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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔΕΔΜΒ»  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΟΔΥ) ΤΟΥ ΕΛΚΕ 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τη σχετική 
απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 
35/30.10.2018), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης 
της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων 
του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», κωδικό MIS 5033426 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης-μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου για την παροχή νομικών υπηρεσιών στη Μυτιλήνη. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου 
έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω 
κριτήρια και τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες, για τα κριτήρια που δεν είναι απαιτούμενα. 
 

 Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή και 
αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες 
διαδικασίες.         [απαιτούμενο] 

 Δικηγόρος τουλάχιστον παρ' Εφέταις, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου. [απαιτούμενο] 

 Τουλάχιστον Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.   [μέγιστη βαθμολογία 10] 
o Καλή Γνώση         [3] 
o Πολύ Καλή Γνώση         [6] 
o Άριστη Γνώση         [10] 

 Επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και παροχής νομικών συμβουλών, τουλάχιστον πέντε (5) 
ετών, στο χειρισμό υποθέσεων που άπτονται της λειτουργίας ΝΠΔΔ εκτός Πανεπιστημίων και ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίων, η οποία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο [μέγιστη βαθμολογία: 40] 

o Εμπειρία από πέντε (5) έως δέκα (10) έτη      [10] 
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o Εμπειρία από δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) έτη     [20] 
o Εμπειρία άνω των δεκαπέντε (15) ετών     [40] 

 Επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και παροχής νομικών συμβουλών, χειρισμού υποθέσεων 
που άπτονται της λειτουργίας Πανεπιστημίων και ΕΛΚΕ Πανεπιστημίων, η οποία αποδεικνύεται με 
κάθε πρόσφορο μέσο.       [μέγιστη βαθμολογία: 20] 

o Εμπειρία από ένα (1) έως πέντε (5) έτη     [10] 
o Εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών      [20] 

 
Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει οριστεί με την 
σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 
35/30.10.2018).  
Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν η προσωπικότητα του/της υποψηφίου/ιας, η γενική δικηγορική 
εμπειρία, η πειστικότητα παρουσίασης της σχέσης των τυπικών προσόντων του/ της με τις συγκεκριμένες 
ανάγκες της θέσης και των προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου αυτής, η διαθεσιμότητα 
του/ της σε σχέση με τις ανάγκες υλοποίησης των έργων και η συνολική παρουσία του στην συνέντευξη.
          [μέγιστη βαθμολογία: 30] 
 
Το έργο αφορά στην υποστήριξη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών και 
ειδικότερα: 

 Σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων και εισηγήσεων για την απάντηση ερωτημάτων από τον/την 
Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και τον ΠΟΥ του ΕΛΚΕ. 

 Σύνταξη, επεξεργασία και έλεγχο Κανονισμών και Οργανισμών του Πανεπιστημίου και του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. 

 Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας όταν προσκαλείται.  

 Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με στελέχη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, της ΜΟΔΥ, των άλλων Ειδικών Λογαριασμών των ΑΕΙ 
και των Διαχειριστικών Αρχών Υπουργείων – Σύνταξη αναφορών. 

 Σύνταξη ενημερωτικών εκθέσεων νομικών ελέγχων. 

 Έλεγχο και επεξεργασία Διακηρύξεων Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

 Έλεγχο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε εξωτερικούς 
συνεργάτες, νομικός έλεγχος και απάντηση σχετικών ενστάσεων. 

 Νομική υποστήριξη των Επιτροπών διεξαγωγής Διαγωνισμών και της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων. 

 Σύνταξη, επεξεργασία και έλεγχο συμβατικών κειμένων. 
 

Για την παροχή του περιγραφόμενου έργου απαιτείται η τετραήμερη παρουσία του/ της νομικού για 
πέντε (5) ώρες ημερησίως στην έδρα του ΕΛΚΕ στην Μυτιλήνη. Ο επιλεγείς/είσα θα συνεργάζεται όπου 
απαιτείται με τον Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος, υπό την εποπτεία του οποίου θα τελεί και θα τον 
ενημερώνει κάθε εβδομάδα για το παρεχόμενο έργο.  
 
Η μη εμφάνιση του/της υποψήφιου/ας στη συνέντευξη (με φυσική παρουσία ή μέσω ειδικού συστήματος 
τηλεδιάσκεψης) οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. Επίσης η μη υποβολή βασικού 
πτυχίου καθώς και αποδεικτικών δικηγορικής παρ’ Εφέταις ιδιότητας συνεπάγεται τον αποκλεισμό 
από τη διαδικασία.  
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Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις βαθμολογίες στα παραπάνω 
κριτήρια. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε 
περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής επόμενων υποψηφίων ως την εξάντληση 
της σειράς κατάταξης.  
 
Όλοι οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους προτάσεων, τα ατομικά φύλλα 
αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων και άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 
 
Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας 
Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και 
άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή 
να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. Επίσης, να μην υπάρχει κώλυμα από 
ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να περιλαμβάνει 
τα κάτωθι:  

 Βιογραφικό σημείωμα.  

 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.  

 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, δικαστηριακής και παροχής νομικών συμβουλών (π.χ. 
δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις, συμφωνητικά, συμβάσεις οι οποίες συνοδεύονται απαραίτητα από 
παραδοτέα). 

 Κατάλογο των νομικών υποθέσεων, τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο του υπό ανάθεση 
έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του έκαστου πελάτη, σύντομή περιγραφή του έργου 
καθώς και της διάρκειας αυτού. 

 Συστατικές επιστολές  και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν την επιτροπή 
επιλογής στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και 
γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων.  

 
Το κόστος θέσης ανέρχεται έως του ποσού των είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00€) ανά έτος και η 
διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου και ανάλογα με 
τις ανάγκες αυτού, δύναται η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης ή η επέκταση του φυσικού 
ή οικονομικού της αντικειμένου της. 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, 
δεδομένου ότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων και σε ποιο 
αριθμό, ανάλογα με τις πιστώσεις και τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των 
ενδιαφερομένων. 

 
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Παρασκευή, 16 
Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:  

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης 

ανάθεσης-μίσθωσης έργου για την παροχή νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης  
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ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔΕΔΜΒ»  

(αριθμός πρωτοκόλλου EΛE_2018_8336) 
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – ΕΛΚΕ 
Γραφείο ΙΣ 2.18 

Μυτιλήνη, 81100 
τηλ. : 22510-36700 

 
Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, 
είτε ταχυδρομικώς. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 16/11/2018  
δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο 
περιεχόμενό του από τον υποψήφιο. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Αγγελική Λουίζου (τηλ 
22510- 36738, φαξ 22510-36709 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου alouiz@aegean.gr. 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr). 

 
 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη 
 
 
 

Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

mailto:gdar@aegean.gr
http://www.ru.aegean.gr/
ΑΔΑ: 7ΤΟΦ469Β7Λ-96Α
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