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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της 

πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070383 που συγχρηματοδοτείται από την 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Το Ν. 2158/1993 (Α΄109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και άλλες διατάξεις». 

2. Το Ν. 4314/2014 (Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσε-

ων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαι-

ο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις».  

3. Τα άρθρα 64 και 87 § 12.β του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-

δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

4. Tο Π.Δ. 321/1999 (Α’ 306) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). 

5. Την υπ’ αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β΄ 5968) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ 

αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Ε-

θνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμό-

τητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρι-

σης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 

6.  Την υπ’ αριθμ. 5860/31-05-2021  (ΑΔΑ: ΩΖΡΞ46ΜΤΛΗ-6Υ9) απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (AYIM)  

7. Την απόφαση της 13ης/27-04-2021 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. 
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Προσκαλεί 
κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσης πρόσκλησης να 
υποβάλει αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, όπως αναφέρεται κατωτέρω.  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

1.1 Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου είναι η παροχή διοικητικής-διαχειριστικής υποστήριξης της 
πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες/ Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070383 που συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020 (εφεξής «Πρόγραμμα») 
και συμπεριλαμβάνει τα εξής: 

α) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος, των σχετικών χρονικών και λοιπών 
ποσοτικών και ποιοτικών όρων και διαρκής μέριμνα για την προσήκουσα τήρησή τους. 

β) Παρακολούθηση και έλεγχο φακέλων υποψηφιότητας (αιτήσεις, δικαιολογητικά) καθώς και των 
φακέλων υποτρόφων (συμβάσεις υποτροφίας, παραδοτέα, πληρωμές κ.λπ.) 

γ) Υποστήριξη υποτρόφων και επικοινωνία με τις Γραμματείες ή άλλα αρμόδια όργανα 
Τμημάτων/Σχολών όπου φοιτούν οι υπότροφοι. 

δ) Σύνταξη και επεξεργασία των κατά περίπτωση απαιτούμενων σχεδίων εγγράφων για την υλοποίηση 
του Προγράμματος. 

ε) Συγκέντρωση και τήρηση του κατά περίπτωση απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού. 

στ) Διενέργεια ελέγχων για τη διασφάλιση της ορθής και εμπρόθεσμης υλοποίησης του Προγράμματος. 

ζ) Ενημέρωση-καταχώριση στοιχείων υποτροφιών (υποτρόφων και υποψηφίων υποτρόφων) στο 
Πληροφοριακό Σύστημα του Ι.Κ.Υ., από την φάση υποβολής αίτησης-πρότασης μέχρι την 
ολοκλήρωση της υποτροφίας και των σχετικών προγραμμάτων υποτροφιών. 

η) Καταχώριση εγγράφων, δικαιολογητικών κ.λπ., τακτοποίηση φακέλων, αρχειοθέτηση κ.τ.λ. 

θ) Οποιοδήποτε άλλο συναφές έργο ανατεθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρόγραμμα 
οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αντίστοιχη σύμβαση 
έργου με το Ι.Κ.Υ. (εφεξής «Σύμβαση»). 

1.2 Ο εξωτερικός συνεργάτης θα υποβάλλει κάθε μήνα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη 

του μήνα αναφοράς, το εξής παραδοτέο:  

Μηνιαίες αναφορές-εκθέσεις πεπραγμένων, στις οποίες αποτυπώνεται το συγκεκριμένο έργο και οι 

ενέργειες που έχει υλοποιήσει την αντίστοιχη περίοδο, ανάλογα με την πρόοδο του έργου. 

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

 

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Tο έργο θα εκτελείται στις εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Υ., σε ώρες που θα καθορίζονται από το Ι.Κ.Υ. 
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3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1 Η διάρκεια των συμβάσεων είναι έξι (6) μήνες. Το αντάλλαγμα του Αναδόχου θα καταβάλλεται τμη-

ματικά, κατά προτίμηση σε μηνιαία βάση, ανάλογα με την πρόοδο του έργου και την τμηματική παραλαβή 

των προβλεπόμενων παραδοτέων και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον 

Ανάδοχο, η δε εξόφλησή του θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και τελική παραλαβή του έργου. Οι παραπάνω 

καταβολές καθώς και η εξόφληση του ανταλλάγματος θα γίνουν υπό την προϋπόθεση της τήρησης της παρ.18 

του αρθρ.12 της  Υ.Α. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β΄ 5968) (σημείο 5 του προοιμίου της παρούσας). 

