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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πτολεμαΐδα, 12-09-2022  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αρικμ. Πρωτ.:  6509 
3η Τ.ΠΕ.   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ  
«ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ» 
Σμιμα : Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
Σαχ. Δ/νςθ: Θζςθ Κουρί 
Σαχ. Κϊδικασ.:50200 
Πλθροφορίεσ : Βόμβα Αικατερίνθ 

Σθλ.: 2463351504 
Ηλεκτρονικι Δ/νςθ: prosopiko@mpodosakeio.gr 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ  ΜΙΑ (1) ΘΕΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΥΕΗ  

ΕΜΜΙΘΗ ΕΝΣΟΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ  

«ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ» 
 

 Ο Διοικητής του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»   έχοντας υπόψη: 

         

1. Σισ διατάξεισ του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007), όπωσ ιςχφουν. 

2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 42, 43, 44 & 45 του Ν.4194/2013 «Κϊδικασ Δικθγόρων» (ΦΕΚ 
208/Α/27-9-2013) όπωσ ιςχφουν.  

3. Σισ διατάξεισ τθσ περ. ιβϋ τθσ παρ.2 του άρκρου 2 του ν.4765/2021. 

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου ζνατου παρ. 20 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ. Αϋ/14-03-2012) 
«Πεικαρχικό ∆ίκαιο ∆θµοςίων Πολιτικϊν ∆ιοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Νοµικϊν 
Προςϊπων ∆θµοςίου ∆ικαίου», όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, περί προθγοφµενθσ 
ζγκριςθσ τθσ ΠΤ 33/2006 για τθν κίνθςθ διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ των ζµµιςκων δικθγόρων.   

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 παρ.2, περ. ιβ' του Ν.2190/1994 «φςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ 
για τθν επιλογι προςωπικοφ και ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ» (ΦΕΚ 28/Α/1994) όπωσ 
ιςχφουν. 

6. Σισ διατάξεισ τθσ υπ’αρικμ.Τ4α/οικ. 132969/10-04-2012 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ 
Τπουργϊν Οικονομικϊν – Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ – 
Τγείασ και Κοινωνικισ  Αλλθλεγγφθσ ΦΕΚ 1148/10-04-2012 Σεφχοσ Βϋ «Οργανιςμόσ του 
Γενικοφ  Νοςοκομείου Πτολεμαΐδασ «ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ» ςτον οποίο προβλζπεται μία (1) κζςθ 
δικθγόρου με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ, θ οποία  είναι κενι. 

7. Σο αρικμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.73795/25-11-2021 ζγγραφο του Τπουργείου Τγείασ με κζμα 
«Διαβίβαςθ πράξθσ ζγκριςθσ προγραμματιςμοφ προςλιψεων ζτουσ 2022 για τθν κάλυψθ 
κζςεων δικθγόρων με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ ςε φορείσ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου 
Τγείασ» 

8. Σο αρικμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ. /οικ.21609/17-11-2021 ζγγραφο του τμιματοσ προγραμματιςμοφ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Τπουργείου Εςωτερικϊν με κζμα «Διαβίβαςθ πράξθσ ζγκριςθσ 
προγραμματιςμοφ προςλιψεων ζτουσ 2022» . 

9. Σθν υπϋ αρικμ. 50/04.11.2021 πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου με τθν οποία εγκρίκθκε ο 
προγραμματιςμόσ προςλιψεων τακτικοφ και εποχικοφ προςωπικοφ ζτουσ 2022, κατόπιν τθσ 
ςυνεδρίαςθσ του τακτικοφ Τπουργικοφ υμβουλίου ςτισ 04-11-2021, δυνάμει των διατάξεων 
του άρκρου 51 του ν. 4622/2019 (Αϋ133), με τθν οποία εγκρίκθκαν ςαράντα εννζα (49) κζςεισ 
δικθγόρων-νομικϊν ςυμβοφλων  με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ αορίςτου χρόνου.  

10. Σθν αρικμ.201/28-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΔΠ46907Ρ-Θ6) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
του Γ. Νοςοκομείου Πτολεμαΐδασ «ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ» . 
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11. Σθν υπϋαρικμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.1108/9-1-2020 απόφαςθ του Τπουργοφ και Αναπλθρωτι 
Τπουργοφ Τγείασ ΦΕΚ 10/13-1-2020 Σεφχοσ Τ.Ο.Δ.Δ ςχετικι με διοριςμό Διοικθτι ςτο Γενικό 
Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ «ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ», ο οποίοσ ορκίςτθκε και ανζλαβε υπθρεςία τθν 
14-01-2020. 

12. Σισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ του Γ.Ν. Πτολεμαΐδασ «ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ», που κακιςτοφν αναγκαία 
τθν κάλυψθ τθσ προβλεπόμενθσ οργανικισ κζςθσ δικθγόρου με ζμμιςκθ εντολι. 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ  
 

Σην πλήρωςη, κατόπιν επιλογήσ, μιασ (1) κενήσ θζςησ δικηγόρου, ΠαρϋΑρείω Πάγω, με ςχζςη 
ζμμιςθησ εντολήσ, με πάγια αντιμιςθία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 43 του ν.4194/2013 
«Κϊδικασ Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/τ.Αϋ/2013) και του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιβϋ του ν.2190/1994 
(ΦΕΚ28/τ.Αϋ/1994).  
 
 

1.  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ  
 

Ο Δικθγόροσ αναλαμβάνει να παρζχει ςτο Νοςοκομείο, κάκε υπθρεςία ςυνδεόμενθ με το 
επάγγελμα και τθν ιδιότθτά του ωσ δικθγόροσ, ςε κάκε υπόκεςθ αυτοφ, οποιαςδιποτε φφςεωσ, 
δικαςτικισ ι εξϊδικθσ προσ εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων του Νοςοκομείου, τθν παροχι νομικϊν 
ςυμβουλϊν και γνωμοδοτιςεων για τθ διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ των διοικθτικϊν πράξεων των 
οργάνων διοίκθςθσ του Νοςοκομείου και των επί μζρουσ Τπθρεςιϊν, τθν επεξεργαςία και νομικό 
ζλεγχο των ςυμβάςεων που ςυνάπτει το Νοςοκομείο προσ τρίτουσ και των προκθρφξεων για τθν 
ανάκεςθ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ, τθν εκπροςϊπθςθ του Νοςοκομείου ςτα 
δικαςτιρια κάκε βακμοφ, φφςεωσ και αρμοδιότθτασ κακϊσ και ενϊπιον Διοικθτικϊν Αρχϊν, τθν 
τιρθςθ αρχείου εντόσ του νοςοκομείου με προςωπικι ευκφνθ για κάκε υπόκεςθ που διεκπεραιϊνει 
και ςτθν παροχι κάκε είδουσ νομικϊν υπθρεςιϊν, για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του Γ.Ν. 
Πτολεμαΐδασ «ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ». Οι ανωτζρω αναφερόμενεσ υπθρεςίεσ κα παρζχονται κατά κανόνα 
ςτθν ζδρα του Νοςοκομείου, εφόςον δεν παρίςταται ανάγκθ παράςταςθσ ενϊπιον δικαςτικϊν ι 
διοικθτικϊν ι άλλων αρχϊν, για υποκζςεισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Πτολεμαΐδασ, τθρουμζνων 
πάντοτε των διατάξεων του Κϊδικα Δικθγόρων. 
Ενδεικτικά μόνο αναφζρονται:  
1. Η παράςταςθ και εκπροςϊπθςθ του Νοςοκομείου ςτα Δικαςτιρια κάκε βακμοφ φφςεωσ και 

αρμοδιότθτασ, κακϊσ και ενϊπιον Διοικθτικϊν Αρχϊν και κάκε φφςεωσ Επιτροπϊν.  
2. Η  ςφνταξθ ειςαγωγικϊν δικογράφων, υποβολι προτάςεων, υπομνθμάτων ι άςκθςθ ενδίκων 

βοθκθμάτων ι άλλων ενδίκων μζςων, ενϊπιον κάκε Αρχισ ι Δικαςτθρίου για τθν        
εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων του Νοςοκομείου, ςε οποιοδιποτε μζροσ τθσ Ελλάδασ.  

3. Η ζρευνα και οι ενζργειεσ που απαιτοφνται για κάκε υπόκεςθ που αφορά τθν εξυπθρζτθςθ των 
ςυμφερόντων του Νοςοκομείου.  

4. Η ςφνταξθ ι διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ ι ειςιγθςθ ι επεξεργαςία ι υποβολι νομικϊν 
ςυμβουλϊν για τισ πάςθσ φφςεωσ ςυμβάςεισ που ςυνάπτει το Νοςοκομείο, κατόπιν 
ςυνεργαςίασ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ αυτοφ. Ενδεικτικϊσ να επεξεργάηεται και να προβαίνει 
ςε νομικό ζλεγχο όλων των ςυμβάςεων που ςυνάπτει το Νοςοκομείο με τρίτουσ, κακϊσ και των 
προκθρφξεων του για τθν ανάκεςθ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ.  

5. Η νομικι κακοδιγθςθ τθσ Διοίκθςθσ και των Τπθρεςιϊν του Νοςοκομείου με τθν παροχι 
ειςθγιςεων, γνωμοδοτιςεων και γενικά νομικϊν ςυμβουλϊν ςε γραπτά ι προφορικά 
ερωτιματα τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, κακϊσ και θ παράςταςθ ςτισ ςυνεδριάςεισ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο από τθν Διοίκθςθ.  

