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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.2, περ.ιβ’ του ν.2190/1994 (ΦΕΚ.28/Α’/33-1994).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4194/2013 (ΦΕΚ.208/Α΄/27-9-2013)
«Κώδικας Δικηγόρων».
3. Την 33/27-12-2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ.280/Α΄/2006) «Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας
παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 49/23-12-2019 (ΦΕΚ.213/Α΄/24-122019).
4. Το Π.Δ.81/2019 (ΦΕΚ.119/Α’/8-7-2019) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων», το Π.Δ.83/2019 (ΦΕΚ.121/Α’/9-7-2019) με θέμα «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» και το Π.Δ.84/2019 (ΦΕΚ.123/Α’/17-7-2019) με θέμα
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
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5. Την υπ’ αρ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./77/21128π.ε./22132π.ε./16-6-2020
απόφαση της επιτροπής της πράξης Υπουργικού Συμβούλιου (άρθρο 2
παρ.1), που αφορά στην «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών
πλήρωσης έξι (6) θέσεων Δικηγόρων, με σχέση έμμισθης εντολής, σε
φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας».
6. Το αίτημα του Υπουργείου Υγείας (αριθμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.31035/29-52019) για πλήρωση έξι (6) θέσεων Δικηγόρων, με σχέση έμμισθης
εντολής, σε Φορείς αρμοδιότητάς του.
7. Το υπ¨ αριθμ. πρωτ. 2/48027/ΔΠΓΚ/6-6-2019 έγγραφο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κάλυψη της απαιτούμενης
δαπάνης.
8.- Τον οργανισμό του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 1432/Β’/30-4-2012) στον οποίο
προβλέπονται δύο (2) θέσεις δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής εκ
των οποίων μία (1) είναι κενή.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω στο Γ.Ν «Ασκληπιείο
Βούλας» με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία σύμφωνα με τον
Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013) ως ισχύει.
1. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει θέση ειδικού προσωπικού
«δικηγόρος με πάγια αντιμισθία» και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από
την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
2. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου, χωρίς απολύτως
καμία πρόσθετη αμοιβή πέραν της παγίας αντιμισθίας, θα είναι η νομική
υποστήριξη του Νοσοκομείου και ειδικότερα:


Να παρίσταται και να εκπροσωπεί το Νοσοκομείο ενώπιον όλων των
Δικαστηρίων της Ελληνικής Επικράτειας, κάθε βαθμού και
δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου
της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ανώτατου
Ειδικού Δικαστηρίου, καθώς και να παρίσταται και να εκπροσωπεί το
Νοσοκομείο
ενώπιον
οιασδήποτε
δικαστικής,
διοικητικής,
οικονομικής, προξενικής, φορολογικής και εκκλησιαστικής Αρχής
οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια.



Να παρέχει νομική υποστήριξη προς τις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου για
την διασφάλιση του σύννομου των πράξεων τους και την προώθηση των
επιδιώξεων, των στόχων και των εννόμων συμφερόντων του (εισηγήσεις,
αναφορές, γνωμοδοτήσεις κ.λ.π.)



Να επεξεργάζεται και να γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης
που αφορούν στο Νοσοκομείο.
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Να επεξεργάζεται και να προβαίνει σε νομικό έλεγχο όλων των συμβάσεων
που συνάπτει το Νοσοκομείο με τρίτους, καθώς και των προκηρύξεων που
συντάσσει αυτό.



Να παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία, να τηρεί αρχείο με
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν και ενδιαφέρουν το
Νοσοκομείο.



Να τηρεί το απαραίτητο αρχείο φακέλων, δικογράφων και πληροφοριών για
τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.



Να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του
Νοσοκομείου για την παροχή νομικών συμβουλών και την τήρηση της
νομιμότητας, εφ’ όσον αυτό κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί από το
Νοσοκομείο.

