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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------- 

 
 
 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
(ΙΚΥ) 
------- 

Νέα Ιωνία,25/4/2019 
Αρ. Πρωτ.: 9770 

 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για τη σύναψη δέκα (10) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 
 
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, έχοντας υπόψη: 

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

2. το Ν. 4314/2014 «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» (Α΄265), 

3. τα άρθρα 64 και 87 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), 

4. την Υ.Α. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2918 «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 “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β΄ 5968), 

5. τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΙΚΥ, 

6.  τις υπ’ αριθμ. 7573/03.04.2019 (ΑΔΑ: Ω5Β64653ΠΣ-4ΟΞ), 7574/03.04.2019 (ΑΔΑ:  91ΩΠ4653ΠΣ-8Β6) 
και 9571/20.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΒΠ04653ΠΣ-ΞΘ6) αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα των πράξεων του 
Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ που υλοποιούνται από το ΙΚΥ, 

7. Tην απόφαση της 11ης /19-03-2019 καθώς και της 13ης/02-04-2019 Συνεδρίας του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΙΚΥ, 

 

προτίθεται να συνάψει δέκα (10) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους 
απασχόλησης για την παροχή διοικητικής-διαχειριστικής υποστήριξης των προγραμμάτων υποτροφιών 
που διαχειρίζεται στο πλαίσιο των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ)» (ΕΣΠΑ 2014-2020) που 
συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση 2014-2020»και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχετική αίτηση σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας πρόσκλησης.  

 

1.  Αντικείμενο εργασίας 

Διοικητική-διαχειριστική υποστήριξη όλων των προγραμμάτων υποτροφιών που υλοποιούνται από το ΙΚΥ 
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στο πλαίσιο του ανωτέρω Επιχειρησιακού Προγράμματος και ειδικότερα: 

•  Αρχειοθέτηση και έλεγχος φακέλων υποψηφιότητας (αιτήσεις, δικαιολογητικά). 

•  Παρακολούθηση και έλεγχος υποτρόφων (στοιχεία φακέλου, εκθέσεις προόδου, παραδοτέα κ.τ.λ.) 

•  Κατάρτιση αποφάσεων καταβολής υποτροφίας, βεβαιώσεων κ.τ.λ. 

•  Κατάρτιση Υπηρεσιακών Σημειωμάτων και εισηγήσεων αναφορικά με την πορεία των υποτροφιών 
και την λήψη σχετικών αποφάσεων. 

•  Επικοινωνία και υποστήριξη υποτρόφων καθώς και επικοινωνία με Γραμματείες ή άλλα αρμόδια 
όργανα Τμημάτων/Σχολών. 

•  Παραγωγή, σύνταξη και επεξεργασία των κατά περίπτωση απαραίτητων σχεδίων εγγράφων που 
αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων υποτροφιών στο πλαίσιο πράξεων του Ε.Π. 
ΑΝΑΔΕΔΒΜ)» (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

•  Συγκέντρωση και τήρηση του κατά περίπτωση απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού υλοποίησης. 

•  Ενημέρωση-καταχώριση στοιχείων υποτροφιών (υποτρόφων και υποψηφίων υποτρόφων) στο 
Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) του ΙΚΥ, από την φάση υποβολής αίτησης-πρότασης μέχρι την 
ολοκλήρωση της υποτροφίας και των σχετικών προγραμμάτων υποτροφιών. 

•  Συλλογή και παρακολούθηση απογραφικών δελτίων και δεικτών αποτελέσματος με βάση τις 
απαιτήσεις των Πράξεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

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

•  Διενέργεια ελέγχων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή και εμπρόθεσμη υλοποίηση των Πράξεων, 
που υλοποιούνται από το ΙΚΥ στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020) λαμβάνοντας 
υπόψη το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. 

•  Οποιαδήποτε άλλη εργασία/έργο τους ανατεθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων του Ε.Π. 
ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020) κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αντίστοιχη σύμβαση ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου. 

 

2. Τόπος παροχής εργασίας 

Η έδρα του ΙΚΥ. 

 

3. Διάρκεια συμβάσεων και αμοιβή 

3.1 Η εκτιμώμενη διάρκεια των συμβάσεων είναι δεκαοκτώ (18) μήνες και η αμοιβή θα καταβάλλεται 
μηνιαία βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 (Α΄ 76).  

