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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 10.03.2017
Αρ. Πρωτ.: 2322

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.» - Οριζόντια Πράξη που υλοποιείται
με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από
εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 με κωδ. MIS 5002899.

Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του Ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και
άλλες διατάξεις» (Α΄109),
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 321/31-12-1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.)» (Α΄306), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
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) την Υ.Α. αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (Β΄3521) «Τροποποίηση και αντικατάσταση
της υπ΄αριθμ.81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές

1

17PROC005953297 2017-03-21
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων»,
στ) Τον 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ζ) Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.),
η) Τη με αριθ. ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 17937/14.12.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο
«Δράσεις Τεχνικής βοήθειας Ι.Κ.Υ.» και MIS 5002899 στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», όπως ισχύει,
θ) Την απόφαση της 25ης/ 7-12-2016 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.,
ι) Τις ανάγκες απρόσκοπτης υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.» που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από
εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 με κωδ. MIS 5002899 με
πρόσθετη συνδρομή φυσικών προσώπων
Το ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
προσκαλεί
οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο (φυσικό πρόσωπο) πτυχιούχο ανώτατης εκπαίδευσης, που
διαθέτει τα αναφερόμενα προσόντα στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης, να
υποβάλλει αίτηση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με σκοπό την
υλοποίηση των εργασιών που εξειδικεύονται στους πίνακες του παραρτήματος Ι.
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως δικαιούχος,
ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου: α) διάρκειας ενός
(1) ανθρωπομήνα με έως εννέα (9) φυσικά πρόσωπα, πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης για
παροχή υπηρεσιών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης, και β) διάρκειας δύο (2)
ανθρωπομηνών με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, πτυχιούχο ανώτατης εκπαίδευσης για παροχή
υπηρεσιών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης.
Οι ανωτέρω θα παρέχουν διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη στα κάτωθι έργα
που υλοποίησε το Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και ειδικότερα στις Πράξεις με κωδ. MIS
1) «Προγράμματα Υποτροφιών ΙΚΥ» (MIS 311542)
2) «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης –
Οριζόντια Πράξη» (MIS 365150)
3) «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές σπουδές Α΄ – Οριζόντια
Πράξη» (MIS 527084).
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
•

Εξωτερικοί συνεργάτες, Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πτυχίο του εξωτερικού. Λαμβάνονται
επίσης υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρ. 26 του Π.Δ. 50/2001 όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

•

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
συγχρηματοδοτούμενων έργων .

•

Γνώση της αγγλικής γλώσσας.

3ετής

στη

διαχείριση

και

υλοποίηση

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΣΕΙΣ
1.

Δύνανται να υποβάλουν αίτηση 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 αποδεδειγμένα άριστα στην Ελληνική γλώσσα.
Οι άνδρες οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

2.

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 δυσφήμιση, 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.
• 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.

3.

Δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την παρούσα πρόσκληση:
Οι συνταξιούχοι και οι 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
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που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση έργου, σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου.
4.

Τα προσόντα των ενδιαφερομένων θα πιστοποιούνται με τα προβλεπόμενα από τις
κείμενες διατάξεις πιστοποιητικά. Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη.

5.

Ο εργολάβος/ανάδοχος θα υλοποιήσει το Έργο στις εγκαταστάσεις και κατά τις ημέρες και
ώρες λειτουργίας του Ι.Κ.Υ., με πνεύμα συνεργασίας με τους υπαλλήλους και στελέχη του
Ι.Κ.Υ. και κατά τρόπο που να μην παρακωλύει την ομαλή εξέλιξη του έργου, όποτε του
ζητηθεί.

6.