6. Η παρακολοφκθςθ και θ υποβολι ζγγραφων ειςθγιςεων για τα ηθτιματα που αφοροφν τα 
κλθροδοτιματα, τα μίςκια, τθν αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ του Νοςοκομείου και γενικά όςων 
υποκζςεων του Νοςοκομείου υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα Δικθγόρου, ςε οποιοδιποτε μζροσ 
τθσ Ελλάδασ. 
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7. Η επίλυςθ εργατικϊν ι άλλων διαφορϊν με Διοικθτικζσ Αρχζσ ι άλλεσ Τπθρεςίεσ, ςε 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ Ελλάδασ.  

8. Η κατά περίπτωςθ - μετά από εντολι τθσ Διοίκθςθσ - νομικι κάλυψθ των εργαηομζνων του 
Νοςοκομείου για κζματα που δθμιουργοφνται από τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ.  

9. Γενικότερα θ με κάκε τρόπο υποςτιριξθ από νομικισ πλευράσ τθσ Διοίκθςθσ και των Τπθρεςιϊν 
του Νοςοκομείου.  

 
Οι παραπάνω υπθρεςίεσ κα παρζχονται ςτο Γενικό Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ, το οποίο βρίςκεται 
ςτθν οδό κζςθ Κουρί ςτθν Πτολεμαΐδα, για χρόνο που να ανταποκρίνεται ςτισ εκάςτοτε υπάρχουςεσ 
υπθρεςιακζσ ςυνκικεσ, και ςτα αρµόδια ∆ικαςτιρια, τθρουµζνων πάντοτε των διατάξεων του 
Κϊδικα ∆ικθγόρων. Επίςθσ κα βρίςκεται ςε άµεςθ ςχζςθ διοικθτικισ εξάρτθςθσ από τον Διοικθτι 
του Νοςοκομείου.    
  
2. ΑΠΟ∆ΟΧΕ/ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ & ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΩ    
 

Οι αποδοχζσ του δικθγόρου που κα προςλθφκεί κακορίηονται ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε 
ιςχφουςα νομοκεςία (εν προκειμζνω με τισ διατάξεισ του Κϊδικα περί Δικθγόρων και τθν παρ. 10 του 
άρκρου 9 του Ν.4354/2015 *ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015+) και κα υπόκειται ςτθν αςφάλιςθ του Σαμείου 
Νομικϊν και λοιπϊν νομίμων κρατιςεων.  

Ο προςλθφκείσ κα υπάγεται οργανικά ςτο Γενικό Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ 
«ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ» και κα ακολουκεί τθν προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία υπθρεςιακι 
εξζλιξθ.  

 
3. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
Ο/Η υποψιφιοσ /α για τθν προκθρυςςόμενθ κζςθ πρζπει απαραιτιτωσ:  

1. Να είναι Ζλλθνασ/Ελλθνίδα πολίτθσ.  

2. Να μθν ζχει ςυμπλθρϊςει το 67ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, ςυμφϊνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 
του άρκ.45 του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν.4194/2013). 

3. Να είναι κάτοχοσ πτυχίου Νομικοφ Σμιματοσ Νομικισ χολισ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ 
Ιδρφματοσ ςτθν Ελλάδα ι ιςότιμου και αντίςτοιχου πτυχίου Νομικισ Πανεπιςτθμιακισ χολισ 
τθσ αλλοδαπισ νόμιμα αναγνωριςμζνου.  

4. Να είναι δικθγόροσ παρ’ Αρείω Πάγω, μζλοσ ενόσ από τουσ Δικθγορικοφσ υλλόγουσ τθσ 
χϊρασ.  

5. Να μθν ζχει κϊλυμα διοριςμοφ από ποινικι καταδίκθ ι υποδικία ι να μθν τελεί υπό 
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ. υγκεκριμζνα απαιτείται θ αποδεδειγμζνθ ανυπαρξία με 
πιςτοποιθτικό του οικείου δικθγορικοφ υλλόγου πεικαρχικϊν ποινϊν για οποιοδιποτε κζμα 
και θ αποδεδειγμζνθ ανυπαρξία ποινικισ καταδίκθσ για οποιοδιποτε κζμα, από εκείνα που 
απαγορεφουν τθν πρόςλθψθ δθμόςιων Τπαλλιλων κατά το Ν. 3528/2007 με τθν προςκόμιςθ 
αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου.  

6. Να μθν ζχει κϊλυμα κατά τισ διατάξεισ του ν.1256/82 και του Κϊδικα Δικθγόρων.  

7. Οι άνδρεσ υποψιφιοι, μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, να ζχουν 
εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν νομίμωσ απαλλαγεί από αυτζσ και 
να μθν είναι ανυπότακτοι ι να μθν ζχουν καταδικαςτεί για λιποταξία με τελεςίδικθ απόφαςθ.  

