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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

 Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι 

ύστερα από την αριθμ. 163/17/7-7-2016 απόφαση της Επιτροπής 

Εκπαίδευσης & Ερευνών, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) εξωτερικό 

συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου στα πλαίσια υλοποίησης του 

προγράμματος με τίτλο: «Αναδιοργάνωση του συστήματος 
παρακολούθησης και αποτίμησης του οικονομικού και φυσικού 
αντικειμένου των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που 
υλοποιούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό» σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 4Γ περιπτ.β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του 

Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του 

Ν.3369/2005 και συγκεκριμένα: 

 
1. Ένα Δικηγόρο- Νομικό για την παροχή νομικής υποστήριξης της 

Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. 
Αριθμός θέσεων : Μια (1)  
Χρονική περίοδος: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με 

δυνατότητα παράτασης- ανανέωσης ενός έτους . 
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Αμοιβή :  10.000 €  συνολικά με ΤΠΥ, ανεξαρτήτως του πλήθους των 

νομικών γνωμοδοτήσεων. 

Αντικείμενο απασχόλησης: νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ στην παροχή 

νομικών γνωμοδοτήσεων για θέματα που θα αναθέτει η Προϊστάμενη 

Γραμματείας του ΕΛΚΕ και ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ. Η παροχή της 

υπηρεσίας δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία του συμβαλλόμενου στους 

χώρους του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΚΜ, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 

χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, όπως email, τηλεδιάσκεψη κτλ. 

Η γνωμοδότηση θα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως εντός τριών 

εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του ερωτήματος. 

Εκπροσώπηση της Επιτροπής Ερευνών σε δικαστήριο ή όπου αλλού 

κριθεί αναγκαίο από τον φορέα. 

 
Απαιτούμενα προσόντα: 

-  Πτυχίο ΑΕΙ (Νομικού τμήματος) ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμο ξένου 

Πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ . 

- Δικηγόρος ενεργό μέλος  Δικηγορικού Συλλόγου . 

-  Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

- Τεκμηριωμένη Εμπειρία α) στη διαδικασία προμηθειών και συμβάσεων 

του ελληνικού δημοσίου, καθόλη τη διάρκεια των απαιτούμενων 

διαδικασιών ήτοι από τη σύνταξη της προκηρύξεως τους, 

συμβασιοποιησεως τους, έως και της περατώσεως του φυσικού τους 

αντικειμένου. 

(β) Εμπειρία σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων. 

(γ) Γνώση κοινοτικών νομοθετημάτων (οδηγίες κοινοτικού δικαίου), αλλά 

και εθνικών νομοθετημάτων (κρατικές προμήθειες, αξιολόγηση 

προσωπικού, κα) . 

(δ) Εμπειρία σε θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης των ΕΛΚΕ, των ΑΕΙ και 

του ευρύτερου δημοσίου δικαίου. 

 
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο ή 

και στα Οικονομικά. 

2. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 
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3. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιλογή. 

4. - Εμπειρία σε υποθέσεις Δημoσίου Δικαίου, Ευρωπαϊκού Δικαίου,  

Εμπορικού Δικαίου, Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων, 

Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου, Δημοσιονομικού Δικαίου και 

Φορολογικού Δικαίου.  

 
 Ο δικηγόρος δεν θα πρέπει να κατέχει θέση πάγιας έμμισθης εντολής με 

τον δημόσιο τομέα, με την εξαίρεση της κατοχής θέσης μέλους ΔΕΠ σε 

ελληνικό ΑΕΙ. Ο δικηγόρος δύναται να συνεργάζεται με άλλους δικηγόρους 

για την παροχή της νομικής συνδρομής σε κάθε περίπτωση όμως έναντι 

του Αναδόχου μοναδικός υπεύθυνος και αντισυμβαλλόμενος θα είναι ο 

δικηγόρος. 

 
 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω θέσεις, καλούνται να υποβάλλουν 

αίτηση έως και 15/.12/2016 με πλήρη φάκελο που θα περιλαμβάνει: 

- Βιογραφικό Σημείωμα 

- Αντίγραφο τίτλων σπουδών 

- Παραστατικά επαγγελματικής εμπειρίας. Σε όλες τις περιπτώσεις η 

επαγγελματική εμπειρία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών ή/και 

αντίγραφα αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, στις οποίες θα πρέπει να 

αναγράφεται επακριβώς η διάρκεια, το είδος της απασχόλησης των 

υποψηφίων και η συνολική αμοιβή τους. Τις βεβαιώσεις εργοδοτών και τα 

ΑΠΥ θα πρέπει να συνοδεύουν βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα  

- Φάκελο Σχετικών Υποθέσεων που έχουν χειριστεί. 

- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη και ότι 

δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά από τον Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο 

ανήκουν. 

- Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιλογή 

 

στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 

Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων), 

Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. 
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Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν σε φάκελο με την 

ένδειξη: 

«Αίτηση για την αριθμ. 7261/.15-.11-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας». 

Γνωστοποιείται ότι μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και των 

λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών, ενδέχεται να ακολουθήσει 

προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων για περαιτέρω διευκρινήσεις, σε 

ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς. Τη 

συνέντευξη θα πραγματοποιήσει Επιτροπή Αξιολόγησης, με όσους 

υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις απαιτούμενες από την προκήρυξη 

τυπικές προϋποθέσεις επιλογής. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε 

συνέντευξη θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν συγκεκριμένα 

σχετικά αποτελέσματα (που οι ίδιοι θεωρούν ως τα πιο αξιόλογα) από τη 

δική τους αυτοδύναμη επαγγελματική δραστηριότητα ή /και από τη 

συμμετοχή τους σε ομάδες έργων, στις οποίες οι ίδιοι είχαν αποδεδειγμένα 

κύρια συμβολή. 

Γνωστοποιείται ότι η επιλογή του πιο πάνω προσωπικού θα γίνει από την 

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. 

Η εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων αποσκοπεί στη 

διακρίβωση της εν γένει καταλληλότητας του υποψηφίου για την εκτέλεση 

του συγκεκριμένου έργου.  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 23210- 49239. 

 
Άλλοι Όροι: 
 
1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε 

αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. 

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται 

ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς. Το δικαίωμα πρόσβασης στους 

ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς 

υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική 

εφαρμογή των διατάξεων το Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον 
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όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 

έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη 

διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος 

κλπ).  

2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα 

προσόντα της πρόσκλησης απορρίπτεται.  

3) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 

τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη 

διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.  

4) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν 

προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 

3528/2007.  

5) Επίσης, ο ΕΛΚΕ δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε 

στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούται 

οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. Η Αναθέτουσα Αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

i. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται 

το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 

ii. εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη 

ικανοποιητικό, 

iii. εάν ο διαγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές 

ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή 

πραγματικού ανταγωνισμού, 

iv. εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση 

εργασία. 

6) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, 

ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής 

πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα 

ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα 

ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η 
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πρόταση του ενδιαφερόμενου με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια 

αντικειμένου.  

7) Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της 

σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των 

επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της 

παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον 

πίνακα κατάταξης.  

8) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον 

Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους 

ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του 

προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια 

ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης 

οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.  

9) Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει-ανανεώσει τη σύμβαση 

για ένα επιπλέον έτος, εφόσον αυτό επιτρέπεται και υπό τους όρους του 

νόμου.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε 

 
 

Αναστάσιος Μωϋσιάδης 

Αντιπρόεδρος Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
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