ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 17-03-2021
Αρ. Πρωτ. 20706
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΔΙΠ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6, 8, 9
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της
Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση»
(ΟΠΣ: 5010714) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» στους άξονες προτεραιότητας 6,8,9, 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 στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου της παραπάνω πράξης και, ειδικότερα, για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την
υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας. Οι συνεργάτες
που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με την ΕΘΑΑΕ.
Έχοντας υπόψη:
1. τη με αρ. 16536/11-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΜΘ465ΧΙ8-Ν7Ξ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ περί ένταξης της πράξης «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα φάση» με κωδικό ΟΠΣ
5010714 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
2. τη με αρ. πρωτ. 4827/09/01/2018 (ΑΔΑ: ΨΤΥ3Ι5Ζ-Α9Ε) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του
Υποέργου (Α/Α 1) «Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στα Ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης» της Πράξης «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010714
3. τη με αρ. πρωτ. 4589/16-10-2020 Απόφαση της Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου περί Τροποποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Αρχής
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» με
Κωδικό ΟΠΣ 5010714 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
4. τη με αρ. πρωτ. 17968/27-10-2020 1η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του
Υποέργου (Α/Α 1) «Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στα Ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης» της Πράξης «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010714

5. τη με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/1-11-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020»
6. τις διατάξεις του ν. 4653/2020
7. τη με αριθ. 13/18-01-2021/θέμα 4.1 Απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ που εγκρίνει
την επαναπροκήρυξη για τις μη πληρωθείσες θέσεις της με αρ. πρωτ. 18430/20-11-2020
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή πρότασης συνεργασίας με δύο (2)
εξωτερικούς συνεργάτες και η οποία έχει ως νομική βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, 10/8/2012) που τροποποίησε τον 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 ΕΘΑΑΕ (όπως μετονομάστηκε η ΑΔΙΠ) περιλαμβάνεται στις
εξαιρέσεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206Α 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 ΕΘΑΑΕ δημοσιεύει την παρούσα προκήρυξη με τις ακόλουθες απαιτήσεις και πληροφορίες.
A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο που καλούνται να παρέχουν οι δύο (2) συνεργάτες αφορά σε διαδικασίες σύνταξης
προδιαγραφών, σχεδιασμού, ανάπτυξης, και τεκμηρίωσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) και σε σχεδιασμό και ανάπτυξη λοιπών εφαρμογών
πληροφορικής σχετικών με τη διαχείριση και την ανάλυση των δεδομένων ποιότητας των ΑΕΙ που
διατηρεί η Αρχή. Ειδικότερα, το υπό ανάθεση έργο αφορά τον σχεδιασμό υποσυστημάτων για τη
Διαχείριση Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, τη Διαχείριση Προγραμματικών Συμφωνιών και
Χρηματοδότησης, τον Μηχανισμό Ιχνηλάτησης Πορείας Φοιτητών και Αποφοίτων, τη Διασύνδεση με
πληροφοριακά συστήματα ΑΕΙ και ΥΠΑΙΘ, τη διασύνδεση με τα υφιστάμενα υποσυστήματα του
ΟΠΕΣΠ και την εν γένει ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών της ΕΘΑΑΕ.
Παραδοτέα του έργου
Παραδοτέα του έργου των συνεργατών αποτελούν τεύχη προδιαγραφών, σχεδιασμού
επιχειρησιακών λειτουργιών (business logic), εφαρμογές πληροφορικής για τη διαχείριση των
δεδομένων των ΑΕΙ, καθώς και οι περιοδικές εκθέσεις και αναφορές των ανατιθέμενων εργασιών για
την ανάπτυξη του ΟΠΕΣΠ και την εκπλήρωση του ως άνω περιγραφόμενου έργου.
B. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών θα εκτελείται είτε στις εγκαταστάσεις της ΕΘΑΑΕ στο
ωράριο λειτουργίας της είτε στις εγκαταστάσεις του συνεργάτη σύμφωνα με τις ανάγκες της Αρχής.
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συνεργασία αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με διάρκεια έως 31-12-2021. Η
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης, με μέγιστη διάρκεια εκείνη που
προσδιορίζεται από την ημερομηνία λήξης του υποέργου.
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Δ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Δ1. Απαιτούμενα προσόντα (επί ποινή αποκλεισμού)
1. Πτυχίο επιστημών πληροφορικής ή δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού
υπολογιστών ελληνικού ή ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ).
2. Πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2) [http://asep.gr].
3. Εργασιακή εμπειρία στο υπό ανάθεση αντικείμενο τουλάχιστον 5 έτη.
Δ2. Συνεκτιμώμενα προσόντα (με μονάδες βαθμολόγησης)
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις επιστήμες πληροφορικής ή ηλεκτρολόγου μηχανικού και
μηχανικού υπολογιστών, ελληνικού ή ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής (αναγνωρισμένος από τον
ΔΟΑΤΑΠ) (3%).
2. Διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες πληροφορικής ή ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού
υπολογιστών, ελληνικού ή ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής (αναγνωρισμένοι από ΔΟΑΤΑΠ) (7%).
3. Εργασιακή εμπειρία στο υπό ανάθεση αντικείμενο μεγαλύτερη από 5 έτη (30% - 1 μονάδα ανά
μήνα και μέχρι 30 μονάδες μέγιστο).
4. Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής σε θέματα σχετικά με το υπό ανάθεση έργο της
ενότητας A (25% - 1 έως 5 εφαρμογές, με 5 μονάδες ανά εφαρμογή) με χρήση τεχνολογιών
πληροφορικής .ΝΕΤ - C#, Spring & Hibernate Frameworks και βάσεις MS SQL Server
συμπεριλαμβανομένου του Reporting - BI Component (SSRS, SSAS) ή ισοδύναμων.
5. Δομημένη συνέντευξη (35%) με τις παρακάτω θεματικές ενότητες ερωτήσεων:
i) η αντίληψη της/του υποψηφίου για τον ρόλο τους σε σχέση με το αντικείμενο και τις
απαιτήσεις της θέσης (στην ενότητα αυτή λαμβάνεται υπόψη και το κείμενο «πρότασης» των
500 λέξεων της/του υποψηφίου (20%),
ii) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η
αποτελεσματικότητα (10%),
iii) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης του έργου (5%).
Δ3. Κριτήρια προσωπικής κατάστασης συνεργάτη
Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι:
1. σε βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες
2. που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή
αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού
3. που έχουν καταδικασθεί για αδικήματα που αφορούν στην άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου.

