέξιμων αιτήσεων (κατά φθίνουσα σειρά βαθμού αξιολόγησης).

Οι εν λόγω

Προσωρινοί πίνακες εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. και αναρτώνται
στην επίσημη ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ.: www.iky.gr.
8.3.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων μπορούν να ασκηθούν εντός πέντε(5) εργασίμων
ημερών από τη ανάρτηση-δημοσιοποίησή τους στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. Οι ενστάσεις
υποβάλλονται ιδιοχείρως, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με
εταιρία ταχυμεταφορών εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Ι.Κ.Υ., Γραφείο
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Πρωτοκόλλου (1ος όροφος), Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, με θέμα: Για την
υπ’ αριθ. πρωτ. 380/09.01.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Υποβολή
Ένστασης, και πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του
πενθημέρου που αποδεικνύεται αποκλειστικά από την ημερομηνία του αριθμού
πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση αποστολής το εμπρόθεσμο των ενστάσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
8.4. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες Μη
επιλέξιμων αιτήσεων, επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων εγκρίνονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του
(www.iky.gr) καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
8.5. Σε περίπτωση παραίτησης επιλεγέντος υποψηφίου, επιλέγεται ο αμέσως επόμενος κατά
σειρά μοριοδότησης υποψήφιος από τον πίνακα επιλαχόντων.
8.6. Στην περίπτωση παραίτησης του αντισυμβαλλόμενου εξωτερικού συνεργάτη κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του Έργου, το Ι.Κ.Υ. δύναται να συνάψει σύμβαση με τον αμέσως
επόμενο κατά σειρά μοριοδότησης υποψήφιο για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της
σύμβασης.
9. Σύναψη Σύμβασης ανάθεσης έργου – Λοιποί όροι
9.1.

Με τους εξωτερικούς συνεργάτες που θα επιλεχθούν, συνάπτεται σύμβαση ανάθεσης
έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, όπου καθορίζονται οι
επιμέρους λεπτομέρειες και λοιποί όροι.

9.2.

Οι άρρενες υποψήφιοι που θα κληθούν να συνάψουν σύμβαση ανάθεσης έργου,
οφείλουν να προσκομίσουν προηγουμένως πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
από το οποίο προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη
απαλλαγή από αυτές καθώς και κάθε άλλο πιστοποιητικό που απαιτείται από το νόμο.

9.3.

Η διαδικασία δύναται με απόφαση του Ι.Κ.Υ. να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με
το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

9.4.

Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί, κατά την έννοια του ιδιωτικού δικαίου πρόσκληση
υποβολής αίτησης και όχι πρόσληψης και η επιλογή του αντισυμβαλλόμενου συνιστά
αποδοχή της αίτησης αυτής.

9.5.

Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του Ι.Κ.Υ. να
καταρτίσει Σύμβαση με κάποιον από τους αιτούντες. Στη διακριτική ευχέρεια του Ι.Κ.Υ.
συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση και σύναψη ή μη σύμβασης, αποκλειόμενης οιασδήποτε
αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
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9.6.

10.

Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα
πρόσκληση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

10.1 Τα προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων θα χρησιμοποιηθούν από το ΙΚΥ για τον
σκοπό της αξιολόγησής τους και θα διαγραφούν μετά την πάροδο έξι μηνών από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.
10.2 Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του υποψήφιου, όπως
αναφέρεται στο έντυπο της Αίτησης (Παράρτημα Ι).
10.3 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματα πρόσβασης,
διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο ΙΚΥ
(dioikisi@iky.gr) καθώς επίσης και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
11.

Παροχή πληροφοριών

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες, από
το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ. - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία) ή στα
τηλέφωνα 210-3726320 και 210-3726313, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dioikisi@iky.gr.
Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. http://www.iky.gr και στον
ιστοχώρο του προγράμματος «Διαύγεια».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ι.Κ.Υ.

Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΙΤΗΣΗ
για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ.:
380/9-1-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο

Όνομα

Όνομα Πατρός

Ημ/νία Γεννησης

Φύλο



Άνδρας



Α.Δ.Τ.

Γυναίκα

ΑΦΜ
ΔΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (ολογράφως)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οδός/Αριθμός

Πόλη

Τ.Κ.

Νομός

Τηλέφωνα

Κινητό:
Σταθερό:

Fax

Περιφέρεια
e-mail

ΣΠΟΥΔΕΣ (Επισυνάπτονται τα αντίγραφα των σχετικών τίτλων)
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Πόλη/Χώρα

Τμήμα Σχολής

Ημ/νία απόκτησης

Ακριβής Τίτλος Σπουδών
Επίπεδο Σπουδών

□ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

□ ΜΑΣΤΕΡ

□ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ

Συμπληρώνεται ο ανωτέρω πίνακας για κάθε τίτλο σπουδών

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Επισυνάψτε τα σχετικά πιστοποιητικά
Γλώσσα
Πτυχίο / Πιστοποιητικό

Επίπεδο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σύμφωνα με τα προσόντα της Πρόσκλησης) Επισυνάψτε αντίγραφα των
δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την εμπειρία που δηλώνεται.
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Φορέας
Θέση
Αντικείμενο
Διάρκεια

Έτη:

Μήνες:

Ημέρες:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σύμφωνα με τα προσόντα της Πρόσκλησης) Επισυνάψτε αντίγραφα των
δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την εμπειρία που δηλώνεται.
Φορέας
Θέση
Αντικείμενο
Διάρκεια

Έτη:

Μήνες:

Ημέρες:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σύμφωνα με τα προσόντα της Πρόσκλησης) Επισυνάψτε αντίγραφα των
δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την εμπειρία που δηλώνεται.
Φορέας
Θέση
Αντικείμενο
Διάρκεια

Έτη:

Μήνες:

Ημέρες:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Συνημμένα:
1
Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο υποβολής Αίτησης
2
Βιογραφικό σημείωμα
3
…….
4
……

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 1 που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι
α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και
προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης,
β) πληρώ τις προϋποθέσεις και τους όρους παρούσας πρόσκλησης,
γ) δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία,
1

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
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καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή
συκοφαντική δυσφήμιση καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
δ) δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα
της περίπτωσης γ’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί,
ε) δεν τελώ σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων μου,
ζ) δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις,
η) δεν έχω απολυθεί εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος,
θ) δεν είμαι συνταξιούχος, μόνιμος ή αναπληρωτής, εκπαιδευτικός ή τακτικός
υπάλληλος 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 ανάθεσης έργου ή σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου.
ι) όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή.
Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Έλαβα γνώση της ενημέρωσης που παρέχεται στην παράγραφο 10 της Πρόσκλησης και
συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία από το ΙΚΥ των προσωπικών δεδομένων που αναγράφω
στην αίτησή μου καθώς και όσων περιέχονται στα έγγραφα που υποβάλλω. Δικαιούμαι
οποτεδήποτε να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεση αποστέλλοντας σχετική δήλωση στο
ΙΚΥ, είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dioikisi@iky.gr και γνωρίζω ότι
στην περίπτωση αυτή δεν θα καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της υποψηφιότητάς μου.
Ημερομηνία ….../…./…….
Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)
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