3.2 Οι συμβάσεις είναι δυνατό να παραταθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. χωρίς 

περιορισμό και άλλη διαδικασία αξιολόγησης, μέχρι τη λήξη της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης 

επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» του Ε.Π. Α-

ΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

3.3 Το Ι.Κ.Υ. δύναται να καταγγείλει και να λύσει αζημίως τη Σύμβαση οποτεδήποτε, στην περίπτωση 

συνδρομής σπουδαίου λόγου, όπως ενδεικτικά η ολοκλήρωση του Προγράμματος, η διακοπή 

χρηματοδότησης και η πλημμελής εκτέλεση του έργου κατά παράβαση της Σύμβασης και της παρούσας 

πρόσκλησης αφού προηγουμένως έχει ειδοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 

εγγράφως και του έχει ταχθεί εύλογο διάστημα συμμόρφωσης. Σε περίπτωση καταγγελίας του Ι.Κ.Υ. ή 

καταγγελίας (παραίτησης) του επιλεχθέντος ή αντικειμενικής αδυναμίας του να εκτελέσει το έργο, με 

απόφασή του το Δ.Σ., μπορεί να προβεί στην αντικατάστασή του με άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της 

παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο Πίνακα Οριστικής 

Κατάταξης. 

 

4. ΑΜΟΙΒΗ 

4.1 Ο προϋπολογισμός για το ως άνω περιγραφόμενο έργο ανά εξωτερικό συνεργάτη, ανέρχεται 

συνολικά σε δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€ 2.250,00) συμπεριλαμβανομένου τυχόν Φ.Π.Α. και των 

νόμιμων κρατήσεων και εισφορών (μεικτό ποσό) ανά ανθρωπομήνα. 

4.2 Το ύψος της αμοιβής θα αντιστοιχεί στη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορισθούν 

στη Σύμβαση με τον εξωτερικό συνεργάτη. 

4.3 Η αμοιβή θα καταβάλλεται δεδουλευμένη και τμηματικά, κατά προτίμηση σε μηνιαία βάση, ανάλογα 

με την πρόοδο του έργου και την παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων, όπως ειδικότερα θα ορίζεται 

στη Σύμβαση, η δε εξόφλησή της θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και τελική παραλαβή του έργου από το Ι.Κ.Υ. 

4.4 Η αμοιβή θα καταβάλλεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία προσήκουσας 

υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ενδεικτικά: (α) πιστοποίησης καλής εκτέλεσης του έργου 

από το αρμόδιο όργανο του Ι.Κ.Υ., (β) τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για το παρασχεθέν έργο, 

συνοδευόμενου από τα απαραίτητα κατά νόμο παραστατικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 
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κ.λπ.) και (γ) υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 περί υπαγωγής ή μη του εξωτερικού συνεργάτη στο άρθρο 

39 του Ν. 4387/2016 περί εργοδοτικών εισφορών. 

4.5 Οι παραπάνω καταβολές (ενδιάμεσες πληρωμές) καθώς και η εξόφληση του ανταλλάγματος τελούν 

υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων της Σύμβασης.  

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

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα υπέχει τις εξής υποχρεώσεις έναντι του Ι.Κ.Υ. όπως θα εξειδικευθούν στη 

Σύμβαση: 

5.1 Να ανταποκρίνεται άμεσα στις εντολές και τις οδηγίες του Ι.Κ.Υ. και να εκτελεί προσηκόντως 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 του Προγράμματος. 

5.2 Να 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. 

