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Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) 

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ) 

 

Πληροφορίες: Κακάνη Αικατερίνη    Θεσσαλονίκη: 21/11/2022 

Τηλ.: 2310891222      Αρ. Πρωτ.: 24548 

Email: proelke@uom.edu.gr 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής, στη Μονάδα 

Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιβ’ του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του 

συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 6/15.01.2021) 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 45 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α’ 

208/27.09.2013) 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 184/23.09.2020) 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 στοιχ. α περ. i της υπ’ αρ. 5373/19.07.2018 απόφασης της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. συνεδρίασης 36/22-6-2018) «Δομή της 

Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας» (ΦΕΚ Β’ 3537/21.08.2018) 
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5. Το υπ’ αριθμ. 2/139275/3-8-2022 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την 

κάλυψη της σχετικής δαπάνης 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 123167/Ζ2/07.10.2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./116/12197/05.10.2022 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του 

άρθρου 2 της με αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ όπως ισχύει, σχετικά με την έγκριση και κίνηση των 

διαδικασιών πλήρωσης μιας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής, στη 

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ της παρ. 2 

του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’ 6/15.01.2021) και των άρθρων 42 – 45 του ν. 

4194/2013 (ΦΕΚ Α’ 208/27.09.2013) «Κώδικας Δικηγόρων» 

7. Την υπ’ αρ. Συν. 7/22.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Λήψη απόφασης επί του από 16.12.2021 Υπηρεσιακού 

Σημειώματος της Διεύθυνσης Διοικητικού σχετικά με την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου με 

πάγια αντιμισθία στη Μονάδα Νομικής Υποστήριξης της Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε» 

8.  Την  υπ’ αρ. Συν. 339/08.07.2021 απόφαση της Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την 

πλήρωση μιας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με πάγια αντιμισθία στη Μονάδα Νομικής 

Υποστήριξης της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε» 

9. Την υπ’ αρ. Συν. 390/14.11.2022 απόφαση της Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε με θέμα vi [σχέδιο προκήρυξης] 

10. Την υπ’ αρ. Συν. 8/16.11.2022 απόφαση της Έκτακτης Συνεδρίασης του Πρυτανικού 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα 9 [επικύρωση σχεδίου προκήρυξης] 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την πλήρωση μιας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής, στη Μονάδα Νομικής 

Υποστήριξης της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατόπιν επιλογής. 

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 – 45 του ν. 4194/2013 «Κώδικας 

Δικηγόρων», όπως ισχύουν, και ο Νομικός Σύμβουλος θα συνδέεται με σχέση έμμισθης εντολής 

αορίστου χρόνου, με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω Νομικού Συμβούλου θα είναι η στελέχωση της Μονάδας 

Νομικής Υποστήριξης της Μ.Ο.Δ.Υ, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Λ.Κ.Ε. και η 

νομική υποστήριξη του Ε.Λ.Κ.Ε. Ειδικότερα: 
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 Παροχή νομικών συμβούλων προς τα όργανα διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών, Πρόεδρος Ε.Λ.Κ.Ε, Μονάδα Οικονομικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης κλπ) 

 Παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τα επιμέρους Τμήματα της Μονάδας 

Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε, για τη διασφάλιση του νομότυπου 

των δράσεών τους, σχετικά με αμφισβητούμενα περί της εφαρμογής νομοθεσίας νομικά 

ζητήματα. 

 Παράσταση στις Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε 

 Νομικός έλεγχος των κάθε είδους συμβάσεων (ανάθεσης έργου, ΙΔΟΧ, τριμερείς συμβάσεις, 

ιδιωτικά συμφωνητικά, συμφωνητικά χορήγησης υποτροφιών, συμφωνητικά χορηγιών κλπ). 

 Νομική συνδρομή και έλεγχος ορθής τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της 

Επιτροπής Ερευνών 

 Έλεγχος κατά τη διαδικασία δημοσίευσης Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

πρόσληψη πρόσθετου επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού στο 

πλαίσιο των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών έργων που διαχειρίζεται ο 

Ε.Λ.Κ.Ε, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, η 

τήρηση της αρχής της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης 

 Νομική υποστήριξη του Τμήματος Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και Διαχείρισης Συμβάσεων, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση 

και παρακολούθηση της σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών 

του Ε.Λ.Κ.Ε, (έλεγχος διακηρύξεων, πρακτικών κατακύρωσης, πρακτικών παραλαβής, 

δημοσίων συμβάσεων) προκειμένου να τηρείται ορθώς η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Αντίστοιχα, είναι απαραίτητη η νομική καθοδήγηση και στις περιπτώσεις που ο Ε.Λ.Κ.Ε 

συμμετέχει ως υποψήφιος Ανάδοχος σε δημόσιους διαγωνισμούς (έλεγχος διακηρύξεων, 

συνδρομή στην συλλογή των νόμιμων δικαιολογητικών κλπ). 

 Νομική συνδρομή στην σύνταξη κανονισμών για τη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε (π.χ. Κανονισμός 

Δεοντολογίας, Οδηγός Διαχείρισης και Χρηματοδότησης κ.α.) 