3.2 Οι συμβάσεις είναι δυνατό να παραταθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ 
χωρίς περιορισμό και άλλη διαδικασία αξιολόγησης, μέχρι τη λήξη των πράξεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 
(ΕΣΠΑ 2014-2020) και εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

 

4. Απαιτούμενα και Πρόσθετα/Μοριοδοτούμενα Προσόντα 

4.1 Απαιτούμενα Προσόντα 

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μόνο όσοι διαθέτουν (α)πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο 
σπουδών της αλλοδαπής και (β)τρίμηνη εμπειρία στη διαχείριση και διοικητική υποστήριξη κατά την 
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υλοποίηση προγραμμάτων υποτροφιών. Τα εν λόγω προσόντα αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής στην 
παρούσα Πρόσκληση και δεν μοριοδοτούνται. Δεν λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις υποψηφίων που δεν 
πληρούν σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις.  

 

4.2 Πρόσθετα/Μοριοδοτούμενα Προσόντα 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Βαθμολογία 

1 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση ή Διοίκηση 
Επιχειρήσεων ή στην Οικονομική Επιστήμη μοριοδοτείται με 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 
μοριοδοτείται με 

10 μόρια 

 
5 μόρια 

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός μεταπτυχιακού τίτλου, μοριοδοτείται 
μόνο ο ένας. 

10 

2 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ σε θέματα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 25 

3 

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας 
Επίπεδο C2: 8 
Επίπεδο C1: 6 
Επίπεδο Β2: 4 

 
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός τίτλου/πιστοποιητικού, μοριοδοτείται 
μόνο ο ένας (ο ανώτερος). 

8 

5.1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν:  

4 

Επαγγελματική εμπειρία σε διοικητική θέση -πλέον της απαιτούμενης τρίμηνης 
εμπειρίας (παρ. 4.1 της παρούσας πρόσκλησης).  

 
Κάθε μήνας πρόσθετης εμπειρίας (πλέον της αναφερόμενης στην παρ. 4.1) 
βαθμολογείται με δύο (2) μόρια, με ανώτατο όριο μοριοδοτούμενης εμπειρίας 
τους 

12 

έξι (6) μήνες. 

5 

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, λαμβάνουν 

 
10 μόρια 

Απαιτείται  βεβαίωση που έχει εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ μετά την δημοσίευση 
της παρούσας πρόσκλησης και έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων. 

10 

6 

Συνέντευξη σχετικά με την επικοινωνιακή ικανότητα, την ικανότητα εργασίας ως 
μέλος ομάδας, την εμπειρία κατά την υλοποίηση προγραμμάτων υποτροφιών 
καθώς και το επίπεδο γνώσης και κατανόησης του σχετικού νομοθετικού και 
κανονιστικού πλαισίου.  

35 

 Σύνολο: 100 
 
5. Αίτηση - Δικαιολογητικά 

 

α) Αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι με τα δικαιολογητικά από τα οποία 
αποδεικνύεται η συνδρομή των Απαιτούμενων Προσόντων της παραγράφου 4.1, όπως αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης. Τα Απαιτούμενα Προσόντα πρέπει να υφίστανται κατά την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων. 

β) Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ 
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γ) Βιογραφικό σημείωμα 

5.2 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο εντύπως σε σφραγισμένο 
φάκελο διάστασης Α4 με την ένδειξη "Αίτηση στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ: 9770 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος", ο οποίος κατατίθεται ιδιοχείρως ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 στην 
εξής διεύθυνση: 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Εθν. Αντιστάσεως 41 Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία Αττικής. 

5.3 Οι φάκελοι θα πρέπει να παραληφθούν από το ΙΚΥ το αργότερο μέχρι τη 17η  Μαΐου 2019 και 
ώρα 15:00. Κατ' εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση συστημένης επιστολής ή αποστολής με εταιρία 
ταχυμεταφορών, το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή του 
φακέλου αποστολής. 

 

6. Έλεγχος - Διαδικασία αξιολόγησης 

6.1 Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, μόνον μια αίτηση που 
πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. 