5.3 Να τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του έργου, 

αλλά και όλων των στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση του, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών 

δεδομένων που ενδεχομένως επεξεργασθεί για λογαριασμό του Ι.Κ.Υ., υποχρεούμενος μεταξύ άλλων να 

συνάψει τη σχετική σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων. 

5.4  Να μην διαθέτει ή χρησιμοποιεί μέρος ή το σύνολο του έργου για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή έγκριση του Ι.Κ.Υ. 

5.5  Να υλοποιεί το έργο αυτοπροσώπως και να μην εκχωρήσει εν όλω ή εν μέρει σε τρίτους οποιοδήποτε 

δικαίωμα ή υποχρέωσή του έναντι του Ι.Κ.Υ. 

 

6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ –ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.1 Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα Ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους-

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 

6.1.1. Είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, 

6.1.2 Είναι κάτοχοι  πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) σε επεξεργασία 

κειμένων, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου. 

6.1.3 Δεν εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 σύμφωνα με το οποίο δεν 

μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε  οποιαδήποτε  ποινή  για  
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κλοπή,  υπεξαίρεση  (κοινή  και  στην  υπηρεσία),  απάτη,  εκβίαση,  πλαστογραφία,  απιστία  

δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, 

συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο 

βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα 

παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί 

η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση 

6.1.4 Υποψήφιος/α που έχει ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να 

γνωρίζει αποδεδειγμένα άριστα στην Ελληνική γλώσσα. 

6.2 Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

6.3 Τα ανωτέρω προσόντα αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση και δεν 

μοριοδοτούνται. 

6.4 Δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την παρούσα πρόσκληση: 

Οι συνταξιούχοι, μόνιμοι, αναπληρωτές, εκπαιδευτικοί και τακτικοί υπάλληλοι του δημοσίου, των 

Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Ανεξαρτήτων Αρχών, συμπεριλαμβανομένων 

και αυτών που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση έργου, σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου καθώς και όσοι 

έχουν ενεργή σύμβαση καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

6.5 Τα προσόντα των ενδιαφερομένων θα πιστοποιούνται με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις 

πιστοποιητικά. Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, δεν λαμβάνονται υ-

πόψη.  

 

7. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

7.1 Βαθμός  πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ,  με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων (5-10 μόρια). Μοριοδοτεί-

ται ένα (1) μόνο πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ, το οποίο δηλώνεται στην αίτηση υποψηφιότητας. 

Στην περίπτωση  πτυχίου/διπλώματος της αλλοδαπής, η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής 

κλίμακας του τίτλου σπουδών προς την βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής, 

καθορίζεται βάσει βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ).  Στην αξιολογική κλίμακα «Καλώς», 

«Λίαν Καλώς» και «Άριστα», χορηγούνται 5, 6,5 και 8,5 μόρια αντιστοίχως, ενώ στην περίπτωση που δεν 

βεβαιώνεται αντιστοιχία βαθμού ή αξιολογικής κλίμακας χορηγούνται 5 μόρια.  

7.2 Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μάστερ), με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων (5-10 μό-

ρια). Στην περίπτωση που στον μεταπτυχιακό αναγράφεται μόνο η αξιολογική κλίμακα «Καλώς», «Λίαν 
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Καλώς», «Άριστα», χορηγούνται 5, 6,5 και 8,5 μόρια αντιστοίχως. Μοριοδοτείται μόνο ένας (1) μεταπτυ-

χιακός τίτλος σπουδών (Μάστερ). 

Στην περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου της αλλοδαπής, η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής 

κλίμακας του μεταπτυχιακού τίτλου προς την βαθμολογική κλίμακα ή αξιολογική κλίμακα 

μεταπτυχιακών τίτλων της ημεδαπής, καθορίζεται βάσει βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ).  

Στην αξιολογική κλίμακα «Καλώς», «Λίαν Καλώς» και «Άριστα», χορηγούνται 5, 6,5 και 8,5 μόρια 

αντιστοίχως, ενώ στην περίπτωση που δεν βεβαιώνεται αντιστοιχία βαθμού ή αξιολογικής κλίμακας 

χορηγούνται 5 μόρια.  