3. Ο προσληφθείς δικηγόρος θα υπάγεται οργανικά στο Γ.N. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ» και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
υπηρεσιακή εξέλιξη.
4. Οι όροι αμοιβής του προσληφθέντος δικηγόρου καθορίζονται βάσει του
άρθρου 9 παρ.10 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015) και υπόκειται
στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων.
Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Γραφείο της
Έδρας του Νοσοκομείου, με την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα
Δικηγόρων.
5. Οι υποψήφιοι για την περιγραφόμενη θέση πρέπει:


Να είναι Έλληνες πολίτες.



Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ι του άρθρου 45 του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).



Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Α.
Ε. Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου τίτλου
Νομικού Τμήματος
Πανεπιστημιακής
Σχολής
της
αλλοδαπής,
νομίμως
αναγνωρισμένου.



Να είναι Δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών.
Να έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης τουλάχιστον δέκα (10) έτη πραγματικής δικηγορίας, από
της εγγραφής τους στον Δικηγορικό Σύλλογο.





Να έχουν τουλάχιστον ένα (1) έτος εμπειρία σε θέματα που
αφορούν τα Νοσοκομεία και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. ή σε θέσεις
συμβούλων σε Υπουργεία,
και
ιδιαίτερα σε θέματα του
Υπουργείου Υγείας, το Διοικητικό Δίκαιο για υπαλληλικές
υποθέσεις καθώς και σε ολόκληρο το φάσμα των υποθέσεων του
διοικητικού δικαίου.
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Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην
έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.



Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί
υπό δικαστική συμπαράσταση.



Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (στον βαθμό που να μην παρεμποδίζεται η
άσκηση όλων των καθηκόντων τους).



Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν.1256/1982 και του Κώδικα
Δικηγόρων..

6. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Νοσοκομείο, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας τριάκοντα (30) ημερών αρχομένης από την επόμενη της
τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο, αίτηση
υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:


Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.



Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ ή νομίμου
απαλλαγής (για τους άνδρες υποψηφίους).



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).



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.



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



Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία να προκύπτει
ότι είναι δικηγόροι μέλη.



Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του
αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατ΄ υπόθεση σε άλλο νομικό
πρόσωπο του δημόσιου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή
από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα.



Άδεια ασκήσεως δικηγορίας στον Άρειο Πάγο ή βεβαίωση από τον
οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.



Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής
του δράσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των
τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων (πτυχίο νομικής σχολής,
μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία γνώσεως ξένων γλωσσών, πτυχία γνώσεως
λειτουργίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και των βασικών τους
προγραμμάτων ή βεβαίωση εργοδότη για γνώση χρήσης Η/Υ, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας κ.λπ).

ΑΔΑ: 6ΟΖ24690ΩΑ-20Χ



Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών
διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως
υποψήφιοι, αν συνυποβάλουν μαζί με την αίτηση καθώς και τα
προειρημένα σχετικά δικαιολογητικά της προηγουμένης παραγράφου,
υπεύθυνη δήλωση ότι εφ’ όσον προσληφθούν στην νέα προκηρυσσόμενη
θέση, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση που κατέχουν. Στην
περίπτωση αυτή δεν δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν
προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες
τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαυσαν να
αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.
Εάν δεν έχουν επισυναφθεί στην αίτηση του τα ανωτέρω
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.

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 ή και από
συμμετοχή ως μέλος ΔΣ σε συλλογικά όργανα των Υπουργείων, των
ΟΤΑ κλπ, 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.
7. Με την αίτησή τους, οι υποψήφιοι υποβάλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων τους. Για την επιλογή και πρόσληψη του δικηγόρου
λαμβάνονται υπ’ όψιν αποκλειστικά και μόνο τα κάτωθι κριτήρια:


Η εμπειρία και η γνώση της νομοθεσίας της αφορώσας στον ευρύτερο
τομέα της υγείας (συντελεστής βαρύτητας: 5)



Η προσωπικότητα του/της υποψηφίου (συντελεστής βαρύτητας : 25)



Η επιστημονική του/της κατάρτιση {μεταπτυχιακοί τίτλοι} (συντελεστής
βαρύτητας: 5)



