
 

 
     

  
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

 
Αθήνα,01/03/2013 

Αρ. Πρωτ.: 1933/ΠΤ 
 
 
Η ΕΔΕΤ Α.Ε.  
 
 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:  
1. Τις διατάξεις: 

 Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–
2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», (ΦΕΚ 
540/Β/2008) , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Του Π.Δ. 29/98 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία 
«Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 34/Α/98) όπως 
τροποποιήθηκε από το ν. 2919/2001, το Π.Δ. 308/2001 (ΦΕΚ 
209/Α/2001), το Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α/2003) και το ν. 3438/2006 
(ΦΕΚ 33/Α/2006) 

 Της υπ’ αριθμ. 9803/ΕΦΑ 2294 (ΦΕΚ Β 1280, 10/9/2003) απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης που κυρώνει τον κανονισμό προμηθειών της ΕΔΕΤ 
Α.Ε. 

 Του άρθρου 37 του Ν.4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α 24/30.01.2013) 

 
2. Την από 28/02/2013 Απόφαση της 266ης Συνεδρίας του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΔΕΤ Α.Ε. (Θέμα 8) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 
σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και 
άλλων έργων που υλοποιούνται με δικαιούχο την ΕΔΕΤ Α.Ε. 

 
Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της οριζόντιας εκτέλεσης των έργων που υλοποιεί, 
προτίθεται να αναθέσει σύμβαση τριετούς διάρκειας με δοκιμαστική περίοδο έξι 
(6) μηνών, μετά από συνέντευξη, για την παροχή νομικών υπηρεσιών. 
 
Για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την κα Σακκά 
Αθηνά, e-mail: sakka@grnet.gr, τηλ. 210-7474254. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών 
στοιχείων στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 56, 115 27, Αθήνα, υπόψη κυρίας Ζ. 
Παναγιωτάρα το αργότερο μέχρι τις 21 Μαρτίου 2013. Στην περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

1. Αίτηση, στην οποία ο υποψήφιος θα εκδηλώνει το ενδιαφέρον του 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (κατά προτίμηση σύμφωνα με το 
πρότυπο βιογραφικό σημείωμα europass 
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.
file/CVTemplate_el_GR.doc ). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) στην οποία θα δηλώνονται:  

 η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος  

 η χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης  

 η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία. 

4. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και 
λοιπά αποδεικτικά εγγράφων των γνώσεων και της εμπειρίας τους και 
συστατικές επιστολές, αν υπάρχουν. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει : 

    Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

    Για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της 
ελληνικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας 
ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής. 

    Να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου  

   Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία. 
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Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε 
ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί. 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  
ΕΔΕΤ Α.Ε. 

Καθ. Π. Τσανάκας 
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Προφίλ εταιρείας 

H ανώνυμη εταιρία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.)  
παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διασύνδεσης στην ελληνική ακαδημαϊκή 
και ερευνητική Κοινότητα, καθώς και σε φορείς παρεμφερών δραστηριοτήτων 
του δημοσίου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Υλοποιεί 
συγχρηματοδοτούμενα έργα αιχμής στο χώρο της πληροφορικής και δικτύων 
υπολογιστών, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την υλοποίηση και λειτουργία 
προηγμένων υποδομών και εφαρμογών, λειτουργώντας έτσι ως μοχλός 
ανάπτυξης της ελληνικής Κοινωνίας της Πληροφορίας και συμβάλλοντας 
ουσιαστικά στην ευρύτερη προώθηση και διάδοση των δικτυακών και 
υπολογιστικών τεχνολογιών.  

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων της διεξάγει δημόσιες 
διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες περιλαμβάνουν όλο το εύρος των 
προβλεπόμενων από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία διαδικασιών. 
Επιπρόσθετα, με δεδομένη τη συνεργασία της με ομόλογους διεθνείς και 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς καλείται να παρακολουθεί την ραγδαία εξέλιξη των 
δικαιικών θεσμών που άπτονται του δικαίου των ΤΠΕ και να προσαρμόζεται 
ανάλογα στις συνεχώς μεταλλασσόμενες νομικές απαιτήσεις. Παράλληλα, ο 
ιδιαίτερος  χαρακτήρας και η ιδιόμορφη ταυτότητα της εταιρείας ως 
τεχνολογικού φορέα που υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού απαιτεί την άριστη γνώση του δικαίου της Δημόσιας Διοίκησης 
καθώς επίσης και την απαραίτητη ευελιξία στην επίλυση περίπλοκων νομικών 
προβλημάτων από όλο το φάσμα του δημοσιονομικού και εξειδικευμένου 
δημοσίου δικαίου, όπως η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις 
νέες τεχνολογίες. 

Περιγραφή σύμβασης 

Ο επιλεγείς αντισυμβαλλόμενος θα αναλάβει την παροχή νομικών συμβουλών 
εξειδικευμένου δημοσίου δικαίου ιδίως/ή και σε θέματα  δημοσίων συμβάσεων 
και δημοσιονομικής διαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτούμενων 
έργων. Επιπλέον ο επιλεγείς αντισυμβαλλόμενος καλείται να γνωμοδοτεί για 
νομικά θέματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της 
λειτουργίας προηγμένων υποδομών και εφαρμογών ΤΠΕ (ενδεικτική αναφορά, 
cloud computing, data protection κ.α.) 

Α. Απαιτούμενα προσόντα: 

Ι. Επαγγελματική εμπειρία:  

 Δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις, εγγεγραμμένος/η σε δικηγορικό σύλλογο 
τουλάχιστον εντός των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών 

 Εμπειρία τουλάχιστον έξι(6) μηνών,  σε οργανισμό δημοσίου δικαίου ή/και 
σε οργανισμό που δραστηριοποιείται στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών ή νέων 
τεχνολογιών. Γίνεται αποδεκτή και εμπειρία από πρακτική άσκηση. 
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ΙΙ. Τίτλοι Σπουδών και Ξένες Γλώσσες  

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Νομικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, με βαθμό τουλάχιστον 
«Λίαν καλώς» 

 Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών αναγνωρισμένοι ως ισότιμοι, στο δημόσιο 
δίκαιο και στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων 

 Άριστη γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών από τις ακόλουθες: αγγλική, 
γερμανική, γαλλική.  

Β. Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:  

 Γνώση Η/Υ και ειδικότερα χειρισμού Word, Excel  
 Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών βάσεων νομικών δεδομένων (π.χ. 

NOMOS, Lawnet, Curia κ.α.) 
 Συμμετοχή σε σεμινάρια και οργανώσεις εξειδικευμένου δημοσίου 

δικαίου  
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