
 

  

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 Αθήνα, 08-07-2016 
 Αρ. Πρωτ.: 1456 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

EΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π.» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6, 8, 9 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) στο 

πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π)» (MIS: 5000792), του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-

2020» στους άξονες προτεραιότητας 6,8,9, Υποέργου 1 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», που συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, 

ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα), καλούμενα εφεξής 

"συνεργάτες", για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την προετοιμασία της πιστοποίησης 

και την στατιστική επεξεργασία δεδομένων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι συνεργάτες που θα 

επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με την Α.ΔΙ.Π.  

Έχοντας υπόψη (i) τη με αρ. πρωτ. 538/23-3-2016 Αίτημα Χρηματοδότησης της Α.ΔΙ.Π. προς το 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΔΔ-ΕΔΒΜ), (ii) 

τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, (iii) τους ελέγχους νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 

και Ενδιάμεσους Φορείς, (iv) τη διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, (v) το 

ν. 4009/2011 όπως ισχύει, (vi) τη με αριθ. 40/04-07-2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π. για 

την έγκριση της έκδοσης πρόσκλησης για την ανάθεση έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες η οποία 

έχει ως νομική βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, 10/8/2012) ο 

οποίος τροποποίησε το ν. 4057/2012 (ΦΕΚΑ54 14-3/2012) άρθρο 9 παρ.23, και επανέφερε σε ισχύ 

το άρθρο 58 παρ.11 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α195 6/9/2011) σύμφωνα με το οποίο η Α.ΔΙ.Π. 

περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 (ΦΕΚΑ206Α 8-10- 1997) και της 

Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’280) με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα των 

συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την εκτέλεση συγκεκριμένου επιδοτούμενου, 

συγχρηματοδοτούμενου ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος, η Α.ΔΙ.Π. δημοσιεύει την 

παρούσα προκήρυξη με τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

 

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
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Ειδικότερα, η Α.ΔΙ.Π. ενδιαφέρεται να συνεργαστεί:  

Με έως τέσσερις (4) επιστήμονες για την παροχή υπηρεσιών οι οποίες αφορούν, ενδεικτικά, στη 

συλλογή, καταχώρηση και στατιστική επεξεργασία δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη και τη σύνταξη σχετικών αναφορών. 

 

B. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών θα εκτελεστεί αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της 

Α.ΔΙ.Π. 

 

Γ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Παραδοτέα του έργου αποτελούν οι εκθέσεις των ανατιθέμενων εργασιών για την εκπλήρωση του 

ως άνω περιγραφόμενου έργου.  

 

Δ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η συνεργασία αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και η διάρκεια εκτέλεσης δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη της λήξης του υποέργου (20/08/2016 ή όποτε προσδιοριστεί η λήξη της 

πράξης με την απόφαση ένταξής της στο Ε.Π.). 

 

Ε. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

Βασικά προσόντα:  

- Πτυχίο και μεταπτυχιακός  τίτλος ΑΕΙ εσωτερικού ή ομοταγούς  εξωτερικού στις επιστήμες της 

Πληροφορικής ή στις Οικονομικές ή στις Θετικές Επιστήμες. 

- Προϋπηρεσία και εμπειρία στο υπό ανάθεση αντικείμενο έργου. 

- Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1). 

- Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

Κριτήρια προσωπικής κατάστασης συνεργάτη 

Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι: 

- σε βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

- που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 

αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, 

- που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου, 

- που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και σχετικά με την πληρωμή φόρων και τελών. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 

- να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

- για τους πολίτες των κρατών της ΕΕ, απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία 

αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής, 
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- να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προτάσεων και, σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, να 

κατέχουν πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για 

την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών. 

 

ΣΤ. ΑΜΟΙΒΗ 

Η συνολική κατ’ αποκοπή αποζημίωση για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης έργου ορίζεται 

έως το ποσό των 2.000 €, για κάθε συνεργάτη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών, των 

φορολογικών κρατήσεων, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

Ζ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 

2. Βιογραφικό Σημείωμα, σε μορφή EUROPASS 

 (http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae) 

3. Υποβολή πρότασης (έως 500 λέξεις) στην οποία θα αποδεικνύεται η ικανότητα, η εμπειρία και οι 

δεξιότητες εκτέλεσης του έργου, όπως αναφέρονται στην ενότητα «Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ». 

4. α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

β) Αντίγραφα προϋπηρεσίας 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν: 

 το οικείο επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο, εφ’ όσον είναι εγγεγραμμένοι, 

 ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, 

 ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ούτε έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού, 

 ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας δυνάμει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και ότι έχουν 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και σχετικά με την πληρωμή φόρων και τελών, 

 ότι το υπό ανάθεση έργο θα εκτελέσουν αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της ΑΔΙΠ, 

 ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα, 

 ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Η υποβολή των παραπάνω στοιχείων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση adipsymvaseis@hqaa.gr με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα 

τρία αρχεία με ονομασίες: (1) Αίτηση – ονοματεπώνυμο υποψηφίου, (2) CV – ονοματεπώνυμο 
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υποψηφίου, (3) Πρόταση – ονοματεπώνυμο υποψηφίου, αντίστοιχα και (4) αντίγραφα 

πιστοποιητικών και υπεύθυνη δήλωση. 

 

Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «ΘΕΜΑ» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΥΠ1: ΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ». 

 

Η. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Η προθεσμία υποβολής λήγει τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 (ώρα 14:00). 

 

Θ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή την οποία θα ορίσει το Συμβούλιο της 

Α.ΔΙ.Π. Η Επιτροπή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους προς παροχή διευκρινίσεων εφόσον τούτο 

κριθεί κατά την εκτίμησή της αναγκαίο.  

 

Ι. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικατάσταση της Αίτησης/Πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων. 

Η σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί σε περίπτωση παράτασης του συγκεκριμένου υποέργου και έως 

την λήξη του. 

Οι εκθέσεις για το παραχθέν έργο του συνεργάτη θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής 

παραδοτέων από τη Γ. Διευθύντρια της ΑΔΙΠ ή από τον Υπεύθυνο Πράξης. 

Η Α.ΔΙ.Π. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην 

πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων και σε ποιο αριθμό, αποκλειόμενης 

οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

Η Α.ΔΙ.Π. διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής όλων ή μέρους των Αιτήσεων/Προτάσεων που θα 

υποβληθούν παραδεκτά και θα πληρούν τις προϋποθέσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα 

υποβολή πρότασης, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

Έργου. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην 

κ. Γ. Κωστοπούλου, τηλ. 210-9220944 (εσωτ. 101) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:00-14:00. 

 

Η Πρόεδρος της ΑΔΙΠ 

 

(υπογραφή)* 

 

Καθηγήτρια Νικολέττα Παϊσίδου 

 

 

*(Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα) 
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Α ΙΤ ΗΣ Η  ΣΥ Μ Μ ΕΤ ΟΧ ΗΣ  

Σ Τ ΗΝ  Π Ρ Ο Σ ΚΛΗ Σ Η  Υ Π1  Υ Π ΟΒ ΟΛ Η Σ Π ΡΟ ΤΑ ΣΗ Σ  ΠΡ Ο Σ  Τ ΗΝ Α. ΔΙ . Π.  
 
 
Προς την Α.ΔΙ.Π. Λεωφ. Συγγρού 44 
11742 Αθήνα 
 
 
Ημερομηνία: 
 
 
Παρακαλώ να εξετάσετε την αίτηση υποβολής πρότασης για σύναψη Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού 
Δικαίου με την Α.ΔΙ.Π. 
 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
- ΕΠΩΝΥΜΟ: 

- ΟΝΟΜΑ: 

- ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: 

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

- ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

- Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 

- E-mail: 

 
Συμπληρωματικά σας ενημερώνω ότι διαθέτω όλα τα έγγραφα με τα οποία πιστοποιούνται οι 
γνώσεις, οι ικανότητες, καθώς και η εμπειρία μου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο 
βιογραφικό μου. 
 
 
 
 
Συνημμένα: 
1. Βιογραφικό σημείωμα, σε μορφή EUROPASS (PDF) και αντίγραφα όλων των πιστοποιητικών 
σπουδών. 
2. Πρόταση για την υλοποίηση του έργου. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
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Πρόταση υλοποίησης του έργου (μέγιστο όριο: 500 λέξεις) 
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