8. Να ζχουν τθν υγεία και φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τθσ κζςθσ.  

9. Να µθν κατζχουν άλλθ ζµµιςκθ κζςθ. Τποψιφιοι/εσ που κατζχουν άλλθ ζµµιςκθ κζςθ κατά 
τθν ζννοια των ςχετικϊν διατάξεων του Κϊδικα ∆ικθγόρων, µποροφν να εµφανιςτοφν ωσ 
υποψιφιοι/εσ, αν ςυνυποβάλλουν, µαηί µε τθν αίτθςθ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά, 
υπεφκυνθ διλωςθ ότι, εφόςον προςλθφκοφν ςτθ κζςθ που προκθρφςςεται µε τθν παροφςα, 
κα παραιτθκοφν από τθν ζµµιςκθ κζςθ που κατζχουν.   

Επίςθσ κα ςυνεκτιμθκοφν:  
1. Ο βακμόσ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν. 
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2. Μεταπτυχιακόσ ι Διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςυναφισ με το αντικείμενο, δθλαδι ςυναφισ 
του Δικαίου τθσ Τγείασ, του Δθμοςίου και Διοικθτικοφ Δικαίου, του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα, του 
Δικαίου Δθμοςίων υμβάςεων Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν και του Δικαίου για τθν 
Προςταςία των Προςωπικϊν Δεδομζνων.  

3. Επαγγελματικι εμπειρία που αφορά ςε νομικι υποςτιριξθ Νοςοκομείων ι ΝΠΔΔ ι Δθμοςίων 
Οργανιςμϊν γενικότερα, θ οποία κα αποδεικνφεται με αποφάςεισ, δικόγραφα, υπομνιματα, 
γνωμοδοτιςεισ και κάκε άλλο πρόςφορο μζςο δυνάμενο να αποδείξει τθν ανωτζρω ςχετικι 
εμπειρία, λόγω τθσ φφςεωσ των κακθκόντων τθσ υπό πλιρωςθ κζςεωσ και τθσ 
πολυπλοκότθτασ των υποκζςεων. Επικυμθτι είναι επίςθσ θ φπαρξθ διοικθτικισ εμπειρίασ, 
που να προκφπτει ιδίωσ από τθν κατοχι κζςεων ευκφνθσ ςτο Δθμόςιο τομζα και ςυμμετοχι 
ςε ςυλλογικά όργανα κάκε τφπου, θ οποία να αποδεικνφεται από οποιοδιποτε ςχετικό 
ζγγραφο. Η εμπειρία κάκε υποψθφίου  βακμολογείται ςυγκριτικά με τθν εμπειρία των 
λοιπϊν υποψθφίων. 

4. Επαγγελματικι εμπειρία, δικαςτθριακι και παροχισ νομικϊν ςυμβουλϊν. Η εμπειρία 
αποδεικνφεται με αποφάςεισ, δικόγραφα, υπομνιματα, γνωμοδοτιςεισ και κάκε άλλο 
πρόςφορο μζςο, χωρίσ να αρκεί μόνο θ εγγραφι ςε Δικθγορικό φλλογο. Η εμπειρία κάκε 
υποψθφίου  βακμολογείται ςυγκριτικά με τθν εμπειρία των λοιπϊν υποψθφίων. 

5. Η προςωπικότθτα του Τποψθφίου μζςω προςωπικισ ςυνζντευξθσ. 

 

Κρίςιµοσ χρόνοσ για τον ζλεγχο τθσ ςυνδροµισ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων είναι ο 
χρόνοσ λιξθσ τθσ προκεςµίασ για τθν υποβολι των αιτιςεων.      
 
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

 
Κατόπιν των ανωτζρω καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν: τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ 

με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
επόμενθ τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ ςε μία θμεριςια εφθμερίδα που 
εκδίδεται ςτθ ζδρα του Δικθγορικοφ υλλόγου Κοηάνθσ  είτε  α)  αυτοπροςϊπωσ ή με άλλο 
εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο - εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ 
κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι είτε β) ταχυδρομικά με ςυςτημζνη επιςτολή, ςτθν ακόλουκθ 
διεφκυνςθ: Γενικό Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ «ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ» , Σμιμα  Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ, Θζςθ Κουρί, Σ.Κ. 50200 τθλ 2463351504 e-mail: prosopiko@mpodosakeio.gr κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και από ϊρα 8:00 π.μ. ζωσ 3:00 μ.μ.,)   

Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ (τυποποιθµζνο ζντυπο δε διατίκεται από το Νοςοκομείο και θ ορκι 
ςφνταξθ τθσ αίτθςθσ ζγκειται αποκλειςτικά ςτον υποψιφιο/α) κα ςυνοδεφεται  από εςϊκλειςτο 
φάκελο, ο όποιοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ». 

