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                                              ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω, με 
έμμισθη εντολή για το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

 Η Διοικήτρια  του Νοσοκομείου αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την  αριθμ.Α2β/Γ.Π οικ.43429/13-06-2016 Κοινή Απόφαση του Υπουργού 

και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 308/15-06-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) 
με  Α.Δ.Α.:  77ΚΛ465ΦΥΟ-Ζ5Η σχετικά  με  τον  διορισμό  της  κ.  Πατερνά 
Αναστασίας ως Διοικήτρια του Γ.Ν.Θ  “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ “.

2. Τις διατάξεις 
α.  του  άρθρου  43  του  ν.  4194/2013  «Κώδικας  Δικηγόρων» 
(ΦΕΚ208/Α΄/2013). 
β. της περίπτωσης ιβ της παραγράφου 2. του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 
(ΦΕΚ 234/Α΄/2009) 
3. Τις διατάξεις του άρθ. 14 του Ν. 2190/1994 « Σύσταση ανεξάρτητης αρχής 
για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (ΦΕΚ Α 28). 
4. Τις διατάξεις του άρθ. 2 του Ν. 2993/ 2002 « Τροποποίηση διατάξεων του 
Κώδικα  Οργανισμού  Δικαστηρίων και  Κατάστασης  Δικαστικών Λειτουργών 
(κ.ν.1756/1988) και του Κώδικα δικαστικών υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄58). 
5. Τον Οργανισμό του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (ΦΕΚ/Β΄/3314/12-12-2012) 
άρθ 14, στο  οποίο προβλέπεται μία (1) θέση δικηγόρου με σχέση έμμισθης 
εντολής.
6.  Την  αρ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.  ΕΓΚΡ.  8/230/οικ.34479/29-12-2014  απόφαση  της 
Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 ( άρθ. 2 παρ. 1) περί έγκρισης πρόσληψης 
ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή, στο Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
7.  Το αρ.  πρωτ.  2/71653Α/ΔΠΓΚ/18-12-2014 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.  –  Δ/νση 
Προϋπολογισμού, αναφορικά με την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης.
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8.  Το  αριθμ.  Α2β/Γ.Π.  οικ.  15267/24-02-2016  έγγραφο  του  Υπουργείου 
Υγείας,  σχετικά  με  την  κατανομή  μιάς  (1)  θέσης  Δικηγόρου  με  σχέση 
έμμισθης εντολής στο Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
9. Το αριθμ. Α2Β/Γ.Π. οικ. 44741/16-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, 
με το οποίο μας γνωστοποιείται το αριθμ. 2/18375/ΔΠΓΚ/27-4-2016 έγγραφο 
του Γ.Λ.Κ., σχετικά με την εγγραφή πρόβλεψης 18 θέσεων που αφορούν τις 
αντίστοιχες  θέσεις  των  Δ.Υ.ΠΕ.  και  των  νοσοκομείων,  για  την  πρόσληψη 
ισάριθμων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.
10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», που καθιστούν 
αναγκαία  τη  κάλυψη της  προβλεπόμενης  οργανικής   θέσης  δικηγόρου  με 
έμμισθη εντολή . 

                                                    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης, με έμμισθη 
εντολή, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 
4194/2013. 
Το αντικείμενο της απασχόλησης: Ο Δικηγόρος αναλαμβάνει να παρέχει στο 
Νοσοκομείο,  χωρίς εξαίρεση, κάθε υπηρεσία συνδεόμενη με το επάγγελμα 
και την ιδιότητά του ως δικηγόρου, σε κάθε υπόθεση αυτού, οποιασδήποτε 
φύσεως,  δικαστικής  ή εξώδικης προς εξυπηρέτηση  των συμφερόντων του 
Νοσοκομείου, την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων για τη 
διασφάλιση  της  νομιμότητας  των  διοικητικών  πράξεων  των  οργάνων 
διοίκησης του Νοσοκομείου και των επί μέρους Υπηρεσιών, την επεξεργασία 
και νομικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτει το Νοσοκομείο προς τρίτους 
και των προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 
τρίτους,  την  εκπροσώπηση  του  Νοσοκομείου  στα  δικαστήρια  όλων   των 
βαθμών δικαιοδοσίας  καθώς και  ενώπιον  Διοικητικών  Αρχών,  την  τήρηση 
αρχείου με προσωπική ευθύνη για κάθε υπόθεση που διεκπεραιώνει και στην 
παροχή κάθε είδους νομικών υπηρεσιών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
        Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Γραφείο της 
Έδρας  του  Νοσοκομείου,  με  την  τήρηση  των  διατάξεων  του  Κώδικα 
Δικηγόρων.

