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Αθήνα, 06-07-2021
Αρ. Πρωτ.: 7111

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την Υποβολή Πρoτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus+
Έχοντας υπόψη:
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 τού Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις».
3)Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (A΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
από τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (A΄ 184) και ισχύει.
4)Τις διατάξεις της παρ. θ του άρθρου 23 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
5)Tον 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.
6)Τις διατάξεις του Π.Δ. 321/1999 (Α΄ 306) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών».
7)Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
8)Την υπ’ αριθμ. 105280/Ζ1/21-08-2020 (ΥΟΔΔ 650) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)».
9)Την Απόφαση της 18ης/10-06-2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.,
σχετικά με την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνεργάτες/αναδόχους, στο
πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα.
10)Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.).
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11)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»).
12)Την επείγουσα ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών και απρόσκοπτης
ολοκλήρωσης του προγράμματος Erasmus+.
13)Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκύπτει θα βαρύνει το management fee του
προγράμματος Erasmus+.
Απευθύνει
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την υποβολή Προτάσεων από ενδιαφερόμενους αναδόχους (φυσικά πρόσωπα –
ελεύθερους επαγγελματίες) προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου,
για την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+, υπό τους
κατωτέρω κωδικούς έργων.

ΕR.1 - (8) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
1.1 Διάρκεια του έργου
Το έργο υλοποιείται κατόπιν σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου δωδεκάμηνης
διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης και σε κάθε περίπτωση εντός της διάρκειας των
συμβάσεων που θα συνάπτει το Ι.Κ.Υ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως Εθνική Μονάδα
του προγράμματος Erasmus+.
1.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου
Ο εξωτερικός συνεργάτης/ανάδοχος καλείται να συμβάλλει στη τεχνική υποστήριξη της
αποδοτικής και αποτελεσματικής οικονομικής, διοικητικής και επιχειρησιακής
διαχείρισης σχεδίων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των δράσεων του IKY/ΕΜΣ
ERASMUS+. Ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, οι εργασίες του θα αφορούν σε:





Έλεγχο επιλεξιμότητας των υποβληθεισών αιτήσεων και αξιολόγηση των
ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων των χρηματοδοτούμενων φορέων
Διενέργεια ελέγχων για την επαλήθευση της ορθής και αποτελεσματικής
υλοποίησης των σχεδίων
Σύνταξη και επιμέλεια οδηγιών και εγγράφων όπως υπαγορεύουν εκάστοτε
υποδείξεις της ΕΕ και οι απαιτήσεις από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
Οποιαδήποτε άλλη εργασία είναι απαραίτητη για την έγκριση την
χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και ολοκλήρωση των σχεδίων

1.3 Απαραίτητα προσόντα




Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ). Σε περίπτωση πτυχίων του εξωτερικού
είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναγνώρισης και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή
επαγγελματική αναγνώριση από το Σ.Α.Ε.Π.
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR- Common European Framework of
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Reference for Languages). Η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας γίνεται από
πιστοποιητικά που είναι δεκτά από τον Α.Σ.Ε.Π.
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η πιστοποίηση γίνεται από πιστοποιητικά που
είναι δεκτά από τον Α.Σ.Ε.Π.