Η εξειδίκευσή του/της στο αντικείμενο της απασχόλησης, όπως
περιγράφεται στην παρούσα (συντελεστής βαρύτητας: 30)



Η αποδεδειγμένη εμπειρία του/της και επάρκεια, εκτός των άλλων, σε
θέματα που αφορούν την νομοθεσία τόσο του τομέα της Δημόσιας
Υγείας όσο και του ευρύτερου τομέα της Υγείας, την στελέχωση,
οργάνωση και λειτουργία των Δημοσίων Νοσοκομείων καθώς και
γενικότερα το Διοικητικό, το Συνταγματικό, το Φορολογικό και το
Δημοσιονομικό Δίκαιο (συντελεστής βαρύτητας : 20)

ΑΔΑ: 6ΟΖ24690ΩΑ-20Χ



Η τεκμηριωμένη δικηγορική εμπειρία του ή αντίστοιχη βεβαίωση
εργοδότη στην χρήση του βασικού νόμου προμηθειών και υπηρεσιών
των νοσοκομείων, νόμου 4412/2016 με τίτλο “Δημόσιες συμβάσεις
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” ως ισχύει σήμερα, (συντελεστής: 10)



Η οικογενειακή κατάσταση (συντελεστής βαρύτητας: 5)

8. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που θα συνέλθει στην έδρα
του Δ. Σ .Α., απαρτιζόμενη από:


Δικαστικό Αντιπρόσωπο α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή
τον νόμιμο αναπληρωτή του, τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.



Τρεις (3) δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με τουλάχιστον 15ετή
ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ως άνω δικηγορικού συλλόγου, ως μέλη.



Έναν (1) εκπρόσωπο του Νοσοκομείου. Προς τούτο ορίζεται ο
Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Ανδρέας Πλεμμένος με αναπληρωτή του
τον Αναπληρωτή Διοικητή κ. Αιμίλιο Βουγιουκλάκη.



Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο δικαστικός αντιπρόσωπος α΄ του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.



Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει διοικητικός
υπάλληλος του Νοσοκομείου, ορισθείς με σχετική απόφαση Διοικητή.



Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των
υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Εντός μηνός
από την τελευταία συνέντευξη, η Επιτροπή θα εκδώσει αιτιολογημένη
απόφαση με την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση
αυτή της επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την
κατάληψη της ως άνω θέσης που προκηρύχθηκε. Το Νοσοκομείο
οφείλει μέσα σε ένα (1) μήνα από την δημοσίευση της απόφασης να
προσλάβει στην θέση αυτή τον επιτυχόντα ή την επιτυχούσα και να
γνωστοποιήσει στον Δ.Σ.Α την ανάληψη υπηρεσίας εντός προθεσμίας
δέκα πέντε ( 15) ημερών.

9. Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής προϋποθέτει
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.
10. Η προκήρυξη θα κοινοποιηθεί με επιμέλεια του Νοσοκομείου στον
Δικαστικό Αντιπρόσωπο α’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και στον
Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίοι θα επιμεληθούν της
τοιχοκόλλησής της στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και στα γραφεία
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αντιστοίχως. Μαζί με τις κοινοποιήσεις
γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του Νοσοκομείου ο οποίος θα μετέχει στην
Επιτροπή Επιλογής.
11. Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στις ημερήσιες εφημερίδες που
εκδίδονται στην έδρα του Δ. Σ. Α.(Ακαδημίας 60, 106739Αθήνα):

ΑΔΑ: 6ΟΖ24690ΩΑ-20Χ

«ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» με ημερομηνία δημοσίευσης
στις 06.10.2020,
«ΛΟΓΟΣ» με ημερομηνία δημοσίευσης στις 08.102020 και θα
αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον πίνακα ανακοινώσεων,
στην ιστοσελίδα (www.asklepieio.gr) του Νοσοκομείου.
12. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση
υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά
αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ’
όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό
φάκελο, στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο
Βούλας» στην διεύθυνση Βασ. Παύλου 1, 16673, Βούλα e-mail:
proswpiko@asklepieio.gr).

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ

