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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
φναψθ ζωσ δεκατεςςάρων (14) ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν διοικθτικισ
υποςτιριξθσ τθσ πράξθσ «Πρόγραμμα οικονομικισ ενίςχυςθσ επιμελϊν φοιτθτϊν που ανικουν ςε
ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ/Ακαδθμαϊκά ζτθ 2018-2019 και 2019-2020» του Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ» που
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ).

Το Κδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν (ΙΚΥ), ζχοντασ υπ’ όψιν:
1.

Το Ν. 2158/1993 (Αϋ109) «Εκςυγχρονιςμόσ του Ιδρφματοσ Κρατικϊν Υποτροφιϊν και άλλεσ διατάξεισ».

2.

Το Ν. 4314/2014 (Αϋ265) «Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 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».

3.

Τα άρκρα 64 και 87 § 12.β του Ν. 4485/2017 «Οργάνωςη και λειτουργία τησ ανϊτατησ εκπαίδευςησ,
ρυθμίςεισ για την ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 114).

4.

Tο Ρ.Δ. 321/1999 «Οργανιςμόσ του Ιδρφματοσ Κρατικϊν Υποτροφιϊν (ΙΚΥ), ΦΕΚ 306/Α/31-12-1999),
όπωσ ιςχφει.

5.

Τθν υπ’ αρικμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (Βϋ 5968) Υπουργικι Απόφαςθ «Αντικατάςταςη τησ υπ’
αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Βϋ 3521) υπουργικήσ απόφαςησ με τίτλο «Τροποποίηςη και
αντικατάςταςη τησ υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Βϋ 1822) υπουργικήσ απόφαςησ “Εθνικοί κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότητασ δημοςίων ςυμβάςεων ςυγχρηματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςησ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγηςησ πράξεων».

6.

Τθν υπ’ αρικμ. 4283/04.09.2019 (Ορκι επανάλθψθ από 23/9/2019, ΑΔΑ: 97Ρ5465ΧΙ8-92Δ) Απόφαςθ
Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Ρρόγραμμα οικονομικισ ενίςχυςθσ επιμελϊν φοιτθτϊν που ανικουν ςε
ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ / Ακαδ. ζτοσ 2018-2019» με Κωδικό ΟΡΣ 5045954, ςτο Ε.Ρ. ΑΝΑΔΕΔΒΜ
2014-2020», όπωσ ιςχφει.

6.

Τθν υπ’ αρικμ. 4642/22.05.2020 (ΑΔΑ: 9ΓΞΡ46ΜΤΛΗ-ΔΚΥ) απόφαςθ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα, όπωσ
ιςχφει.

7.

Τθν απόφαςθ τθσ 21θσ/05.11.2020 Συνεδρίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΙΚΥ.
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Προςκαλεί
κάκε ενδιαφερόμενο φυςικό πρόςωπο το οποίο πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ να
υποβάλει αίτθςθ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ ζργου, όπωσ αναφζρεται κατωτζρω.
1.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ

1.1
Αντικείμενο του προσ ανάκεςθ ζργου είναι θ παροχι διοικθτικισ-διαχειριςτικισ υποςτιριξθσ τθσ
πράξθσ «Ρρόγραμμα οικονομικισ ενίςχυςθσ επιμελϊν φοιτθτϊν που ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικζσ
ομάδεσ/Ακαδθμαϊκά ζτθ 2018-2019 και 2019-2020» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ» (ΕΡ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) που ςυγχρθματοδοτείται από
το ΕΚΤ (εφεξισ «Ρρόγραμμα») και ςυμπεριλαμβάνει τα εξισ:
α)

Ραρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ, των ςχετικϊν χρονικϊν και λοιπϊν
ποςοτικϊν και ποιοτικϊν όρων και διαρκισ μζριμνα για τθν προςικουςα τιρθςι τουσ.

β)

Ραρακολοφκθςθ και ζλεγχο φακζλων υποψθφιότθτασ (αιτιςεισ, δικαιολογθτικά) κακϊσ και των
φακζλων υποτρόφων (ςυμβάςεισ υποτροφίασ, παραδοτζα, πλθρωμζσ κ.λπ.)

γ)

Υποςτιριξθ υποτρόφων και επικοινωνία με τισ Γραμματείεσ ι άλλα αρμόδια όργανα
Τμθμάτων/Σχολϊν όπου φοιτοφν οι υπότροφοι.

δ)

Σφνταξθ και επεξεργαςία των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων ςχεδίων εγγράφων για τθν υλοποίθςθ
του Ρρογράμματοσ (υπθρεςιακά ςθμειϊματα και ειςθγιςεισ για τθν καταβολι ι διακοπι
υποτροφίασ, βεβαιϊςεισ, ςχζδια αποφάςεων καταβολισ υποτροφίασ, κλπ).

ε)

Διεκπεραίωςθ του ςυνόλου των διαχειριςτικϊν εργαςιϊν που απορρζουν από τον ρόλο του ΙΚΥ ωσ
Δικαιοφχοσ (εξαμθνιαία δελτία υλοποίθςθσ, ςχζδια αποφάςεων προσ ζγκριςθ από τθν Αρμόδια
Αρχι, κλπ.)

