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Αθήνα, 30/08/2022 
Αρ. Πρωτ. 100217 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) υλοποιεί το έργο με τίτλο «Συμβουλευτική, 
Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής 
Βιομηχανίας» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5076682), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ)/  Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).  Βασικό αντικείμενο του 
έργου είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και 
πιστοποίησης σε 4.542 ανέργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-
29 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), που βρίσκονται 
εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις και 
δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της 
Οικονομίας.  

Στο παραπάνω πλαίσιο υλοποιείται το Υποέργο 1 «Προετοιμασία, συντονισμός, διαχείριση και 
δημοσιότητα του έργου ΠΟΞ» και συγκεκριμένα η Δράση 1: Διοίκηση και παρακολούθηση στην 
οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται η παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης, η 
παρακολούθηση της πορείας του έργου και των αναδόχων που θα αναδειχθούν μέσα από τις 
σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες, η πάσης φύσεως νομική υποστήριξη της Ομοσπονδίας κατά 
την υλοποίηση της πράξης κλπ.  

Στη βάση αυτή, η Π.Ο.Ξ. και σύμφωνα με την από 09/08/2022 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για 
τη θέση του Νομικού Συμβούλου με εξειδίκευση σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, με σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών, προκειμένου για τη νομική υποστήριξη της Ομοσπονδίας κατά την 
υλοποίηση της πράξης.  

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ο/η επιστημονικός/ή συνεργάτης/ιδα που θα επιλεγεί θα αναλάβει, ενδεικτικά, την παροχή των 
ακόλουθων υπηρεσιών:  

– Νομική υποστήριξη κατά την προετοιμασία, διενέργεια και συμβασιοποίηση του 
διεθνούς διαγωνισμού για τον πάροχο συμβουλευτικής-κατάρτισης-πιστοποίησης.  

– Νομική υποστήριξη κατά την παρακολούθηση της σύμβασης με τον πάροχο 
συμβουλευτικής-κατάρτισης-πιστοποίησης. 

– Νομική υποστήριξη κατά την προετοιμασία και διενέργεια των διαδικασιών απευθείας 
αναθέσεων στο πλαίσιο της πράξης.  

– Νομική υποστήριξη κατά την παρακολούθηση της συμβάσεων με αναδόχους και 
εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο της πράξης. 

– Νομική υποστήριξη κατά την υλοποίηση της Πράξης για την τήρηση της εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας. 

– Παροχή σχετικών γνωμοδοτήσεων προς την ομοσπονδία, όπου αυτό απαιτηθεί κατά την 
διάρκεια υλοποίησης της πράξης. 

– Ενημέρωση του ΔΣ της Ομοσπονδίας, εάν αυτό απαιτηθεί, στο πλαίσιο των καθηκόντων 
του κατά την υλοποίηση της πράξης. 
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– Συνεργασία με τον Υπεύθυνο της Ομάδας έργου και την ομάδα έργου της ομοσπονδίας 
κατά την υλοποίηση της πράξης. 

ΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών που περιγράφηκαν θα ξεκινήσει από την υπογραφή της 
σύμβασης. Οι εργασίες, τα παραδοτέα του/της επιστημονικού συνεργάτη, όπως και οι χρόνοι 
παράδοσης αυτών εξειδικεύονται ως εξής: 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 
Παροχή υπηρεσιών νομικής 

υποστήριξης 
Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων 

Έως δέκα πέντε 
ημερολογιακές μέρες την 

παρέλευση κάθε μήνα από 
την υπογραφή της σύμβασης 

Έως 31/10/2023 

 
ΙΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Α) Απαιτούμενα Προσόντα: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει κατ’ ελάχιστον:  

 Να είναι Μέλη Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας, Δικηγόροι παρ’Εφέταις. 

 Να διαθέτουν εμπειρία δέκα (10) ετών στην παροχή νομικών υπηρεσιών με ειδική 
εμπειρία στους τομείς του δημοσίου και διοικητικού δικαίου, ιδίως δε σε ζητήματα 
διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών υπηρεσιών, προμηθειών και έργων, ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων και παρακολούθησης ή/και επίβλεψης της εκτέλεσης αυτών, 
καθώς και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ. 

