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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 31/05/2017
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Καλλιθέα, 31/05/2017
Αρ. πρωτ:Ε.Ε.2402

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Παντείου Πανεπιστήμιου 

Κοινωνικών  &  Πολιτικών  Επιστημών  σύμφωνα  με  την  από  18/05/2017  Απόφαση  της 

Επιτροπής  Διαχείρισης  του  Ειδικού  Λογαριασμού  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του 

προγράμματος με τίτλο «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ του 

Παντείου  Πανεπιστημίου»  (με  κωδικό  03),  το  οποίο  χρηματοδοτείται  από  το  έργο  της 

Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να συνεργαστεί με ένα (1) εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση 

μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περ.β. του αρθ.7 της ΚΥΑ.679/1996 

και της παρ. 23 του αρθρ.2 του Ν.2621/1998 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 

αρθρ.14 του Ν.3369/2005, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ

Έργο 
«Ανασυγκρότηση 
και αναβάθμιση 
των λειτουργιών 
του ΕΛΚΕ του 
Παντείου 
Πανεπιστημίου»

Περιγραφή 
καθηκόντων

Διάρκεια 
Σύμβασης 

Αντικείμενο Σύμβασης Αριθμός 
Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

3_01

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – 
ΝΟΜΙΚΟΣ
(ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)

Παροχή 
νομικής 
υποστήριξης 
της 
Επιτροπής 
Ερευνών του 
ΕΛΚΕ 
Παντείου 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
για 12 μήνες, με 
δυνατότητα 
παράτασης - 
ανανέωσης.

Νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ στην 
παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων 
για θέματα που θα αναθέτει ο 
Προϊστάμενος Γραμματείας του 
ΕΛΚΕ και ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ. 
Η παροχή της υπηρεσίας δεν απαιτεί 
τη φυσική παρουσία του 
συμβαλλομένου στους χώρους του 
ΕΛΚΕ Παντείου, ωστόσο θα πρέπει 
να υπάρχει δυνατότητα χρήσης 
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, 
όπως email, τηλεδιάσκεψη κ.λ.π. Η 
γνωμοδότηση θα πρέπει να 
υποβάλλεται εγγράφως εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών από την ημέρα 
υποβολής του ερωτήματος. 
Εκπροσώπηση της Επιτροπής 
Ερευνών σε δικαστήριο ή όπου 
αλλού κριθεί αναγκαίο από τον 
φορέα.

1

15.000€ συνολικά 
με Τ.Π.Υ, 
ανεξαρτήτως του 
πλήθους των 
νομικών 
γνωμοδοτήσεων
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα

3_01

Κύρια Προσόντα:

1. Πτυχίο ΑΕΙ (Νομικού Τμήματος) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της 
αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ). 

2. Πολύ Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
3. Δικηγόρος ενεργό μέλος Δικηγορικού Συλλόγου.
4. Τεκμηριωμένη  εμπειρία  στη  διαδικασία  προμηθειών  και  συμβάσεων  του  ελληνικού 

δημοσίου, καθόλη τη διάρκεια των απαιτούμενων διαδικασιών ήτοι από τη σύνταξη της 
προκηρύξεως τους, συμβασιοποιήσεως τους, έως και της περαίωσης του φυσικού τους 
αντικειμένου.

5. Τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και 
του ευρύτερου δημοσίου δικαίου.

Συνεκτιμώμενα Προσόντα:

1. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
2. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιλογή.
3. Εμπειρία σε υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου, Ευρωπαϊκού Δικαίου, Εμπορικού Δικαίου, 

Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων, Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου, Δημοσιονομικού 
Δικαίου και Φορολογικού Δικαίου.

Επισημαίνεται ότι:

1. Θα βαθμολογηθούν  μόνο όσοι  υποψήφιοι  πληρούν  τα  ως  άνω απαραίτητα  κύρια 

προσόντα. Δεν βαθμολογούνται υποψήφιοι με λιγότερα προσόντα και δεν προχωρούν 

στο στάδιο της συνέντευξης.

Δικαιολογητικά προς υποβολή:
1.Aίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα. 
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι από τo εξωτερικό απαιτείται 
ισοτιμία )
4. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών. 
5.  Βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας.  (Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  η  επαγγελματική  εμπειρία  θα 
αποδεικνύεται  με  βεβαιώσεις  εργοδότη  ή/και  αντίγραφα αποδείξεων παροχής  υπηρεσιών, 
στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται επακριβώς η διάρκεια, το είδος της απασχόλησης και η 
συνολική  αμοιβή.  Τις  βεβαιώσεις  εργοδοτών  θα  πρέπει  να  συνοδεύουν  βεβαιώσεις 
ασφαλιστικού φορέα.
6. Φάκελο σχετικών υποθέσεων που έχουν χειριστεί.
7.  Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι  δεν  εκκρεμεί  σε  βάρος  τους  ποινική  δίωξη  και  ότι  δεν  έχουν 
τιμωρηθεί πειθαρχικά από τον Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο ανήκουν.
8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιλογή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

α/α ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 3_01

1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)
Πτυχίο ΑΕΙ (Νομικού Τμήματος) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο 
σπουδών  Ιδρύματος  της  αλλοδαπής  (στην  περίπτωση  αυτή 
απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ). 

100

2 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β)
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Τεκμηριωμένη  εμπειρία  στη  διαδικασία  προμηθειών  και 
συμβάσεων του ελληνικού δημοσίου,  καθόλη τη διάρκεια των 
απαιτούμενων  διαδικασιών  ήτοι  από  τη  σύνταξη  της 
προκηρύξεως  τους,  συμβασιοποιήσεως  τους,  έως  και  της 
περαίωσης του φυσικού τους αντικειμένου.

