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ΘΕΜΑ: «Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση οργανικής θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής»  

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Π. 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιβ του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/2009) και τις 

διατάξεις των άρθρων 43 - 45 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/2013) «Κώδικας Δικηγόρων», 

όπως το άρθρο 43 § 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 §  7 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 

37/07.03.2016) 

2) Την αριθμ. Υ4α/οικ.24519/2013 (ΦΕΚ 697/Β/2013) Υπουργική Απόφαση, «Οργανισμός του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών» όπου έχουν προβλεφθεί δύο (2) οργανικές 

θέσεις  Π.Ε. Δικηγόρων με έμμισθη εντολή. 

3) Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/φ ΕΓΚΡ8/230/οικ 34479/29-12-2014 απόφαση της Επιτροπής του 

άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η 

κίνηση διαδικασιών πλήρωσης είκοσι (20) Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, σε φορείς 

του Υπουργείου Υγείας. 

4)  Την αριθμ. Α2β/Γ.Π. οικ. 15267/24-2-2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας περί προκήρυξης 

μιας (1) κενής οργανικής  θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστημιακό 

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» 

5) Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη από την πρόσληψη θ΄ αντιμετωπιστεί από τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. 

6) Τις επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που καθιστούν αναγκαία την κάλυψη της 

προβλεπόμενης οργανικής θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή. 

7) Το αριθμ. πρωτ. 18573/05.09.2016 πρακτικό της 1ης /21.07.2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής 

του άρθρου 43 του Ν.4194/2013, για την πλήρωση μιας θέσης δικηγόρου τουλάχιστον παρ’ 

Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής στο Π.Γ.Ν.Π. ‘’ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ’’ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
     ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ 
         26504 ΡΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ 
          Α.Φ.Μ. : 999100816 

 

Διεύθυνση        : Διοικητικού 
Τμήμα               : Διαχ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Γραφείο : Νο. 4  
Πληροφορίες : Οικονόμου Παναγούλα 
Ταχ.Δ/νση         : Ρίον Πατρών 26504 
Τηλέφωνο  : 2613 - 603-408 
 FAX               : 2610 - 994-537 
     
                
                 
 

  
 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

                
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

   Πάτρα:  
   Aρ. Πρωτ.:  
Βαθμός Προτεραιότητας: 

   

                
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

   Πάτρα: 25.01.2017 
   Aρ. Πρωτ.: 1927 
Βαθμός Προτεραιότητας: 
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8) Το αριθμ. πρωτ. 18574/05.09.2016 πρακτικό της 2ης /25.08.2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής 

του άρθρου 43 του Ν.4194/2013, για την πλήρωση μιας θέσης δικηγόρου τουλάχιστον παρ’ 

Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής στο Π.Γ.Ν.Π. ‘’ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ’’ 

9) Την αριθμ.30/14.09.2016 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Π., (Θέμα 4α) 

10) Την αριθμ.30/14.09.2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Π., (Θέμα 4β) 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

        Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου τουλάχιστον παρ΄ Εφέταις στο Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία 

αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας 

περί Δικηγόρων), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4370/2016 

 

1) Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ΠΕ 

Δικηγόρων και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή 

εξέλιξη. 

2) Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του 

Νοσοκομείου και ειδικότερα: 

 η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς  τα όργανα διοίκησης του 

Νοσοκομείου για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων 

  η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους υπηρεσίες για 

την διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεών τους 

  η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει το 

Νοσοκομείο με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων αυτής για την ανάθεση έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους 

 η νομική εκπροσώπηση του Νοσοκομείου σε υποθέσεις εντός και εκτός των 

Δικαστηρίων και ενώπιον κάθε άλλης αρχής με την υποχρέωση της εξάντλησης κάθε 

ενδεικνυόμενης δικαστηριακής ή εξώδικης ενέργειας για την υπεράσπιση των 

συμφερόντων του Νοσοκομείου. 

3)  Ο δικηγόρος υποχρεούται:  

 Να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Νοσοκομείου για την 

παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 Να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο Γραφείο που στεγάζεται στην έδρα του 

Νοσοκομείου, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, για χρόνο 

που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν 

παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών 

 Να εγγραφεί αμελλητί στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, εφόσον είναι εγγεγραμμένος 

σε διαφορετικό Δικηγορικό Σύλλογο  
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4) Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κώδικα περί Δικηγόρων και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 § 10, 13, 14, 15 και 16 

του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176/16.12.2015) ή όποια άλλη σχετική διάταξη ακολουθήσει  και 

θα υπόκειται στην ασφάλιση του  Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων. 

      

              Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν: α)  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 

εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους  

θεωρημένη από δημόσια αρχή και β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία 

της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διοικητική Διεύθυνση Π.Γ.Ν.Π. Τμήμα 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ρίον 26504, υπεύθυνη κ. Οικονόμου Παναγούλα τηλ. 