6.2 Αιτήσεις ενδιαφερόμενων που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα της παρούσας 
Πρόσκλησης, δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή είναι εκπρόθεσμες δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. 

6.3 Τα Πρόσθετα/Μοριοδοτούμενα Προσόντα της παραγράφου 4.2 της παρούσας Πρόσκλησης, 
πιστοποιούνται με τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας 
Πρόσκλησης, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν βαθμολογούνται. Τα Πρόσθετα/Μοριοδοτούμενα 
Προσόντα που αναγράφει ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων. 

6.4 Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του 
απαιτούμενου τίτλου σπουδών (πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής) 
όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

6.5 Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά από πρόσκληση που θα αποσταλεί τουλάχιστον 
τρεις (3) ημέρες πριν, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποψήφιων, την οποία θα 
δηλώσουν στην αίτησή τους.  

6.6 Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι αξιολογούνται βάσει των ανωτέρω Πρόσθετων/Μοριοδοτούμενων 
Προσόντων της παραγράφου 4.2 και συντάσσεται σχετικό πρακτικό αξιολόγησης που περιλαμβάνει 
Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Επιλέξιμων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας καθώς και Προσωρινό 
Πίνακα Μη Επιλέξιμων υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιλέξιμων 
υποψηφίων, προβάδισμα έχει ο υποψήφιος με το χαμηλότερο ατομικό εισόδημα εισφοράς αλληλεγγύης 
2017 και εάν προκύψει εκ νέου ισοβαθμία διενεργείται δημόσια κλήρωση, στην οποία καλούνται οι 
ισοβαθμήσαντες με πρόσκληση που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα 
δηλώσουν στην αίτησή τους. 

6.7 Το Πρακτικό με τους ανωτέρω Πίνακες υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΙΚΥ και η σχετική απόφαση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ.  

6.8 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης. Οι ενστάσεις 
ασκούνται μόνο εντύπως (όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και υποβάλλονται ιδιοχείρως ή 
αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΙΚΥ με την ένδειξη "Ένσταση στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.: 9770 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος" μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
ανάρτηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ' εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που 
ένσταση αποστέλλεται με συστημένη επιστολήή με εταιρία ταχυμεταφορών, το εμπρόθεσμο κρίνεται 
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από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή του φακέλου αποστολής. 

6.9 Μετά την εξέταση των ενστάσεων ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, το 
Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Επιλεγέντων και Επιλαχόντων που 
καταρτίζεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ και στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και προσκαλεί τους δέκα πρώτους υποψηφίους για την υπογραφή σύμβασης εργασίας 
ορισμένου χρόνου εντός προθεσμίας τουλάχιστον δέκα (10) ημερών. Στις εν λόγω συμβάσεις 
εξειδικεύεται το αντικείμενο και οι λοιποί όροι εργασίας. 

 
7. Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

7.1 Το ΙΚΥ λαμβάνει υπόψη τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι υποψήφιοι και τα 
χρησιμοποιεί για το σκοπό της αξιολόγησής τους. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση 
των υποψηφίων, όπως αναφέρεται στο έντυπο της Αίτησης (Παράρτημα Ι. 

7.2 Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα τηρηθούν για πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας πρόσληψης, εκτός απαιτηθεί μακρότερο χρονικό διάστημα για τη διενέργεια ελέγχων από 
τις αρμόδιες αρχές ή μέχρι την αμετάκλητη επίλυση ενδεχόμενων αξιώσεων.  

7.3 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, 
διαγραφής και φορητότητας, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο ΙΚΥ (εγγράφως στη διεύθυνση 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

 

) 

8. Γενικά 

8.1 Η αποστολή αίτησης και η συμμετοχή του υποψήφιου στη διαδικασία αξιολόγησης συνιστά 
ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. 

8.2 Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή σύμβασης καθώς 
και σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης λόγω παραίτησης ή πλημμελούς εκτέλεσης των 
καθηκόντων του, επιλέγεται ο αμέσως επόμενος κατά σειρά κατάταξης χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής.  

8.3 Το ΙΚΥ δύναται να διακόψει, αναβάλει ή επαναλάβει την παρούσα διαδικασία. Η υποβολή 
αίτησης ενδιαφέροντος, δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να καταρτίσει 
σχετική σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

9. Παροχή πληροφοριών 

Για διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο ΙΚΥ 
εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dioikisi@iky.gr

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

.  