ςτ) Συγκζντρωςθ και τιρθςθ του κατά περίπτωςθ απαραίτθτου τεκμθριωτικοφ υλικοφ.
η)

Συλλογι και παρακολοφκθςθ απογραφικϊν δελτίων και δεικτϊν αποτελζςματοσ με βάςθ τισ
απαιτιςεισ του ΕΡ ΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-2020).

θ)

Διενζργεια ελζγχων για τθν επιβεβαίωςθ τθσ ορκισ και εμπρόκεςμθσ υλοποίθςθσ του
Ρρογράμματοσ.

κ)

Ενθμζρωςθ-καταχϊριςθ ςτοιχείων υποτροφιϊν (υποτρόφων και υποψθφίων υποτρόφων) ςτο
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του ΙΚΥ, από τθν φάςθ υποβολισ αίτθςθσ-πρόταςθσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ
τθσ υποτροφίασ και των ςχετικϊν προγραμμάτων υποτροφιϊν.

ι)

Καταχϊριςθ εγγράφων, δικαιολογθτικϊν κ.λπ., τακτοποίθςθ φακζλων, αρχειοκζτθςθ κ.τ.λ.

ια) Οποιοδιποτε άλλο ςυναφζσ ζργο ανατεκεί κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν αντίςτοιχθ
ςφμβαςθ ζργου με το ΙΚΥ (εφεξισ «Σφμβαςθ»).
1.2
Ο εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ κα υποβάλλει κάκε μινα εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθ λιξθ
του μινα αναφοράσ, τα εξισ παραδοτζα:
α)

Μθνιαία αναφορά-ζκκεςθ πεπραγμζνων, ςτθν οποία αποτυπϊνεται το ςυγκεκριμζνο ζργο και οι
ενζργειεσ που ζχει υλοποιιςει τθν αντίςτοιχθ περίοδο, ανάλογα με τθν πρόοδο του ζργου και

β)

παρουςιολόγιο από το οποίο προκφπτει ο χρόνοσ που ζχει διακζςει για τθν παροχι του ζργου. Στο
παρουςιολόγιο αναφζρεται το ονοματεπϊνυμο, θ θμερομθνία, και το χρονικό διάςτθμα
απαςχόλθςθσ θμερθςίωσ.
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1.3
Η αποδοχι και ζγκριςθ των ανωτζρω παραδοτζων από το αρμόδιο όργανο του ΙΚΥ αποτελεί τθν
πιςτοποίθςθ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου.
2.

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

Tο ζργο κα εκτελείται ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΙΚΥ, ςε ϊρεσ που κα κακορίηονται από το ΙΚΥ.
3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

3.1

Η εκτιμϊμενθ διάρκεια των Συμβάςεων είναι τρεισ (3) μινεσ.

3.2
Το ΙΚΥ δφναται να καταγγείλει και να λφςει αηθμίωσ τθ Σφμβαςθ οποτεδιποτε, ςτθν περίπτωςθ
ςυνδρομισ ςπουδαίου λόγου, όπωσ ενδεικτικά θ ολοκλιρωςθ του Ρρογράμματοσ, θ διακοπι
χρθματοδότθςθσ και θ πλθμμελισ εκτζλεςθ του ζργου κατά παράβαςθ τθσ Σφμβαςθσ και τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ.
4.

ΑΜΟΙΒΗ

4.1
Ο προχπολογιςμόσ για το ωσ άνω περιγραφόμενο ζργο ανά εξωτερικό ςυνεργάτθ, ανζρχεται
ςυνολικά ςε 2.000,00 ευρϊ (€ 2.000,00) ςυμπεριλαμβανομζνου τυχόν Φ.Ρ.Α. και των νόμιμων κρατιςεων και
ειςφορϊν (μεικτό ποςό) ανά ανκρωπομινα.
4.2
Το φψοσ τθσ αμοιβισ κα αντιςτοιχεί ςτθ διάρκεια του ζργου, ςφμφωνα με όςα ειδικότερα οριςκοφν
ςτθ Σφμβαςθ με τον εξωτερικό ςυνεργάτθ.
4.3
Η αμοιβι κα καταβάλλεται δεδουλευμζνθ και τμθματικά, κατά προτίμθςθ ςε μθνιαία βάςθ, ανάλογα
με τθν πρόοδο του ζργου και τθν παραλαβι των προβλεπόμενων παραδοτζων, όπωσ ειδικότερα κα ορίηεται
ςτθ Σφμβαςθ, θ δε εξόφλθςι τθσ κα γίνει μετά τθν ολοκλιρωςθ και τελικι παραλαβι του ζργου από το ΙΚΥ.
4.4
Η αμοιβι κα καταβάλλεται εντόσ ςαράντα πζντε (45) θμερϊν από τθν θμερομθνία προςικουςασ
υποβολισ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και ενδεικτικά: (α) πιςτοποίθςθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου
από το αρμόδιο όργανο του ΙΚΥ, (β) τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν για το παραςχεκζν ζργο, ςυνοδευόμενου
από τα απαραίτθτα κατά νόμο παραςτατικά (φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα κ.λπ.) και (γ)
υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν.1599/86 περί υπαγωγισ ι μθ του εξωτερικοφ ςυνεργάτθ ςτο άρκρο 39 του ν.
4387/2016 περί εργοδοτικϊν ειςφορϊν.
4.5
Οι παραπάνω καταβολζσ (ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ) κακϊσ και θ εξόφλθςθ του ανταλλάγματοσ τελοφν
υπό τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ.
4.6

Το ΙΚΥ δεν ζχει οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςθ ζναντι του εξωτερικοφ ςυνεργάτθ.

5.

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ

Ο εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ κα υπζχει τισ εξισ υποχρεϊςεισ ζναντι του ΙΚΥ όπωσ κα εξειδικευκοφν ςτθ
Σφμβαςθ:
5.1
Να ανταποκρίνεται άμεςα ςτισ εντολζσ και τισ οδθγίεσ του ΙΚΥ και να εκτελεί προςθκόντωσ το ζργο
που του ανατίκεται, εντόσ των χρονικϊν ορίων που κζτει το ΙΚΥ, ςτο πλαίςιο των αναγκϊν και απαιτιςεων για
τθν απρόςκοπτθ και προςικουςα εκτζλεςθ του Ρρογράμματοσ.
5.2
Να υλοποιιςει το ζργο με πνεφμα ςυνεργαςίασ με τουσ υπαλλιλουσ, ςυνεργάτεσ και ςτελζχθ του ΙΚΥ
και κατά τρόπο που να μθν παρακωλφει τθν ομαλι εξζλιξθ του ζργου και εν γζνει τθν λειτουργία του ΙΚΥ.
5.3
Να τθρεί πλιρθ εχεμφκεια ςχετικά με τθν οργάνωςθ, το περιεχόμενο και τα αποτελζςματα του ζργου,
αλλά και όλων των ςτοιχείων που περιζρχονται ςε γνϊςθ του, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωπικϊν
δεδομζνων που ενδεχομζνωσ επεξεργαςκεί για λογαριαςμό του ΙΚΥ, υποχρεοφμενοσ μεταξφ άλλων να
ςυνάψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ επεξεργαςίασ δεδομζνων όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 28 του Γενικοφ Κανονιςμοφ
Ρροςταςίασ Δεδομζνων.
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5.4
Να μθν διακζτει ι χρθςιμοποιεί μζροσ ι το ςφνολο του ζργου για οποιοδιποτε λόγο χωρίσ τθν
προθγοφμενθ γραπτι ζγκριςθ του ΙΚΥ.
5.5
Να υλοποιεί το ζργο αυτοπροςϊπωσ και να μθν εκχωριςει εν όλω ι εν μζρει ςε τρίτουσ οποιοδιποτε
δικαίωμα ι υποχρζωςι του ζναντι του ΙΚΥ.
6.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ –ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

6.1

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν μόνο φυςικά πρόςωπα τα οποία πλθροφν ςωρευτικά τισ κατωτζρω
προχποκζςεισ:

6.1.1 Είναι κάτοχοι πτυχίου ι διπλϊματοσ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ(ΑΕΙ) τθσ θμεδαπισ ι
αναγνωριςμζνου ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ,
6.1.2 Είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ) ςε επεξεργαςία
κειμζνων, υπολογιςτικά φφλλα και υπθρεςίεσ διαδικτφου.
6.1.3 Δεν εμπίπτουν ςτα κωλφματα διοριςμοφ του άρκρου 8 του ν. 3528/2007 ςφμφωνα με το οποίο δεν
μπορεί να επιλεγεί όποιοσ: α) ζχει καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για
κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία
δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ κακ' υποτροπι,
ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι
οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ· β) είναι υπόδικοσ και ζχει παραπεμφκεί με τελεςίδικο
βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα
παραγράφθκε· γ) ζχει, λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα πολιτικά του δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί
θ ςτζρθςθ αυτι· δ) τελεί υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ.
6.2

Οι άνδρεσ υποψιφιοι κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ τουσ ι να ζχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ.

6.3

Τα ανωτζρω προςόντα αποτελοφν προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ και δεν
μοριοδοτοφνται.

7.

ΜΟΡΙΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

7.1 Βακμόσ πτυχίου ι διπλϊματοσ ΑΕΙ, με ακρίβεια δφο (2) δεκαδικϊν ψθφίων (5 - 10 μόρια). Μοριοδοτείται ζνα (1) μόνο πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ, το οποίο δθλϊνεται ςτθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ.
Στθν περίπτωςθ πτυχίου/διπλϊματοσ τθσ αλλοδαπισ, θ αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ ι αξιολογικισ
κλίμακασ του τίτλου ςπουδϊν προσ τθν βακμολογικι κλίμακα των τίτλων ςπουδϊν ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ,
κακορίηεται βάςει βεβαίωςθσ από τον αρμόδιο φορζα (ΔΟΑΤΑΡ). Στθν αξιολογικι κλίμακα «Καλϊσ»,
«Λίαν Καλϊσ» και «Άριςτα», αντιςτοιχοφν 5, 7,5 και 10 μόρια ενϊ ςτθν περίπτωςθ που δεν βεβαιϊνεται
αντιςτοιχία βακμοφ ι αξιολογικισ κλίμακασ χορθγοφνται 5 μόρια.
7.2 Βακμόσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν (Μάςτερ), με ακρίβεια δφο (2) δεκαδικϊν ψθφίων (5 - 10 μόρια). Στθν περίπτωςθ που ςτον μεταπτυχιακό αναγράφεται μόνο θ αξιολογικι κλίμακα «Καλϊσ», «Λίαν
Καλϊσ», «Άριςτα», χορθγοφνται 5, 7,5, και 10 μόρια αντιςτοίχωσ. Μοριοδοτείται μόνο ζνασ (1) μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν (Μάςτερ).
Στθν περίπτωςθ μεταπτυχιακοφ τίτλου τθσ αλλοδαπισ, θ αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ ι αξιολογικισ
κλίμακασ του μεταπτυχιακοφ τίτλου προσ τθν βακμολογικι κλίμακα ι αξιολογικι κλίμακα
μεταπτυχιακϊν τίτλων τθσ θμεδαπισ, κακορίηεται βάςει βεβαίωςθσ από τον αρμόδιο φορζα (ΔΟΑΤΑΡ).
Στθν αξιολογικι κλίμακα «Καλϊσ», «Λίαν Καλϊσ» και «Άριςτα», αντιςτοιχοφν 5, 7,5 και 10 μόρια ενϊ
ςτθν περίπτωςθ που δεν βεβαιϊνεται αντιςτοιχία βακμοφ ι αξιολογικισ κλίμακασ χορθγοφνται 5 μόρια.
7.3 Διδακτορικόσ τίτλοσ: Χορθγοφνται 15, 20 και 25 μόρια αντιςτοίχωσ ςτθν κλίμακα «Καλϊσ», «Λίαν
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Καλϊσ» και «Άριςτα» ενϊ ςτθν περίπτωςθ που δεν αναγράφεται αξιολογικι κλίμακα χορθγοφνται 15
μόρια. Μοριοδοτείται ζνασ (1) μόνο διδακτορικόσ τίτλοσ.
Στθν περίπτωςθ διδακτορικοφ τίτλου τθσ αλλοδαπισ, θ αντιςτοιχία τθσ αξιολογικισ κλίμακασ του
μεταπτυχιακοφ τίτλου προσ τθν αξιολογικι κλίμακα διδακτορικϊν τίτλων τθσ θμεδαπισ, κακορίηεται
βάςει βεβαίωςθσ από τον αρμόδιο φορζα (ΔΟΑΤΑΡ) ενϊ ςτθν περίπτωςθ που δεν βεβαιϊνεται
αντιςτοιχία αξιολογικισ κλίμακασ χορθγοφνται 15 μόρια.
7.4 Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ: Χορθγοφνται 3, 5 και 7 μόρια για τθν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ξζνθσ
γλϊςςασ επιπζδου Β2, Γ1 και Γ2 αντιςτοίχωσ. Σε περίπτωςθ κατοχισ πλζον του ενόσ τίτλου για τθν ίδια
ξζνθ γλϊςςα, μοριοδοτείται μόνο ο ανϊτεροσ. Μοριοδοτείται θ γνϊςθ μόνο μίασ (1) ξζνθσ γλϊςςασ.
8.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ – ΕΛΕΓΧΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

8.1. Κάκε ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να υποβάλει, επί ποινι αποκλειςμοφ, μόνον μια αίτθςθ που πρζπει να
είναι ςυμπλθρωμζνθ ωσ προσ όλα τα υποχρεωτικά πεδία τθσ.
8.2 Οι υποψιφιοι οφείλουν να αποςτείλουν –ωσ ςυνθμμζνα ζγγραφα- ςτθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου: dioikisi@iky.gr, το αργότερο ζωσ 3/12/2020, ϊρα: 14:00, τα εξισ:
 τθν αίτθςθ του παραρτιματοσ 2 τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ, με ςυμπλθρωμζνα όλα τα υποχρεωτικά
πεδία και χωρίσ καμία παράλειψθ και
 Τπεφκυνθ Διλωςθ (ΤΔ) του ν. 1599/1986 –με βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ μζςω του
www.gov.gr– ότι:
i. ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ υπ’ αρικμ. 20535/1711-2020 πρόςκλθςθσ,
ii. ζχει υποβάλει μία μόνο αίτθςθ ςτο πλαίςιο τθσ υπ’ αρικμ. 20535/17-11-2020 πρόςκλθςθσ,
iii. δεν εμπίπτει ςτα κωλφματα διοριςμοφ του άρκρου 8 του ν. 3528/2007 ςφμφωνα με το οποίο δεν
μπορεί να επιλεγεί όποιοσ: α) ζχει καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για
κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία
δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ κακ'
υποτροπι, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ
ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ· β) είναι υπόδικοσ και ζχει
παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ
περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε· γ) ζχει, λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα πολιτικά του
δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι· δ) τελεί υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ.
8.3
Μετά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ, γνωςτοποιείται ςτον υποψιφιο ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ αίτθςισ
του με μινυμα ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του αποςτολζα.
8.4
Κάκε Αίτθςθ επζχει κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του ν. 1599/1986 και δεν επιτρζπεται να διορκωκεί
μετά τθν υποβολι τθσ.
8.5
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των θλεκτρονικϊν Αιτιςεων, καταρτίηεται αυτομάτωσ και
αναρτάται ςτον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ (www.iky.gr), Πίνακασ Κατάταξθσ κατά φκίνουςα ςειρά
μοριοδότθςθσ, βάςει των ςτοιχείων που διλωςαν οι ίδιοi οι υποψιφιοι. Στον Ρίνακα Κατάταξθσ
αναγράφονται οι αρικμοί πρωτοκόλλου των Αιτιςεων και τα μόρια που ςυγκζντρωςαν οι υποψιφιοι.
8.6
Για τυχόν λανκαςμζνθ καταχϊριςθ από το ΙΚΥ, οι υποψιφιοι δφνανται, εντόσ τριϊν (3)
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ του Ρίνακα Κατάταξθσ, να υποβάλλουν ςτο ΙΚΥ
αντιρριςεισ αποςτζλλοντασ ςχετικό μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν διεφκυνςθ dioikisi@iky.gr.
8.7
Σε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ καταχϊριςθσ από το ΙΚΥ, διορκϊνεται ο Ρίνακασ Κατάταξθσ και αναρτάται
ο ορκόσ πίνακασ (ανακοινοποίθςθ ςτο ορκό) ςτθν ιςτοςελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr).
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8.8
Στθ ςυνζχεια το ΙΚΥ, για τθν κάλυψθ των 14 κζςεων, καλεί τουσ 14 πρϊτουσ υποψιφιουσ του Ρίνακα
Κατάταξθσ κακϊσ και όςουσ ιςοβακμοφν ςτθν τελευταία κζςθ, προκειμζνου να υποβάλουν -ςε ζντυπθ μορφι
και εντόσ προκεςμίασ που κζτει το ΙΚΥ- τθν εκτυπωμζνθ θλεκτρονικι αίτθςθ υπογεγραμμζνθ και
ςυνοδευόμενθ από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν τεκμθρίωςθ τθσ επιλεξιμότθτασ κακϊσ και των
μοριοδοτθκειςϊν ιδιοτιτων, όπωσ αναφζρονται ςτθν θλεκτρονικι αίτθςι τουσ.
8.9.
Η εκτυπωμζνθ και υπογεγραμμζνθ αίτθςθ με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κα υποβλθκοφν
εντφπωσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο διάςταςθσ Α4 με τθν ζνδειξθ «Αίτθςθ ςτο πλαίςιο τθσ υπ’ αρικμ.
20535/17.11.2020 Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ», ο οποίοσ αποςτζλλεται ταχυδρομικά με
ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με εταιρεία ταχυμεταφορϊν ςτθν εξισ διεφκυνςθ: Κδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν (IKY)
– Τμιμα Διοίκθςθσ, Εκν. Αντιςτάςεωσ 41, 142 34 Ν. Ιωνία.
8.10 Το ΙΚΥ διατθρεί το δικαίωμα να αναηθτιςει αυτεπαγγζλτωσ ι να ηθτιςει από τουσ υποψιφιουσ
οποιοδιποτε πρόςκετο δικαιολογθτικό κρίνει ςκόπιμο για τθν απόδειξθ των ιδιοτιτων που διλωςαν ςτθν
αίτθςι τουσ.
8.11 Τα Δθλωκζντα Ρροςόντα (προαπαιτοφμενα και μοριοδοτοφμενα) των κεφ. 6 και 7 αντιςτοίχωσ,
πρζπει να υφίςτανται κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των Αιτιςεων και
πιςτοποιοφνται βάςει των ςχετικϊν νόμιμων δικαιολογθτικϊν όπωσ αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα 1.
8.12 Το ΙΚΥ ελζγχει του υποβλθκζντεσ φάκελουσ δικαιολογθτικϊν και ςτθν ςυνζχεια καταρτίηει και αναρτά
ςτθν ιςτοςελίδα του (www.iky.gr) τουσ Ρροςωρινοφσ Ρίνακεσ Επιλζξιμων και Μθ Επιλζξιμων υποψθφίων.
8.13 Αιτιςεισ υποψθφίων οι οποίεσ δεν ζχουν υποβλθκεί ςφμφωνα με τον ανωτζρω τρόπο ι/και δεν
υποβλικθκαν εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ ι/και δεν ςυνοδεφονται από τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά ι/και δεν αποδεικνφονται τα δθλωκζντα προςόντα (προαπαιτοφμενα και μοριοδοτοφμενα) ι
και δεν είναι πλιρωσ ςυμπλθρωμζνεσ ι/και περιλαμβάνουν ανακριβι ςτοιχεία, απορρίπτονται ωσ μθ
επιλζξιμεσ.
8.14 Κάκε υποψιφιοσ δικαιοφται να αςκιςει ζνςταςθ κατά των ανωτζρω Ρινάκων (επιλζξιμων και μθ
επιλζξιμων υποψθφίων) ενϊπιον του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΙΚΥ, εντόσ πζντε (5) εργάςιμων