I. Προϋποθέσεις συμμετοχής   

Οι  υποψήφιοι  για  την  πιο  πάνω  θέση  πρέπει  να  πληρούν  τις  παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
1.Να είναι  Δικηγόροι  παρ’  Αρείω  Πάγω,  μέλη  του  Δικηγορικού  Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης
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2.Να  έχουν  συμπληρώσει  μέχρι  την  ημερομηνία  υποβολής  της  αίτησης 
τουλάχιστον δέκα (10) έτη πραγματικής δικηγορίας, από της εγγραφής τους 
στον Δικηγορικό Σύλλογο. 
3.Να  είναι  κάτοχοι  πτυχίου  Νομικού  Τμήματος  Σχολής  Ελληνικού 
Πανεπιστημίου ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου Νομικής Πανεπιστημιακής 
Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου. 
4. Να έχουν τουλάχιστον ένα (1) έτος εμπειρία  σε θέματα που αφορούν τα 
Νοσοκομεία  και  τα  λοιπά  Ν.Π.Δ.Δ.  ιδιαίτερα  του  Υπουργείου  Υγείας,   το 
Διοικητικό  Δίκαιο  για  υπαλληλικές  υποθέσεις  καθώς  και  σε  ολόκληρο  το 
φάσμα των υποθέσεων του αστικού δικαίου.   
Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο,  όπως σχετικές 
βεβαιώσεις, δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις, υπομνήματα,  γνωμοδοτήσεις, 
και  οποιοδήποτε  έγγραφο  αποδεικνύει  πραγματική απασχόληση με  τα 
άνω  θέματα, λόγω  της  πολυπλοκότητας  και  της  ιδιαίτερης  φύσης  των 
υποθέσεων που απασχολούν το Νοσοκομείο, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

5. Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και 
να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

6. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή 
δικαστική αντίληψη

7.Κρίσιμος  χρόνος  για  τον  έλεγχο  της  συνδρομής  των  τυπικών  και 
ουσιαστικών  προσόντων  είναι  ο  χρόνος  λήξης  της  προθεσμίας  για  την 
υποβολή των αιτήσεων. 
Επιθυμητή είναι η ύπαρξη διοικητικής εμπειρίας, που να προκύπτει ιδίως από 
την κατοχή θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο τομέα και συμμετοχή σε συλλογικά 
όργανα  κάθε  τύπου,  η  οποία να  αποδεικνύεται  από οποιοδήποτε  σχετικό 
έγγραφο δυνάμενο  να  αποδείξει  την  ανωτέρω σχετική  εμπειρία,  λόγω της 
φύσεως των καθηκόντων της υπό πλήρωση θέσεως και της πολυπλοκότητας 
των υποθέσεων.  

Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται  υπόψη, η προσωπικότητα του 
υποψηφίου,  η  εν  γένει  επιστημονική  του  κατάρτιση,  η  επάρκεια  του,  η 
εξειδίκευσή  του  στο  αντικείμενο  της  απασχόλησης,  η  επαγγελματική  του 
πείρα,  η  γνώση  ξένων  γλωσσών  και  συνεκτιμάται  η  οικογενειακή  του 
κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του.  
Ο συντελεστής βαρύτητας των παραπάνω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών του νοσοκομείου, λαμβανομένης ως βάσης της μονάδας (1), 
καθορίζονται ως εξής:
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
(στα 100)

Προσωπικότητα 20
Επιστημονική  κατάρτιση(πτυχίο,  τίτλοι  σπουδών 
σχετικοί με το αντικείμενο της απασχόλησης) 20

