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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 6ΤΓΧ46ΨΖ3Π-ΧΜ0 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, έχοντας 

υπόψη:  

- Τις διατάξεις των άρθρων 50-68 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/2017),  

- Του άρθρου 6 και 72 του ν. 4610/2019,  

- Τον υπ’ αριθ. 679/2016 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 

(ΦΕΚ Α 137/29.8.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» και 

- Την υπ’ αριθμ. 12/30/10/2019- Θέμα 11.3 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Οικονομική και Διοικητική Υποστήριξη προγραμμάτων 

ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης» [ΚΕ 80435] (εφεξής «έργο»), το οποίο 

χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και τελεί υπό την εποπτεία του Καθηγητή κ. Παναγιώτη Τζιώνα, 

επιστημονικά υπευθύνου του Έργου «Οικονομική και Διοικητική Υποστήριξη προγραμμάτων 
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ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης», προκηρύσσει μία (1) Θέση με σύμβαση 

μίσθωσης έργου Επιστημονικού Προσωπικού για την νομική υποστήριξη υπηρεσιών του ΕΛΚΕ 

ΔΙΠΑΕ, υπό τους κάτωθι όρους: 

 

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Νομικού Τμήματος Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδος 

ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις 

νόμιμες διαδικασίες από το ΔΟΑΤΑΠ. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Νομικού Τμήματος Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της 

Ελλάδος στο γνωστικό αντικείμενο Δημοσίου Δικαίου ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, εφόσον έχει 

αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες από το ΔΟΑΤΑΠ. 

3. Προηγούμενη αποδεδειγμένη ενός (1) έτους εμπειρία στη νομική υποστήριξη Ειδικών Λογαριασμών 

Κονδυλίων Έρευνας ΑΕΙ (Πανεπιστημίου / ΤΕΙ) (σύνταξη γνωμοδοτήσεων κ.α.), ιδίως κατά την 

υλοποίηση έργων (αυτοχρηματοδοτούμενων, συγχρηματοδοτούμενων, ευρωπαϊκών κ.α.).    

4. Άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος Δικηγορικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης με συνολική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών. 

5. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

 

1. Τίτλος σπουδών (όπως π.χ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο γνωστικό αντικείμενο του Ευρωπαϊκού ή 

Δημοσιονομικού ή Φορολογικού δικαίου) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδος ή από 

αναγνωρισμένο φορέα υπαγόμενο σε ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής, εφόσον έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες από το ΔΟΑΤΑΠ. 

2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία πλέον του ενός (1) έτους και μέχρι δώδεκα (12) μηνών στη 

νομική υποστήριξη Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) (όπως π.χ. σύνταξη 

γνωμοδοτήσεων κ.α.), ιδίως κατά την υλοποίηση έργων (αυτοχρηματοδοτούμενων, 

συγχρηματοδοτούμενων, ευρωπαϊκών κ.α.).    

3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα δημοσίου δικαίου (διοικητικού, φορολογικού, 

δημοσιονομικού). 

4. Πιστοποιημένη καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλική ή ιταλική ή γερμανική γλώσσα). 

5. Προφορική συνέντευξη στην οποία θα αξιολογηθούν η εμπειρία του υποψηφίου σε ζητήματα συναφή 

με την προκηρυσσόμενη θέση, η εν γένει επιστημονική του κατάρτιση  (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 

περιοδικά, εκπόνηση επιστημονικών συγγραμμάτων, συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια κλπ.), στοιχεία 

της προσωπικότητας του, ιδίως, επικοινωνιακές δεξιότητες, συνδυαστική σκέψη, ικανότητα συνεργασίας 

σε ομάδα, δηλαδή στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την προκηρυσσόμενη θέση και δεν είναι 

δυνατόν να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν με άλλο τρόπο).  

 

Σημειωτέον ότι για τους ενδιαφερόμενους του παραπάνω υπό προκήρυξη αντικειμένου, των οποίων οι 

τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) 
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έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. 

 

 

Κριτήρια Βαθμολογία κριτηρίων / Μονάδες 

 

Απαιτούμενα προσόντα 

 

 

Πτυχίο Πανεπιστημίου Νομικού Τμήματος Σχολής 

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδος ή 

ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της 

αλλοδαπής 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών Νομικού 

Τμήματος Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος της Ελλάδος στο γνωστικό αντικείμενο 

του Δημοσίου Δικαίου ή ισότιμος τίτλος σπουδών 

της αλλοδαπής 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ενός (1) 

έτους στη νομική υποστήριξη  Ειδικών 

Λογαριασμών Έρευνας ΑΕΙ (Πανεπιστημίου /ΤΕΙ) 

(σύνταξη γνωμοδοτήσεων κ.α.), ιδίως κατά την 

υλοποίηση έργων αυτοχρηματοδοτούμενων, 

συγχρηματοδοτούμενων, ευρωπαϊκών κ.α..    