  Να διαθέτουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχο, ισότιμο και 
αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, στο δημόσιο δίκαιο. 

Σημείωση: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής 
στην πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από 
την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης. 

Β) Πρόσθετα Προσόντα που θα αξιολογηθούν: 

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχο, ισότιμο και αναγνωρισμένο 
της αλλοδαπής. 

 Επαγγελματική εμπειρία πλέον των δέκα (10) ετών στην παροχή νομικών υπηρεσιών 
στους τομείς του δημοσίου και διοικητικού δικαίου, ιδίως δε σε ζητήματα διενέργειας 
δημοσίων διαγωνισμών υπηρεσιών, προμηθειών και έργων, ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων και παρακολούθησης ή/και επίβλεψης της εκτέλεσης αυτών, καθώς και 
στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

 Προσωπική συνέντευξη 
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Γ) Αξιολόγηση: 
Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, θα γίνει 
σύμφωνα με τα ακόλουθα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΙ 

Α 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

1 
Διδακτορικές σπουδές 

(Μέγιστος αριθμός βαθμών: 20) 

Διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή 
αντίστοιχος, ισότιμος και αναγνωρισμένος της 

αλλοδαπής. 
20 

2 

Επαγγελματική εμπειρία πλέον 
των δέκα (10) ετών  

στην παροχή νομικών υπηρεσιών 
στους τομείς του δημοσίου και 

διοικητικού δικαίου, ιδίως δε σε 
ζητήματα διενέργειας δημοσίων 

διαγωνισμών υπηρεσιών, 
προμηθειών και έργων, ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων και 
παρακολούθησης ή/και 

επίβλεψης της εκτέλεσης αυτών, 
καθώς και στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
 (Μέγιστος αριθμός βαθμών: 50) 

Έως 50 μόρια ανάλογα με τη συνάφεια της 
επαγγελματικής εμπειρίας σε σχέση με το 

αντικείμενο του έργου πλέον της ελάχιστης 
απαιτούμενης (5 μόρια ανά έτος εμπειρίας 

πλέον των 10 ετών. Ο μέγιστος αριθμός ετών 
που βαθμολογείται είναι 10) 

Έως 50 

Υποσύνολο Α’ 70 

B 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

1 
Συνέντευξη 

(Μέγιστος αριθμός βαθμών: 30) 

Συνέντευξη υποψηφίων (μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και μέσω skype/zoom) 

Θα αξιολογηθεί η ικανότητα και αμεσότητα 
ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της θέσης/ 

Γενική παρουσία  
(επικοινωνιακές δεξιότητες, αμεσότητα λόγου, 

κατανόηση, αντίληψη, κ.ο.κ.) 

Έως 30 

Υποσύνολο Β’  30* 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

* Η συνολική βαθμολογία της συνέντευξης θα προκύψει από το άθροισμα των βαθμολογιών της τριμελούς 

επιτροπής αξιολόγησης που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ της Π.Ο.Ξ. διαιρεμένο με τον αριθμό 3. Σημειώνεται 
ότι αν από την διαίρεση προκύψει δεκαδικός αριθμός τότε αυτός θα στρογγυλοποιείται ως εξής: αν ο 
δεκαδικός αριθμός κυμαίνεται από 0,01 έως 0,50 η στρογγυλοποίηση θα γίνεται προς τα κάτω, αν ο 
δεκαδικός αριθμός κυμαίνεται από 0,51 έως 0,99 η στρογγυλοποίηση θα γίνεται προς τα πάνω). 

 

ΙV. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση υποβολής 
της αίτησης υποψηφιότητας τους (βλ. παρακάτω) ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, 
εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης του Προσωρινού 
Πίνακα Κατάταξης.  

Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων της  Π.Ο.Ξ., οι 
υποψήφιοι ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης από τον αναρτημένο 
Οριστικό Πίνακα Κατάταξης στην ιστοσελίδα της  Π.Ο.Ξ. Επισημαίνεται ότι μετά την άπρακτη 
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παρέλευση του πενθήμερου των ενστάσεων, ο Προσωρινός Τελικός Πίνακας καθίσταται 
Οριστικός. 

V. ΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ. 
Οι όροι της πρόσκλησης για επιλογή τυχόν έκτακτου προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και 
της διαφάνειας. 