Επαγγελματική  εμπειρία  (έτη  άσκησης  δικηγορίας, 
δικόγραφα  σχετικά  με  Ν.Π.Δ.Δ.,  έγγραφα  που 
αποδεικνύουν  συστηματική  ενασχόληση  με  την 
δικηγορία, Διοικητική εμπειρία)

30

Εξειδίκευση  στο  αντικείμενο  απασχόλησης  (χειρισμός 
υποθέσεων  σε  ζητήματα  σχετικά  με  Ν.Π.Δ.Δ.  και 
Ν.Π.Ι.Δ., με Νοσοκομεία) 

20

Γνώση ξένων γλωσσών 2
Οικογενειακή κατάσταση 6
Πρόβλεψη  εξέλιξης 2
 

   ΙΙ.  Δικαιολογητικά συμμετοχής - Προθεσμία 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με 
συστημένη  επιστολή,  σε  κλειστό  φάκελο,  στο  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ» 
(Εθνικ.  Αντίστασης  161,  Τ.Κ.  55134  Θεσ/νίκη,  Τμ.  Προσωπικού  κα  Ε. 
Βαρβέρη),  σε  αποκλειστική  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών από την 
επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο 
τύπο,  αίτηση  υποψηφιότητας  συνοδευόμενη  από  τα  ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
α.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας  ή 
ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου 
(δηλ.  αυτών όπου αναφέρονται  ο  αριθμός  και  τα  στοιχεία  ταυτότητας  του 
κατόχου). 
β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, από το οποίο να 
προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο και ότι ο υποψήφιος δεν έχει 
τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση. 
δ.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986,  από  την  οποία 
προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  δικηγόρος  δεν  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του, 
αποκλειστικά  ή  συστηματικά  με  αμοιβή  κατά  υπόθεση  σε  άλλο  νομικό 
πρόσωπο του δημόσιου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από 
νομικό πρόσωπο του εν ευρεία ή εν στενή έννοα δημοσίου τομέα. Δικηγόροι 
που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις  υπηρεσίες  τους σε 
άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα (εν στενή και εν ευρεία έννοα), 
μπορούν  να  υποβάλουν  υποψηφιότητα,  εάν  συνυποβάλουν  υπεύθυνη 
δήλωση, με την οποία να δηλώνουν ότι, εφόσον προσληφθούν στο Γ.Ν.Θ. 
«ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»,  θα  παραιτηθούν  από  την  άλλη  έμμισθη  θέση  ή  θα 
πάψουν  να  αναλαμβάνουν  υποθέσεις  άλλου  νομικού  προσώπου  ή  να 
λαμβάνουν  πάγια  αμοιβή  από  νομικό  πρόσωπο  του  δημόσιου  τομέα  (εν 

ΑΔΑ: Ω3Ε246906Ι-7ΞΨ



στενή  και  εν  ευρεία  έννοια).  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. 
ε. φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και τυχόν ξένης γλώσσας. Για τίτλους 
που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο 
της πράξης αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ. Τα συνταγμένα σε ξένη γλώσσα 
προσκομίζονται σε νόμιμη μετάφραση.
στ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
ζ.  Βιογραφικό  σημείωμα συνοδευόμενο  από αποδεικτικά  έγγραφα για  την 
επιστημονική ,  επαγγελματική και διοικητική του δράση και εμπειρία.

Εάν  δεν  έχουν  επισυναφθεί  στην  αίτηση  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά,  ο 
υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. 
Στην  περίπτωση αποστολής  των  αιτήσεων ταχυδρομικώς,  το  εμπρόθεσμο 
των  αιτήσεων  κρίνεται  με  βάση  την  ημερομηνία  που  φέρει  ο  φάκελος 
αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση 
του υποψηφίου. 

