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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2014 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (εφεξής Εταιρεία) προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση συνεργασίας παροχής 
νομικών υπηρεσιών ορισμένης χρονικής διάρκειας (6 μηνών), με δυνατότητα ανανέωσης 
κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, έναν Δικηγόρο παρά Πρωτοδίκαις, ως 
βοηθό νομικό σύμβουλο.  
   
Απαραίτητα προσόντα και ιδιότητες  του Δικηγόρου 
• Να είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις.   
•  Δεν πρέπει να έχει υποχρέωση παροχής νομικής υποστήριξης σε φορέα του δημόσιου ή 
του ιδιωτικού τομέα ούτε έμμισθη εντολή. 
•  Κατά το χρονικό διάστημα της σύμβασης πρέπει να είναι διαθέσιμος καθ’ όλη τη διάρκεια 
του ωραρίου εργασίας, για τις αναγκαίες συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση για τα 
δηλούμενα σε αυτό  και πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης δικηγόρου από τον 
Δικηγορικό Σύλλογο στην διεύθυνση Πατησίων 80, 4ος όροφος, Αθήνα, 104-34, μέχρι τις 10 
Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00.  
  
Στο φάκελο που θα υποβληθεί πρέπει να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύμβαση συνεργασίας παροχής νομικών 
υπηρεσιών ορισμένης χρονικής διάρκειας (6 μηνών) ως βοηθός νομικός σύμβουλος στην 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών».  
 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του 
ταχυδρομείου.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Γιαννίκου Αγγελική τηλ.: 210-8203726 
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Εταιρεία Αξιοποίησης 
και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να συνάψει 
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Η Εταιρεία 
διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου καθώς και πλήρη 
διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης ή/και 
ανανέωσης.  
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και 
Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
Καθηγητής Γεώργιος Γιαγλής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  
 
Όνομα : .........................................................................  

Επώνυμο : .........................................................................  

Δ/νση : .........................................................................  

Τηλέφωνο : .........................................................................  

Ε-mail: ........................................................................  

 
ΠΡΟΣ την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Για σύναψη σύμβαση συνεργασίας παροχής νομικών υπηρεσιών ορισμένης χρονικής 

διάρκειας (6 μηνών), με δυνατότητα ανανέωσης κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια της 

Εταιρείας, έναν Δικηγόρο παρά Πρωτοδίκαις, ως βοηθό νομικό σύμβουλο με την Εταιρεία 

Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.   

Σε απάντηση της υπ’ αρ.  2/2014 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω την παρούσα δήλωση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ως άνω σύμβαση. 

 
Συνημμένα υποβάλλονται:  
 
1. Βιογραφικό σημείωμα  
 
2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικηγόρου. 
 
3. …. 
 
 
        ..................., ..../...../2014 

 
Yπογραφή 

 
 
 