Δ4. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
1. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά για τους
πολίτες των κρατών της ΕΕ απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία να
αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής
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2. 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 και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών.
Ε. ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική κατ’ αποκοπή αποζημίωση για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης έργου ορίζεται
μέχρι το ποσό των 2.500€ ανά μήνα ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης επί τη διάρκεια της
σύμβασης σε μήνες, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων και του
ΦΠΑ.
ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω 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. 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, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού
 ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας δυνάμει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου
 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.
5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών (όπως αναφέρονται στην ενότητα Δ1.1, Δ2.1 &
Δ2.2).
6. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας και προϋπηρεσίας (όπως αναφέρονται στην ενότητα Δ1.3 και
Δ2.3).
7. Τεχνική περιγραφή των εφαρμογών πληροφορικής (όπως αναφέρονται στην ενότητα Δ2.4)
Η υποβολή των παραπάνω στοιχείων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση secretariat@ethaae.gr με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένα τα εξής
αρχεία (με μορφή pdf) με ονομασίες αντίστοιχα:
1. Αίτηση – ονοματεπώνυμο υποψηφίου
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2.
3.
4.
5.

CV – ονοματεπώνυμο υποψηφίου
Πρόταση – ονοματεπώνυμο υποψηφίου
Υπεύθυνη Δήλωση - ονοματεπώνυμο υποψηφίου
Τίτλοι Σπουδών- ονοματεπώνυμο υποψηφίου (όλοι οι τίτλοι σπουδών/πιστοποιητικά σε ένα pdf
αρχείο)
6. Εμπειρία - ονοματεπώνυμο υποψηφίου (όλα τα αποδεικτικά σε ένα pdf αρχείο)
7. Τεχνική Περιγραφή ΕΠ -- ονοματεπώνυμο υποψηφίου (όλες οι τεχνικές περιγραφές σε ένα pdf
αρχείο).
Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «ΘΕΜΑ» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΑΑΕ ΜΕ ΑΠ 20706/17-03-2021».
Σημείωση: Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν περισσότερα από ένα ηλεκτρονικά μηνύματα σε
περίπτωση που ο όγκος των αρχείων το απαιτεί.
Ζ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει την Δευτέρα 05-04-2021 (ώρα 13:00),
μόνον ηλεκτρονικά και σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Στ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επιλογή του υποψήφιου θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία έχει
ορισθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘΑΑΕ, μετά από την αξιολόγηση των αιτήσεων των
υποψηφίων και των δικαιολογητικών τους. Κατ’ αρχάς, θα ελεγχθεί η εκπλήρωση των απαιτούμενων
προσόντων όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα Δ1 και θα αποκλειστούν οι υποψήφιοι που δεν
ικανοποιούν τις εν λόγω απαιτήσεις. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις των λοιπών υποψηφίων θα
αξιολογηθούν βάσει των ακόλουθων κριτηρίων αξιολόγησης, όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα
Δ2 της παρούσας.
Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης (Δ2)
Συνεκτιμώμενα προσόντα
Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στις επιστήμες
πληροφορικής ή επιστήμες
ηλεκτρολόγου μηχανικού και
μηχανικού υπολογιστών
Διδακτορικό δίπλωμα στις
επιστήμες πληροφορικής ή
επιστήμες ηλεκτρολόγου
μηχανικού και μηχανικού
υπολογιστών
Εργασιακή εμπειρία στο υπό
ανάθεση αντικείμενο