7.3 Διδακτορικός τίτλος: Χορηγούνται 15, 20 και 25 μόρια αντιστοίχως στην κλίμακα «Καλώς», «Λίαν 

Καλώς» και «Άριστα» ενώ στην περίπτωση που δεν αναγράφεται αξιολογική κλίμακα χορηγούνται 15  

μόρια. Μοριοδοτείται ένας (1) μόνο διδακτορικός τίτλος. 

Στην περίπτωση διδακτορικού τίτλου της αλλοδαπής, η αντιστοιχία της αξιολογικής κλίμακας του 

μεταπτυχιακού τίτλου προς την αξιολογική κλίμακα διδακτορικών τίτλων της ημεδαπής, καθορίζεται 

βάσει βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ) ενώ στην περίπτωση που δεν βεβαιώνεται 

αντιστοιχία αξιολογικής κλίμακας χορηγούνται 15 μόρια. 

7.4 Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας: Χορηγούνται 3, 5 και 7 μόρια για την πιστοποιημένη γνώση ξένης 

γλώσσας επιπέδου Β2, Γ1 και Γ2 αντιστοίχως. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός τίτλου για την ίδια 

ξένη γλώσσα, μοριοδοτείται μόνο ο  ανώτερος. Μοριοδοτείται η γνώση μόνο μίας (1) ξένης γλώσσας. 

7.5 Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ή/και  ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Στην περίπτωση κατοχής εμπειρίας, χορηγούνται τρία (3) μόρια συνολικά  για εμπειρία έως έξι (6) μήνες 

και έξι (6) μόρια συνολικά για εμπειρία άνω των έξι (6) μηνών. 

 

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

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

είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα υποχρεωτικά πεδία της.  

8.2 Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν -ως συνημμένα έγγραφα- στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου: dioikisi@iky.gr, το αργότερο έως 23-07-2021, ώρα: 23:59,τα εξής: 

 την αίτηση του παραρτήματος 2 της παρούσης πρόσκλησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά 

πεδία και χωρίς καμία παράλειψη και 

 Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) (άρθρο 8 Ν. 1599/1986 ), μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr,  ότι: 

i. έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 7110/06-07-

2021 Πρόσκλησης,  

ii. έχει υποβάλει μία μόνο αίτηση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7110/06-07-2021 Πρόσκλησης, 

iii. δεν εμπίπτει στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 σύμφωνα με το οποίο δεν 
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μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε  οποιαδήποτε  ποινή  για  

κλοπή,  υπεξαίρεση  (κοινή  και  στην  υπηρεσία),  απάτη,  εκβίαση,  πλαστογραφία,  απιστία  

δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' 

υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει 

παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης 

περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του 

δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 

8.3 Μετά την υποβολή της Αίτησης, γνωστοποιείται στον υποψήφιο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής 

του με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα. 

8.4 Κάθε Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και δεν επιτρέπεται να διορθωθεί 

μετά την υποβολή της.  

8.5 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων, καταρτίζεται και αναρτάται στον διαδικτυακό 

τόπο του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr), Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης, βάσει των στοιχείων 

που δήλωσαν οι ίδιοι οι υποψήφιοι. Στον Πίνακα Κατάταξης αναγράφονται οι αριθμοί πρωτοκόλλου των 

Αιτήσεων και τα μόρια που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. 

8.6 Για τυχόν λανθασμένη καταχώριση από το Ι.Κ.Υ., οι υποψήφιοι δύνανται, εντός τριών (3) 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του Πίνακα Κατάταξης,  να υποβάλλουν στο Ι.Κ.Υ. 

αντιρρήσεις αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dioikisi@iky.gr. 

8.7 Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης από το Ι.Κ.Υ., διορθώνεται ο Πίνακας Κατάταξης και 

αναρτάται ο ορθός πίνακας (ανακοινοποίηση στο ορθό) στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr).  

