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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
(Συμπληρωματική της πράξης με Α.Π. 7127/6.8.2008) 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. 

(Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε.)  
 

Προτίθεται  να  συνάψει  συμβάσεις  μίσθωσης  έργου  με φυσικά πρόσωπα  κατά  τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 
681  Κ.Ε.  του  Αστικού  Κώδικα,  και  σύμφωνα  με  την  κοινή  Υπουργική  Απόφαση 
Φ80350/9300/1496/18‐10‐07,  για  την  ανάθεση  έργου  στον  Τομέα  εισαγωγής 
στοιχείων κατά τα παρακάτω αναφερόμενα. 
 
Α. Αριθμός προσώπων ‐ Έργο ‐ Αμοιβή 

Θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με 
δώδεκα (12) φυσικά πρόσωπα όπως παρακάτω: 

Τα  τυπικά  προσόντα  που  θα  πρέπει  να  έχουν  οι  ανωτέρω  είναι  αυτά  που 
προβλέπονται  για  τον  κλάδο  ΔΕ  Προσωπικού  Η/Υ  ειδικότητας  χειριστών 
διατρητικών μηχανών (δίνονται σε Παράρτημα). 
Η εμπειρία θα αποδεικνύεται κατόπιν εξέτασης στη χρήση του εξοπλισμού. 
Κάθε άτομο θα αναλάβει 22.000.000 δακτυλισμούς περίπου με καθαρή αμοιβή 
για  κάθε  δακτυλισμό  0,00098  €  και  ο  προϋπολογισμός  της  διετίας  για  κάθε 
πρόσωπο ανέρχεται σε 21.560 € πλέον Φ.Π.Α.  
Το  έργο  θα  εκτελείται  στην Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε.,  σε ώρες που θα υπάρχει  διαθέσιμος 
εξοπλισμός (κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες) χωρίς να συνδέεται με το 
ωράριο του προσωπικού της Εταιρείας. 

Εάν το έργο δεν ολοκληρωθεί στο διάστημα των δύο (2) ετών επιτρέπεται με τους 
όρους που θα προβλεφθούν στη σύμβαση παράταση του χρόνου χωρίς αύξηση 
της αμοιβής του αναδόχου. 

Λοιπές λεπτομέρειες θα καθορισθούν με τη σύμβαση. 
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Β.  Είσπραξη αμοιβής/Kρατήσεις 

Η αμοιβή καθενός από τους αναδόχους των παραπάνω έργων θα καταβάλλεται 
με  βάση  δελτίο  παροχής  υπηρεσιών  θεωρημένο  από  την  οικεία  Οικονομική 
Εφορία  και  δεν  υπάρχει  υποχρέωση  της  Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε.  για  ασφάλιση  του 
αναδόχου σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. 

 
Γ.  Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Kατόπιν  των  παραπάνω  καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  να  συμμετάσχουν  στις 
επιλογές  που  θα  γίνουν  κατά  περίπτωση,  να  υποβάλλουν  αίτηση  εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι 30/3/2009. 
α) Τίτλους σπουδών και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία προσόντων κατά περίπτωση 

(παράρτημα προσόντων). 
β)  Βιογραφικό  σημείωμα  συνοδευόμενο  από  φωτοτυπία  αστυνομικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
γ)  Δήλωση  ότι  δεν  έχουν  την  ιδιότητα  του  δημοσίου  υπαλλήλου  ή  υπαλλήλου 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Λοιπά  δικαιολογητικά  (όπως  πιστοποιητικό  ποινικού  μητρώου  κ.λπ.)  θα 
ζητηθούν μόνο από όσους επιλεγούν για σύναψη σύμβασης. 
 

Δ.  Επιλογή 

Η  επιλογή  των προσώπων που  τελικά  θα  κληθούν  να συνάψουν συμβάσεις  θα 
γίνει μετά από πρόταση Επιτροπής που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό. 
Η εμπειρία στην εισαγωγή στοιχείων Η/Υ θα αποδεικνύεται κατόπιν εξέτασης στη 
χρήση του εξοπλισμού. 

 
Λοιπές  πληροφορίες  δίνονται  από  την  Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε.,  Δ/νση  Δ/κού‐Οικ/κού,  
Λαγουμιτζή  40  &  Λεωφ.  Συγγρού,  3ος  όροφος  και  στα  τηλέφωνα  2109282295, 
2109282137, καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
Ακολουθεί Παράρτημα Τυπικών Προσόντων 
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Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Α.Ε. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
 

(ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ) 
 

ΚΛΑΔΟΣ‐ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:   ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ (Χειριστών διατρητικών μηχανών) 

α) ‐  Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα 
Πληροφορικής ή 

- Πτυχίο Α΄ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: 
i) οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ ή 
ii) Ειδικότητας  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστικών  Συστημάτων  του 

Ηλεκτρολογικού Τομέα ή 
- Απολυτήριος Τίτλος 
i) Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
ii) Τμήματος  Προγραμματιστών  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου ή 
iii) Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής. 

‐    ή  άλλος  ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικής  μονάδας  της  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής. 

β)  Είναι  δυνατή  η  επιλογή  με  προσόν  απολυτήριο  τίτλο  Λυκείου  ή  εξαταξίου 
Γυμνασίου  ή  ισότιμου  σχολείου,  ανεξάρτητα  από  ειδικότητα  και  σχετική 
εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Λόγω  της  φύσεως  των  συμβάσεων  και  της  ανάγκης  άμεσης  απόδοσης  των 
προσώπων  με  τα  οποία  θα  συναφθούν  συμβάσεις  η  εξειδίκευση  και  η  εμπειρία 
αποτελούν βασικά αξιολογούμενα στοιχεία για την επιλογή προσώπων. 
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ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: ……../……….2009) 
 
 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ                  : 
 

 
 

ΟΝΟΜΑ                       :     
 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ        :     
 

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΑΣΤ. ΤΑΥΤ :     

 

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Οδός: . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . Αριθμός: . . . . . . . . . . . .    
Πόλη (δήμος ή κοινότητα): . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .Τ.Κ.:... . . . . . . . . . .  
Επαρχία: . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. Νομός: .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  
Τηλέφωνα για επικοινωνία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .   
 

ΤΙΤΛΟI ΣΠΟΥΔΩΝ *1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ *2 
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Συνημμένα καταθέτω:  
1.  Βιογραφικό σημείωμα 
2.  Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
3.  Τίτλους σπουδών  και πιστοποιητικά εμπειρίας. 
Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
 
  Ο/Η αιτ. ….. /δηλ……  
 
 
 
 
 
Ημερομηνία:   . . . / . . /2009   Υπογραφή 
 
 
 
*1  Αναγράφονται  μόνο  οι  απαιτούμενοι  βασικοί  τίτλοι  (οι  λοιποί  περιλαμβάνονται  
    στο  βιογραφικό σημείωμα) 

*2  Αναγράφεται η απαιτούμενη από την προκήρυξη (συναφής με το έργο)  
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