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους
της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των Παραρτημάτων της, καθώς
και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του Ι.Κ.Υ. να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί
με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Ως προς τη νομική της φύση η πρόσκληση αποτελεί,
κατά την έννοια του ιδιωτικού δικαίου και όχι της διοικητικής διαδικασίας, πρόσκληση
υποβολής αίτησης και όχι πρόσληψης και η επιλογή του αντισυμβαλλόμενου, αποδοχή της
αίτησης αυτής. Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του
Ι.Κ.Υ. να καταρτίσει Σύμβαση με κάποιον από τους αιτούντες.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο των ανωτέρω ελευθέρων επαγγελματιών θα διαρκέσει: α) ένα (1) μήνα για εννέα (9)
ελεύθερους επαγγελματίες, και β) δύο (2) μήνες για έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία από την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Το Ι.Κ.Υ. δύναται, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου του για την
παρακολούθηση και παραλαβή του έργου των εξωτερικών συνεργατών και απόφαση του Δ.Σ.
του, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς τη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον κάθε
αντισυμβαλλόμενο εξωτερικό συνεργάτη οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της διάρκειάς της,
αζημίως για το Ι.Κ.Υ.
4. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το αντάλλαγμα του Αναδόχου θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση και τελική παραλαβή του
έργου και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. Η
παραπάνω καταβολή του ανταλλάγματος θα γίνει υπό την προϋπόθεση της τήρησης της παρ.18
του αρθρ.12 της Υ.Α. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (σημείο ε του προοιμίου της παρούσας).
Ο προϋπολογισμός του εργολαβικού ανταλλάγματος για το ως άνω περιγραφόμενο έργο
ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων πενήντα ευρώ (17.050,00€),
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συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων (ήτοι:
έως 1.550,00€/ανθρωπομήνα), πλέον των τυχόν εργοδοτικών εισφορών, όπως προβλέπονται
από τη σχετική νομοθεσία.
Το συνολικό ύψος του εργολαβικού ανταλλάγματος θα αντιστοιχεί στο διάστημα ισχύος της
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και όσα ειδικότερα ορισθούν
στη σύμβαση.
Η καταβολή από το Ι.Κ.Υ. του ποσού του εργολαβικού ανταλλάγματος των αντισυμβαλλομένων
για το παρασχεθέν έργο τους δύναται να γίνεται τμηματικά και ανά μήνα, υπό τους εξής όρους,
που θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:
• μετά από πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης και της αξίας του παρασχεθέντος
έργου,
• την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό του Έργου,
• την έκδοση αντίστοιχης εντολής προς το Λογιστήριο από το αρμόδιο όργανο του
Ι.Κ.Υ. και
• την έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τους εξωτερικούς
συνεργάτες.
5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών www.iky.gr, στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού έντυπη
αίτηση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ο οποία πρέπει να
περιέχει:
1. Έντυπο Υποβολής Αίτησης (Παράρτημα ΙΙ) και το οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης δήλωσης του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα κατά προτίμηση στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού
Βιογραφικού
(Europass
http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculumvitae/templates-instructions)
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, πτυχία ξένων γλωσσών κ.α.)
4. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ζητούμενα προσόντα.
5. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα.
6.

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του παρόντος, στην οποία θα
αναφέρεται ότι δεν υπόκεινται σε καμιά από τις κατηγορίες των ενοτήτων 2 και 3 των
ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΣΕΙΣ του κεφ. 2 της παρούσας καθώς και
ότι (σε περίπτωση που ισχύει) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
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Επισημαίνεται ότι:
• στο Έντυπο Υποβολής Αίτησης θα πρέπει να δηλώνονται, με ευθύνη του υποψηφίου: τα
ατομικά στοιχεία, διεύθυνση επικοινωνίας, οι τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες, η
επαγγελματική εμπειρία, λίστα επισυναπτόμενων 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 εκάστοτε σύμβασης απασχόλησης
- Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας εκφρασμένο 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».
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, 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 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:
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. Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας.
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Επισημαίνεται ότι οι άρρενες ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να υποβάλλουν
υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης αντίστοιχο δικαιολογητικό εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αντίστοιχο δικαιολογητικό νόμιμης απαλλαγής από αυτές.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν έντυπη αίτηση, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας,
που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.iky.gr,
έως 05.04.2017, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ σε
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,
επί της Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 – Νέα Ιωνία, Αθήνα (1ος όροφος – Γραφείο
πρωτοκόλλου) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρία
ταχυμεταφορών εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, με την ένδειξη «Υποβολή αίτησης
προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο
της πράξης με τίτλου: ‘Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.’ με κωδ. MIS 5002899».
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των προτάσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού μόνον μια αίτηση.
Δεν λαμβάνονται υπόψη:
α) Αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή ηλεκτρονικά.
β) Εκπρόθεσμες αιτήσεις αλλά και εκπρόθεσμα δικαιολογητικά.
γ) Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

6. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην
προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 επιπλέον της απαιτούμενης. Μέγιστη διάρκεια
επιπρόσθετης επαγγελματικής εμπειρίας που μοριοδοτείται είναι τα τέσσερα (4) έτη
επιπλέον των τριών (3) ετών που είναι προαπαιτούμενα, ήτοι 10 μόρια για κάθε έτος, με
μέγιστο τα 40 μόρια.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με συνάφεια στην οργάνωση, διοίκηση, οικονομική
διαχείριση, 10 μόρια.
• Καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας, επιπέδου B2, 10 μόρια.
• Συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν την προσωπικότητα του Υποψηφίου και το
αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, με μέγιστο τα 40 μόρια.
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
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Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή
Αξιολόγησης, οριζόμενη με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., η οποία θα υποβάλλει σχετική
εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Υ.
Η αξιολόγηση των προτάσεων βασίζεται στη βαθμολόγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως
αυτά αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα:
Α/Α
Κριτήρια Αξιολόγησης
Μέγιστη
Βαθμολογία
1
Επαγγελματική
εμπειρία
σε
θέματα
διαχείρισης
συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην προγραμματική
περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 επιπλέον της απαιτούμενης, αθροιστικά
40
(μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται
υπόψη είναι τα τέσσερα (4) έτη επιπλέον των τριών (3) ετών που
είναι προαπαιτούμενα, 10 μόρια για κάθε έτος).
2

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με συνάφεια στην οργάνωση,
διοίκηση, οικονομική διαχείριση.

10

3
4

Καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας, επιπέδου B2.
Συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν την προσωπικότητα
του Υποψηφίου και το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

10
40

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων περιλαμβάνει:
- Έλεγχο του παραδεκτού των προτάσεων κατά τα ανωτέρω.
- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των συνεκτιμώμενων προσόντων των υποψηφίων
αντισυμβαλλομένων.
Η Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους
όρους της Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η κατά δίκαιη κρίση ανάδειξη και αποδοχή των
καλύτερων αιτήσεων που εξασφαλίζουν την άρτια και ποιοτική εκτέλεση του προς ανάθεση
έργου σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ι.K.Y.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ελέγξει τους φακέλους των υποψηφιοτήτων ως προς τα
Απαιτούμενα και Επιπρόσθετα Προσόντα, πλην της Συνέντευξης, θα συντάξει τα σχετικά
πρακτικά, με σχετικό πίνακα (Α) στον οποίο θα αναφέρονται οι υποψήφιοι οι οποίοι
προτείνονται προς σύναψη σύμβασης με την αντίστοιχη διάρκεια αυτής, καθώς και το σχετικό
πίνακα (Β) των προτεινομένων προς απόρριψη. Τα ανωτέρω πρακτικά θα υποβληθούν στο
Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και ο πίνακας (Α) θα αποτελέσει τον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Α) με Φθίνουσα Σειρά κατάταξης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το
δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί εκείνους από τους προτείνοντες, των οποίων οι
προτάσεις θεωρεί, ότι πληρούν τις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου, λαμβάνοντας υπόψη και
τα συνεκτιμώμενα προσόντα, για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους τίτλους σπουδών
και την επαγγελματική τους εμπειρία οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τον ίδιο και δεν
θεωρούνται αντιπρόταση. Επί του προσωρινού αυτού πίνακα, αφού εγκριθεί από το ΔΣ του
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Ι.K.Y., οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εντύπως εντός τριών (03)
εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Ι.Κ.Υ., Γραφείο
Πρωτοκόλλου (1ος όροφος), Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, με θέμα: Για την υπ’
αριθμ. πρωτ. 2322/10.03.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Υποβολή Ένστασης,
και πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του τριημέρου και
αποδεικνύεται αποκλειστικά από την ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση
αποστολής το εμπρόθεσμο των προτάσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του
υποψηφίου.
Αφού παρέλθει η προθεσμία των ενστάσεων και κατόπιν αξιολόγησης αυτών θα καταρτιστεί εκ
νέου ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Γ) με Φθίνουσα Σειρά κατάταξης, κατά του οποίου δεν
υποβάλλονται πλέον ενστάσεις και οι πρώτοι τρεις (3) υποψήφιοι θα κληθούν για Συνέντευξη
με σχετική Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ι.K.Y. http://www.iky.gr, συγκεκριμένη
ημερομηνία και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που Υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και
ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων, δεν δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη
ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από την σχετική διαδικασία αξιολόγησης.
Με το πέρας των Συνεντεύξεων, η ως άνω Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ όπου θα αναγράφονται επιπλέον για κάθε υποψήφιο τα μόρια που
έλαβε στη συνέντευξη ή λόγοι τυχόν αποκλεισμού.
Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ αναρτάται στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%22100015990%22&fq=signerUid:%2210
0020963%22&sort=recent&page=0 δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/2010 περί της
εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στη διακριτική ευχέρεια του Ι.Κ.Υ. συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση και σύναψη ή μη σύμβασης,
αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
Οι σχετικές συμβάσεις που θα καταρτισθούν κατόπιν των ανωτέρω θα αναρτηθούν στον
σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 του
Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ι.Κ.Υ.