Σα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» κα γίνουν δεκτά και ςε μορφι απλοφ αντιγράφου και κα 
πρζπει να είναι  τα κάτωκι:  

1. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ, ςτθν οποία κα απαρικμοφνται τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά.  

2. Απλό φωτοαντίγραφο των δφο (2) όψεων του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι τθσ ςχετικισ 
προςωρινισ βεβαίωςθσ αρμόδιασ αρχισ ι διαβατθρίου. 

3. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 

4. Πιςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου γενικισ χριςθσ.  

5. Πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ τφπου Α', ι νόμιμθσ απαλλαγισ (για τουσ άνδρεσ 
υποψιφιουσ).  

6. Πιςτοποιθτικό του Δικθγορικοφ υλλόγου ςτον οποίο ανικουν, από το οποίο να προκφπτει θ 
ιδιότθτα των υποψθφίων ωσ δικθγόρων παρϋ Αρείω Πάγω, θ θμερομθνία εγγραφισ ςτο 
φλλογο, ότι ο/θ υποψιφιοσ/α δεν ζχει τιμωρθκεί πεικαρχικά και ότι δεν κατζχει άλλθ 
ζμμιςκθ κζςθ. 

7. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι ο/θ υποψιφιοσ/α δεν παρζχει τισ υπθρεςίεσ του/τθσ αποκλειςτικά ι 
ςυςτθματικά με αμοιβι κατά υπόκεςθ ςε άλλο Νομικό Πρόςωπο του Δθμοςίου Σομζα και 
δεν λαμβάνει πάγια περιοδικι αμοιβι από ΝΠΔΔ.  ε περίπτωςθ όμωσ που κατζχουν άλλθ 
ζμμιςκθ κζςθ κατά τθν ζννοια των ςχετικϊν διατάξεων του Ν.4194/2013 ι παρζχουν τισ 
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υπθρεςίεσ τουσ ςε άλλο ΝΠΔΔ, μποροφν να υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία να 
δθλϊνουν ότι εφόςον επιλεγοφν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ «ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ» κα 
παραιτθκοφν από άλλθ ζμμιςκθ κζςθ ι κα πάψουν να αναλαμβάνουν υποκζςεισ άλλου 
νομικοφ προςϊπου ι να λαμβάνουν πάγια αμοιβι από ΝΠΔΔ. τθν περίπτωςθ αυτι δεν 
μποροφν να αναλάβουν υπθρεςία, αν δεν προςκομίςουν βεβαίωςθ του εντολζα ςτον οποίο 
παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ, ότι παραιτικθκαν από τθν ζμμιςκθ κζςθ τουσ ι ζπαψαν να 
αναλαμβάνουν υποκζςεισ ι να λαμβάνουν περιοδικι αμοιβι. Από τθν τελευταία περίπτωςθ 
εξαιροφνται οι υποκζςεισ που ιδθ ζχει αναλάβει ο επιλεγείσ ι θ επιλεγείςα και βρίςκονται ςε 
εξζλιξθ.  

8. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα με τα ςτοιχεία τθσ επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ 
του/τθσ δράςθσ ςτο οποίο να αναφζρεται αναλυτικά θ εμπειρία του/τθσ ςτα γνωςτικά 
αντικείμενα του δθμοςίου δικαίου και ςτο χειριςμό υποκζςεων Νοςοκομείων, ΝΠΔΔ & 
Δθμόςιων Οργανιςμϊν.  

9. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν με τα οποία κα αποδεικνφονται τα απαιτοφμενα τυπικά 
προςόντα και ςχετικζσ πράξεισ αναγνϊριςθσ από το ΔΟΑΣΑΠ για όςουσ εξ αυτϊν 
αποκτικθκαν ςτθν αλλοδαπι. Οι τίτλοι ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ πρζπει να ςυνοδεφονται 
από νόμιμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ν.4194/2013 άρκρο 36 παρ. γ (ΦΕΚ 208/27-9-2013/τ.Αϋ). Είναι απαραίτθτθ θ αναγραφι του 
βακμοφ του πτυχίου, είτε ςτον τίτλο ςπουδϊν είτε ςε ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

10. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν που αποδεικνφουν το επίπεδο γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν ςφμφωνα 
με το άρκρο 28 παρ. 2 του Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/5-3-2001/τ.Αϋ), ςυνοδευόμενα με νόμιμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4194/2013 άρκρο 36 
παρ. γ (ΦΕΚ 208/27-9-2013/τ.Αϋ).  

11. Τπεφκυνθ διλωςθ με αναφορά ςτθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων τθσ 
προκιρυξθσ.  

12. Κάκε άλλο ςτοιχείο με το οποίο κα αποδεικνφεται θ εξειδίκευςθ του/τθσ υποψθφίου/ασ ςε 
χειριςμό υποκζςεων Νοςοκομείων, λοιπϊν ΝΠΔΔ ι Δθμόςιων Οργανιςμϊν. 
 