2613603-408 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 14.00, σε αποκλειστική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη της  δημοσίευσης της παρούσας 

στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας που να συνοδεύεται από εσώκλειστο 

φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη  ‘’ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’’  τα οποία θα 

γίνουν δεκτά και σε μορφή απλού αντιγράφου και θα πρέπει να είναι: 

α) Βεβαίωση του Δικηγορικού τους Συλλόγου από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία  

εγγραφής τους στο Δικηγορικό Σύλλογο,  η ιδιότητά τους τουλάχιστον  Παρ’  Εφέταις, ότι 

δεν κατέχουν  άλλη έμμισθη θέση και ότι δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά. 

β) Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής 

προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή σελίδων του διαβατηρίου όπου αναφέρονται ο 

αριθμός και τα  στοιχεία ταυτότητας του κατόχου 

γ)  Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 

δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι υποψήφιοι δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους, αποκλειστικά ή 

συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα και δεν 

λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα, σε περίπτωση 

όμως που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 

4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να  

δηλώνουν ότι  εφόσον προσληφθούν 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 Δημοσίου Τομέα. Σημειώνεται ότι δεν μπορούν ν’ 

αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν 

υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή. 

 ε) Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α΄ (για τους άνδρες) που να αποδεικνύει ότι έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. 

στ)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
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 ζ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ν’ αναφέρουν ότι δεν  έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του 

Ν.1256/1982, του Κώδικα Δικηγόρων και ότι δεν έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή 

υποδικία ή ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 

η)  Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, (αν πρόκειται για τίτλους του εξωτερικού να 

     είναι μεταφρασμένοι και αναγνωρισμένοι) 

θ) Πτυχία ξένων γλωσσών (μεταφρασμένα) 

  ι)  Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης,   στο 

οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία τους. 

   

      Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 

είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.  

 

   Οι συντελεστές βαρύτητας των πιο πάνω κριτηρίων καθορίζονται ως εξής: 

Κριτήριο Συντελεστής 

Προσωπικότητα 20 

Νομική επιστημονική κατάρτιση 20 

Επαγγελματική και δικαστηριακή εμπειρία 20 

Εξειδίκευση στο αντικείμενο απασχόλησης  10 

Γνώση ξένων γλωσσών 

Πτυχίο Proficiency             

Πτυχίο Lower 

 

8 

5 

Οικογενειακή  κατάσταση  8 

 

           Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, 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. 

          Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των όρων της προκήρυξης. 

         Η επιλογή θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του 

άρθρου 43 του Ν 4194/2013, όπως αντικαταστάθηκαν με την § 7 του άρθρου 60 του Ν.4370/2016, 

η οποία θα αποτελείται από: 

α)  Έναν δικαστικό πληρεξούσιο Α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τον νόμιμο 

αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο , που ορίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

β) Τρείς (3) Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη 

δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου 

Πατρών ως μέλη. 

γ) Τον Διοικητή του Π.Γ.Ν.Π.  ’’Παναγία η Βοήθεια’’ κ. Πισιμίση Θεόδωρο.  

           Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει η υπάλληλος του Νοσοκομείου Οικονόμου 

Παναγούλα κατηγορίας Τ.Ε. κλάδου Διοίκησης Νοσοκομείων. 
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       Ο δικαστικός  πληρεξούσιος Α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος 

αναπληρωτής του θα συγκαλέσει την Επιτροπή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προκήρυξης. Η Επιτροπή με απόφασή της θα ορίσει τον τόπο και χρόνο και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για την διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της να ορίσει 

συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης  με δαπάνη του Νοσοκομείου. 

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 Νοσοκομείο και ισχύει μόνο για την κατάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε. Το 

Νοσοκομείο οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στην κενή 

θέση τον επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών 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  τα λοιπά απαιτούμενα κατά 

τον νόμο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά διορισμού. 

         Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί πρωτίστως στον κόμβο «Διαύγεια»,  στον ιστότοπο του 

Π.Γ.Ν.Π.,  στο  Κατάστημα Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, στο Κατάστημα Πρωτοδικείου Πατρών, 

στο Κατάστημα Εφετείου Πατρών,  στον πίνακα ανακοινώσεων και θα δημοσιευτεί  με πρόσκληση 

για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αχαΐας - για μία ημέρα - με 

επιμέλεια του Νοσοκομείου μας. 

  

                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

                                                                                   ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Δικαστικό πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  στο Ν. Αχαΐας – Πρόεδρο 

Επιτροπής 

- Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών  

- Η τοιχοκόλληση της προκήρυξης στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Πατρών,  του 

Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και του Εφετείου Πατρών θα γίνει με επιμέλεια του Τμήματος 

Γραμματείας του Νοσοκομείου 

- Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 

ΕΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

- Γραφείο Αν/τριας Διοικήτριας  

- Γραφείο Δ/κού Δ/ντή  

- Γραφείο Δ/κής Υποδ/ντριας 

- Γραφείο Δικηγόρου Π.Γ.Ν.Π. 
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