8.8 Στη συνέχεια το Ι.Κ.Υ., για την κάλυψη των 6 θέσεων, καλεί τους 18 πρώτους υποψήφιους του Πίνακα 

Κατάταξης καθώς και όσους ισοβαθμούν στην τελευταία θέση, προκειμένου να υποβάλουν -σε έντυπη μορφή 

και εντός προθεσμίας που θέτει το Ι.Κ.Υ.- την εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας καθώς και των μοριοδοτηθεισών 

ιδιοτήτων, όπως αναφέρονται στην αίτησή τους.  

8.9. Η εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν 

εντύπως σε σφραγισμένο φάκελο διάστασης Α4 με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7110/06-

07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», ο οποίος αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών στην εξής διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) - Τμήμα 

Διοίκησης, ΛΕΩΦ. Εθν. Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία Αττικής.  

8.10 Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως ή να ζητήσει από τους υποψήφιους 

οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει σκόπιμο για την απόδειξη των ιδιοτήτων που δήλωσαν στην 

αίτησή τους. 
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8.11 Τα Δηλωθέντα  Προσόντα (προαπαιτούμενα και μοριοδοτούμενα) των κεφ. 6 και 7 αντιστοίχως, 

πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων και 

πιστοποιούνται βάσει των σχετικών νόμιμων δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 1. 

8.12 Το Ι.Κ.Υ. ελέγχει του υποβληθέντες φάκελους δικαιολογητικών και στην συνέχεια καταρτίζει και 

αναρτά στην ιστοσελίδα του (www.iky.gr) τους Προσωρινούς Πίνακες Επιλέξιμων και Μη Επιλέξιμων 

υποψηφίων. 

8.13 Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο ή/και δεν 

υποβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή/και δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά ή/και δεν αποδεικνύονται τα δηλωθέντα προσόντα (προαπαιτούμενα και μοριοδοτούμενα) ή 

και δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή/και περιλαμβάνουν ανακριβή στοιχεία, απορρίπτονται ως μη 

επιλέξιμες. 

8.14 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά των ανωτέρω Πινάκων (επιλέξιμων και μη 

επιλέξιμων υποψηφίων) ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. Οι ενστάσεις  (πλήρως αιτιολογημένες και 

τεκμηριωμένες) ασκούνται μόνο εντύπως (όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αποστέλλονται 

ταχυδρομικά στο Ι.Κ.Υ. με την ένδειξη "Ένσταση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7110/06-07-2021 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος" εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών (σφραγίδα ταχυδρομείου) από 

την ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων και Μη Επιλέξιμων υποψηφίων. 

8.15 Μετά την εξέταση των ενστάσεων ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, το Ι.Κ.Υ. 

καταρτίζει τους Οριστικούς Πίνακας Επιλεγέντων, Επιλαχόντων (αν υπάρχουν) και Μη Επιλέξιμων 

υποψηφίων, οι οποίοι εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. και αναρτώνται στον διαδικτυακό 

τόπο του Ι.Κ.Υ. 

8.16  Για την κατάρτιση των ανωτέρω Οριστικών Πινάκων, σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, 

διενεργείται κλήρωση στην οποία δύνανται να παρίστανται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι οι οποίοι 

ενημερώνονται υποχρεωτικά για την ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση, με σχετικό 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο τους αποστέλλεται δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν την 

πραγματοποίηση της κλήρωσης. 

8.17 Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, με την ανακοίνωση του Πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων, καλούνται να 

προσέλθουν στο Ι.Κ.Υ., εντός σύντομης προθεσμίας που θέτει το Ι.Κ.Υ., για την υπογραφή Σύμβασης ανάθεσης 

έργου. Στις Συμβάσεις εξειδικεύεται το αντικείμενο και οι λοιποί όροι του έργου. 