Ως γενικό πλαίσιο τηρείται η με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 
5968/B/31.12.2018) Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) 
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων"». 

VI. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ 

Όλα τα στοιχεία της αίτησης, του βιογραφικού σημειώματος  των υποψηφίων και του φακέλου 
δικαιολογητικών αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ως τέτοια συλλέγονται και 
επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης. Η Π.Ο.Ξ. 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, κοινοποιεί, διαθέτει πληροφορίες, 
εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπει ή να καθιστά δυνατή την πρόσβαση οποιοδήποτε 
τρίτου άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε 
οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου 
που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση η Π.Ο.Ξ.  
υποχρεούται και εφαρμόζει πλήρως τους όρους και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία. 

Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι ενδέχεται να χορηγηθεί η δυνατότητα 
πρόσβασης σε υποψήφιους που δεν επιλεγούν στα στοιχεία συνυποψηφίων τους που θα έχουν 
επιλεχθεί, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων υπό 
τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 του ν.2690/1999 ήτοι όταν συντρέχει στο 
πρόσωπό τους το ειδικό έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των 
αρμοδίων δικαστηρίων ή αρχών. Το δικαίωμα ασκείται εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την 
επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του Προσωρινού Πίνακα 
Κατάταξης. 

Η Π.Ο.Ξ. θα προβεί στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κατάταξης με βάση τον αριθμό 
πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του εκάστοτε υποψηφίου. 

Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο και τα 
αποτελέσματα του έργου, αλλά και όλων των στοιχείων της Πράξης.  

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, ο/η συνεργάτης/ιδα θα τηρεί εμπιστευτικές τις περιερχόμενες 
σε γνώση του πληροφορίες, τα στοιχεία και τα αποτελέσματα και δεν θα διαθέτει ή χρησιμοποιεί 
μέρος ή το σύνολο του έργου για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της 
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Αναθέτουσας Αρχής. Απαγορεύεται ρητά στον/στην συνεργάτη/ιδα να παραχωρήσει 
οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο.  

Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που θα 
αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, καταρτισθούν και αναπτυχθούν από τον/την συνεργάτη/ιδα κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης με δαπάνες της Πράξης, είναι εμπιστευτικά και αποτελούν 
πνευματική ιδιοκτησία του δικαιούχου φορέα  (Π.Ο.Ξ.) που μπορεί μόνο η Π.Ο.Ξ. να τα 
διαχειρίζεται, επεκτείνει, τροποποιεί, εκμεταλλεύεται, διαθέτει και εν γένει να τα 
εκμεταλλεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια του/της συνεργάτη/ιδας. Με την υπογραφή της 
σύμβασης, ο/η συνεργάτης/ιδα μεταβιβάζει αυτοδικαίως τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας επί του παρασχεθέντος έργου τους στην Π.Ο.Ξ. το οποίο θα είναι ο αποκλειστικός 
δικαιούχος αυτού και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό. 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα υποβάλλουν με την υπογραφή της σύμβασης την ακόλουθη 
Υπεύθυνη Δήλωση: «Δηλώνω ρητά ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, η παρούσα 
εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει κάθε μορφής 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν 
περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και 
δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται 
στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής 
παράθεσης». 

VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ο/η επιστημονικός συνεργάτης πρόκειται να απασχοληθεί με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι τη λήξη αυτής, όπως προβλέπεται με την 
οριστική παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου και την αποπληρωμή του. Η συνολική 
απασχόληση του συνεργάτη εκτιμάται σε 10 (δέκα) ανθρωπομήνες.  

Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης με τους ενδιαφερόμενους ανήκει σε κάθε 
περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια της Π.Ο.Ξ. την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για 
την καλή εκτέλεση της ως άνω Πράξης. 

VIII. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31/10/2023. Η παράταση της 
σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών και 
με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση». Επισημαίνεται ότι η παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται 
χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του/της συνεργάτη/ιδας (Ν. 2527/1997, Άρθρο 6).  

ΙΧ. ΑΜΟΙΒΗ 

Η αμοιβή του/της επιστημονικού/ης συνεργάτη/ιδος για την υλοποίηση του έργου ορίζεται στο 
ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
νόμιμων κρατήσεων. Η αμοιβή αντιστοιχεί σε 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ανά ανθρωπομήνα 
απασχόλησης.  