100

Τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης 
των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και του ευρύτερου δημοσίου δικαίου

100

3 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ)
Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 50

4 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 200

Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων, κατά 

την οποία θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων η ικανότητα 

επικοινωνίας και συνεργασίας, η διοικητική και οργανωτική 

ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η 

αποτελεσματικότητα. Επιπροσθέτως θα ληφθούν υπόψη τα 

συνεκτιμώμενα προσόντα.

ΣΥΝΟΛΟ 550

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά 

στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ στα 210-9201508, 1514 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 

09.00-15.00. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  δημοσιεύεται  στην ιστοσελίδα  του 

Ε.Λ.Κ.Ε.  Παντείου  Πανεπιστημίου  (www.elke.panteion.gr)  και  στην  ιστοσελίδα  της 

Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών, 

στο  πρωτόκολλο  του  Ειδικού  Λογαριασμού  Κονδυλίων  και  Έρευνας  του  Παντείου 

Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136,  Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201508, 1514 

κα Γ. Λιάτσου) ή να αποσταλούν με κούριερ ή ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη 

επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 136, 

Τ.Κ. 17671, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

Επιπροσθέτως στο φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται η ένδειξη για το έργο:

«Ανασυγκρότηση  και  αναβάθμιση  των  λειτουργιών  του  ΕΛΚΕ  του  Παντείου 

Πανεπιστημίου» (με κωδικό 03).

Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται αποδεκτές.

Η  σφραγίδα  του  κούριερ  ή  ταχυδρομείου  (συστημένη  επιστολή)  αποτελεί  απόδειξη  της 

ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
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Υποψήφιος  που  επιθυμεί  να  υποβάλει  ένσταση σχετικά  με  το  αποτέλεσμα (απόφαση 

αποδοχής αποτελεσμάτων)   δικαιούται  να  προσφύγει  την Επιτροπή Ερευνών εντός  πέντε 

ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. H απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων 

κοινοποιείται  με  την  ανάρτηση  της  στο  πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και  στο  ιστότοπο  του 

Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας 

πρόσκλησης)

Οι  υποψήφιοι  έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους  καθώς και  σε αυτά των 

συνυποψηφίων του κατόπιν γραπτής αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 

2690/1999  (  ΦΕΚ Α’  45/9.3.1999),  υπό τον  όρο τήρησης των  προβλεπόμενων στο  υπό 

στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06-07-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία 

(έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κ.λ.π).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Από  τις  προτάσεις  που  υποβάλλονται  εμπρόθεσμα  και  παραδεκτά  κατά  τα 

ανωτέρω,  επιλέγεται  εκείνη  που  συγκεντρώνει  την  υψηλότερη  βαθμολογία  και 

συνάπτεται  σύμβαση  μίσθωσης  έργου  με  τον/τους  επιλεχθέντα/ντες  στη  βάση  της 

συμβατικής ελευθερίας.

2. H προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από 

την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας 

δεν γίνονται  δεκτές.  Η σφραγίδα του κούριερ ή ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) 

αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. 

3. Αντικατάσταση  της  πρότασης  ή  διόρθωση  αυτής  ή  συμπλήρωση  τυχόν 

ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

των προτάσεων. 

4. Για  τους  ενδιαφερόμενους  των  οποίων  οι  τίτλοι  σπουδών  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν 

και  έχουν  χορηγηθεί  από  ιδρύματα  του  εξωτερικού  πρέπει  να  συνοδεύονται  από 

πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

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,
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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 εργασίας.

6. Επισημαίνεται  ότι  η  διαδικασία  πρόσκλησης  υποβολής  προτάσεων  για  σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγνωστική, ενώ η τυχόν επιλογή 

του αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η 

διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι 

επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. 

7. Υποβληθείσα  πρόταση  η  οποία  δεν  πληροί  τα  απαιτούμενα  προσόντα  της 

πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί 

να  πραγματοποιηθεί  αντικατάσταση  του/  των  επιλεχθέντος  με  άλλον/  ους 

ενδιαφερόμενο/  ους  στα  πλαίσια  της  παρούσης  πρόσκλησης  ενδιαφέροντος  και 

σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης.

9. Σε  περίπτωση  παράτασης  της  σύμβασης  το  προϋπολογισθέν  ποσό  της  νέας 

σύμβασης θα προκύπτει από τις δυνατότητες χρηματοδότησης του προγράμματος. 

10. Ο  ΕΛΚΕ Παντείου  Πανεπιστημίου  δεν  αναλαμβάνει  καμία  δέσμευση  προς  σύναψη 

σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη 

συμβάσεων,  καθώς  και  ο  αριθμός  αυτών  αποκλειόμενης  οιασδήποτε  αξιώσεων  των 

ενδιαφερομένων.

11. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής 

του προγράμματος.

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

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

σε θέσεις φορέων του δημοσίου 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’).

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ

Καθ. Νικόλαος Λέανδρος
Αναπληρωτής Πρυτάνεως 

Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
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ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΝΟΜΑ :
ΕΠΩΝΥΜΟ :
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :
Α.Δ.Τ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
Τηλ./Κιν./Fax :
e-mail :

Παρακαλώ  να  δεχθείτε  την  υποψηφιότητά  μου  στα  πλαίσια  της  πρόσκλησης 
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος   για  την  υλοποίηση  του  προγράμματος  «Ανασυγκρότηση  και 
αναβάθμιση  των  λειτουργιών  του  ΕΛΚΕ  του  Παντείου  Πανεπιστημίου»,  το  οποίο 
χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών.

Συνημμένα σας παραθέτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση με κωδικό 3_01: 

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

3. …………………………………………….

4. …………………………………………….

5. …………………………………………….

6. ……………………………………………..

Αθήνα …./…./2017

Ο/Η Αιτών/ούσα
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