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΙΚΥ 

 
 
 

Κυριάκος Αθανασίου 
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ 
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Παράρτημα Ι 

Για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
Αίτηση 

 
Προς το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
 
 
Θέμα:  Υπ' αριθμ. πρωτ: 9770 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 
Όνομα: 
Επώνυμο: 
Όνομα πατρός: 
Όνομα μητρός: 
Ταχυδρομική διεύθυνση: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
Τηλέφωνο:   
 
1. Απαιτούμενα Προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1 της Πρόσκλησης και ειδικότερα: 
α) Πτυχίο: ........................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
(β) Εμπειρία στη διαχείριση και διοικητική υποστήριξη κατά την υλοποίηση προγραμμάτων 
υποτροφιών1

.......................................................................................................................................................................... 
: ............................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
2. Πρόσθετα/Μοριοδοτούμενα Προσόντα, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4.2 της 
Πρόσκλησης: 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
1    Αναγράφεται η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του 
φορέα απασχόλησης. 
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Κατάλογος συνημμένων δικαιολογητικών: 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Έλαβα γνώση της ενημέρωσης που παρέχεται στην παράγραφο 7 της Πρόσκλησης και συγκατατίθεμαι 
στην επεξεργασία από το ΙΚΥ των προσωπικών δεδομένων που αναγράφω στην αίτησή μου καθώς και 
όσων περιέχονται στα έγγραφα που υποβάλλω. Δικαιούμαι οποτεδήποτε να ανακαλέσω την παρούσα 
συγκατάθεση αποστέλλοντας σχετική δήλωση στο ΙΚΥ, είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση dioikisi@iky.gr και γνωρίζω ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα καταστεί δυνατή η αξιολόγηση 
της υποψηφιότητάς μου. Η ενδεχόμενη ανάκληση της συγκατάθεσής μου δεν θίγει τη νομιμότητα της 
προηγηθείσας επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων. 

Ημερομηνία: ................................ 2019 
Ο/Η  αιτών/ούσα 
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Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν.1599/1986 
Παράρτημα ΙΙ 

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 : ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΏΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

Όνομα :  Επώνυμο :  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :  

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ :  

Τόπος Κατοικίας :  Οδός :  Αριθ :  ΤΚ :  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax) :  Δ/νση Ηλ. Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 
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: 

• Αποδέχομαι πλήρως  με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ' αριθμ. πρωτ: 9770 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΚΥ. 

• Δεν εμπίπτω 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  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. 

• Δεν είμαι μέτοχος σε εταιρεία κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ούτε έχω οποιαδήποτε 
εμπορική ιδιότητα. 

• Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό μου καθώς και τα 
συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή. 

 
Ημερομηνία: ................................ 2019 

Ο/Η  δηλών/ούσα 
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Παράρτημα ΙΙΙ 

1. Τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής (βασικοί και μεταπτυχιακοί) 
1.1 Απαιτείται σχετική πράξη αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 
1.2 Σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, 
απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να το καθορίζει, 
συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση.  

 

 

2. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας 
2.1 Στις περιπτώσεις που η εμπειρία αποκτήθηκε στο πλαίσιο εξαρτημένης εργασίας στο Δημόσιο ή 
σε φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, 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.  
2.2 Στις περιπτώσεις που η εμπειρία αποκτήθηκε στο πλαίσιο εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό 
τομέα, 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 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. 

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

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

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

 

3. Γνώση 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: 
3.1 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 κλπ) δεν γίνονται  δεκτά. 
3.2  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 
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του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ. 

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

4. Γνώση αγγλικής γλώσσας 
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται ως εξής:: 

4.1 Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου ή 

4.2 Με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN, ή 

4.3 Με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από 
τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της 
οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας 
στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, 
απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα 
πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική 
γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά 
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η 
μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. 

4.4 Επίσης η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: 

• πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής. 

• πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε 
αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. 

 

5. Επικύρωση δικαιολογητικών 

5.1 Δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί από Υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις κλπ) υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτότυπων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

5.2 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. 

5.3 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.  
148/26.12.1913/1.2.1914. 
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