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Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 
 

Έχοντας υπόψη:  
1) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149/τ.Α/1986), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 
2) Τις διατάξεις του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134/τ.Α/1988), όπως ισχύουν σήμερα και 

ειδικότερα τις διαταξεις του άρθρου 14 παρ.14 του Ν. 1790/1988. 
3) Τις διατάξεις του Ν.3877/2010 (ΦΕΚ 160/τ.Α/2010) όπως ισχύουν σήμερα. 
4) Τις διατάξεις του Ν.2993/2002 (Φ.Ε.Κ. 58/τ.Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα. 
5)  Την υπ’ αριθ. 246384/4-6-2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 759/τ.Β/19-6-

2002), με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση δεύτερης θέσης δικηγόρου στον ΕΛ.Γ.Α. 
6) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 6/46/4833/22-04-2013 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής 

της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η 
πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου παρά πρωτοδίκαις με έμμισθη εντολή και πάγια 
αντιμισθία  στον ΕΛ.Γ.Α. 

7) Την υπ΄αριθμ.Κ.Υ.Α. 11921/2013 «Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 19 του 
Ν.Δ. 3026/1954 με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986»  (ΦΕΚ 320/τ.Β/18-2-2013) 

8) Τις υπ’ αριθ. 163/21-9-2012 και  52/14-05-2013 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α  
9) Την υπ’ αριθ. 6852/15-5-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
10) Τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α. για την εξυπηρέτηση των νομικών και δικαστικών  υποθέσεών 

του. 
11) Το ότι η δαπάνη της πάγιας αντιμισθίας του δικηγόρου, που θα προσληφθεί, θα 

βαρύνει  τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. 
   

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 Την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις, με έμμισθη εντολή και 
πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 
1649/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν.1868/1989. 
 Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική 
υποστήριξη του ΕΛ.Γ.Α.  στην αντιμετώπιση των νομικών θεμάτων που απασχολούν τον 
Οργανισμό (προετοιμασία φακέλων υποθέσεων, τεκμηρίωση αντιμετώπισης υποθέσεων, 
παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων και σύνταξη γνωμοδοτήσεων, παρακολούθηση 
νομολογίας, έλεγχος συμβάσεων) καθώς και η εκπροσώπηση του ΕΛ.Γ.Α. ενώπιον των 
Δικαστηρίων και η εν γένει υποστήριξη του έργου της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού. 
 Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται, κατά κανόνα, στα Γραφεία της Νομικής 
Υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α., στην Κεντρική Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., Μεσογείων 45,  στην Αθήνα. 
 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι Δικηγόροι παρά Πρωτοδίκαις, μέλη του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και να υποβάλουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε 
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τρόπο που να αποδεικνύεται η βεβαία ημεροχρονολογία της αποστολής στην Κεντρική 
Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., στη Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Προσωπικού, υπεύθυνη κ. 
Τσαπόγα Καλλιόπη (Μεσογείων 45, Τ.Κ. 15510 Αθήνα ) και σε αποκλειστική προθεσμία 
30 ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο Αθηνών, Εφημερίδες ΤΑ 
ΝΕΑ και ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά :  

Α. Αίτηση. 
 
Β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.  
 
Γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνονται τα εξής :  
α) … δεν έχω καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 

26 του Ν.Δ/τος 3026/1954» ή σε αντίθετη περίπτωση «έχω καταδικασθεί για τις εξής 
αξιόποινες πράξεις : ….» 

β) … έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις» ή  «τελώ νόμιμα εκτός 
στρατεύματος» ή «έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις» και 

γ) … δεν υπάγομαι σε κάποια  από τις περιπτώσεις ασυμβιβάστων που 
αναφέρονται στα άρθρα  62 και 63 του Ν.Δ/τος 3026/1954». 

 
Δ. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από την οποία να προκύπτει η 

εγγραφή του υποψηφίου στο Σύλλογο ως Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις. 
 

 Ε. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από το οποίο να προκύπτει, 
ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση. 
 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, ως 
δικηγόρος, 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.   

Ενδιαφερόμενοι δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν  τις 
υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα μπορούν να υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνουν ότι, εφόσον προσληφθούν στον ΕΛΓΑ, θα 
παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις 
άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο 
του δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν 
προσκομίσουν βεβαίωση του νομικού προσώπου, στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν 
υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή. 

 
Ζ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 
Η. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. 
  
Θ. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους 

δράσης, στο οποίο  να αναφέρεται εάν υπάρχει ειδίκευση σε επιστημονικό ή 
επαγγελματικό τομέα των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του ΕΛ.Γ.Α. και σε θέματα 
διοικητικού και εργατικού δικαίου. 
 

Ειδικότερα για την πρόσληψη του δικηγόρου απαιτείται, οι υποψήφιοι να έχουν  τα 
ακόλουθα τυπικά προσόντα ή εμπειρία: 

1. Να κατέχουν πτυχίο Τμήματος Νομικής της χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμης 
Σχολής της αλλοδαπής. 
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2. Να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο Τμήματος Νομικής της χώρας ή αναγνωρισμένο 
ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου ή του 
εργατικού δικαίου. 

3. Να έχουν άριστη γνώση τουλάχιστον μιας από τις επίσημες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση γλώσσας πέραν από την Ελληνική. Για τον τρόπο απόδειξης της άριστης 
γνώσης της ξένης γλώσσας, οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέχουν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.asep.gr στη διαδρομή Αρχική 
Σελίδα/Φορείς/Υποδείγματα/Προκηρύξεων. 

 
 Κατά την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν, μαζί με τα 
προαναφερθέντα προσόντα και η επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα 
αρμοδιότητας ΕΛ.Γ.Α. και σε θέματα διοικητικού και εργατικού δικαίου, η προσωπικότητα 
των υποψηφίων, η γενικότερη επιστημονική και επαγγελματική τους δράση (συνέδρια, 
σεμινάρια) καθώς και η  προοπτική εξέλιξής τους. 
  
 Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο  της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας  για την υποβολή των αιτήσεων. 
 
 Ο Δικηγόρος που θα προσληφθεί θα αμείβεται με  πάγια μηνιαία αντιμισθία, 
σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 2/17132/0022/28-2-2012 (ΦΕΚ 498/τ.Β’/2012) και θα ασφαλίζεται 
στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. 
              
 Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτα 
αποδοχή των όρων της προκήρυξης.  
 

 Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/86 (ΦΕΚ 149/τ.Α/1986), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και του άρθρου 2 του ν. 2993/2002 (Φ.Ε.Κ. 
58/τ.Α/2002).  
 

Η επιτροπή αποτελείται από  : 
1. Ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο . 
2. Τρεις (3) Δικηγόρους, από τους οποίους, ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον 
δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών. 
3. Έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.) 

 Η επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα 
τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική 
συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. 
Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική για τον ΕΛ.Γ.Α. και ισχύει μόνο για τη θέση 
που προκηρύχθηκε. Ο ΕΛ.Γ.Α. οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της 
απόφασης να προσλάβει τον επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στον Δικηγορικό Σύλλογο 
Αθηνών την ανάληψη υπηρεσίας. 

Λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού - Τμήμα Προσωπικού, 
τηλ. 210 – 74 90 529-579  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 
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