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος παρ’ 

Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης με συνολική εμπειρία τουλάχιστον 

δέκα (10) ετών. 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας   ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

 

 

Τίτλος σπουδών (όπως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) στο 

γνωστικό αντικείμενο του Ευρωπαϊκού ή 

Δημοσιονομικού ή Φορολογικού δικαίου από 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδος ή 

αναγνωρισμένο φορέα του ή ισότιμος τίτλος της 

 

12 μονάδες 

                               ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

ΑΔΑ: ΩΒ9Δ46ΨΖ3Π-0ΕΠ



  

Σελίδα | 4 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 

εφόσον έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες 

διαδικασίες. 

Αποδεδειγμένη  επαγγελματική εμπειρία πλέον του 

ενός (1) έτους και μέχρι δώδεκα (12) μηνών στη 

νομική υποστήριξη Ειδικών Λογαριασμών 

Έρευνας ΑΕΙ (Πανεπιστημίου / ΤΕΙ) (όπως π.χ. 

σύνταξη γνωμοδοτήσεων κ.α.), ιδίως κατά την 

υλοποίηση έργων αυτοχρηματοδοτούμενων, 

συγχρηματοδοτούμενων, ευρωπαϊκών κ.α..    

3 μονάδες ανά μήνα, με μέγιστο τους 

12 μήνες 

Πιστοποιημένη καλή γνώση δεύτερης ξένης 

γλώσσας (γαλλική ή ιταλική ή γερμανική γλώσσα) 
5 μονάδες 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα 

δημοσίου δικαίου (διοικητικού, φορολογικού, 

δημοσιονομικού)  

17 μονάδες 

Προφορική συνέντευξη στην οποία θα 

αξιολογηθούν η εμπειρία του υποψηφίου σε 

ζητήματα συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση, η 

εν γένει επιστημονική του κατάρτιση  (δημοσιεύσεις 

σε επιστημονικά περιοδικά, εκπόνηση 

επιστημονικών συγγραμμάτων, συμμετοχή σε 

ημερίδες, συνέδρια κλπ.), στοιχεία της 

προσωπικότητας του, ιδίως, επικοινωνιακές 

δεξιότητες, συνδυαστική σκέψη, ικανότητα 

συνεργασίας σε ομάδα,  δηλαδή στοιχεία που 

κρίνονται απαραίτητα για την προκηρυσσόμενη 

θέση και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν και να 

αξιολογηθούν με άλλο τρόπο.  Από 1 έως 30 μονάδες 

 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία 

αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε 

αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 

 

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου :  

Η νομική υποστήριξη υπηρεσιών του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος.  

Η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

1. Μελέτη, παρακολούθηση, επεξεργασία και προσαρμογή των διαδικασιών του ΕΛΚΕ στην εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Έλεγχο και επεξεργασία Διακηρύξεων Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

3. Έλεγχο και επεξεργασία Διακηρύξεων Διαγωνισμών Μισθώσεων.  
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4. Νομική υποστήριξη των Επιτροπών διεξαγωγής Διαγωνισμών και της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων. 

5. Έλεγχο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε εξωτερικούς 

συνεργάτες, νομικός έλεγχος και απάντηση σχετικών ενστάσεων. 

6. Έλεγχο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου 

χρόνου, νομικός έλεγχος και απάντηση σχετικών ενστάσεων. 

7. Σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων και εισηγήσεων για την απάντηση ερωτημάτων της Επιτροπής 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού. 

8. Σύνταξη, επεξεργασία και έλεγχο συμβατικών κειμένων. 

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

10. Σύνταξη έγγραφης αναφοράς ως προς το εκτελεσθέν έργο. 

 

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

στη Πανεπιστημιούπολη της Θέρμης. 

 

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου: Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, 

από 1-1-2020 έως 31-12-2020, με δυνατότητα ανανέωσης - παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου 

μονομερώς από τον ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου και 

απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος.  

 

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Οι εκθέσεις για το παρασχεθέν έργο του 

αντισυμβαλλόμενου θα πιστοποιούνται με τη βεβαίωση παραλαβής παραδοτέων από τον Επιστημονικά 

Υπεύθυνο του έργου, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες υλοποίησης του έργου. 

