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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ                                                                              
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 
1.1. Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134/Α/1988) «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,  
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της 
αγροτικής δραστηριότητας», 
1.3. Της παραγρ. 4, του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α727-09-2013) 
«Κώδικας Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 
214/Α/6-11-2020) «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων 
του Ν. 3869/2010», 
2. Την υπ' αριθμ. 30847/21.08.2020 (ΦΕΚ Β΄3637/01.09.2020) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης «Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στον 
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α), 
3. Τη  με αριθμ. πρωτ. 2722/15-2-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
9ΔΟ946ΨΧΞ5-Μ7Ρ), η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής  της Υπηρεσίας με α/α 123,  
4. Τη με αριθ. πρωτ. 8362/7-8-2020 Απόφαση Προέγκρισης Ανάληψης Πολυετούς 
Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΚΓΩ46ΨΧΞ5-Κ18), 
5. Την υπ’ αριθμ. 86/16-09-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Λ.Γ.Α., 
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12376/23-9-2022 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την 
πρόσληψη τριών (3) ασκούμενων δικηγόρων στον ΕΛ.Γ.Α,  
7. Το με αριθμ. πρωτ. 12767/3-10-2022 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. με 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την άσκηση τριών (3) υποψήφιων δικηγόρων στον ΕΛΓΑ Αίτημα 

για παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την άσκηση τριών (3) υποψήφιων 

δικηγόρων στον ΕΛΓΑ», 

 

Αθήνα,     04 - 10 - 2022 
 
Αριθμ. Πρωτ.:  12806 

Γενική Διεύθυνση 
Διεύθυνση: Διοικητικού 
Τμήμα: Προσωπικού 
Λεωφ. Μεσογείων 45  
Τ.Κ.11526 - Αθήνα 
Πληροφορίες: Κ. Ψυχίδης 
Τηλ.: 210 - 74 90 411 
Fax : 210 - 74 88 282  
E-mail: k.psichidis@elga.gr 
 

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την άσκηση     
             τριών (3) ασκούμενων δικηγόρων στον ΕΛ.Γ.Α. » 
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8. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση υποψηφιότητας στην ανωτέρω 
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη τριών (3) ασκούμενων δικηγόρων 
στον ΕΛ.Γ.Α. 
 

Αποφασίζουμε 

1. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 12376/23-9-2022 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη τριών (3) 

ασκούμενων δικηγόρων στον ΕΛ.Γ.Α. έως την 10-10-2020, ημέρα Δευτέρα. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12376/23-9-
2022 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη τριών (3) ασκούμενων 
δικηγόρων στον ΕΛ.Γ.Α. 
 
3. Η παρούσα απόφαση και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12376/23-9-2022 πρόσκληση υποβολής 
αιτήσεων για την πρόσληψη τριών (3) ασκούμενων δικηγόρων στον ΕΛ.Γ.Α. να 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr) και στην ιστοσελίδα 
http://et.diavgeia.gov.gr  
4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και 
Πειραιώς μαζί με την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 12376/23-9-2022 πρόσκληση υποβολής 
αιτήσεων για την πρόσληψη τριών (3) ασκούμενων δικηγόρων στον ΕΛ.Γ.Α. 
 
 
 
 
  
 
 
           
 
 
           
 
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12376/23-         
   9-2022 πρόσκληση του ΕΛ.Γ.Α. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γραφείο Προέδρου 
2. Γραφείο Αντιπροέδρου 
3. Γενική Διεύθυνση  
4. Νομική Υπηρεσία 
5. Διεύθυνση Διοικητικού  

 

http://www.elga.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΥΓΣ46ΨΧΞ5-ΕΟΤ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ                                                                              
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  

 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α) Ν.Π.Ι.Δ., που 
εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εδρεύει στην 
Αθήνα (Μεσογείων 45), 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 
1.1. Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134/Α/1988) «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,  
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της 
αγροτικής δραστηριότητας», 
1.3. Της παραγρ. 4, του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α727-09-2013) 
«Κώδικας Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 
214/Α/6-11-2020) «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων 
του Ν. 3869/2010», 
2. Την υπ' αριθμ. 30847/21.08.2020 (ΦΕΚ Β΄3637/01.09.2020) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης «Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στον 
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α), 
3. Τη  με αριθμ. πρωτ. 2722/15-2-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
9ΔΟ946ΨΧΞ5-Μ7Ρ), η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής  της Υπηρεσίας με α/α 123,  
4. Τη με αριθ. πρωτ. 8362/7-8-2020 Απόφαση Προέγκρισης Ανάληψης Πολυετούς 
Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΚΓΩ46ΨΧΞ5-Κ18), 
5. Την υπ’ αριθμ. 86/16-09-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Λ.Γ.Α. με 
την οποία:  
1. Τροποποιεί την παράγραφο 1 της υπ’ αριθμ. 54/03-06-2022 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. ως εξής:  
«Εγκρίνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ασκούμενων δικηγόρων στον ΕΛ.Γ.Α. μέχρι 
δώδεκα μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.4 Ν.4194/2013, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν.4745/2020, με τους όρους απασχόλησης και αμοιβής 