 Έκδοση γνωμοδοτήσεων αναφορικά με νομικής φύσεως ζητήματα τα οποία χρίζουν 

ερμηνείας 

 Παροχή νομικών συμβουλών αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), και την ανανέωση αυτών, του προσωπικού που 

στελεχώνει τη Μ.Ο.Δ.Υ., και νομική καθοδήγηση όσον αφορά την εφαρμογή της εργατικής 

νομοθεσίας (ιδίως τη χορήγηση αδειών και επιδομάτων), αλλά και τη διαδικασία 

αναγνώρισης προϋπηρεσίας ή άλλων τυπικών προσόντων και την κατάταξή τους σε 

μισθολογικά κλιμάκια 
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 Νομική υποστήριξη κατά τη συγκρότηση διοικητικού φακέλου και σύνταξη απόψεων σε 

περιπτώσεις δικών στις οποίες διάδικος είναι ο Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε 

συνεργασία με το Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου 

 Η διασφάλιση της εναρμόνισης της Μ.Ο.Δ.Υ. και του Ε.Λ.Κ.Ε συνολικά,  με το ισχύον 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και η εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας εν 

γένει. 

Ο/Η Νομικός Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στα γραφεία του Ε.Λ.Κ.Ε, 

στο κτίριο που στεγάζεται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε 

υπηρεσιακές ανάγκες. Σημειώνεται ότι ο/η Νομικός Σύμβουλος που θα προσληφθεί δεν θα έχει 

δικαίωμα εκπροσώπησης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενώπιον των δικαστηρίων, 

καθώς η δικαστική εκπροσώπηση αυτού παραμένει αρμοδιότητα του Δικαστικού Γραφείου του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Η μηνιαία του/της αμοιβή για την παροχή των εν γένει υπηρεσιών του/της καθορίζεται από τις 

διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κώδικα 

Δικηγόρων ή όποια άλλη σχετική νομοθεσία ακολουθήσει, θα υπόκειται δε στην ασφάλιση του 

οικείου ασφαλιστικού φορέα του/της.  

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Οι υποψήφιοι για την προκηρυσσόμενη θέση θα πρέπει : 

i. Να είναι Δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

ii. Να έχουν δεκαετή (10) τουλάχιστον ενεργό συνολική προϋπηρεσία 

iii. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

iv. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67
ο
 έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 45 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). 

v. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού λόγω ποινικής καταδίκης, υποδικίας ή επειδή τελούν υπό 

στερητική ή/και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

16 του Ν. 3584/2007, τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

όσο και κατά τον χρόνο διορισμού. 

vi. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3528/2007. 

vii. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα. 

viii. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν. 1256/1982 και του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 

4194/2013). 
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Β. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται και βαθμολογούνται, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

i. Επαγγελματική εμπειρία ιδίως στον χειρισμό υποθέσεων δημοσίου δικαίου. 

ii. Επαρκής επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που απασχολούν τους Ειδικούς Λογαριασμούς 

Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) των Α.Ε.Ι., δηλαδή θέματα οικονομικής διαχείρισης του 

ΕΛΚΕ, όπως η κατανομή εσόδων των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ 

μεταξύ του ΕΛΚΕ και του οικείου ΑΕΙ ή/και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της 

Περιουσίας του ΑΕΙ και η διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων, θέματα σχετικά με την 

απασχόληση προσωπικού (επιστημονικού, διοικητικού κλπ) κάθε είδους στα 

έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ (κατάρτιση σχεδίων πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, έλεγχος πρακτικών αξιολόγησης και επιλογής, έλεγχος συμβάσεων ανάθεσης 

έργου/ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), θέματα σχετικά με τις αποδοχές των μελών ΔΕΠ 

από τη συμμετοχή τους στα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, θέματα σχετικά με 

τις μετακινήσεις του προσωπικού (τόσο της ΜΟΔΥ όσο και του προσωπικού που 

απασχολείται στα επιμέρους έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ) στο εσωτερικό 

και στο εξωτερικό, θέματα σχετικά με την οικονομική διαχείριση των (Διατμηματικών ή/και 

Διιδρυματικών) Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που λειτουργούν στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, θέματα σχετικά με τη συμμετοχή του ΕΛΚΕ σε δημόσιους 

διαγωνισμούς ή την προκήρυξη δημόσιων διαγωνισμών εκ μέρους του (ως Αναθέτουσα 

Αρχή) και εν γένει την εφαρμογή της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, θέματα σχετικά 

με την εκτέλεση και πληρωμή δαπανών, θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του 

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θέματα σχετικά με την ορθή εφαρμογή των 

επιμέρους νομοθετικών διατάξεων σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ανάλογα 

με το αν χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή διεθνείς και ιδιωτικούς πόρους, νομική 

καθοδήγηση των οργάνων διοίκησης του ΕΛΚΕ (Προϊστάμενος ΜΟΔΥ, Πρόεδρος και 

Επιτροπή Ερευνών)  και των υπαλλήλων των επιμέρους Τμημάτων της ΜΟΔΥ για την ορθή 

εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους. 

iii. Επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση στο ως άνω αντικείμενο της θέσης που θα 

