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   Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης  του Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής 

                   του ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως Κρήτης «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

      

                                              Ο Αναπληρωτής Διοικητής 

                                 του Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως Κρήτης «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. .Tις διατάξεις του Ν. 3528/2008 (ΦΕΚ26/Α/9-2-2007) όπως ισχύουν.

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

διατάξεις του  άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α 208/2013) «Κώδικας Δικηγόρων»     

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2, περ. ιβ του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994 ) όπως 

ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) όπως ισχύουν.

5. Τον ισχύοντα Οργανισμό του Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως Κρήτης «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (ΦΕΚ 

442/Β/15-2- 2017)

6. Το  με αρ. πρωτ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./162/οικ.19437/16-10-2020 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών διαβίβασης της αρ. 42/30-9-2020  Π.Υ.Σ, με την οποία 

εγκρίνεται η πρόσληψη δεκατεσσάρων (14)  δικηγόρων με σχέση  έμμισθης εντολής σε 

διάφορους φορείς του Υπουργείου  Υγείας.

0000100572
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                                                   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την  πλήρωση  μίας (1)  θέσης Νομικού/κής Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής του ΓΝ-

ΚΥ Νεαπόλεως Κρήτης ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» και προσκαλούμε δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω ή 

παρ΄ Εφέταις, που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν 

αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο/Η Νομικός/κή Σύμβουλος που θα προσληφθεί θα 

υπάγεται στην άμεση εποπτεία του Αναπληρωτή Διοικητή του ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως Κρήτης 

ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» με αρμοδιότητες, καθήκοντα, υποχρεώσεις και αντικείμενο απασχόλησης ως 

εξής:

 H υπεράσπιση ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε άλλης αρχής των 

συμφερόντων του ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως Κρήτης ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

 Η σύνταξη γνωμοδοτήσεων και η συστηματική καθοδήγηση με νομικές 

συμβουλές των υπηρεσιών  του ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως Κρήτης ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

 Η επίλυση εργατικών ή άλλων διαφορών με Διοικητικές Αρχές ή άλλες Αρχές 

και Υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

 Η παρακολούθηση και υποβολή εγγράφων εισηγήσεων για τα ζητήματα που 

αφορούν την ακίνητη περιουσία, τα κληροδοτήματα, τα μίσθια, την αξιοποίηση 

της περιουσίας του ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως Κρήτης ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» καθώς και 

των φορέων της αρμοδιότητας της και γενικά όσων υποθέσεων του  ΓΝ-ΚΥ 

Νεαπόλεως Κρήτης ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» υπάγονται στην αρμοδιότητα Δικηγόρου, 

σε οποιοδήποτε μέρος  της Ελλάδος.

 Η παράσταση εισήγηση και παρουσίαση νομικών θεμάτων που απασχολούν το 

ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως Κρήτης ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», σε συναντήσεις ή σεμινάρια ή 

συνέδρια ή συσκέψεις που διοργανώνει ή που συμμετέχει το . ΓΝ-ΚΥ 

Νεαπόλεως Κρήτης ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

 Η συνεχής παρακολούθηση της νομοθεσίας και της νομολογίας για όλα τα 

θέματα που απασχολούν το  ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως Κρήτης ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» και 

η τήρηση αρχείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές  ρυθμίσεις που αφορούν 

την  υπηρεσία.

Ο/Η Δικηγόρος που θα προσληφθεί θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί 

Δικηγόρων και την παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015/τ.Α΄) και θα 

ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία.
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Α.ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΦΙΑΣ

Ο/Η υποψήφιος/φια για την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης πρέπει:

α)Να είναι Έλληνας /ίδα πολίτης

β)Να είναι Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω ή παρ Εφέταις.

γ)Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για 

λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

δ)Να είναι υγιής και αρτιμελής (ώστε που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων του 

/της).

ε)Να μην υπάρχει κώλυμά του/της από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική 

συμπαράσταση.

Β.ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/νες Δικηγόροι πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την 

πρόσληψη τους στη Διοίκηση  του  ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (Διεύθυνση: Γ. 

Διαλυνά 2 724 00 Νεάπολη Λασιθίου) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την επόμενη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης σε μία (1) 

τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου . Η 

αίτηση υποψηφιότητας πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συνοδεύεται από τα ως κάτωθι αναφερόμενα 

δικαιολογητικά:

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α)Φωτοτυπία και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

β)Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

γ)Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

μέλη του, να προκύπτει ο χρόνος της αρχικής εγγραφής των υποψηφίων στον Δικηγορικό 

Σύλλογο  Λασιθίου, ότι δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχουν άλλη έμμισθη 

θέση, καθώς και το από πότε έχουν προαχθεί στο βαθμό του παρ΄ Εφέταις ή παρ Αρείω Πάγω.