θμειϊνεται ότι τα δικαιολογθτικά με τα οποία αποδεικνφονται τα προςόντα ι οι ιδιότθτεσ που 
επικαλοφνται οι υποψιφιοι υποβάλλονται υποχρεωτικά με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ. Εάν δεν 
υποβλθκοφν τα απαιτοφμενα, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά, δεν λαμβάνονται υπόψθ τα 
αντίςτοιχα προςόντα ι οι ιδιότθτεσ που απλϊσ δθλϊνονται με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ 
διαδικαςία.  

Ο επιλεγείσ ι θ επιλεγείςα κα πρζπει να μθν ζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ που ιςχφουν για τουσ 
προςλαμβανόμενουσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο και να κατακζςουν, κατά το χρόνο πρόςλθψθσ, τα λοιπά 
απαιτοφμενα κατά νόμο πιςτοποιθτικά και δικαιολογθτικά διοριςμοφ.  

Κρίςιμοσ χρόνοσ για τον ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων είναι ο 

χρόνοσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι των αιτιςεων. 

ε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται από τθν 

θμερομθνία ςφραγίδασ του ταχυδρομείου επί του φακζλου, ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του 

επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ του υποψθφίου.  

 
5.  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ  
 

Η επιλογι κα γίνει από πενταμελι Επιτροπι του άρκρου 43, παρ. 2, περ. βϋ του Ν.4194/2013 
(ΦΕΚ 208/Α/27-9-2013), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 60, παρ. 7 του Ν.4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/7-
3-2016), που αποτελείται από:  
I. Μζλοσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ με βακμό τουλάχιςτον Δικαςτικοφ Πλθρεξουςίου Αϋ 
Σάξεωσ ι τον νόμιμο αναπλθρωτι του, που ορίηει ο Πρόεδροσ του Νομικοφ υμβουλίου του 
Κράτουσ, ωσ Πρόεδρο.  

ΑΔΑ: ΨΛΨΟ46907Ρ-ΩΗ8



6 
 

II. Σρεισ (3) δικθγόρουσ, από τουσ οποίουσ ο ζνασ με 15ετι τουλάχιςτον ευδόκιμθ δικθγορικι 
υπθρεςία, που ορίηονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου, ωσ μζλθ.  

III. Ζναν εκπρόςωπο του Νοςοκομείου. Προσ τοφτο ορίηεται ο Διοικθτικόσ Διευκυντισ του 
Νοςοκομείου κ. Ανδρεόπουλοσ Ανδρζασ, με αναπλθρϊτρια τθν  Προϊςταμζνθ Τποδιεφκυνςθσ  
Διοικθτικοφ  του Νοςοκομείου, κα αμαρά Θεοδϊρα.  
 
Κακικοντα Γραμματζα τθσ ωσ άνω επιτροπισ ζχουν ανατεκεί μετά από ςχετικι απόφαςθ του Δ. 
ςτθν κα Βόμβα Αικατερίνθ Προϊςταμζνθ του τμιματοσ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του 
Νοςοκομείου. 

Η παραπάνω Επιτροπι κα εξετάςει τισ αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων και κα 
τουσ καλζςει ςε ατομικι ςυνζντευξθ. Μζςα ςε ζνα θμερολογιακό μινα από τθν τελευταία ατομικι 
ςυνζντευξθ, θ Επιτροπι κα εκδϊςει αιτιολογθμζνθ απόφαςθ με τθν ςειρά αξιολόγθςθσ των 
υποψθφίων. Η απόφαςθ τθσ επιτροπισ ιςχφει μόνο για τθν κατάλθψθ τθσ κζςθσ που προκθρφχτθκε 
και είναι υποχρεωτικι για το Νοςοκομείο το οποίο οφείλει μζςα ς' ζνα μινα από τθ δθμοςίευςθ τθσ 
παραπάνω απόφαςθσ να προςλάβει ςτθ κενι κζςθ τον επιτυχόντα και να γνωςτοποιιςει ςτον 
Δικθγορικό φλλογο Κοηάνθσ τθν ανάλθψθ τθσ υπθρεςίασ του.  

Η ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ, προχποκζτει ανεπιφφλακτθ 
αποδοχι των όρων τθσ προκιρυξθσ.  

Η προκιρυξθ αυτι κα δθμοςιευτεί ςτθν  θμεριςια εφθμερίδα τθσ Κοηάνθσ «ΠΡΩΪΝΗ» και κα 

αναρτθκεί ςτθν ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου, ενϊ 

επίςθσ κα ςταλεί ςτθν Ολομζλεια των Δικθγορικϊν υλλόγων, ςτον Πρόεδρο του Νομικοφ 

υμβουλίου του Κράτουσ, ϊςτε να ορίςει μζλοσ του Ν..Κ. με βακμό τουλάχιςτον Δικαςτικοφ 

Πλθρεξουςίου Αϋ Σάξεωσ, κακϊσ και ςτον Πρόεδρο του Δικθγορικοφ υλλόγου Κοηάνθσ και κα 

τοιχοκολλθκεί ςτο κατάςτθμα του Πρωτοδικείου Κοηάνθσ  και ςτα γραφεία του Δικθγορικοφ 

υλλόγου Κοηάνθσ. 

