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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Ε.Λ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί την 

υπηρεσία του Πανεπιστημίου, η οποία είναι  υπεύθυνη για την προώθηση και την 

προαγωγή της έρευνας του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητός του. Σήμερα στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπηρετούν περί τα 300 μέλη διδακτικού και ερευνητικού 

προσωπικού (μέλη ΔΕΠ) και ο συνολικός αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών,  των 

μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων ξεπερνά τα 10.000 άτομα. 

Ο ΕΛΕ διέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 432/1981 (ΦΕΚ Α’ 118) και την ΚΥΑ 

ΚΑ/679/22.8.1996 (ΦΕΚ Β’ 826 ), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Νόμου 

3794/2009 (ΦΕΚ Α’ 156). 

 

Ειδικότερα, αποστολή του Ε.Λ.Ε. αποτελεί η υλοποίηση ερευνητικών έργων και 

προγραμμάτων τα οποία έχουν ανατεθεί είτε απευθείας στον ΕΛΕ είτε σε μέλη ΔΕΠ 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι χρηματοδότες των έργων και προγραμμάτων 

ποικίλλουν. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση 

και Ελληνικό Δημόσιο (κυρίως στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ. και πλέον του Ε.Σ.Π.Α.), 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εταιρείες του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, κ.λπ. Στα  είκοσι και πλέον έτη λειτουργίας του ο ΕΛΕ έχει 

αναλάβει και υλοποιήσει πολλές εκατοντάδες έργα και προγράμματα και ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών του ανέρχεται περίπου στα 10 εκατομμύρια Ευρώ. Σήμερα, στον 
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ΕΛΕ απασχολούνται 46 άτομα, άλλα εκ των οποίων είναι μόνιμοι υπάλληλοι του 

Πανεπιστημίου, άλλα έχουν την ιδιότητα του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και άλλα την ιδιότητα του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).  

 

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ο ΕΛΕ αποτελείται από την Επιτροπή Ερευνών, η 

οποία λειτουργεί ως συλλογικό όργανο λήψεως αποφάσεων και στην οποία 

εκπροσωπούνται όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και από την 

Γραμματεία, η οποία είναι υπεύθυνη για την καθημερινή λειτουργία του ΕΛΕ και, 

μεταξύ άλλων, εισηγείται θέματα αρμοδιότητός της στην Επιτροπή Ερευνών. Η 

εσωτερική διάρθρωση του ΕΛΕ εμφανίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα:  

 

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας επιθυμεί να καταρτίσει πίνακα με δικηγόρους – 

κατά προτίμηση μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης ή συνεργαζόμενους, οι 

οποίοι ενδιαφέρονται να παράσχουν νομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της λειτουργίας 

και των δραστηριοτήτων του και πιο συγκεκριμένα στους ακόλουθους τομείς:  

 

1. Δικαστική εκπροσώπηση του ΕΛΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
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2. Δημόσιοι διαγωνισμοί και συμβάσεις (στο πλαίσιο των έργων που 

υλοποιούνται): κατάρτιση και έλεγχος πάσης φύσεως προκηρύξεων, 

ενστάσεις, σύνταξη και έλεγχος συμβάσεων, κ.λπ. 

3. Συμβάσεις: συμβάσεις με Ευρωπαϊκή Ένωση, προγραμματικές συμβάσεις με 

ΟΤΑ, συμβάσεις με εξωτερικούς χρηματοδότες, συμβάσεις με τρίτους 

ιδιώτες, κλπ.  

4. Εργατικά ζητήματα, ασφαλιστικά θέματα, και φορολογικά ζητήματα  

5. Παροχή γνωμοδοτήσεων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του 

 

Τα επιθυμητά προσόντα είναι τα ακόλουθα:  

 

1. Τουλάχιστον 4 (τέσσερα) έτη αποδεδειγμένης δικηγορίας.   

 Προηγούμενη εμπειρία σε έναν ή περισσότερους από τους προαναφερθέντες 

τομείς 

2. Άριστη χρήση της Αγγλικής (ικανότητα συνάξεως κειμένων και προφορικής 

επικοινωνίας)  

3. Ικανότητα χειρισμού υποθέσεων κάτω από αυστηρές προθεσμίες 

ολοκληρώσεως και με ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με μεγάλο 

αριθμό ατόμων (επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων και προγραμμάτων, μέλη 

ομάδων που υλοποιούν ερευνητικά έργα και προγράμματα, προσωπικό 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, εξωτερικοί χρηματοδότες, Διαχειριστικές Αρχές, 

κ.λπ.) 

4. Άριστη χρήση Η/Υ και εφαρμογών  

 

Οι ενδιαφερόμενοι δικηγόροι θα κληθούν σε συνέντευξη από επιτροπή που έχει έχει 

εγκριθεί από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (συνεδρίαση 33,θέμα 5ι, 17.02.10). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν 

εγγράφως στην Γραμματεία του ΕΛΕ (Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη) υπ’ 

όψιν της κας. Κοντού Αλεξάνδρας(τηλ. 2251036700, φαξ 22510 36709) το αργότερο 

έως την 14 Απριλίου 2010 τα ακόλουθα:  

 

1. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης ή του Δικηγορικού 

Συλλόγου που ανήκουν από την οποία θα προκύπτει η εγγραφή και τα έτη 

πραγματικής ασκήσεως δικηγορίας  
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2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από το οποίο θα προκύπτει η εν γένει 

προηγούμενη νομική-δικηγορική εμπειρία και ειδικότερα η εμπειρία στους 

προαναφερθέντες τομείς 

3. Τυχόν βεβαιώσεις προηγουμένων εργοδοτών, κλ.π περί των παρασχεθεισών 

νομικών υπηρεσιών  

4. Πιστοποίηση της γνώσης της Αγγλικής ή/και άλλων γλωσσών  

5. Κάθε άλλο στοιχείο που ο/η ενδιαφερόμενος/η κρίνει απαραίτητο  

 

 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:  

1. Η παρούσα πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό 

Λογαριασμό Έρευνας να συνάψει συνεργασία με συγκεκριμένο/ους 

δικηγόρο/ους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. 

2. Κάθε πιθανή μελλοντική συνεργασία θα αφορά αποκλειστικά τον Ειδικό 

Λογαριασμό Έρευνας και όχι το ίδιο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή τα όργανά 

του.  

3. Οι ειδικότεροι όροι καθώς και η μορφή της πιθανής συνεργασίας θα 

αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ του/των δικηγόρου/ων 

και του ΕΛΕ. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Επιτροπή Ερευνών.   

 

 

Μυτιλήνη, 23 Μαρτίου 2010 

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Αντιπρύτανις  

Καθ. Χρυσή Βιτσιλάκη 