Κριτήριο αξιολόγησης

Συντελεστής
βαρύτητας

Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

3%

Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος

7%

Αντίγραφα συμβάσεων ή βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας
(1 μονάδα ανά μήνα και μέχρι 30 μονάδες
μέγιστο)

30%
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Εφαρμογές πληροφορικής σε
θέματα σχετικά με το υπό
ανάθεση έργο της ενότητας A

Δομημένη συνέντευξη με τρεις
θεματικές ενότητες
ερωτήσεων

Τεχνική περιγραφή εφαρμογής
(1 έως 5 εφαρμογές με 5 μονάδες ανά
εφαρμογή)
i) η αντίληψη της/του υποψηφίου για τον ρόλο
τους σε σχέση με το αντικείμενο και τις
απαιτήσεις της θέσης (στην ενότητα αυτή
λαμβάνεται υπόψη και το κείμενο «πρότασης»
των 500 λέξεων της/του υποψηφίου (20%),
ii) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,
ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η
αποτελεσματικότητα (10%),
iii) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών
υλοποίησης του έργου (5%).

25%

35%

Το αποτέλεσμα της κρίσης της Επιτροπής αποτυπώνεται στους ακόλουθους πίνακες, οι οποίοι θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.ethaae.gr) μετά την έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου
της Αρχής:
1. Αποκλειομένων κατά το στάδιο ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων.
2. Κληθέντων σε συνέντευξη, μετά από ενημέρωση των προκριθέντων, με αποστολή ηλεκτρονικού
μηνύματος (email) και σχετική επιβεβαίωση λήψης του.
3. Προτεινόμενων εξωτερικών συνεργατών με βάση τα τελικά αποτελέσματα της βαθμολογίας τους.
Το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘΑΑΕ εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και λαμβάνει την
απόφαση επιλογής των δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.
Γίνεται δεκτή υποβολή ένστασης εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους
νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής. Το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘΑΑΕ
εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και εκδίδει σχετική απόφαση εντός προθεσμίας 20 ημερών από
την υποβολή της ένστασης.
Ι. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Αντικατάσταση της Αίτησης/Πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων.
2. Η σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά
τη διάρκεια του συγκεκριμένου υποέργου και έως τη λήξη του, μετά από απόφαση του Ανώτατου
Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ.
3. Οι εκθέσεις για το παραχθέν έργο του συνεργάτη θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής
παραδοτέων από την οικεία επιτροπή παραλαβής της ΕΘΑΑΕ.
4. Η Αρχή 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 αξίωσης των ενδιαφερομένων.
5. Η ΕΘΑΑΕ διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής όλων ή μέρους των Αιτήσεων/Προτάσεων που θα
υποβληθούν παραδεκτά και θα πληρούν τις προϋποθέσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα
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υποβολή πρότασης, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης
του Έργου.
Κ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην κ.
Γ. Κωστοπούλου, secretariat@ethaae.gr.
Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ

Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στον αρχείο του Φορέα.
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20706/17-03-2021
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΑΑΕ
Προς την ΕΘΑΑΕ
Αριστείδου 1 και Ευριπίδου 2
10559 Αθήνα
Ημερομηνία:
Παρακαλώ να εξετάσετε την αίτηση υποβολής πρότασης συνεργασίας με την ΕΘΑΑΕ στο πλαίσιο
εκτέλεσης της Πράξης «Υποστήριξη της ΑΔΙΠ – Νέα Φάση»
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- ΕΠΩΝΥΜΟ:
- ΟΝΟΜΑ:
- ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
- Τηλ. 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Βιογραφικό Σημείωμα, σε μορφή EUROPASS
Πρόταση (έως 500 λέξεις) για την υλοποίηση του έργου
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή και πιστοποιητικά αυτών
Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας και προϋπηρεσίας
Αποδεικτικό εφαρμογών
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Ονοματεπώνυμο
Πρόταση υλοποίησης του έργου
(μέγιστο όριο: 500 λέξεις)
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