 

Αθήνα,     23 - 09 - 2022 
 
Αριθμ. Πρωτ.:  12376 

Γενική Διεύθυνση 
Διεύθυνση: Διοικητικού 
Τμήμα: Προσωπικού 
Λεωφ. Μεσογείων 45  
Τ.Κ.11526 - Αθήνα 
Πληροφορίες: Κ. Ψυχίδης 
Τηλ.: 210 - 74 90 411 
Fax : 210 - 74 88 282  
E-mail: k.psichidis@elga.gr 
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της υπ’ αριθμόν 30847/21-08-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών 
(ΦΕΚ Β’ 3637/01-09-2020)».   
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. να εκδώσει σχετική πρόσκληση υποβολής 
υποψηφιοτήτων για πρόσληψη τριών (3) επιπλέον ασκούμενων δικηγόρων στον ΕΛΓΑ 
για δώδεκα μήνες. 
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α.  να συστήσει τριμελή επιτροπή με αντικείμενο 
την επιλογή τριών (3) επιπλέον ασκούμενων δικηγόρων στον ΕΛ.Γ.Α. για δώδεκα μήνες 
και την κατάρτιση σχετικού πίνακα κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων.  
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

 

Ασκούμενους/ες δικηγόρους οι οποιοί/ες  επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της 

άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α, για διάρκεια μέχρι δώδεκα (12) μήνες, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013 (Α΄ 208), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4745/2020, να υποβάλουν την αίτησή τους 

εντός επτά (7) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της 

ημερομηνίας ανάρτησης (26.09.2022) της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα 

του Οργανισμού (www.elgα.gr.). Η ανωτέρω προθεσμία λήγει τη Δευτέρα στις 

03.10.2022. 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο 

υπόδειγμα που χορηγεί ο Οργανισμός και υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά 

στη διεύθυνση: k.psichidis @elga.gr 

Υπόδειγμα Εντύπου «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αναζητήσουν στο δικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Α. (www. elga.gr) ακολουθώντας από την 
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Διαγωνισμοί → Προσλήψεις Προσωπικού → Ασκούμενοι 
Δικηγόροι. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη. 
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές.   
 
Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωσή τους οι υποψήφιοι δηλώνουν: 

✓ στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 

✓ στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, 

λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 

✓ αριθμό μητρώου ασκούμενου και δικηγορικό σύλλογο ή ότι έχουν καταθέσει 
αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο 
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ή στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς, αλλά δεν 
έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής 
τους, 

✓ όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα στοιχεία, είναι αληθή,  

✓ αποδέχονται τους όρους στο σύνολο τους, της υπ’ αριθμ. πρωτ.  12376/23-9-

2022 πρόσκλησης του ΕΛ.Γ.Α, 

✓ δεν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης τους πριν από το 

πέρας της δωδεκάμηνης άσκησης στον ΕΛ.Γ.Α, 

http://www.elgα.gr./
ΑΔΑ: ΨΥΓΣ46ΨΧΞ5-ΕΟΤ
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✓ ότι, εφόσον επιλεγούν, κατά τη διάρκεια της άσκησής τους στη Νομική 

Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή 

άλλου φορέα, 

✓ αποδέχονται να ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

             
        Με την αίτηση - υπεύθυνη δήλωσή τους οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα ή από ακριβή αντίγραφα  

• αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής 

βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης, σύμφωνα 

με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 και ισχύει, 

• αντίγραφο πτυχίου Νομικής Σχολής ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης 

σπουδών, 

• σύντομο βιογραφικό σημείωμα, 

• βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς 

από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησής τους, εάν έχει ήδη γίνει 

εγγραφή ή αντίγραφο της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής στους ως άνω 

Δικηγορικούς Συλλόγους, με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.  

 

Η  ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ καθώς και τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού 

σαρωθούν σε ξεχωριστά αρχεία, υποχρεωτικά σε μορφή pdf να αποσταλούν στη 

διεύθυνση: k.psichidis@elga.gr με θέμα το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου – 

ασκούμενου δικηγόρου.   Δεν απαιτείται η υποβολή των ίδιων εγγράφων σε φυσική 

μορφή.   

