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:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 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 πληροφορικής κατά τα παρακάτω αναφερόμενα.
Α. Αριθμός προσώπων - Έργα - Αμοιβή
Θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών με ογδόντα έξι (86) φυσικά πρόσωπα όπως παρακάτω:

Α) Τομέας ανάλυσης – προγραμματισμού-τεχνικής υποστήριξης
Έξι (6) φυσικά πρόσωπα (για την αντιμετώπιση φορτίων που δεν μπορούν να
καλυφθούν από το υπηρετούν προσωπικό και λόγω εξειδίκευσης έργων).
Τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να έχουν τα ανωτέρω άτομα είναι αυτά
που προβλέπονται για τους κλάδους ΠΕ ή/και ΤΕ Πληροφορικής (δίνονται σε
Παράρτημα) και περαιτέρω πρέπει να έχουν τις ειδικεύσεις ως εξής:
¾ Δύο (2) άτομα ειδικευμένα σε δίκτυα (LAN/WAN με εξειδικευμένες
συσκευές όπως SAN, scanner’s σημαντικού μεγέθους, κ.λπ.)
¾ Τέσσερα (4) άτομα αναλυτές –προγραμματιστές με γνώσεις σε
περιβάλλον WEB εφαρμογών, επεξεργασίας εικόνων και barcodes,
κ.λπ.
Η εξειδίκευση στα παραπάνω αντικείμενα θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας ή και με προφορική εξέταση.
Το έργο κάθε ατόμου θα είναι η εκτέλεση επιμέρους έργου ανάπτυξης του
λογισμικού εφαρμογών που θα ανατεθεί ή παροχή τεχνικής υποστήριξης
δικτύων ή βάσεων δεδομένων.
Κάθε άτομο θα απασχοληθεί συνολικά 3.600 ώρες και η σχετική δαπάνη θα
ανέλθει σε 39.600,00€ για δύο έτη.
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Το συνολικό έργο θα υποδιαιρείται σε υποέργα συγκεκριμένων ωρών και
χρόνου υλοποίησης, που θα συμφωνείται σε κάθε περίπτωση μεταξύ
αναδόχου και Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Κάθε υποέργο θα εξοφλείται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο ή με την
ολοκλήρωσή του με βάση τις συμφωνηθείσες ώρες για την εκτέλεσή του, τα
αναμενόμενα αποτελέσματα και με ωριαία αμοιβή 11€. Επίσης σε κάθε
ημερολογιακό μήνα δεν θα ανατίθεται έργο μεγαλύτερο των 150 ωρών.
Το έργο θα εκτελεστεί στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 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.

Β) Τομέας εισαγωγής στοιχείων Η/Υ
Για
αντιμετώπιση
αποθέματος
εργασιών
περίπου
1.750.000.000
δακτυλισμών, θα απασχοληθούν ογδόντα (80) άτομα με ειδικότητα χειριστού
Η/Υ.
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 αμοιβή για
κάθε δακτυλισμό 0,00098 € και ο προϋπολογισμός της διετίας για κάθε
πρόσωπο ανέρχεται σε 21.560€.
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.
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.
Κατά την πληρωμή κάθε τιμολογίου θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις (ο
φόρος ελευθέρων επαγγελματιών ως γνωστό είναι 20%).
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 18
Σεπτεμβρίου 2008.
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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 προτάσεις Επιτροπών που θα ορισθούν για το σκοπό αυτό.
Για το προσωπικό του τομέα εισαγωγής στοιχείων Η/Υ η εμπειρία θα
αποδεικνύεται κατόπιν εξέτασης στη χρήση του εξοπλισμού.
Λοιπές πληροφορίες δίνονται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Δ/νση Δ/κούΟικ/κού, Λαγουμιτζή 40 και Συγγρού, 3ος όροφος.

Καθ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ

Ακολουθεί Παράρτημα Τυπικών Προσόντων
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Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
(ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE / HARDWARE)
α) Για την ειδικότητα επιστήμης των υπολογιστών:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή
Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην
Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή
Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.
β) Για την ειδικότητα μηχανικών Η/Υ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή
Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού
Μηχανικού
και
Μηχανικού
Υπολογιστών
ή
Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας
πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
2. Εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.
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γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και για τις δύο παραπάνω
ειδικότητες.
δ) Είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών από ενδιαφερομένους των
ειδικοτήτων των παραγράφων (α) και (β) εάν διαθέτουν:
1.

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής ή
Θετικών Επιστημών (και για τις δύο περιπτώσεις πλην των ανωτέρω
αναφερομένων) Α.Ε.Ι. ή πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής και

2.

Εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο του έργου που θα
ανατεθεί.

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE/HARDWARE)
α) Για την ειδικότητα Πληροφορικής SOFTWARE
1.

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και
Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.Ι. ή
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή
δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο
ειδικότητας πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.
β) Για την ειδικότητα
(HARDWARE):

Ηλεκτρονικών

Υπολογιστικών

συστημάτων

1.

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών συστημάτων ή
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών
και Δικτύων Η/Υ Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.

Εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.
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3.

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και για τις δύο παραπάνω
ειδικότητες.

δ) Είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών από ενδιαφερομένους των
ειδικοτήτων των παραγράφων (α) και (β) εάν διαθέτουν:
1.

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Τ.Ε.Ι. (πλην των ανωτέρω
αναφερομένων) ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

2.

Εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο του έργου που θα
ανατεθεί.

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.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Γίνονται επίσης δεκτοί για τους Κλάδους ΠΕ & ΤΕ με τα παραπάνω
υπόλοιπα τυπικά προσόντα:
α) Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν
αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στους οποίους
έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το
Συμβούλιο του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149/Α΄) όπως
ισχύει κάθε φορά και
β) Κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν
αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στους οποίους
έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου
επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης

ma/ΗΔΙΚΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ3-ΑΝΑΘΕΣ-ΕΡΓΟΥ-ΦΥΣ-ΠΡΟΣ

7
επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή
του άρθρου 13 του Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178/Α΄).
2. Σε όλες τις περιπτώσεις 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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