1.4 Μοριοδοτούμενα προσόντα
 Βαθμός Πτυχίου ΑΕΙ (10 μόρια)
 Ένας (1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επίπεδο Masters (15 μόρια)
 Ένας (1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επίπεδο Διδακτορικού (25 μόρια)
 Εργασιακή εμπειρία (20 μόρια)
 Συνέντευξη (30 μόρια)
1.5 Συνεκτιμώμενα προσόντα
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ισπανικής γλώσσας και
εργασιακή εμπειρία αντίστοιχη.
ΕR.2 - (3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
2.1 Διάρκεια του έργου
Το έργο υλοποιείται κατόπιν σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας,
με δυνατότητα παράτασης και σε κάθε περίπτωση εντός της διάρκειας των συμβάσεων που
θα συνάπτει το Ι.Κ.Υ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως Εθνική Μονάδα του προγράμματος
Erasmus+.
2.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου
Ο εξωτερικός συνεργάτης /ανάδοχος καλείται να συμβάλλει στην τεχνική υποστήριξη της
διαχείρισης των πληροφοριακών υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών του Ι.Κ.Υ.
Αναλυτικά το έργο θα περιγραφεί στη σύμβαση μεταξύ Ι.Κ.Υ. και αναδόχου.
Ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά:
 Εγκατάσταση – αναβαθμίσεις λογισμικού ERASMUS+
 Διαχείριση (administration) λογισμικών για Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής
(ERASMUS+ LINK – OEET – MOBILITY TOOL- Organisation registration (OID).)
 Ηλεκτρονική (e-mail) και τηλεφωνική υποστήριξη δικαιούχων για τεχνικά θέματα
στους δικαιούχους σχετικά με την διαχείριση των EULOGIN λογαριασμών
 Δημιουργία ερωτημάτων (QUERΙES) στο ERASMUS+LINK για έκδοση συμβάσεων
– στατιστικών στοιχείων
 Παρακολούθηση της διαδικτυακής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(NAconnECt Wiki) για διαμοιρασμό εγγράφων και ενημερώσεων σχετικών με το
ERASMUS+
 Επικοινωνία (ticketing) μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (IMT) με HELPDESC για επίλυση προβλημάτων, υποστήριξη,
γνωστοποίηση αναγκών σχετικά με το λογισμικό του EPlusLink και με τις άλλες
διαδικτυακές πλατφόρμες
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Τεχνική υποστήριξη στους δικαιούχους σχετικά με την διαχείριση των EULOGIN
λογαριασμών
Ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών του ΙΚΥ
Διαχείριση συστημάτων του ΙΚΥ
Τεχνική υποστήριξη τηλεδιασκέψεων-τηλεργασίας.
Τεχνική υποστήριξη των χρηστών του ΙΚΥ (ενδεικτικά: emails, θέματα δικτύου,
ρυθμίσεις αναβαθμίσεις υπολογιστών)
Συντήρηση-επέκταση ΟΠΣ του ΙΚΥ

2.3 Απαραίτητα προσόντα
 Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) με κατεύθυνση στην Επιστήμη
Υπολογιστών/Πληροφορικής ή συναφές με αυτό γνωστικό πεδίο. Σε περίπτωση
πτυχίων του εξωτερικού είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναγνώρισης και ισοτιμίας από
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή επαγγελματική αναγνώριση από το Σ.Α.Ε.Π.
 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR - Common European Framework of
Reference for Languages). Η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας γίνεται από
πιστοποιητικά που είναι δεκτά από τον Α.Σ.Ε.Π.
2.4 Μοριοδοτούμενα προσόντα
 Βαθμός Πτυχίου ΑΕΙ (10 μόρια)
 Ένας (1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επίπεδο Masters (15 μόρια)
 Ένας (1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επίπεδο Διδακτορικού (25 μόρια)
 Εργασιακή εμπειρία (20 μόρια)
 Συνέντευξη (30 μόρια)
2.5 Συνεκτιμώμενα προσόντα
Επαγγελματική εμπειρία, αλλά όχι αποκλειστικά στη διαχείριση έργων Πληροφορικής
με περιεχόμενο τη συντήρηση, λειτουργία και αναβάθμιση πληροφοριακών
συστημάτων, τη συντήρηση και υποστήριξη δικτύου Η/Υ. Γνώση και εμπειρία, αλλά
όχι αποκλειστικά, σε (ενδεικτικά):
- Microsoft SQL Server
- Επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή στατιστικών
- SQL
- Excel
- Google Analytics
- Facebook Analytics
ή
Γνώση και εμπειρία σε:
- Java και JavaEE
- JEE Application Servers (GlassFish, Wildfly)
- Web services SOAP & REST
ή
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Γνώση και εμπειρία σε:
- Oracle DBMS
- Oracle forms, reports
- Oracle ADF
- Oracle PL/SQL
- Web services SOAP & REST
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ισπανικής γλώσσας.
ΕR.3 - (1) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
3.1 Διάρκεια του έργου
Το έργο υλοποιείται κατόπιν σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας,
με δυνατότητα παράτασης και σε κάθε περίπτωση εντός της διάρκειας των συμβάσεων που
θα συνάπτει το Ι.Κ.Υ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως Εθνική Μονάδα του προγράμματος
Erasmus+.
3.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου
Ο εξωτερικός συνεργάτης/ανάδοχος καλείται να συμβάλλει στην υποστήριξη των
δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, ενημέρωσης και διάδοσης των δράσεων του IKY/ΕΜΣ
ERASMUS+. Αναλυτικά το έργο θα περιγραφεί στη σύμβαση μεταξύ Ι.Κ.Υ. και του
αναδόχου.
 Τεχνική κάλυψη επικοινωνίας του ΙΚΥ
 Διαχείριση-Δημοσιεύσεις στις ιστοσελίδες του ΙΚΥ
 Διαχείριση-Δημοσιεύσεις στα social media του ΙΚΥ
 Δημιουργία videos
 Δημιουργία εφαρμογών και webforms
 Δημιουργία-αποστολή Newsletter
 Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων
 Δημιουργία και συντήρηση σχετικών εφαρμογών του ΙΚΥ
3.3 Απαραίτητα προσόντα
 Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακός τίτλος σε συνάφεια με το
έργο. Σε περίπτωση πτυχίων του εξωτερικού είναι απαραίτητη η ύπαρξη
αναγνώρισης και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή επαγγελματική αναγνώριση από
το Σ.Α.Ε.Π.
 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR-Common European Framework of
Reference for Languages). Η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας γίνεται από
πιστοποιητικά που είναι δεκτά από τον Α.Σ.Ε.Π
3.4 Μοριοδοτούμενα προσόντα
 Βαθμός Πτυχίου ΑΕΙ (10 μόρια)
 Ένας (1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επίπεδο Masters (15 μόρια)
 Ένας (1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επίπεδο Διδακτορικού (25 μόρια)
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Εργασιακή εμπειρία (20 μόρια)
Συνέντευξη (30 μόρια)

3.5 Συνεκτιμώμενα προσόντα
Γνώση και εμπειρία σε:
- Διαχείριση ιστοσελίδων
- Διαχείριση social media
- Ανάπτυξη-συντήρηση web εφαρμογών
- Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το έργο
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας( έχει αναφερθεί στο 3.3 ως απαραίτητο προσόν)
ή και άλλων γλωσσών
ΕR.4 - (3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
4.1 Διάρκεια του έργου
Το έργο υλοποιείται κατόπιν σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου δωδεκάμηνης
διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης και σε κάθε περίπτωση εντός της διάρκειας των
συμβάσεων που θα συνάπτει το Ι.Κ.Υ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως Εθνική Μονάδα
του προγράμματος Erasmus+.
4.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου
Ο εξωτερικός συνεργάτης/ανάδοχος καλείται, αλλά όχι αποκλειστικά, να συμβάλλει σε:




διενέργεια οικονομικών ελέγχων, σύμφωνα με το είδος και το αντικείμενο που
προδιαγράφονται σχετικώς στις δράσεις IKY/ΕΜΣ ERASMUS+
έλεγχο της χρηματοοικονομικής ικανότητας (financial capacity) των δικαιούχων
του και των δράσεων του IKY/ΕΜΣ ERASMUS+
κατάρτιση εγγράφων και σύνταξη των απαιτούμενων οδηγιών σύμφωνα με την
ισχύουσα εθνική φορολογική νομοθεσία σε σχέση με τις επιχειρησιακές και
διοικητικές ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων του IKY/ΕΜΣ ERASMUS+
από τους φορείς

4.3 Απαραίτητα προσόντα
 Πτυχίο οικονομικών επιστημών ή οικονομικής επιστήμης ή λογιστικής ή/και
χρηματοοικονομικής ή χρηματοοικονομικής και τραπεζικής ή οργάνωσης και
διοίκησης επιχειρήσεων ή διοίκησης επιχειρήσεων ή διοίκησης επιχειρήσεων και
οργανισμών ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή επαγγελματική αναγνώριση από το Σ.Α.Ε.Π.
 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η πιστοποίηση γίνεται με τα πιστοποιητικά
που είναι δεκτά από τον Α.Σ.Ε.Π.
4.4 Μοριοδοτούμενα προσόντα
 Βαθμός Πτυχίου ΑΕΙ (10 μόρια)
 Ένας (1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επίπεδο Masters (15 μόρια)
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Ένας (1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επίπεδο Διδακτορικού (25 μόρια)
Εργασιακή εμπειρία (20 μόρια)
Συνέντευξη (30 μόρια)

4.5 Συνεκτιμώμενα προσόντα
Εμπειρία στον οικονομικό έλεγχο Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών
σε σχέση με τη λειτουργία ευρωπαϊκών ή/και συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων και σε εργασίες που σχετίζονται με:
 τον έλεγχο πλήρωσης των οικονομικών προϋποθέσεων επιχορήγησης,
 τον έλεγχο επιλεξιμότητας των δαπανών,
 τον έλεγχο των παραστατικών και αποδείξεων δαπανών,
 την εν γένει συμμόρφωση με τους οικονομικούς όρους του προγράμματος και τη
φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία,
 τον έλεγχο οικονομικής επάρκειας,
 τη συγγραφή οικονομικών αναφορών και εκθέσεων πορισμάτων οικονομικών
ελέγχων.
 Τη λειτουργία εσωτερικών οικονομικών ελέγχων,
 καθώς επίσης:
 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η πιστοποίηση γίνεται με τα πιστοποιητικά
που είναι δεκτά από τον Α.Σ.Ε.Π.
 Άδεια λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
 Προϋπηρεσία ως ελεγκτής ή δόκιμος ελεγκτής σε εταιρία ορκωτών λογιστών και
ελεγκτών ή προϋπηρεσία ως λογιστής ή εσωτερικός ελεγκτής στον ιδιωτικό ή τον
δημόσιο τομέα.
 Κάτοχος πιστοποιητικού ACCA ή CFA ή CIA ή αναλόγου πιστοποιημένου από εθνικό
ή διεθνή οργανισμό.
 Γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή της Ισπανικής γλώσσας
ΕR.5 - (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
5.1 Διάρκεια του έργου
Το έργο υλοποιείται κατόπιν σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας,
με δυνατότητα παράτασης και σε κάθε περίπτωση εντός της διάρκειας των συμβάσεων που
θα συνάπτει το Ι.Κ.Υ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως Εθνική Μονάδα του προγράμματος
Erasmus+.
5.2 Συνοπτική περιγραφή του έργο
Ο εξωτερικός συνεργάτης/ανάδοχος καλείται να συμβάλλει στην υποστήριξη της
διαχείρισης των εσωτερικών λειτουργιών, συστημάτων και εφαρμογών του
Ι.Κ.Υ/ERASMUS+. Αναλυτικά το έργο θα περιγραφεί στη σύμβαση μεταξύ Ι.Κ.Υ. και
αναδόχου. Ενδεικτικά:
Ο εξωτερικός συνεργάτης/ανάδοχος καλείται να συμβάλλει στον σχεδιασμό, υλοποίηση και
παρακολούθηση διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του IKY/ΕΜΣ ERASMUS+, ιδιαίτερα
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επιτηρώντας την εφαρμογή των κανόνων των διαδικασιών λειτουργίας και όρων
διαπίστευσης του ΙΚΥ με ISO.
5.3 Απαραίτητα προσόντα
 Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ) ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχων πτυχίων
ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή έχοντα επαγγελματική
αναγνώριση από το Σ.Α.Ε.Π.
5.4 Μοριοδοτούμενα προσόντα
 Βαθμός Πτυχίου ΑΕΙ (10 μόρια)
 Ένας (1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επίπεδο Masters (15 μόρια)
 Ένας (1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επίπεδο Διδακτορικού (25 μόρια)
 Εργασιακή εμπειρία (20 μόρια)
 Συνέντευξη (30 μόρια)
5.5 Συνεκτιμώμενα προσόντα
 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR-Common European Framework of
Reference for Languages).
 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η πιστοποίηση γίνεται με τα πιστοποιητικά
που είναι δεκτά από τον Α.Σ.Ε.Π.
 Εμπειρία σε συναφή με τα προς ανάθεση έργα
 Εμπειρία στην εφαρμογή διαδικασιών Εφαρμογής και Ελέγχων Ποιότητας
Λειτουργίας Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων.
ΕR.6 - (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
6.1. Διάρκεια του έργου
Το έργο υλοποιείται κατόπιν σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου δωδεκάμηνης
διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης και σε κάθε περίπτωση εντός της διάρκειας των
συμβάσεων που θα συνάπτει το Ι.Κ.Υ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως Εθνική Μονάδα
του προγράμματος Erasmus+.
6.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου:
Ο συνεργάτης/ανάδοχος καλείται να συμβάλλει α) στην γραμματειακή υποστήριξη, β)
στην υποστήριξη της οργάνωσης εκδηλώσεων, γ) σε εργασίες αρχειοθέτησης και
οργάνωσης υλικού, δ) στο χειρισμό του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ε) στη διακίνηση
της αλληλογραφίας.
6.3 Απαραίτητα προσόντα
 Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ) ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχων
πτυχίων ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή έχοντα
επαγγελματική αναγνώριση από το Σ.Α.Ε.Π.
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Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που γίνονται
δεκτά από τον Α.Σ.Ε.Π.
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων,
β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με τα
πιστοποιητικά που γίνονται δεκτά από τον Α.Σ.Ε.Π.
Εμπειρία δύο (2) ετών σε συναφή με τα προς ανάθεση έργα αλλά και ευρύτερη.

6.4 Μοριοδοτούμενα προσόντα
 Βαθμός Πτυχίου ΑΕΙ (10 μόρια)
 Ένας (1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επίπεδο Masters (15 μόρια)
 Ένας (1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επίπεδο Διδακτορικού (25 μόρια)
 Εργασιακή εμπειρία (20 μόρια)
 Συνέντευξη (30 μόρια)
6.5 Συνεκτιμώμενα προσόντα
 Καλή γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR-Common European Framework
of Reference for Languages
 Εμπειρία σε συναφή με τα προς ανάθεση έργα μεγαλύτερη των 2 ετών
7. ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑ
7.1 Κάθε υποψήφιος ανάδοχος έχει δικαίωμα να υποβάλει πρόταση για έναν μόνο κωδικό
έργου.
7.2 Δύνανται να υποβάλουν πρόταση για την παρούσα πρόσκληση:
 Φυσικά πρόσωπα Ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενδιαφερόμενος που έχει ιθαγένεια κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει άριστα στην Ελληνική γλώσσα
σε επίπεδο Γ2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.
 Οι άνδρες οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να
έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτές.

7.3 Δεν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από όσους:
 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 δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
 Λόγω καταδίκης έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή.
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Τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.

7.4 Δεν δύνανται να υποβάλουν πρόταση 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 ασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
7.5 Δεν δύνανται να υπογράψουν σύμβαση έργου δυνάμει της παρούσας προσκλήσεως
όσοι έχουν ενεργό σύμβαση έργου ή σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου με Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Μ.Κ.Ο.
7.6 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ή/και σύναψης σύμβασης δυνάμει της παρούσας
πρόσκλησης, φυσικά πρόσωπα ή ελεύθεροι επαγγελματίες, των οποίων έχει
καταγγελθεί σύμβαση με το Ι.Κ.Υ. με δική τους υπαιτιότητα, σε οποιοδήποτε
πρόγραμμα ή έργο.
7.7 Τα προσόντα των υποψηφίων αναδόχων θα πιστοποιούνται με τα προβλεπόμενα από
τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικά. Συνεκτιμώμενα προσόντα που δεν αποδεικνύονται
με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ή έγκυρες & έγκριτες συστατικές επιστολές, δεν
λαμβάνονται υπόψη.
7.8 Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, το έργο του εξωτερικού
συνεργάτη/αναδόχου υποχρεούται να εκτελείται στην έδρα του Ι.Κ.Υ., Λεωφ. Εθνικής
Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία ή/και εξ αποστάσεως, σε ώρες που θα καθορίζονται από το
Ι.Κ.Υ., ανεξάρτητα από το ωράριο εργασίας του προσωπικού του Ι.K.Y., λόγω της φύσης
του αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου και ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες
του Προγράμματος Erasmus+.
7.9 O εξωτερικός συνεργάτης/ανάδοχος θα τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την
οργάνωση, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των σχεδίων, αλλά και όλων των
στοιχείων τoυ προγράμματος.
Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, ο εξωτερικός συνεργάτης/ανάδοχος θα τηρεί
εμπιστευτικές τις περιερχόμενες σε γνώση του πληροφορίες, τα στοιχεία και τα
αποτελέσματα και δεν θα διαθέτει ή θα χρησιμοποιεί μέρος ή το σύνολο του έργου για
οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Ι.Κ.Υ. Απαγορεύεται ρητά
να παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο.
Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, που θα
αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, καταρτισθούν και αναπτυχθούν από τον εξωτερικός
συνεργάτης/ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία του φορέα (Ι.K.Y.), που μόνο το Ι.K.Y. μπορεί να τα διαχειρίζεται,
επεκτείνει, τροποποιεί, διαθέτει και εν γένει να τα εκμεταλλεύεται χωρίς προηγούμενη
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άδεια του εξωτερικού συνεργάτη/ανάδοχου. Με την υπογραφή της σύμβασης ο εξωτερικός
συνεργάτης/ανάδοχος μεταβιβάζει αυτοδικαίως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
επί του παρασχεθέντος έργου του στο Ι.K.Y., το οποίο θα είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος
αυτού και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό.
7.10 Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την
ανακοίνωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη
μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο
διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν.148/26-12-1913/01-02-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο
«Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 Ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27-09-2013/τ. Α΄), μεταφράσεις
ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27-09-2013, γίνονται δεκτές,
εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς
την οποία μετέφρασε.
7.11 Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
7.12 Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ανάθεσης του έργου