    ΙΙΙ. Λοιπές πληροφορίες 

1.  Ο  προσληφθείς  δικηγόρος  θα  υπάγεται  οργανικά  στο  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ» και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
υπηρεσιακή εξέλιξη. 
Οι όροι αμοιβής του  καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του 
άρθρου  9  του  ν.  4354/2015  (ΦΕΚ  176/16-12-2015  τεύχος  Πρώτο)  και 
υπόκειται  στην   ασφάλιση  του  Ταμείου  Νομικών   και  λοιπών  νομίμων 
κρατήσεων.
2.Η  συμμετοχή  των  υποψηφίων  στη  διαδικασία  επιλογής,  προϋποθέτει 
ανεπιφύλακτα αποδοχή των όρων της προκήρυξης.  
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3. Η επιλογή θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 43 παρ. 2 παρ. Β του ν. 4194/2013, όπως έχει τροποποιηθεί με τις 
διατάξεις  του  άρθρου  60  του  ν.  4370/2016  και  ισχύει  και   η  οποία  θα 
αποτελείται από: 
α. Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον 
Δικαστικού  Πληρεξουσίου  Α΄  Τάξεως  ή  τον  νόμιμο  αναπληρωτή  του,  που 
ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
β.  Τρεις  (3)  Δικηγόρους,  από  τους  οποίους  ο  ένας  με  δεκαπενταετή 
τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 
γ. Έναν (1) εκπρόσωπο του νοσοκομείου με τον αναπληρωτή του. 
Καθήκοντα Προέδρου της επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα της 
Επιτροπής θα ασκήσει υπάλληλος του νοσοκομείου, κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ ή ΔΕ, 
ο οποίος θα ορισθεί με σχετική απόφαση της Διοικήτριας του νοσοκομείου.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και 
θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. 
4.  Μέσα σε ένα  μήνα το  πολύ από την  τελευταία  ατομική  συνέντευξη,  το 
Τμήμα  Προσωπικού  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»,   θα  εκδώσει 
αιτιολογημένη  απόφαση  με  τη  σειρά  αξιολόγησης  των  υποψηφίων.  Η 
απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το νοσοκομείο και ισχύει μόνο 
για τη θέση που προκηρύχτηκε. Το νοσοκομείο οφείλει μέσα σε ένα μήνα από 
τη  δημοσίευση  της  απόφασης  να  προσλάβει  τον  επιτυχόντα  και  να 
γνωστοποιήσει στο Δ.Σ.Θ. την ανάληψη υπηρεσίας. 
Ο επιτυχών θα πρέπει να μην έχει τα κωλύματα διορισμού, που ισχύουν για 
τους προσλαμβανόμενους στο Ελληνικό Δημόσιο και θα πρέπει να καταθέσει 
κατά το χρόνο διορισμού του στο Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» τα δικαιολογητικά 
διορισμού που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

5. Η προκήρυξη κοινοποιείται : 
Α) Στον  Πρόεδρο της επιτροπής, που ορίζεται  από το Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους-Γραφείο Θεσσαλονίκης .
Β) Στον  Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

6. Το  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  επιμελείται  την  τοιχοκόλληση  της 
προκήρυξης:
Α) Στο  κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και 
Β) Στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
 
Μαζί  με  τις  κοινοποιήσεις  γνωστοποιείται  και  ο  εκπρόσωπος  του  Γ.Ν.Θ. 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» που θα μετέχει στην Επιτροπή Επιλογής. 
Η Προκήρυξη δημοσιεύεται για την υποβολή υποψηφιοτήτων στην ημερήσια 
εφημερίδα  της Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»  
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Επίσης  η  προκήρυξη  αναρτάται  στον  κόμβο  «Διαύγεια»,  στον  πίνακα 
ανακοινώσεων  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  Εθν.  Αντίστασης  161.  Τ.Κ. 
55134 Θεσ/νίκη και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www.agpavlos.gr
Πληροφορίες θα δίνονται από α) το Τμήμα Προσωπικού του νοσοκομείου κα 
Ελένη  Βαρβέρη,  τηλ.  2313  304  421  και  β)  τη  Γραμματεία  Διοικητή  του 
νοσοκομείου, κα. Τάψα Νίκη, τηλ., 2313 304 445, τις εργάσιμες ημέρες και τις 
ώρες 12.00 μέχρι 14.00

                                                        Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                 ΠΑΤΕΡΝΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ      
  

Η Συντάξας                  Η Προίστ. Τμ. Προσωπικού        Η Δ/ντρια Δ/κής Υπηρεσίας

ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ       ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                    ΤΣΙΑΛΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
       ΔΕ Δ/Γ                              ΠΕ  Δ/Ο                                        ΠΕ  Δ/Ο
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