θμερϊν από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τουσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΙΚΥ. Οι ενςτάςεισ (πλιρωσ
αιτιολογθμζνεσ και τεκμθριωμζνεσ) αςκοφνται μόνο εντφπωσ (όχι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) και
αποςτζλλονται ταχυδρομικά ςτο ΙΚΥ με τθν ζνδειξθ "Ζνςταςθ ςτο πλαίςιο τθσ υπ’ αρικμ.20535/17.11.2020
Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ" εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν (ςφραγίδα
ταχυδρομείου) από τθν ανάρτθςθ Ρροςωρινϊν Ρινάκων Επιλζξιμων και Μθ Επιλζξιμων υποψθφίων.
8.15 Μετά τθν εξζταςθ των ενςτάςεων ι τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, το ΙΚΥ
καταρτίηει τουσ Οριςτικοφσ Ρίνακασ Επιλεγζντων, Επιλαχόντων (αν υπάρχουν) και Μθ Επιλζξιμων
υποψθφίων, οι οποίοι εγκρίνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΙΚΥ και αναρτϊνται ςτον διαδικτυακό
τόπο του ΙΚΥ.
8.16
Για τθν κατάρτιςθ των ανωτζρω Οριςτικϊν Ρινάκων, ςε περίπτωςθ ιςοβακμίασ ςτθν τελευταία κζςθ,
διενεργείται κλιρωςθ ςτθν οποία δφνανται να παρίςτανται οι ιςοβακμοφντεσ υποψιφιοι οι οποίοι
ενθμερϊνονται υποχρεωτικά για τθν θμερομθνία και ϊρα που κα πραγματοποιθκεί θ κλιρωςθ, με ςχετικό
μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου το οποίο τουσ αποςτζλλεται δφο (2) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθν
πραγματοποίθςθ τθσ κλιρωςθσ.
8.17 Οι επιλεγζντεσ υποψιφιοι, με τθν ανακοίνωςθ του Ρίνακα επιλεγζντων υποψθφίων, καλοφνται να
προςζλκουν ςτο ΙΚΥ, εντόσ ςφντομθσ προκεςμίασ που κζτει το ΙΚΥ, για τθν υπογραφι Σφμβαςθσ ανάκεςθσ
ζργου. Στισ Συμβάςεισ εξειδικεφεται το αντικείμενο και οι λοιποί όροι του ζργου.
8.18

Η ανωτζρω διαδικαςία επιλογισ δφναται να επαναλθφκεί όςεσ φορζσ απαιτείται για τθν κάλυψθ των
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14 κζςεων.
9.

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1
Το ΙΚΥ λαμβάνει επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα που παρζχουν οι υποψιφιοι για το ςκοπό τθσ
αξιολόγθςισ τουσ και τθ ςφναψθ των ςυμβάςεων ζργου. Η επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για τθν εκπλιρωςθ
του κακικοντοσ του ΙΚΥ να υλοποιιςει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ το Ρρόγραμμα προσ εξυπθρζτθςθ του
δθμόςιου ςυμφζροντοσ.
9.2
Τα ανωτζρω προςωπικά δεδομζνα κα τθρθκοφν για το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται από τθν
κείμενθ νομοκεςία.
9.3
Κάκε υποψιφιοσ δικαιοφται να αςκιςει οποτεδιποτε τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ, διόρκωςθσ,
διαγραφισ και περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, αποςτζλλοντασ ςχετικό
αίτθμα ςτο ΙΚΥ (εγγράφωσ ςτθ διεφκυνςθ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41 14234 Ν. Ιωνία Αττικισ ι μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ dioikisi@iky.gr) κακϊσ επίςθσ και το δικαίωμα υποβολισ
καταγγελίασ ςτθν Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα (www.dpa.gr).
10.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