 

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ    

Για τθν επιλογι και πρόςλθψθ λαμβάνονται υπόψθ θ προςωπικότθτα του/τθσ υποψθφίου, θ 

επιςτθμονικι του/τθσ κατάρτιςθ, θ εξειδίκευςι του/τθσ ςτο αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ, θ 

επαγγελµατικι πείρα και επάρκεια, θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, θ κατοχι μεταπτυχιακοφ ι 

διδακτορικοφ τίτλου νοµικϊν ςπουδϊν, θ αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε υποκζςεισ Νοςοκομείων, 

ΝΠΔΔ, Δθμοςίων Οργανιςμϊν και ςυνεκτιμάται θ οικογενειακι κατάςταςθ και θ πρόβλεψθ τθσ 

εξζλιξισ του/τθσ. Κρίςιµοσ χρόνοσ για τον ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των τυπικϊν προςόντων είναι ο 

χρόνοσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι των αιτιςεων.   
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Οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των ανωτζρω κριτθρίων  για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του 
Νοςοκομείου κακορίηονται ωσ εξισ: 
 

Κριτήριο 
υντελεςτήσ 

βαρφτητασ (%) 

Προςωπικότητα 

Λαμβάνεται υπόψθ θ ωριμότθτα και θ ςυγκρότθςθ τθσ ςκζψθσ των 

υποψθφίων, ο τρόποσ προβολισ των απόψεϊν τουσ, οι απαντιςεισ τουσ ςτισ 

ερωτιςεισ κατά τθν προφορικι τουσ ςυνζντευξθ και θ εν γζνει εικόνα που 

παρουςίαςαν ςτθ ςυνζντευξθ, από τθν οποία προκφπτει και θ ικανότθτά τουσ 

να ανταποκρικοφν ςτο αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ. 

Σο ςφνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ζνασ υποψιφιοσ από το κριτιριο 

«Προςωπικότθτα» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 μόρια 

20 

Επιςτημονική Κατάρτιςη (Σίτλοι ςπουδϊν) 

α) Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν βακμολογείται κατά μζγιςτο με 180 μόρια  

β) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν, ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ, ςε 

άλλο  (πλθν Δθμοςίου Δικαίου) γνωςτικό αντικείμενο βακμολογείται με 20 

μόρια 

γ) Δεφτεροσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν, ετιςιασ τουλάχιςτον 

διάρκειασ, ςε άλλο (πλθν Δθμοςίου Δικαίου) γνωςτικό αντικείμενο 

βακμολογείται με 10 μόρια  

δ) Διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε άλλο (πλθν Δθμοςίου Δικαίου) 

γνωςτικό αντικείμενο βακμολογείται με 20 μόρια. 

ε) Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ βακμολογοφνται ςυνολικά με 20 μόρια 

Σο ςφνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ζνασ υποψιφιοσ από το 

κριτιριο «Επιςτθμονικι κατάρτιςθ» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 

μόρια. 

10 

Εξειδίκευςη ςτο αντικείμενο τησ απαςχόληςησ (Χειριςμόσ υποθζςεων 

Δημοςίου-ΝΠΔΔ-Νοςοκομειακϊν Μονάδων ) 

α) Διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτο γνωςτικό αντικείμενο του 

Δθμοςίου  Δικαίου βακμολογείται με 50 μόρια. 

β) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν, ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ, ςτο 

γνωςτικό αντικείμενο του Δθμοςίου Δικαίου βακμολογείται με 40 μόρια.  

γ) Η εναςχόλθςθ με κζματα Δθμοςίου Δικαίου (ενδεικτικά, υποκζςεισ 

Δθμοςίου, ΝΠΔΔ, Νοςοκομειακϊν Μονάδων κ.λπ.) βακμολογείται με 

20 
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ανϊτερο τα 410 μόρια. 