Κυριάκος Αθανασίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Παράρτημα Ι
Στοιχεία Συμβάσεων προς σύναψη στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης
Α

Τύπος Σύμβασης

Μίσθωσης Έργου

Β

Μέγιστος Αριθμός
Συμβάσεων

Δέκα (10)

Γ

Πράξη

«Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.» κωδ. MIS 5002899
Παροχή υπηρεσιών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης στο
πλαίσιο των Πράξεων με κωδ. MIS



Δ

Ε

Αντικείμενο Έργου

Ανάλυση/
Εξειδίκευση
Εργασιών

«Προγράμματα Υποτροφιών ΙΚΥ» (MIS 311542)
«Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με διαδικασία
εξατομικευμένης αξιολόγησης – Οριζόντια Πράξη»
(MIS 365150)
 «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ για
Μεταπτυχιακές σπουδές Α΄ – Οριζόντια Πράξη» (MIS
527084)
(«Κυρίως Πράξεις»)


Υποστήριξη της διεκπεραίωσης του συνόλου των
διαχειριστικών εργασιών που απορρέουν από τον
ρόλο του φορέα ως Δικαιούχο κατά την περίοδο
αναφοράς



Έλεγχος του κλεισίματος του συνόλου των φακέλων
και αρχειοθέτηση αυτών, καθώς και των
διαχειριστικών εργασιών που απορρέουν από το ρόλο
του Ι.Κ.Υ. ως Δικαιούχο κατά την περίοδο αναφοράς.



Παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων και των
διοικητικών πράξεων των φακέλων που έχουν
εκπληρώσει το φυσικό αντικείμενο και δεν έχουν
προσκομίσει τα σχετικά τελικά παραδοτέα.
Παρακολούθηση των εκθέσεων ελέγχου που έχουν
αποσταλεί για ανάκτηση ποσού υποτροφίας.



Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς και
άτομα για την υλοποίηση των ανωτέρω.



Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων προκειμένου να
προετοιμασθεί η παρακολούθηση των έργων που θα
υλοποιηθούν στο νέο πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
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Μάθηση».
Τα παραπάνω θα εξειδικευτούν ειδικότερα στη σύμβαση που θα
συναφθεί με τον Ανάδοχο.
ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι

Παραδοτέα

Απαραίτητα
Προσόντα



Π2. Τελική Αναφορά Ολοκλήρωσης Εργασιών, εντός δέκα (10)
ημερών μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αναφοράς



Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης



Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3ετής στη διαχείριση και
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.