10.1 Η υποβολι θλεκτρονικισ αίτθςθσ και θ ςυμμετοχι του υποψιφιου ςτθ διαδικαςία επιλογισ ςυνιςτά
ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ.
10.2 Σε περίπτωςθ που υποψιφιοσ δεν προςζλκει εμπρόκεςμα για τθν υπογραφι Σφμβαςθσ κακϊσ και
κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζργου ςε περίπτωςθ πρόωρθσ λφςθσ τθσ Σφμβαςθσ για οποιοδιποτε λόγο,
επιλζγεται ο αμζςωσ επόμενοσ κατά ςειρά κατάταξθσ χωρίσ άλλθ διαδικαςία επιλογισ.
10.3 Το ΙΚΥ δφναται να διακόψει, αναβάλει ι επαναλάβει τθν παροφςα διαδικαςία. Η υποβολι αίτθςθσ
ενδιαφζροντοσ, δεν ςυνεπάγεται κακ’ οιοδιποτε τρόπο υποχρζωςθ του ΙΚΥ να καταρτίςει Σφμβαςθ.
11.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν παροφςα πρόςκλθςθ, οι υποψιφιοι μποροφν να απευκφνονται ςτο ΙΚΥ, ςτθν
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: dioikisi@iky.gr.

Η παροφςα πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςτο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ (http://www.iky.gr) και ςτθ «Διαφγεια».

Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαιλ Κουτςιλιζρθσ
Κακθγθτισ Ιατρικισ Σχολισ ΕΚΡΑ
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Παράρτθμα 1
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Για τθν πλθρότθτα του φακζλου δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι απαιτοφνται:
1.

Αντίγραφο πτυχίου ι διπλϊματοσ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ(ΑΕΙ) τθσ θμεδαπισ ι
αναγνωριςμζνου ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ.
Για τουσ τίτλουσ ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ απαιτείται και ςχετικι πράξθ αναγνϊριςθσ του ΔΙΚΑΤΣΑ ι
πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ του ΔΟΑΤΑΡ.
Για τθν μοριοδότθςθ τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ απαιτείται και βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ βακμοφ (ι
αξιολογικισ κλίμακασ) από τον αρμόδιο φορζα (ΔΟΑΤΑΡ ι ΔΙΚΑΤΣΑ) εάν δεν αναγράφεται ςτθν ςχετικι
πράξθ αναγνϊριςθσ ιςοτιμίασ ενϊ ςτθν περίπτωςθ που δεν βεβαιϊνεται αντιςτοιχία βακμοφ ι
αξιολογικισ κλίμακασ χορθγοφνται 5 μόρια.

2.

Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (Η/Τ)
Η γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ ςε κζματα α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ)
υπθρεςιϊν διαδικτφου αποδεικνφεται ωσ εξισ:

2.1

Με πιςτοποιθτικά Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ που εκδίδονται από φορείσ οι οποίοι
πιςτοποιοφνται από τον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ
Ρροςανατολιςμοφ (ΕΟΡΡΕΡ) ι ζχουν εκδοκεί από τον ΟΕΕΚ. Λοιπά παραςτατικά (βεβαιϊςεισ
εξεταςτικϊν κζντρων, κάρτεσ δεξιοτιτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.

2.2

Με τίτλουσ ςπουδϊν, τριτοβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ειδικότθτασ
Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ ι με τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι/και μεταπτυχιακοφσ,
Ρανεπιςτθμιακισ ι/και Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, από τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων
προκφπτει ότι οι υποψιφιοι ζχουν παρακολουκιςει τζςςερα τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι
κατ’ επιλογι, Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ. Οι υποψιφιοι τθσ Ρανεπιςτθμιακισ και
Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ αποδεικνφουν επαρκϊσ τθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ ακόμθ και με μόνθ τθν
υποβολι βεβαιϊςεων τμθμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τισ οποίεσ πιςτοποιείται ότι παρακολοφκθςαν επιτυχϊσ,
ςε προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό επίπεδο, τζςςερα (4) εξαμθνιαία μακιματα τα οποία κατά τθν
εκτίμθςθ του τμιματοσ εμπίπτουν ςτθν περιοχι τθσ Ρλθροφορικισ ι του χειριςμοφ Η/Υ.

2.3

Με πιςτοποιθτικά από φορείσ τθσ αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυνοδεφονται από ςχετικι
απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ περί τθσ αντιςτοίχιςθσ τουσ.

3.

Αντίγραφο μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν (Μάςτερ), ο οποίοσ δθλϊκθκε ςτθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ.
Για τουσ μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ (Μάςτερ) τθσ αλλοδαπισ απαιτείται και ςχετικι πράξθ αναγνϊριςθσ
του ΔΙΚΑΤΣΑ ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ του ΔΟΑΤΑΡ.
Για τθν μοριοδότθςθ μεταπτυχιακοφ τίτλου (Μάςτερ) τθσ αλλοδαπισ απαιτείται και βεβαίωςθ
αντιςτοιχίασ βακμοφ (ι αξιολογικισ κλίμακασ) από τον αρμόδιο φορζα (ΔΟΑΤΑΡ ι ΔΙΚΑΤΣΑ) εάν δεν
αναγράφεται ςτθν ςχετικι πράξθ αναγνϊριςθσ ιςοτιμίασ ενϊ ςτθν περίπτωςθ που δεν βεβαιϊνεται
αντιςτοιχία βακμοφ ι αξιολογικισ κλίμακασ χορθγοφνται 7,5 μόρια.