 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική κατ’ αποκοπή αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου για όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης ανάθεσης έργου καθορίζεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 

(32.400 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, όπως εκάστοτε 

ισχύουν. 

 

Αξιολόγηση υποψηφίων 

- Η αξιολόγηση των υποβληθησόμενων αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή 

Αξιολόγησης, που θα οριστεί με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Ε.Ε.Δι.) του 

ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ.  

- Μετά τον προκαταρκτικό τυπικό έλεγχο των αιτήσεων και των συνοδευτικών αυτών δικαιολογητικών, 

θα ακολουθήσει προφορική συνέντευξη που θα διενεργηθεί από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης για 

όσους από τους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις απαιτούμενες από την πρόσκληση τυπικές 

προϋποθέσεις επιλογής.  

- Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής 

Αξιολόγησης, είναι το αποφασιστικό όργανο ως προς τη σύναψη ή μη των συμβάσεων μίσθωσης έργου 

και ως προς την επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου. Η απόφασή της αναρτάται στην ιστοσελίδα 
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του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ. Ο επιλεγείς υποψήφιος οφείλει να μεριμνήσει, εάν του ζητηθεί, μέχρι την έναρξη της 

εν λόγω σύμβασης, όλα τα ιδιωτικά ή εκδοθέντα από αλλοδαπές αρχές αποδεικτικά των προσόντων 

του που προσκόμισε στο στάδιο της πρόσκλησης να φέρουν θεώρηση από δικηγόρο ή από δημόσια 

αρχή, σύμφωνα με  τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 4250/14.  

- Σε περίπτωση παραίτησης, οικειοθελούς αποχώρησης ή έκπτωσης του αναδόχου ή πρόωρης λύσης 

της σύμβασης δύναται να επιλέγεται ο επόμενος επικρατέστερος υποψήφιος σύμφωνα με τον πίνακα 

κατάταξης που θα συνταχθεί.  

- Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα Αίτηση - Δήλωση έχουν δικαίωμα υποβολής 

ένστασης, αποκλειστικά για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 

από την επόμενη της ανάρτησης της σχετικής απόφασης κατάταξης των υποψηφίων της Ε.Δι.Ε.Λ. στην 

ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ή να αποσταλεί 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία πρέπει να παραληφθεί από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ 

εντός του ανωτέρω διαστήματος των πέντε (5) ημερών. Εάν η ένσταση αφορά στα προσόντα / ιδιότητες 

των λοιπών συνυποψηφίων, κοινοποιείται σε όσους αφορά, ηλεκτρονικώς (μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου), με μέριμνα της Γραμματείας του ΕΛΚΕ. Κάθε συνυποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής 

των απόψεών του με ηλεκτρονική (υπογεγραμμένο αρχείο .pdf) ή έντυπη κατάθεσή τους στη Γραμματεία 

του ΕΛΚΕ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την σχετική γνωστοποίηση.  

- Επίσης, τονίζεται ότι κάθε υποψήφιος δύναται να ζητά και να λαμβάνει από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ 

αντίγραφο του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων μετά την έγκρισή του από την 

Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και έχει δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα 

ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, εάν υπάρχουν, αποκλειστικώς 

καθ' όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης της ως άνω ένστασης ή της υποβολής των απόψεων των 

συνυποψηφίων, όπως ανωτέρω αναφέρεται, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης αντιγράφων, και με τις 

προϋποθέσεις που θέτει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και η νομοθεσία για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Από τις Αιτήσεις - Δηλώσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 

επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη. Στη συνέχεια, συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου. 

 Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι Αιτήσεις – Δηλώσεις που θα παραληφθούν από τη Γραμματεία του 

ΕΛΚΕ μέχρι την παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής 

ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο ΕΛΚΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο 

των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που 

αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

 Αντικατάσταση της Αίτησης - Δήλωσης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων - 

Δηλώσεων. 

 Δεδομένου ότι βάσει του άρθρου 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014, δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση 

υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων, αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τον Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς 
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ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

 Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και 

μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει οι 

ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους αρμοδίως θεωρημένους για τη γνησιότητά τους, 

και σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση. Μπορούν, επίσης, να υποβληθούν ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο (άρθρο 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014). Ομοίως, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

φορείς της περ. α του άρθρου 2 του ν. 4250/2014. Ωσαύτως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 

και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. 