Γνώση της αγγλικής γλώσσας



Επαγγελματική
εμπειρία
σε
θέματα
διαχείρισης
συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην προγραμματική
περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 επιπλέον της απαιτούμενης,
αθροιστικά (μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενης εμπειρίας
που λαμβάνεται υπόψη είναι τα τέσσερα (4) έτη επιπλέον των
τριών (3) ετών που είναι προαπαιτούμενα.



Μεταπτυχιακές σπουδές με συνάφεια στην οργάνωση,
διοίκηση, οικονομική διαχείριση.

Συνεκτιμώμενα
Προσόντα

 Καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας, επιπέδου B2.
Ένας (1) μήνας για εννέα (9) συμβάσεις και δύο (2) μήνες για μία (1)
Διάρκεια Σύμβασης
σύμβαση.

Λοιπές
παρατηρήσεις

Ο παρών κωδικός σύμβασης θα ενεργοποιηθεί για σύναψη μίας
σύμβασης έργου, υπό την αίρεση της έγκρισης του αντίστοιχου
προϋπολογισμού εκ μέρους της Αρμόδιας Αρχής (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.
ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020) στο πλαίσιο της Απόφασης του σημείου η)
του προοιμίου της παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
υπ’ αρ. πρωτ.: 2322/10.03.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για
τη σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δέκα (10) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για την
κάλυψη των αναγκών τεχνικής, διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης της Πράξης «Δράσεις Τεχνικής
Βοήθειας Ι.Κ.Υ.» - Οριζόντια Πράξη που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π.ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 με κωδ. MIS 5002899.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο

Όνομα

Όνομα Πατρός

Ημ/νία Γεννησης

Φύλο



Άνδρας



Γυναίκα

Α.Δ.Τ.

ΑΦΜ
ΔΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (ολογράφως)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οδός/Αριθμός

Πόλη

Τ.Κ.

Νομός

Τηλέφωνα

Κινητό:
Σταθερό:

Περιφέρεια

Fax

e-mail

ΣΠΟΥΔΕΣ Επισυνάιμτε αντίγραφα των σχετικών τίτλων σπουδών
Εκπαιδευτικό'Ιδρυμα
Πόλη/Χώρα
Τμήμα Σχολής

Ημ/νία απόκτησης

Ακριβής Τίτλος Σπουδών
Επίπεδο Σπουδών

□ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ □

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

□ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ

Εκπαιδευτικό'Ιδρυμα

Πόλη/Χώρα

Τμήμα Σχολής

Ημ/νία απόκτησης

Ακριβής Τίτλος Σπουδών
Επίπεδο Σπουδών

□ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ □

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Επισυνάψτε τα σχετικά πιστοποιητικά
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□ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ

17PROC005953297 2017-03-21
Γλώσσα

Πτυχίο / Πιστοποιητικό

Επίπεδο

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:

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

Έτη:

Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών στα αντικείμενα: α)
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Μήνες:

ΝΑΙ
(ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)
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Ημέρες:
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Επισυνάψτε τα σχετικά πιστοποιητικά

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Προσκομίζονται:






Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο υποβολής Αίτησης
Αντίγραφα τίτλων σπουδών
Βιογραφικό σημείωμα
Βεβαιώσεις εμπειρίας
1

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο είναι
ακριβή και αληθή.
Ημερομηνία ….../…./…….
Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ

(Ονοµατεπώνυµο – Υπογραφή)

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

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:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Επώνυμο:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (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 των παραγράφων 2 και 3 των ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΣΕΙΣ του παρόντος καθώς και ότι (σε περίπτωση που ισχύει) έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις μου ή έχω απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Με την παρούσα αποδέχομαι πλήρως το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ 2322/10.03.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και ειδικότερα της παραγράφου 6 των ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.
Ημερομηνία: ../../20...
Ο – Η Δηλών
(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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