4.

Αντίγραφο διδακτορικοφ τίτλου ο οποίοσ δθλϊκθκε ςτθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ.
Για τουσ διδακτορικοφσ τίτλουσ τθσ αλλοδαπισ απαιτείται και ςχετικι πράξθ αναγνϊριςθσ του ΔΙΚΑΤΣΑ ι
πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ του ΔΟΑΤΑΡ.
Για τθν μοριοδότθςθ διδακτορικοφ τίτλου τθσ αλλοδαπισ απαιτείται και βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ βακμοφ
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ι αξιολογικισ κλίμακασ από τον αρμόδιο φορζα (ΔΟΑΤΑΡ ι ΔΙΚΑΤΣΑ) εάν δεν αναγράφεται ςτθν ςχετικι
πράξθ αναγνϊριςθσ ιςοτιμίασ ενϊ ςτθν περίπτωςθ που δεν βεβαιϊνεται αντιςτοιχία βακμοφ ι
αξιολογικισ κλίμακασ χορθγοφνται 15 μόρια.
5.

Πιςτοποιθτικό Γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ θ οποία δηλϊθηκε ςτην αίτηςη υποψηφιότητασ.
Ρροςκομίηονται πιςτοποιθτικά για τθν γνϊςθ όςων ξζνων γλωςςϊν δθλϊκθκαν ςτθ αίτθςθ
υποψθφιότθτασ.
Η γνϊςθ και το επίπεδο γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2) αποδεικνφεται
βάςει του άρκρου 28 του π.δ. 50/2001 «Προςόντα Διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του Δθμόςιου Σομζα »,
όπωσ ιςχφει.

6.

Ζγγραφα

6.1
Δθμόςια ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από Υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου
δθμόςιου τομζα (π.χ. τίτλοι ςπουδϊν, βεβαιϊςεισ κλπ) υποβάλλονται ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των
πρωτότυπων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ, τθρουμζνων των διατάξεων του Ν. 4727/2020 για τα
θλεκτρονικά ζγγραφα.
6.2
Ιδιωτικά ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί ςτθν Ελλάδα υποβάλλονται ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα που
ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι ζχουν κεωρθκεί από αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ και φορείσ του ευρφτερου
δθμόςιου τομζα, τθρουμζνων των διατάξεων του Ν. 4727/2020 για τα θλεκτρονικά ζγγραφα.
6.3
Ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί ςτθν αλλοδαπι υποβάλλονται ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα που ζχουν
επικυρωκεί από δικθγόρο και ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά που γίνεται από τθν
αρμόδια Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν, από τθν Ρρεςβεία ι το Ρροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν
Ελλάδα, από δικθγόρο ι από άμιςκο διερμθνζα διοριςμζνο βάςει του ν. 148/26.12.1913/01.02.1914.
-----------------------------------------

9/10

ΑΔΑ: 98ΗΛ46ΜΤΛΗ-Θ0Ξ
Παράρτθμα 2
ΑΙΣΗΗ
Για πρόςλθψθ με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου
Ρροσ το Κδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν

Θζμα: Υπ' αρικμ. πρωτ: 20535/17.11.2020 Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ.
Πνομα:
Επϊνυμο:
Πνομα πατρόσ:
Πνομα μθτρόσ:
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Δθλϊνω ότι κατζχω:
1. Απαιτοφμενα Ρροςόντα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 6 τθσ Ρρόςκλθςθσ και ειδικότερα:
α) Ρτυχίο: .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Βακμόσ Ρτυχίου: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
(β)
Ριςτοποιθτικό γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ) ςε επεξεργαςία κειμζνων,
υπολογιςτικά φφλλα και υπθρεςίεσ διαδικτφου: ...............................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(γ) Για τουσ άρρενεσ υποψθφίουσ Ριςτοποιθτικό Στρατολογικισ Κατάςταςθσ τφπου Α’.
2. Ρρόςκετα/Μοριοδοτοφμενα Ρροςόντα, όπωσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 7 τθσ Ρρόςκλθςθσ:
α) Βακμόσ πτυχίου με ακρίβεια δφο δεκαδικϊν ψθφίων : ...............................................................................
β)Τίτλοσ Μεταπτυχιακοφ: .......................................................................................................................................
.....……………………………………………………………………………………………………………………………..........................................
Βακμόσ Μεταπτυχιακοφ με ακρίβεια δφο δεκαδικϊν ψθφίων : ………………………………..................................
γ)Τίτλοσ Διδακτορικοφ: ...........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................
Αξιολογικι κλίμακα Διδακτορικοφ : ………………………………………………………………………………...................................
δ) Ξζνθ Γλϊςςα: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Επίπεδο Ξζνθσ Γλϊςςασ : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ημερομθνία: ................................ 2020
Ο/Η αιτϊν/οφςα

10/10