δ)Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι υποψήφιοι/φιες δεν είναι έμμισθοι κατά την έννοια του άρθρου 42 

του Κώδικα περί Δικηγόρων.

ε)Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης.

στ)Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής, θα πρέπει 
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να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή 

ΔΟΑΤΑΠ).

ζ)Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11921/2013- ΦΕΚ Β΄ 320), στην οποία θα 

αναφέρεται ρητά: «i) 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:..», «ii) έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις» ή «τελώ 

νόμιμα εκτός στρατεύματος», ή έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις» 

και «iii δεν υπάγομαι σε κάποια από τις περιπτώσεις ασυμβιβάστων που αναφέρονται στα 

άρθρα 62 και 63 του Ν.Δ/τος 3026/1954.

η)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σημείωση: Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 

άλλο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι/φιες, αν 

συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση , ότι, εφόσον προσληφθούν, 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 Δημοσίου 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 

από αυτό.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως ισχύει, και η 

ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Την αίτηση 

του/της υποβάλλει ο/η υποψήφιος/φια, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 

αυτόν/την πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του/της υποψηφίου 

θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. 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.

Στην αίτηση τους ο/η υποψήφιος/φια πρέπει να επισυνάπτει, σε απλό φωτοαντίγραφο , όλα τα 

απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. Αν αυτά δεν προσκομισθούν, τότε ο/η 

υποψήφιος/φια τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτηση του/της απορρίπτεται. Αντικατάσταση 

της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του/της υποψηφίου.
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Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι 

ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η επιλογή του/της δικηγόρου που θα προσληφθεί, θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή, η οποία 

θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρούσα 

προκήρυξη, και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην 

απόφαση της.

Η επιτροπή αποτελείται από:

1.Eνα  (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο.

2.Τρεις (3) Δικηγόρους, από τους οποίους/οποίες, ένας/μία με δεκαπενταετή τουλάχιστον 

δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι/οποίες ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου .

3.Εναν (1) εκπρόσωπο του ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» που θα οριστεί με σχετική 

απόφαση.

Η επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.  Καθήκοντα 

Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Διοίκησης του ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη:

α)η προσωπικότητα του/της υποψηφίου/φιας,

β)η επιστημονική του/της κατάρτιση,

γ) η εξειδίκευση του/της στο αντικείμενο της απασχόλησης, όπως ορίζεται στην παρούσα

δ) η επαγγελματική του/της πείρα-επάρκεια με αποδεδειγμένη εμπειρία του/της σε νομικές 

υπηρεσίες συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε Ν.Π.Δ.Δ, ή σε υπηρεσίες του 

δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται  με θέματα της υγείας,

ε)η αποδεδειγμένη γνώση ξένων γλωσσών, με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας,

στ)η οικογενειακή κατάσταση,

ζ) η αποδεδειγμένη ανυπαρξία με πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού Συλλόγου 

πειθαρχικών ποινών για οποιοδήποτε θέμα και η αποδεδειγμένη ανυπαρξία ποινικής καταδίκης 

για οποιοδήποτε θέμα, από εκείνα που απαγορεύουν την πρόσληψη δημόσιων Υπαλλήλων 

κατά το Ν.3528/2007 με την προσκόμιση ποινικού μητρώου.

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων καθορίζονται ως εξής:
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (στα 100)

1.Προσωπικότητα του υποψηφίου 15

2.Επιστημονική κατάρτιση, μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών συναφή με το Δημόσιο Δίκαιο

20

3. Εξειδίκευση αντικειμένου : χειρισμός 

υποθέσεων σε ΝΠΔΔ Υγείας  και σε φορείς 

Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα (Νοσοκομεία - 

Κλινικές)

20

4. Επαγγελματική πείρα-επάρκεια/Διοικητική 

εμπειρία (επίπεδο προαγωγής, έτη άσκησης  

δικηγορίας, δικόγραφα για υποθέσεις συναφείς με 

Ν.Π.Δ.Δ κ.α)

20

5. Γνώση ξένων γλωσσών 15

6. Οικογενειακή κατάσταση   5

7. Πρόβλεψη εξέλιξης υποψηφίου   5

Ε. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί, με επιμέλεια της Διοίκησης του ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως 

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

α)στον δικαστικό αντιπρόσωπο Α του Νομικού Συμβουλίου του κράτους  και 

β)στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου, ο οποίος πρέπει να επιμεληθεί για την 

τοιχοκόλληση της στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Λασιθίου  και στα γραφεία του 

Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου  αντίστοιχα, συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού.

γ)Να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του νομού Λασιθίου.

Επίσης η προκήρυξη αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.              

                                                                     

                                                                         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
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