8.18 Η ανωτέρω διαδικασία επιλογής δύναται να επαναληφθεί όσες φορές απαιτείται για την κάλυψη των 

6θέσεων. 
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9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

9.1 Το Ι.Κ.Υ. λαμβάνει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι υποψήφιοι για το σκοπό 

της αξιολόγησής τους και τη σύναψη των συμβάσεων έργου. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 

εκπλήρωση του καθήκοντος του Ι.Κ.Υ. να υλοποιήσει εγκαίρως και προσηκόντως το Πρόγραμμα προς 

εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. 

9.2 Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα τηρηθούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την 

κείμενη νομοθεσία.  

9.3 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, 

διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αποστέλλοντας σχετικό 

αίτημα στο Ι.Κ.Υ. (εγγράφως στη διεύθυνση Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία Αττικής ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dioikisi@iky.gr) καθώς επίσης και το δικαίωμα υποβολής 

καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

 

10. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

10.1 Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και η συμμετοχή του υποψήφιου στη διαδικασία επιλογής συνιστά 

ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. 

10.2 Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή Σύμβασης καθώς και 

καθ' όλη τη διάρκεια του έργου σε περίπτωση πρόωρης λύσης της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, 

επιλέγεται ο αμέσως επόμενος κατά σειρά κατάταξης χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής.  

10.3 Το Ι.Κ.Υ. δύναται να διακόψει, αναβάλει ή επαναλάβει την παρούσα διαδικασία. Η υποβολή αίτησης 

ενδιαφέροντος, δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του Ι.Κ.Υ. να καταρτίσει Σύμβαση. 

 

11. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Για διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Ι.Κ.Υ., 

στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dioikisi@iky.gr. 

 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ. (http://www.iky.gr) και στη «Διαύγεια». 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. 

 

 

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης 
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. 
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Παράρτημα 1 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Για την πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή απαιτούνται: 

1. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. 

Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και σχετική πράξη αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή 
πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

Για την μοριοδότηση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού (ή 
αξιολογικής κλίμακας) από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ) εάν δεν αναγράφεται στην σχετική 
πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας ενώ στην περίπτωση που δεν βεβαιώνεται αντιστοιχία βαθμού ή 
αξιολογικής κλίμακας χορηγούνται 5 μόρια.  

2. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) 
Η γνώση χειρισμού Η/Υ σε θέματα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: 

2.1 Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι 
πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ή έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ. Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις 
εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά. 

2.2 Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας 
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ή με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, 
Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων 
προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή 
κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την 
υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, 
σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την 
εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ. 

2.3 Με πιστοποιητικά από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική 
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί της αντιστοίχισης τους. 

3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μάστερ), ο οποίος δηλώθηκε στην αίτηση υποψηφιότητας. 
Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους (Μάστερ) της αλλοδαπής απαιτείται και σχετική πράξη αναγνώρισης 
του ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 
Για την μοριοδότηση μεταπτυχιακού τίτλου (Μάστερ) της αλλοδαπής απαιτείται και βεβαίωση 
αντιστοιχίας βαθμού (ή αξιολογικής κλίμακας) από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ) εάν δεν 
αναγράφεται στην σχετική πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας  ενώ στην περίπτωση που δεν βεβαιώνεται 
αντιστοιχία βαθμού ή αξιολογικής κλίμακας χορηγούνται 5 μόρια.  

4. Αντίγραφο διδακτορικού τίτλου ο οποίος δηλώθηκε στην αίτηση υποψηφιότητας. 
Για τους διδακτορικούς τίτλους της αλλοδαπής απαιτείται και σχετική πράξη αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή 
πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 
Για την μοριοδότηση διδακτορικού τίτλου της αλλοδαπής απαιτείται και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού 
ή αξιολογικής κλίμακας από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ) εάν δεν αναγράφεται στην σχετική 
πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας ενώ στην περίπτωση που δεν βεβαιώνεται αντιστοιχία βαθμού ή 
αξιολογικής κλίμακας χορηγούνται 15 μόρια. 
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5. Πιστοποιητικό Γνώσης ξένης γλώσσας η οποία δηλώθηκε στην αίτηση υποψηφιότητας.   
Προσκομίζονται πιστοποιητικά για την γνώση όσων ξένων γλωσσών δηλώθηκαν στη αίτηση 
υποψηφιότητας. 
Η γνώση και το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται 
βάσει του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου 
Τομέα».  

