
 

Αθήνα,  25 Ιουνίου 2020 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εντολής σε Δικηγόρο 

 
Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών 
(ΑΕΔΑΚ ΑΟ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρρυθμη λειτουργία της, προτί- θεται 
να αναθέσει σε δικηγόρο εντολή για θέματα σχετικά με την υποστήριξη του έργου 
της.  
 

Εκτιμώμενη διάρκεια εκτέλεσης της εντολής: Έως δώδεκα (12) μήνες, χωρίς αυτό να 
αποτελεί δεσμευτικό όριο για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της εντολής. 
 

Προϋπολογισμός έως Είκοσι χιλιάδες (20.000€) ευρώ (με ΦΠΑ).  
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την ΑΕΔΑΚ ΑΟ να 
αναθέσει εντολή στους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Η 
ΑΕΔΑΚ ΑΟ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του εντολοδόχου καθώς και 
την πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ανάθεση ή μη σχετικής εντολής, 
αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξίωσης των ενδιαφερομένων. 
 
Όποιος επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ' ιδίαν.  
 
Απαραίτητα προσόντα των ενδιαφερομένων 

1. Αδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, 
2. Τουλάχιστον διετής εμπειρία σε άσκηση δικηγορίας στην Ελλάδα,  
3. Ενασχόληση με κλάδο της νομικής επιστήμης, με προτίμηση το δημόσιο ή το 

εμπορικό ή το τραπεζικό δίκαιο ή το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, η οποία 
αποδεικνύεται με αποδεικτικό φοίτησης σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ή άλληςγ 
φύσεως προγράμματα απευθυνόμενα σε πτυχιούχους νομικής, 

4. Ειδίκευση σε ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO). 
5. Ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο (Δημόσιες Συμβάσεις, Δαπάνες, Δημόσιο 

Λογιστικό) 
6. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.  
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  
2) Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν) 

καθώς και πιστοποιήσεις, συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 
3) Κάθε άλλο έγκυρο στοιχείο, που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα  

στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα ή ζητούνται από την 
πρόσκληση, ειδικά όσα αφορούν την τεκμηρίωση της ζητούμενης εμπειρίας. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο της εκδήλωσης του 
ενδιαφέροντός τους στη διεύθυνση ΑΕΔΑΚ ΑΟ Αμερικής 9, Αθήνα , το αργότερο μέχρι 
την 1η Ιουλίου 2020 (μέχρι τις 14:00). 
Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για ανάθεση εντολής σε Δικηγόρο». 
Εάν ο φάκελος σταλεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη ταχυδρόμηση είναι 

αποδεκτή), θα πρέπει να έχει επιδοθεί στην ΑΕΔΑΚ ΑΟ το αργότερο μέχρι την ως 

άνω ημερομηνία, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103387900, fax: 2103387903, e-mail: info@hpmf.gr, 

www.hpmf.gr   
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