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ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 201033

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Αρ. Πρ. Δ.Ν.Υ. 1785

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο
Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» που εδρεύει στην Αθήνα (Μάρνη αρ. 22),
Έχοντας υπόψη :
Α) τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ
Α΄206) , όπως ισχύει, σχετικά με την άσκηση των υποψηφίων δικηγόρων σε νομικές
υπηρεσίες ΝΠΔΔ.
Β) την υπ. αριθμόν 69065 οικ./ 20-11-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(ΦΕΚ 2508/20-11-2015 τ. Β΄) σχετικά με την «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)».
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της
άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών, (περίοδος Σεπτέμβριος 2016 έως Μάρτιος
2017), με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών να
υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της
ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ταμείου .
Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους
στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του ΕΤΑΑ ορίζονται σε επτά (7).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Ταμείου (Μάρνη αρ.
22 στο δεύτερο όροφο ) εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της
παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ταμείου .
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Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες δηλώνουν :
α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και
γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο,
ηλεκτρονική διεύθυνση).
Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύντομο βιογραφικό
σημείωμα και βεβαίωση εγγραφής του αιτούντα στο ειδικό μητρώο του οικείου
Δικηγορικού Συλλόγου. Εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο,
υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής του με
τον αντίστοιχο αρ. πρωτοκόλλου. Η έναρξη της άσκησης, προϋποθέτει την εγγραφή
στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, το αργότερο
εντός 10 ημερών από την επιλογή του. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις
υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια
κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί , αντίστοιχα, στην έδρα του Ταμείου με την
παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ
Η άσκηση θα γίνεται στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του ΕΤΑΑ και υπό την
εποπτεία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ν.Υ του Ταμείου, ο οποίος θα είναι
υπεύθυνος ελέγχου της άσκησης των απασχολούμενων υποψήφιων δικηγόρων. Η
αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με
ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ταμείου στο
τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.
Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Το
παρουσιολόγιο θα τηρείται στη Γραμματεία της Δ.Ν.Υ.
Τη βεβαίωση άσκησης, χορηγεί ο Προϊστάμενος της Δ.Ν.Υ του ΕΤΑΑ.
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ την ……………...
Ακολουθεί υπόδειγμα αίτησης
Ο Προϊστάμενος Δ/νση Ν.Υ.

Ανδρέας Π.Κουτσόλαμπρος
Δικηγόρος
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Προς τη
Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων
ΕΤΑΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
(Ε.Τ.Α.Α)
Σύμφωνα με την υπ. αριθμόν 69065/20-11-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2508/20-11-2015 τ. Β΄), δηλώνω την υποψηφιότητά μου, για την
πραγματοποίηση άσκησης στο ΕΤΑΑ.
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:
i) αντίγραφα τίτλων σπουδών και σύντομο βιογραφικό σημείωμα
ii) βεβαίωση εγγραφής (*) του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου στο ειδικό
μητρώο. (μόνο για τους ήδη εγγεγραμμένους ως ασκούμενους)
ή
iii) αντίγραφο κατατεθείσης αίτησης εγγραφής στο ειδικό μητρώο με τον
αντίστοιχο αρ. πρωτοκόλλου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου
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(αφορά μόνο όσους δεν έχουν ακόμα 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 σύνολό τους, της από 28.7.2016 πρόσκλησης του
ΕΤΑΑ .
γ) δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης μου πριν από το πέρας
της εξαμηνιαίας άσκησής μου στο ΕΤΑΑ .
δ) αποδέχομαι να ενημερωθώ για την πορεία της αίτησής μου μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