Για το έργο που αναλαμβάνει ο Συνεργάτης, υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις 
παραχθέντος έργου/ πεπραγμένων (αναφορά ενεργειών) ανά ανθρωπομήνα απασχόλησης που 
θα περιλαμβάνουν τον χρόνο απασχόλησης του και θα περιγράφουν τις υπηρεσίες που παρείχε. 
Ο/Η επιστημονικός/η συνεργάτης/ιδα υποχρεούται να υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων εντός 
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πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη εργάσιμη ημέρα ολοκλήρωσης του ανθρωπομήνα 
απασχόλησης.  

Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την οριστική παραλαβή των εκθέσεων πεπραγμένων ανά 
ανθρωπομήνα απασχόλησης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής σε συνέχεια έκδοσης του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση, παράδοση και 
παραλαβή της έκθεσης πεπραγμένων.  

Η απασχόληση του Συνεργάτη θα γίνεται στην έδρα της Ομοσπονδίας ή όπου αλλού απαιτηθεί, 
εντός του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας και θα αποτυπώνεται σε μηνιαία φύλλα 
χρονοαπασχόλησης. 

Ο Υπεύθυνος Υποέργου της Ομοσπονδίας που παρακολουθεί και ελέγχει την ποιοτική και 
ποσοτική εκτέλεση του έργου του/της επιστημονικού/ης συνεργάτη/ιδος, εγκρίνει και 
υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου/ πεπραγμένων (αναφορά ενεργειών) και 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Για την καταβολή της αμοιβής του/της επιστημονικού/ής συνεργάτη/ιδας προϋπόθεση είναι η 
έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.  

X. YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

 Αίτηση του υποψηφίου σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης 

 Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα 

 Τίτλους Σπουδών  
Αντίγραφο τίτλου σπουδών προς απόδειξη απαραίτητου εκπαιδευτικού επιπέδου. Σε 
περίπτωση που ο/οι τίτλος/οι σπουδών έχει/ουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται 
και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή 
του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη 
βαθμολογική αντιστοιχία αυτού. 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο δημόσιο δίκαιο προς απόδειξη του 
απαραίτητου εκπαιδευτικού επιπέδου. Σε περίπτωση που ο/οι τίτλος/οι σπουδών 
έχει/ουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης 
αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου. 

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών (εφόσον υπάρχει) 
Αντίγραφο διδακτορικού τίτλου σπουδών προς απόδειξη του πρόσθετου εκπαιδευτικού 
επιπέδου. Σε περίπτωση που ο/οι τίτλος/οι σπουδών έχει/ουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή 
απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 
ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του 
τίτλου. 

 Βεβαίωση του οικείου συλλόγου από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής στο 
σύλλογο και η ιδιότητα του ως δικηγόρου παρ’ Εφέταις   

 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τεκμηρίωση των ετών απασχόλησης 

 Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας (απαιτούμενης 10ετούς επαγγελματικής 
εμπειρίας και επιπλέον επαγγελματικής εμπειρίας)  
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Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας απαιτούνται τα ακόλουθα: 
- είτε αντίγραφο/α βεβαίωσης/εων προϋπηρεσίας/καλής εκτέλεσης έργου από φορείς 
ή/και οργανισμού, στην οποία/ες αναφέρεται/ονται ρητά και με σαφήνεια το 
αντικείμενο απασχόλησης, 
- είτε σχετικές συμβάσεις που να συνοδεύονται απαραιτήτως προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη από τα αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών) 
- είτε τεκμήρια μελετών και συγγραφικού έργου, δικογράφων ή/και γνωμοδοτήσεων 
που έχει συντάξει ο υποψήφιος. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η  να δηλώνει ότι 
όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή, καθώς και ότι αποδέχεται τους όρους 
της παρούσας πρόσκλησης και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που 
είναι αναγκαία για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο Παράρτημα Ι. 

* Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δύναται να εκδοθούν είτε από δημόσια αρχή π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό 
τμήμα κλπ ή ψηφιακά μέσω του www.gov.gr  
 
Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε zip/rar αρχείο (είτε με τη μορφή 
pdf, png, jpg και με όγκο ανά αποστολή έως 20 MB είτε με χρήση υπηρεσίας διαδικτυακής 
μεταφοράς αρχείων - wetransfer)  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  
s.kougioni@hhf.gr μέχρι τις 09/09/2022 με αναφορά στο θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος Νομικού Συμβούλου για την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5076682». 
  
Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται στο 
τηλέφωνο 210-3312535, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:30-15:00 καθώς και στο 
e-mail: s.kougioni@hhf.gr 

 
 

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) 
 
 
 
 
 

Γρηγόριος Τάσιος  

 

http://www.gov.gr/
mailto:s.kougioni@hhf.gr
mailto:s.kougioni@hhf.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η ΠΟΞ εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας, καθώς και την προστασία 
των προσωπικών σας δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ΠΟΞ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, ειδικότερα 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΓΚΠΔ) και την Ελληνική Νομοθεσία 
(Ν.4624/2019, όπως ισχύει). 
Η ΠΟΞ εδρεύει στην οδό Σταδίου 24, TK 105 64, Αθήνα με email επικοινωνίας το info@hhf.gr. 
Δεδομένα που συλλέγουμε: Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης (λ.χ. όνομα, 
επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, κοκ), καθώς και για την εκπλήρωση των εκ του νόμου 
υποχρεώσεών μας (λ.χ. στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, κ.ο.κ.). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται 
με τη συμπλήρωση της παρούσας, καθώς και με την προσκόμιση τυχόν συμπληρωματικών 
εγγράφων που επισυνάπτετε σε αυτή. 
Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας: Τα στοιχεία που μας χορηγείτε τα χρησιμοποιούμε στο 
πλαίσιο εκτέλεσης της συμβατικής μας σχέσης, για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων 
μας (λ.χ. φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις), καθώς και στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του 
εννόμου συμφέροντός μας για την προαγωγή του σκοπού της ΠΟΞ. 
Χρόνος διατήρησης δεδομένων: Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία μας για 
όλη τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση/ λήξη 
αυτής για χρονικό διάστημα 5 ετών, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται 
από τα αρχεία μας με ασφάλεια, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης. 
Αποδέκτες των δεδομένων: Μπορεί να διαβιβάσουμε στοιχεία μόνο όταν είναι απαραίτητο για 
την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας και λαμβάνοντας πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα για την 
εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων σας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο τήρησης 
μητρώου συνεργατών για κάθε έργο συλλέγονται και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των ενδιαφερόμενων, όπως όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, στοιχεία 
επικοινωνίας, τραπεζικός λογαριασμός. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να έχουν ως πιθανό αποδέκτη 
το Υπουργείο Οικονομικών ή άλλες δημόσιες εποπτικές αρχές (λ.χ. αστυνομικές, φορολογικές 
αρχές). Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο, τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να 
διαβιβάζονται στις Διαχειριστικές Αρχές, στο πλαίσιο άσκησης των νομίμων αρμοδιοτήτων τους. 
Τα δικαιώματά σας: Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε δικαιώματα: (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, 
(β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των 
δεδομένων σας και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, 
περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην 
κατάρτιση προφίλ, (ζ) το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας, χωρίς να 
επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης της συγκατάθεσης. 
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στην ΠΟΞ (e-
mail: info@hhf.gr). Η ΠΟΞ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να απαντήσει εντός ενός (1) μηνός 
από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίησή σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να 
παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή 
υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η ΠΟΞ δεν έχει απαντήσει 
κατάλληλα στο αίτημά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

  

http://www.dpa.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ/ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 
…../……./2022 

ΠΡΟΣ:  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 
Σταδίου 24, 105 64, Αθήνα 
 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ – ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ …… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΞ (ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 
5076682 ΣΤΟ Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ) 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΠΟΛΗ-ΤΚ  

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  

ΑΦΜ  

ΔΟΥ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

EMAIL  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ   

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ για τεκμηρίωση των ετών απασχόλησης   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η να 
δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή καθώς και ότι 
αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων που είναι αναγκαία για τους σκοπούς της παρούσας 
πρόσκλησης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Παράρτημα Ι. 

  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ   

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ   

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 10ΕΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   

 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ   

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ   

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ 