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά, κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής τους. Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν 
θα ληφθούν υπόψη. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική 

Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α, πρέπει: 

α) να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Δικηγορικό Σύλλογο του Νομού Αττικής, ήτοι στο 

Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ή στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς 

ή  

β) να έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους 

στους ως άνω Συλλόγους και να μην έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, επειδή 

εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους. 

 

Η έναρξη της άσκησης προϋποθέτει την εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων των οικείων 

Δικηγορικών Συλλόγων το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της άσκησης, όπως 

αυτή ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ   

ΑΣΚΗΣΗΣ -   ΩΡΑΡΙΟ-  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 
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• Ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της 
άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού, έχει οριστεί σε τρία (3) άτομα. 

• Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε επτάμιση 
(7,5) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης 
και ελέγχου του παρουσιολογίου και εν γένει της άσκησης είναι η Προϊσταμένη της 
Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού. 

• Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ανέρχεται στο ποσό των 
εξακοσίων (600) ευρώ και θα καταβάλλεται βάσει του παρουσιολογίου, από την 
Διεύθυνση Οικονομικού του ΕΛ.Γ.Α Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα 
καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός.  

•    Η χρονική διάρκεια της άσκησης των υποψηφίων δικηγόρων είναι μέχρι 

δώδεκα (12) μήνες   

• Η άσκηση θα γίνεται στην Κεντρική Διοίκηση-Νομική Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. 
και στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται βεβαίωση στον ασκούμενο από τον 
ΕΛ.Γ.Α. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ο έλεγχος των αιτήσεων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση  
Διοικητικού του ΕΛ.Γ.Α.  

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων 
θέσεων, η επιλογή γίνεται από τριμελή επιτροπή του ΕΛ.Γ.Α., άλλως αν αυτό δεν 
είναι εφικτό με δημόσια κλήρωση. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του Οργανισμού www. elga.gr ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα την 
διαδρομή: Διαγωνισμοί → Προσλήψεις Προσωπικού → Ασκούμενοι Δικηγόροι. 

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Πειραιώς μαζί 
με το Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας για να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα τους. 
Ομοίως θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. 
 
Ακολουθεί υπόδειγμα αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης.  

           
 
 
           
 
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ 
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Προς τον  

Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 

Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Προσωπικού 

  

          ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 

 

             Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 13, παρ. 4 του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 

4745/2020, την υπ΄ αριθμ. 30847/21.08.2020 Κ.Υ.Α. Υπ. Οικονομικών και 

Δικαιοσύνης «Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στον Οργανισμό Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α) (ΦΕΚ Β΄3637/01.09.2020) και την υπ’ αριθ. 

86/16-9-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., δηλώνω την 

υποψηφιότητά μου, για την πραγματοποίηση άσκησης στον ΕΛ.Γ.Α..  

ΟΝΟΜΑ:.................................................................................................................   

ΕΠΩΝΥΜΟ: ............................................................................................................   

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ...................................................................................................   

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ...................................................................................................  

Α.Δ.Τ. : ......................................................................................................................   

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ (*) .......................................................................   

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (*):..............................................................................................   

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:........................................................................................   

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ..................................................................................................  

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ: ................................................................................................................  

Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: ........................................................................................   

(*) (μόνο για τους ήδη εγγεγραμμένους ως ασκούμενους στον οικείο Δικηγορικό 

Σύλλογο)  

Συνημμένα σας υποβάλλω:  
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• αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής 

προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή του διαβατηρίου ή της άδειας 

οδήγησης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 και ισχύει, 

• αντίγραφο πτυχίου Νομικής Σχολής ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης 

σπουδών, 

• σύντομο βιογραφικό σημείωμα, 

• βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή του Δικηγορικού Συλλόγου 

Πειραιώς από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησης (εάν έχει 

ήδη γίνει εγγραφή) ή αντίγραφο της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής στους ως 

άνω Δικηγορικούς Συλλόγους, με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου αυτής (για 

όσους δεν έχουν αριθμό μητρώου ως ασκούμενοι δικηγόροι). 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται 

από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 (όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει μεταγενέστερα), δηλώνω ότι: 

α) όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα στοιχεία, είναι αληθή,  

β) αποδέχομαι τους όρους στο σύνολο τους, της με αριθμ. πρωτ. 12376/23-9-2022 

πρόσκλησης του ΕΛ.Γ.Α, 

γ) δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης μου πριν από το 

πέρας της δωδεκάμηνης άσκησής μου στον ΕΛ.Γ.Α,  

δ) εφόσον επιλεγώ, κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης  στη Νομική 

Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. παύω να ασκούμαι ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα, 

ε) αποδέχομαι να ενημερωθώ για την πορεία της αίτησής μου μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.  

                                                                                                                                      Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
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