6. Πιστοποιητικό Άριστης γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Η γνώση και το επίπεδο ελληνομάθειας  
αποδεικνύεται βάσει του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του 
Δημόσιου Τομέα». 

7. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας 
7.1 Στις περιπτώσεις που η εμπειρία αποκτήθηκε στο Δημόσιο ή σε φορείς του δημόσιου τομέα της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα ή 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.  

7.2 Στις περιπτώσεις που η εμπειρία αποκτήθηκε στο πλαίσιο εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό το-
μέα, απαιτείται:  

α) 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 δή-
λωση 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. 

β) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφά-
λισης.  

γ) Αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων που καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της ζητούμενης 
επαγγελματικής εμπειρίας 

7.3 Στις περιπτώσεις που η εμπειρία αποκτήθηκε στο πλαίσιο σύμβασης έργου απαιτείται:  
α) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφά-

λισής του.  
β) Υπεύθυνη δήλωση, 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 ε-
πωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

γ) Αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων ή βεβαιώσεων εργοδότη  που καλύπτουν τη διάρκεια και 
το είδος της ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας. 

8.  Έγγραφα 
8.1 Δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί από Υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις κ.λπ.) υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτότυπων ή των ακριβών αντιγράφων τους, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4727/2020 για τα 
ηλεκτρονικά έγγραφα. 
8.2 Ιδιωτικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα που 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή έχουν θεωρηθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4727/2020 για τα ηλεκτρονικά έγγραφα. 

8.3 Έγγραφα που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα που έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά που γίνεται από την 
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην 
Ελλάδα, από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26.12.1913/01.02.1914. 
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Παράρτημα 2 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 7110/06-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών που αφορά στη σύναψη μίσθωσης έργου με έξι (6) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για 
την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης 
επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με κωδικό 
ΟΠΣ (MIS) 5070383 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». 

Προς το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
Θέμα:  Υπ' αριθμ. πρωτ: 7110/06-07-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 
Όνομα: ______________________________________________________ 
Επώνυμο: ____________________________________________________ 
Όνομα πατρός:________________________________________________ 
Όνομα μητρός:________________________________________________ 
Ταχυδρομική διεύθυνση: _____________________________________________________________________ 
Ηλεκτρονική διεύθυνση:________________________________________ 
Τηλέφωνο:  __________________________________________________ 
 
Δηλώνω ότι κατέχω:  
1.Απαιτούμενα Προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 6 της Πρόσκλησης και ειδικότερα: 
α)Πτυχίο:__________________________________________________________________________________  
 
(β)Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) σε επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά 
φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου: 
_______________________________________________________________  
 
(γ)Για τους άρρενες υποψηφίους, Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α’. 
 
2.Πρόσθετα/Μοριοδοτούμενα Προσόντα, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 7 της Πρόσκλησης: 
α)Βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων: ______________________________________  
 
β)Τίτλος Μεταπτυχιακού: _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Βαθμός Μεταπτυχιακού με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων: __________________________________  
 
γ)Τίτλος Διδακτορικού:  ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  
Αξιολογική κλίμακα Διδακτορικού: _______________________________________________________ 
 
δ)Ξένη Γλώσσα: ______________________________     
Επίπεδο Ξένης Γλώσσας: _________________________ 
 
ε)Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ή/και  ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στην 
περίπτωση κατοχής εμπειρίας, χορηγούνται τρία (3) μόρια συνολικά  για εμπειρία έως έξι (6) μήνες και έξι (6) 
μόρια συνολικά για εμπειρία άνω των έξι (6) μηνών. Μήνες εμπειρίας: _____________ 

 
 

Ημερομηνία: ................................ 2021 
 

Ο/Η  αιτών/ούσα 
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