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Αρ.Πρωτ. 1458/13-10-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιµόρφωση για νεοδιόριστους
και προσλαµβανόµενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού
έτους 2011-2012», η οποία συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, και η οποία υλοποιεί
Πρόγραµµα Εισαγωγικής Επιµόρφωσης µε στόχο την οµαλή ένταξη των
νεοεισερχόµενων στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών, προσφέροντάς τους
απαραίτητα εφόδια για το επιστηµονικό µέρος και τη διδακτική µεθοδολογία
των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων, την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών και τις οργανωτικές δοµές του εκπαιδευτικού συστήµατος,

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 33η/13-10-2011 Απόφαση του ∆.Σ. ΟΕΠΕΚ,
ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύµβασης έργου µε έναν (1) ∆ικηγόρο για την
παροχή νοµικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης
και ειδικότερα της ∆ράσης 1 «Συντονισµός και Επιστηµονική Παρακολούθηση
του Έργου».
Απαιτούµενα προσόντα
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα :
1. Να είναι µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή Πειραιώς
2. Να είναι δικηγόροι µε πενταετή (5 έτη) τουλάχιστον προϋπηρεσία
3. Τριετή επαγγελµατική εµπειρία των υποψηφίων στη νοµική υποστήριξη
συγχρηµατοδοτούµενων έργων
4. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ
5. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας
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Ως επιθυµητά προσόντα θα συνεκτιµηθούν κατά σειρά προτεραιότητας : α)
Επαγγελµατική εµπειρία στη νοµική υποστήριξη συγχρηµατοδοτούµενων
έργων στους τοµείς παιδείας και πολιτισµού, β) Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών.
Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των τυπικών και επιθυµητών
προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσµίας υποβολής των
φακέλων των υποψηφίων.
∆ιάρκεια και όροι απασχόλησης
Η διάρκεια της απασχόλησης στο προς ανάθεση έργο ορίζεται σε δέκα (10)
µήνες, µε δυνατότητα παράτασης µέχρι και τη λήξη υλοποίησης της Πράξης,
µε τους ίδιους όρους και συµφωνίες και κατόπιν σχετικής έγκρισης από την
αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή (ΕΥ∆ ΥΠ∆ΒΜΘ).
Για την εκτέλεση των εργασιών του προς ανάθεση έργου, δεν είναι απαιτητή η
καθηµερινή φυσική παρουσία και εγκατάσταση στον Οργανισµό. Ο
απασχολούµενος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του
Οργανισµού τουλάχιστον 20 ώρες εβδοµαδιαίως, οι οποίες θα κατανέµονται σε
3 τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες. Επίσης, υποχρεούται να παρευρίσκεται και
να συνδράµει σε περιπτώσεις που η παρουσία του θα κριθεί απαραίτητη και
θα ζητηθεί από τον Οργανισµό.
Αµοιβή
Η συνολική αµοιβή για το περιγραφόµενο έργο και για το σύνολο του χρόνου
απασχόλησης, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (24.000,00 €). Στο
ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται ο ΦΠΑ καθώς και νόµιµες κρατήσεις ή φόροι.
Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά
•
•
•
•
•
•
•

•

Αίτηση στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν την πρόθεσή τους για
συµµετοχή στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας
Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα
Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών (επικυρωµένο)
Φωτοαντίγραφα (επικυρωµένα) άλλων τίτλων εκπαίδευσης
Βεβαιώσεις επαγγελµατικής εµπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων
Πιστοποιητικό του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή Πειραιώς, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραµµένος, δεν έχει
τιµωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έµµισθη θέση,
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του
αποκλειστικά ή συστηµατικά µε αµοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νοµικό
πρόσωπο του δηµόσιου τοµέα και δεν λαµβάνει πάγια περιοδική αµοιβή
από νοµικό πρόσωπο του δηµόσιου τοµέα.
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•

Κάθε άλλο δικαιολογητικό ή πιστοποιητικό ή έγγραφο που οι υποψήφιοι
θεωρούν ότι συµβάλλει σε ενίσχυση των δηλωθέντων στο βιογραφικό
σηµείωµα προσόντων τους

∆ικηγόροι, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νοµικό πρόσωπο
του δηµόσιου τοµέα, µπορούν να εµφανισθούν ως υποψήφιοι εάν
συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν, θα πάψουν να
αναλαµβάνουν υποθέσεις άλλου νοµικού προσώπου ή πάγια περιοδική αµοιβή
από άλλο νοµικό πρόσωπο του δηµόσιου τοµέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν
µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκοµίσουν βεβαίωση του νοµικού
προσώπου δηµοσίου τοµέα στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι
παραιτήθηκαν από την έµµισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαµβάνουν
υποθέσεις ή να λαµβάνουν περιοδική αµοιβή από αυτό.
∆ιαδικασία συµµετοχής
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή θα
αποστέλλονται ταχυδροµικώς (συστηµένα) σε κλειστό φάκελο , όπου θα
αναγράφονται ευκρινώς αφενός τα στοιχεία του υποψηφίου και αφετέρου η
ένδειξη:
ΑΙΤΗΣΗ
για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την ανάθεση του Έργου
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Εισαγωγική Επιµόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαµβανόµενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού
έτους 2011-2012»
καθώς και η διεύθυνση του Ο.ΕΠ.ΕΚ., ως ακολούθως :
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)
3ης Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου
10433 Αθήνα
Σε προσοχή κας Α.Παυλίδου
Προθεσµία κατάθεσης δικαιολογητικών
∆εκαπέντε (15) ηµέρες αρχοµένης από την επόµενη της ηµεροµηνίας
δηµοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, δηλαδή έως τη ∆ευτέρα 31
Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12:00 π.µ.
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Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην έδρα του
Οργανισµού καθώς και στην ιστοσελίδα του. (www.oepek.gr)
Μετά την λήξη της παραπάνω οριζόµενης προθεσµίας, δεν θα γίνεται
αποδεκτή η κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων. Επισηµαίνεται ότι η
ταχυδροµική σφραγίδα αποτελεί απόδειξη της ηµεροµηνίας υποβολής του
φακέλου.
∆ιαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και η τελική επιλογή θα γίνει από
Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί από τον Οργανισµό για αυτόν τον
σκοπό.
Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εµπιστευτική.
Παροχή πληροφοριών / διευκρινίσεων
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να απευθύνονται : κα Αναστασία Παυλίδου, Τηλ.210-5203257,
εσωτ.401, Fax: 210-5203254, e-mail: apavlidou@oepek.gr

Ο νόµιµος εκπρόσωπος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΓΑΚΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ ΟΕΠΕΚ
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