Σο ςφνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ζνασ υποψιφιοσ από το 

κριτιριο «Εξειδίκευςθ ςτο Αντικείμενο» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 

μόρια 

Επαγγελματική Πείρα-Επάρκεια 

Για τθ µοριοδότθςθ του παρόντοσ κριτθρίου λαµβάνονται υπόψθ τα 

παρακάτω κριτιρια α+β+γ: α) Ζτθ άςκθςθσ δικθγορίασ µε εφαρµοςµζνθ 

δικαςτικι πρακτικι µε αφετθρία τθν θµεροµθνία εγγραφισ του δικθγόρου 

ςτο ∆ικθγορικό φλλογο 150 µόρια, β) τα δικόγραφα που ζχουν ςυνταχκεί 

και υπογραφεί από τουσ/τισ υποψιφιουσ/εσ και που αποδεικνφουν 

ουςιαςτικι και ςυςτθµατικι εναςχόλθςθ µε τθ δικθγορία 250 µόρια, γ) 

Παραςτάςεισ του/τθσ υποψθφίου/ασ ςε πολιτικά ι διοικθτικά ∆ικαςτιρια 

όλων των βακµίδων 100 µόρια. 

Σο ςφνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ζνασ υποψιφιοσ από το 

κριτιριο «Επαγγελματικι Πείρα» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 μόρια. 

30 

Γνϊςη ξζνων γλωςςϊν  

Μοριοδοτείται θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Αγγλικισ ξζνθσ γλϊςςασ, ωσ εξισ:  

Η άριςτθ γνϊςθ 125 μόρια 

Η πολφ καλι γνϊςθ 80 μόρια 

Η καλι γνϊςθ 30 μόρια 

Μοριοδοτείται θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ κάκε άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ, ωσ 

εξισ:  

Η άριςτθ γνϊςθ 125 μόρια 

Η πολφ καλι γνϊςθ 80 μόρια 

Η καλι γνϊςθ                                                 30 μόρια 

Σο ςφνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ζνασ υποψιφιοσ από τθν 

πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 

μόρια και μοριοδοτείται ο ανϊτατοσ τίτλοσ. 

10 

Οικογενειακή κατάςταςη 

Ο ζγγαμοσ χωρίσ τζκνα και ο άγαμοσ μοριοδοτοφνται με 25 μόρια και 15 

μόρια αντίςτοιχα. 

Η οικογενειακι κατάςταςθ μοριοδοτείται για τζκνα, φυςικά ι κετά, 

εφόςον     είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι το 

19ο ζτοσ, εφόςον φοιτοφν ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ ι τα τζκνα που φοιτοφν 

ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ, ςχολζσ 

5 
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αναγνωριςμζνεσ από τουσ επίςθμουσ κρατικοφσ φορείσ, κακϊσ και ςε 

Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.) δθμόςια και ιδιωτικά, δεν 

ζχουν ςυμπλθρϊςει τθ διάρκεια του ελάχιςτου αρικμοφ των αναγκαίων για 

τθν απονομι των τίτλων ςπουδϊν εξαμινων που προβλζπεται από τον 

οργανιςμό κάκε χολισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 24ο ζτοσ τθσ θλικίασ 

τουσ ωσ εξισ:  25 μόρια για κάκε τζκνο. 

Σο ςφνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ζνασ υποψιφιοσ από τθν 

οικογενειακι κατάςταςθ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 125 μόρια. 

Πρόβλεψη για δυνατότητα εξζλιξησ 

Σο ςφνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ζνασ υποψιφιοσ από το 

κριτιριο «Πρόβλεψθ για δυνατότθτα εξζλιξθσ» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

125 μόρια 

5 

Μζγιςτθ επίδοςθ ςυνόλου κριτθρίων:  2.500 μόρια 100% 

 
 

 
7. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  
1. τθν Ολομζλεια των Δικθγορικϊν υλλόγων 
2. τον Πρόεδρο τθσ επιτροπισ, που ορίηεται από το Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ.  
3. τον Πρόεδρο του Δικθγορικοφ υλλόγου Κοηάνθσ.  
4. το κατάςτθμα του Πρωτοδικείου Κοηάνθσ.  
5. τα γραφεία του Δικθγορικοφ υλλόγου Κοηάνθσ.  
6. τθν ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.3861/2010 (Α'112).  
7. τθν Ηλεκτρονικι Δ/νςθ dpnp_a@moh.gov.gr του Τπουργείου Τγείασ.  
8. τθν 3θ ΤΠΕ Μακεδονίασ προκειμζνου να αναρτθκεί ςτον ιςτότοπό τθσ.  
9. τον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτον ιςτότοπο του Νοςοκομείου www.mpodosakeio.gr.  
10. Περίλθψθ τθσ παροφςασ  για τθν υποβολι των υποψθφιοτιτων κα δθμοςιευκεί  ςτθν 
θμεριςια εφθμερίδα τθσ Κοηάνθσ  : «ΠΡΩΪΝΗ».  
Πλθροφορίεσ κα δίνονται από το Σμιμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Νοςοκομείου τθλ. 
2463351504, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και τισ ϊρεσ 12.00μμ μζχρι 15.00μμ.  
 
 
 
 
 
                                                                                        Ο Διοικητής 
 
 
                                                                               Παπασωτηρίοσ Σταύρος 
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