αποδεικνύεται από την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Ελληνικού 

Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, στο Δημόσιο Δίκαιο, καθώς και από 

δημοσιεύσεις σχετικές με το Δημόσιο Δίκαιο στο νομικό τύπο και με κάθε άλλο πρόσφορο 

μέσο, που θα εκτιμήσει η Επιτροπή Αξιολόγησης. 

iv. Άριστη γνώση 2ης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

v. Προσωπικότητα  

vi. Οικογενειακή κατάσταση 

vii. Πρόβλεψη δυνατότητας εξέλιξης του/της υποψηφίου/υποψηφίας 
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3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους και όλα τα δικαιολογητικά τους στην 

ακόλουθη διεύθυνση: Οι αιτήσεις, με συνημμένα τα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

στο σύνδεσμο https://calls.elke.uom.gr/call/20221121-901637b2, κατά το χρονικό διάστημα από τη 

δημοσίευση της Πρόσκλησης στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με 

καταληκτική προθεσμία υποβολής τους έως τις 5 Δεκεμβρίου 2022. 

Η αίτηση κατατίθεται με συνημμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων: 

i. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του/της ταυτότητας 

ii. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος εγγραφής 

του υποψηφίου σε Δικηγορικό Σύλλογο, ότι ο/η υποψήφιος/α είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω 

Πάγω και ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση. 

iii. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου 

iv. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η υποψήφιος/α δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 

του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων». Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά 

την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως 

υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, υπεύθυνη 

δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη θέση που προκηρύσσεται με την παρούσα, θα 

παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν 

υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή 

να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή. 

v. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ (οι άνδρες) 

vi. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου/τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Αν ο τίτλος 

έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ για την 

ισότιμη αντιστοιχία του τίτλου. Όσοι τίτλοι σπουδών είναι σε ξένη γλώσσα, απαιτείται 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

vii. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου/τίτλων σπουδών γλωσσομάθειας, αποδεικνυόμενη κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 όπως ισχύει. 

viii. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης 

του υποψηφίου 

ix. Όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου, την 

επαγγελματική εμπειρία και επάρκειά του και γενικώς όλα τα προσόντα τους. 

x. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος αποδέχεται τους όρους της παρούσας προκήρυξης 

https://calls.elke.uom.gr/call/20221121-901637b2
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Η αίτηση υποψηφίου που δεν πληροί τα απαιτούμενα ως άνω αναφερόμενα προσόντα και 

δικαιολογητικά της προκήρυξης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η επιλογή του Νομικού Συμβούλου που θα στελεχώσει τη Μονάδα Νομικής Υποστήριξης της ΜΟΔΥ 

του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα γίνει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43 παρ. 2 ν. 

4194/2013, το οποίο προβλέπει ειδικώς για την πρόσληψη νομικού συμβούλου την παρέκλιση από την 

ισχύουσα διαδικασία πρόσληψης έμμισθου δικηγόρου σε φορείς του δημοσίου. 

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που συστήθηκε δυνάμει 

των 390/14.11.2022 και 8/16.11.2022 αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Πρυτανικού 

Συμβουλίου, αντίστοιχα και αποτελείται από: 

 τον κ. Δημήτριο Σκιαδά, Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών 

 τον κ. Παναγιώτη Ταχυνάκη, Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

και τακτικό μέλος της Επιτροπής Ερευνών και 

 την κ. Δημητρούλα Μιχαλάκη, Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί ο κ. Δημήτριος Σκιαδάς και καθήκοντα γραμματέα 

υπάλληλος του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Κατά την αξιολόγηση, για την επιλογή των υποψηφίων, θα ληφθούν υπόψη η επαγγελματική τους 

πείρα, η εξειδίκευση (επαγγελματική) στο κύριο αντικείμενο της απασχόλησης, η επιστημονική 

κατάρτιση στο κύριο αντικείμενο της απασχόλησης, η γνώση ξένων γλωσσών, η προσωπικότητα και η 

πρόβλεψη εξέλιξής τους. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προσόντων 

είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. 

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων καθορίζονται ως εξής: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 

Επαγγελματική εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων δημοσίου 

δικαίου 
20 

2 

Επαρκής επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που απασχολούν 

τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) 

των Α.Ε.Ι. 

30 
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3 

Επιστημονική κατάρτιση (Μεταπτυχιακός τίτλος στο Δημόσιο 

Δίκαιο/Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά) 
20 

4 Γνώση 2
ης

 ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 

5 Προσωπικότητα  10 

6 Οικογενειακή κατάσταση 5 

7 Πρόβλεψη εξέλιξης 10 

ΣΥΝΟΛΟ 
100 

 

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε ατομική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης σε ημερομηνία που 

θα οριστεί με απόφασή της. 

Η προκήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 

θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Πληροφορίες για την προκήρυξη παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09.00 έως 13.00 από 

το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του 

ΕΛΚΕ στα τηλέφωνο 2310.891-132 και 2310.891-222. 

Ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ερευνών  

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

 

 

 

Καθηγητής Δημήτριος Χανδράκης 
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