γ του ν. 4250/2014 ο Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο των 

φωτοαντιγράφων, προκειμένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, 

σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο 

τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα 

αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου κοινοποιούνται στη συνέχεια στην καθ’ ύλην αρμόδια οργανική 

μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τονίζεται ότι 

δυνάμει της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του ν. 4250/2014, αν διαπιστωθεί κατά τον 

υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που 

προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, 

εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, 

για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως. 

 Οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι 

σπουδών) που έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. 

 Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης υποβολής 

Αιτήσεων - Δηλώσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. 

Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όποιος 

επιλεγεί θα ειδοποιηθεί εγγράφως.  

 Η απόφαση της Ε.Ε.Δι. όσον αφορά στην επιλογή του επικρατέστερου υποψηφίου αναρτάται στο 

πρόγραμμα «Διαύγεια». Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του 

ενδιαφερόμενου α) με την μεγαλύτερη εμπειρία, β) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών, 

γ) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (εάν αποτελεί ζητούμενο απαραίτητο 

προσόν) και δ) με τυχόν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συμμετοχή σε εκδόσεις.. 

 Υποβληθείσα Αίτηση - Δήλωση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα απαραίτητα προσόντα της 

πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Ο ΕΛΚΕ του ΔΙΠΑΕ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, 

καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός 

αυτών, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε 

λόγο και αιτία. 
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 Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης και 

Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 του π.δ. 

146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις 

φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο 

εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 

115/9.6.2006/τ.Α’). 

 Για τους άρρενες υποψηφίους: Πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. 

 Οι υποψήφιοι συναινούν στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από τον 

ΕΛΚΕ του Δι.Πα.Ε, που εδρεύει στο 14χλμ Θεσ/νίκης- Ν. Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, Θεσ/νίκη, τηλ. 

2310474580, email: rc@ihu.edu.gr σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην αίτηση 

υποψηφιότητας και με σκοπό την αξιολόγηση αυτής και τη συμμόρφωση σε νομική υποχρέωση 

(ανάρτηση αποφάσεων και συμβάσεων στη διαύγεια κ.α.).  

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο πρότασης με περιεχόμενο όπως καθορίζεται 

κατωτέρω:  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ  

(επί ποινή απαραδέκτου της Αίτησης – Δήλωσης του υποψηφίου): 

• Έντυπη «Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης για την παροχή έργου». 

• Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα. 

• Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πρώτου και -κατά περίπτωση- δεύτερου κύκλου σε τριτοβάθμια 

ιδρύματα), πιστοποιήσεων γνώσεων αγγλικής γλώσσας, συμβάσεων απασχόλησης - εργασίας και 

βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα 

αναφέρονται στο βιογραφικό και στην έντυπη «ΥΠΟΒΟΛΗ Αίτησης – Δήλωσης για την παροχή έργου». 

• Ένα CD ή USB που θα περιλαμβάνει (σε Word αρχεία) την «ΥΠΟΒΟΛΗ Αίτησης – Δήλωσης» για 

την παροχή έργου» καθώς και το βιογραφικό σημείωμα. 

• Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 

• Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του 

υποψηφίου ως δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω. 

• Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος, 

από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.  

• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν κατέχει έμμισθη θέση στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΝΠΙΔ  

του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

• Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από την οποία να προκύπτουν οι παραστάσεις 

του υποψηφίου σε διοικητικά δικαστήρια της χώρας. 

Οι υποψήφιοι που δεν θα συμπεριλάβουν στον υποβληθέντα φάκελό τους έστω και ένα από τα ανωτέρω 

έγγραφα αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς τους και κατ’ επέκταση 

απορρίπτεται η Αίτηση – Δήλωση υποψηφιότητάς τους. 

 

mailto:rc@ihu.edu.gr
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Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και 

θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 18/11/2019 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση: 

Ειδικός Λογαριασμός Δι.Πα.Ε. 

14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιά 

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

 

Γενικές πληροφορίες 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του Δι.Πα.Ε. 

(https://www.ihu.gr/news/) και του ΕΛΚΕ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (http://rc.ihu.edu.gr) και θα παραμείνει 

αναρτημένη στις ανωτέρω ιστοσελίδες από 01/11/2019 έως 18/11/2019. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Αθηνά Νέλλα (τηλ. 

2310 807592, e-mail:a.nella@ihu.edu.gr). 

 
 

 

Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

 

Καθηγητής Παναγιώτης Τζιώνας 

Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής 

https://www.ihu.gr/news/
http://rc.ihu.edu.gr/
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