προκύψει θέμα, το οποίο δεν καλύπτεται από την παρούσα ανακοίνωση, η Υπηρεσία έχει
το δικαίωμα να ανατρέξει και να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε διάταξη, Κανονισμό κ.α. που
είναι σχετικά με το θέμα αυτό.
7.13 Οι άρρενες ανάδοχοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά πριν
την υπογραφή της σύμβασης δικαιολογητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων
ή δικαιολογητικό νόμιμης απαλλαγής από αυτές.
8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
8.1 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν στο ΙΚΥ αίτηση ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών, σε σφραγισμένο φάκελο διάστασης
Α4, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της
ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα http://www.iky.gr, έως και την 23-07-2021.
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Τμήμα Διοίκησης
Δ/νση Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
1ος όροφος
14234 Νέα Ιωνία, Αττική
με την εξής ένδειξη:
«Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
για την παροχή έργου (αναφορά κωδικού θέσης π.χ. ΕR.1), στο πλαίσιο έργου του
Προγράμματος Erasmus+»
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8.2 Το εμπρόθεσμο των προτάσεων στην ταχυδρομική αποστολή, κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην πρόταση.
8.3 Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός του
οριζομένου στην παρ. 9.1 της παρούσας Πρόσκλησης, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου,
αλλά δεν αξιολογούνται και δεν συμμετέχουν στη διαδικασία.
8.4 Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια και
αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων και ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι
συμφωνούν για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων τους, στο αρχείο του IKY για
το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων GDPR/DPO.
8.5 Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι αποδέχονται πλήρως τους
όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των Παραρτημάτων της,
καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του ΙΚΥ να διακοπεί, αναβληθεί ή
επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης
δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα
αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης», ενώ όποιος επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν.
Ως προς τη νομική της φύση η πρόσκληση αποτελεί, κατά την έννοια του ιδιωτικού δικαίου
και όχι της διοικητικής διαδικασίας, πρόσκληση υποβολής πρότασης και η επιλογή του
αντισυμβαλλόμενου, αποδοχή της πρότασης αυτής. Η υποβολή πρότασης καθώς και η κατά
την κατωτέρω παράγραφο δημοσίευση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης δεν
συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να καταρτίσει Σύμβαση με τον
ενδιαφερόμενο.
8.6 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού,
αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα εξής:
8.6.1. Βιογραφικό σημείωμα κατά προτίμηση στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού
Βιογραφικού (Europass http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculumvitae/templates-instructions).
8.6.2. Αντίγραφα τίτλου σπουδών.
8.6.3. Βεβαιώσεις ή στοιχεία που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ζητούμενα προσόντα.
8.6.4. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα συνεκτιμώμενα προσόντα.
8.6.5. Πρόταση, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος.
8.6.6. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του παρόντος, στην οποία θα
αναφέρεται ότι δεν υπόκεινται σε καμιά από τις κατηγορίες της ενότητας 8.3 των
ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.
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8.7 Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται:
1)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, όπως ισχύει, 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 πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια
και να βεβαιώνεται, το είδος και το αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε και η
χρονική διάρκεια της εκτελεσθείσας υπηρεσίας.
2)Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα, σωρευτικά:
I. 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,
και η σχετική σύμβαση.
II. Επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει η
διάρκεια της ασφάλισης.
3) Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγελματία, σωρευτικά:
I. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισής του.
II. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται
επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του.
III. Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται: α)
από τα δελτία παροχής υπηρεσιών ή β) από βεβαίωση καλής εκτέλεσης.
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
9.1 Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή
Αξιολόγησης, που ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. Η διαδικασία αξιολόγησης
περιλαμβάνει:









Άνοιγμα προτάσεων
Έλεγχο των προτάσεων και μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων
αναδόχων βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει
Προσωπική συνέντευξη (θα κληθούν μόνο οι υποψήφιοι ανάδοχοι, οι οποίοι
πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη διαδικασία)
Κατάρτιση Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων
αναδόχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης και ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα
του Ι.Κ.Υ.
Εξέταση ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή του Ι.Κ.Υ.
Εισήγηση στο Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. για την έγκριση – επικύρωση του Τελικού Πίνακα
Αναδόχων
Ανάρτηση του Τελικού Πίνακα Αναδόχων
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ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
α/α

Προσόντα

Μόρια

1

Διδακτορικό

25

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master)

15

3

Βαθμός Πτυχίου έως δύο δεκαδικούς αριθμούς,

10

4

Εργασιακή Εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών 1-3 έτη
προγραμμάτων
9 μόρια
>3 έτη
20 μόρια

5

Συνέντευξη και αξιολόγηση συνεκτιμώμενων 30
προσόντων
ΣΥΝΟΛΟ
100
Σημείωση:
1. Αν ο/η υποψήφιος/α έχει περισσότερους του ενός (1) τίτλους μεταπτυχιακών
σπουδών σε κάθε κατηγορία (Διδακτορικό και Μasters) μοριοδοτείται μόνο
για τον ένα εξ αυτών ανά κατηγορία.
2. Σε περίπτωση αξιολόγησης το βασικού πτυχίου σπουδών ως καλώς
απονέμονται 5.0 μόρια, σε περίπτωση αξιολόγησης του πτυχίου ως λίαν
καλώς απονέμονται 6.5 μόρια και σε περίπτωση αξιολόγησης του πτυχίου ως
άριστα απονέμονται 8.5 μόρια.
9.2 Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον
προτείνοντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της πρότασής του (πχ.
για τους τίτλους σπουδών, την επαγγελματική τους προϋπηρεσία και την επαγγελματική
ικανότητα που διαθέτουν για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου). Το Ι.Κ.Υ. θα
επιλέξει τους αναδόχους, που πληρούν με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις του έργου,
όπως αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στο Ι.Κ.Υ. έως και πέντε ημερολογιακές ημέρες
από την επομένη της ανάρτησης του Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών, σε σφραγισμένο φάκελο διάστασης.
Ενστάσεις κατά της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της διαδικασίας
αξιολόγησης δεν γίνονται αποδεκτές.
11. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο προϋπολογισμός του ανταλλάγματος του εξωτερικού συνεργάτη/αναδόχου για το έργο
ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο
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λεπτών (1.814,52), πλέον τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α. Το Ι.Κ.Υ. θα αποδώσει (επιπροσθέτως
του ανωτέρω ανταλλάγματος) τις τυχόν αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές βάσει της
εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. Η πληρωμή του εξωτερικού συνεργάτη/αναδόχου θα
καταβάλλεται κατά προτίμηση σε μηνιαία βάση, υπό τους εξής όρους που πρέπει να
συντρέχουν σωρευτικά:
 Ο εξωτερικός συνεργάτης/ανάδοχος για την αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
του θα υποβάλλει ανά ημερολογιακό μήνα, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη
λήξη του μήνα, μηνιαία αναφορά πεπραγμένων, στην οποία αποτυπώνεται το
συγκεκριμένο έργο και οι ενέργειες που έχει υλοποιήσει την αντίστοιχη περίοδο.
 Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή ο εξωτερικός συνεργάτης/ανάδοχος
πρέπει να έχει καταθέσει επιπλέον του παραδοτέου, σχετικό τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών (συνοδευόμενο από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά παραστατικά όπως π.χ.
αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, ασφαλιστικής ενημερότητας) 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.
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται:
 Στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια»
 Στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. http://iky.gr
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Όνομα: …………………………………………………………………..
Επώνυμο: ……………………………………………………………….
Δ/νση: …………………………………………………………………….
Τηλέφωνο: ……………………………………………………….…….
Ε-mail: ………………………………………………………………….…
ΠΡΟΣ: ΤΟ ΙΚΥ
Πρόταση για σύναψη συμβάσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου «…………………………………………………………………………..………… ERASMUS+»
Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 7111/06-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του
φορέα σας, υποβάλλω πρόταση στο πλαίσιο του έργου με αντικείμενο:
«…………………………………………………………………………………………………………….……… ERASMUS+».

Συνημμένα υποβάλλονται:



Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
Υπεύθυνη Δήλωση

Ημερομηνία: …./…../……

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος
Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
Ταχυδρομείου
(Fax):
(Ε-mail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Δεν ανήκω σε καμιά από τις κατηγορίες της παραγράφου 7.3 των ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ της
Παρούσας Πρόσκλησης, καθώς και ότι (σε περίπτωση που ισχύει) έχω εκπληρώσει τις
στρατιωτικές υποχρεώσεις μου ή έχω απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Ημερομηνία:

..../…./20...

Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)
1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «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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