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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
                                                                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου) και εκπροσωπείται 

νόμιμα από την Πρυτάνισσα αυτού.  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:

α) Tου άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

β) Tου π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31).

γ) Tου π.δ. 145/2007 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου 

Αιγαίου» (Α΄ 184) και ειδικότερα την παρ. 4 του άρθρου 1 αυτού.

2. Την απόφαση της υπ’ αρ. 17/5.8.2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα (7.7): «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου».

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 18738/22.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΞ8Η469Β7Λ-ΦΣ3) απόφαση 

ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης δαπάνης.

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27764/21-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΧΥ469Β7Λ-Ο74) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης για επόμενα οικονομικά έτη (Κ.Α.Ε. 0289). 

ΑΔΑ: ΩΜ7Θ469Β7Λ-ΤΚΑ



2

4. Την Y.A. με αρ. 60598οικ. «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου» (Φ.Ε.Κ. Β’ 5515/29.11.2021). 

5. Τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της 

Νομικής Υπηρεσίας αυτού, καθώς επίσης και την παροχή δυνατότητας απασχόλησης 

ασκούμενων δικηγόρων.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
Όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 

μέρος της άσκησής τους, στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

διάρκειας έως έξι (6) μηνών  με δυνατότητα παράτασης για έως έξι (6) επιπλέον 

μήνες, ήτοι συνολικά έως δώδεκα (12) μήνες - εφόσον αυτή δεν θα ξεπερνά το 

προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους - να υποβάλουν την αίτησή τους, εντός δέκα 

(10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/34).

Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή 

τους στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου ορίζονται σε δυο (2). 

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου αυτοπροσώπως, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 

από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/34).

 Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας 

ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε 

η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

2. Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις 

τους και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας 

των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στην 

περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 

http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/34
http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/34
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φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται 

στην αίτηση των υποψηφίων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα φέρουν την 

επισήμανση «Για την πρακτική άσκηση ασκούμενων δικηγόρων» στην ακόλουθη 

διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Λόφος Πανεπιστημίου, Τ.Κ 81132, 

Κτήριο Διοίκησης, Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων – Γραφείο 

Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας (τηλ. Επικοινωνίας: 2251036000).

3. Στις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες συμπληρώνουν 

αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986,1 στην οποία δηλώνουν: α) τα στοιχεία 

του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας τους β) τον Αριθμό Μητρώου Ασκούμενου/ 

Ασκούμενης, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει την 

αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στον οικείο Δικηγορικό 

Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου ασκούμενου/ασκούμενης, 

καθώς εκκρεμεί η αποδοχή αίτησής τους, και ότι θα προσκομίσουν τη βεβαίωση 

εγγραφής τους αμέσως μόλις αυτή εκδοθεί, γ) τα στοιχεία επικοινωνίας 

(ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και 

δ) ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησής τους στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρούν 

την ιδιότητα του / της ασκούμενου / ασκούμενης δικηγόρου.

4. Με την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλονται:

 αντίγραφα τίτλων σπουδών, 

 σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

 και η βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος /αιτούσης στο ειδικό μητρώο του 

οικείου δικηγορικού συλλόγου. 

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων 

θέσεων, η επιλογή τους θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του. Παράλληλα, θα επιλεγούν και οι επιλαχόντες για αναπλήρωση τυχόν 

θέσεων που θα κενωθούν.

1 Σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
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Οι υποψήφιοι που επιλέγονται υποχρεούνται να προσκομίσουν, εφόσον δεν το 

έχουν ήδη κάνει κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 3 της παρούσης τη βεβαίωση εγγραφής τους στον οικείο 

Δικηγορικό Σύλλογο.

Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται 

σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος 

τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης των απασχολούμενων 

δικηγόρων, θα είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου.

Η μηνιαία αποζημίωση των ασκουμένων ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων 

(600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά 

μόνο στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε 

ημερολογιακού μήνα με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα της Κεντρικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον/στην ασκούμενο /ασκούμενη 

σχετική βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  κα Μαριάνθη Δουκάκη, τηλ. 2251036124,  (εργάσιμες ημέρες 

και ώρες 10:00 έως 14:00). 

Η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη 
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