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Το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης Χ εκκίνησε με απόφαση του Διοικητή του τη
νόμιμη διαδικασία για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις με σχέση
έμμισθης εντολής και με πάγια αντιμισθία στο ανωτέρω νοσοκομείο, σύμφωνα με τις
κείμενες ειδικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων για την πρόσληψη έμμισθου
δικηγόρου (άρθρο 43 επ. Ν. 4194/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 2 του παραπάνω νόμου, όπως ισχύει,
προβλέπονται τα παρακάτω για τη διαδικασία επιλογής. Ειδικότερα ορίζονται, κατά
λέξη, τα εξής: «2. Η πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως
αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη, με
βάση όσα παρακάτω ορίζονται, εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη του προϊσταμένου
νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου στους φορείς αυτούς, ο οποίος
προσλαμβάνεται με απόφαση του 22 αρμοδίου οργάνου του φορέα. Ειδικότερα για
τους εμμίσθους δικηγόρους: α) Η προκήρυξη πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της
απασχόλησης του δικηγόρου, τις τυχόν ειδικές ανάγκες του νομικού προσώπου, την
έδρα και τους όρους αμοιβής και υπηρεσιακής εξέλιξης του δικηγόρου και
απευθύνεται προς τα μέλη των δικηγορικών συλλόγων. Η προκήρυξη καθορίζει
προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από 30 ούτε μεγαλύτερη από 60 ημέρες από την τελευταία δημοσίευσή
της. β) Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα του
δικηγορικού συλλόγου και αποτελείται από: αα) 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, ββ) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον
ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
οικείου δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη, γγ) έναν
εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου. Καθήκοντα Προέδρου της
Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος
αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα υπάλληλος του νομικού προσώπου. γ) Η
προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου κοινοποιείται με επιμέλεια του
ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου στον Πρόεδρο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο
του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο επιμελείται
την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στο κατάστημα του πρωτοδικείου και στα γραφεία
των Δικηγορικών Συλλόγων αντίστοιχα. Επίσης, η προκήρυξη δημοσιεύεται με
πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μία τουλάχιστον εφημερίδα, που
εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, κατά προτίμηση ημερήσια.
Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου
που θα μετέχει στην επιτροπή επιλογής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, συγκαλεί την
επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή με
απόφασή της ορίζει τον τόπο και το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη
διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της, να ορίσει συμπληρωματικές
δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του ενδιαφερόμενου
νομικού προσώπου. δ) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στον ενδιαφερόμενο φορέα, μέσα

στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη, αίτηση συνοδευόμενη από: α)
πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, β) πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού
Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά
και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος
κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα και δ) βιογραφικό σημείωμα με τα
στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης. ε) Δικηγόροι που
κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα,
μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και
τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι
εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την
άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να 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. στ) Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων τους. ζ) Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των
υποψήφιων και τους καλεί σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από
την τελευταία ατομική συνέντευξη εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά
αξιολόγησης των υποψηφίων. η) Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη
η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του
στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση
ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της
εξέλιξής του. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των πιο πάνω τυπικών
προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.
Στην προκήρυξη προβλέπεται συντελεστής βαρύτητας στα κριτήρια, ανάλογα με τις
ανάγκες του φορέα. θ) Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο
για την κατάληψη θέσης που προκηρύχθηκε. Ο φορέας του Δημοσίου, που
προκήρυξε τη θέση, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να
προσλάβει στις κενές θέσεις τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει στον οικείο
Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας ή την έναρξη της συνεργασίας με
αμοιβή για κάθε υπόθεση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Οι διατάξεις αυτού
του άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις του Κώδικα, που ρυθμίζουν τις μεταθέσεις των
δικηγόρων. ι) Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα κατά παράβαση των διατάξεων του
παρόντος είναι άκυρες και συνεπάγονται την ποινική δίωξη των μελών του οργάνου,
που ενέργησε την πρόσληψη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 259 Π.Κ., και την
πειθαρχική δίωξη των εμπλεκόμενων δικηγόρων». Με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής και του έργου της επιτροπής με την έκδοση της απόφασης, ο
2ος στη σειρά αξιολόγησης υποψήφιος δικηγόρος πληροφορείται ότι μέλος της
επιτροπής αυτής - ήταν (και είναι) ο διαχειριστής εταίρος δικηγορικής εταιρίας στην
οποία ο πρώτος επιλεγείς κατά τη σειρά αξιολόγησης εργάστηκε 3 συνεχή έτη ως
συνεργάτης - δικηγόρος και από την οποία αποχώρησε μόλις 5 ημέρες πριν από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων - υποψηφιοτήτων για την
προαναφερθείσα προκήρυξη. Αφού άσκησε αίτηση θεραπείας αναφέροντας τα
παραπάνω κατά της απόφασης (Πρακτικού) της Επιτροπής αυτής, η οποία και

απορρίφθηκε, απευθύνθηκε σε συνάδελφό του με τα εξής ερωτήματα. Ερωτάται: 1. α.
Η διαδικασία πρόσληψης δικηγόρου στο Δημόσιο από την επιτροπή (συλλογικό
όργανο) τι είδους διοικητική ενέργεια αποτελεί; β. Η απόφασή της (Πρακτικό)
προσβάλλεται δικαστικά; Μπορεί δηλαδή ο ενδιαφερόμενος να στραφεί δικαστικά
κατά της απόφασης; 2. Αν μπορεί (σύμφωνα με τα προηγούμενα) ερωτώνται τα εξής:
α. με ποιο ένδικο μέσο; β. ποίο το αρμόδιο δικαστήριο; (ποια η σχετική πρόβλεψη;) 3.
α. Ποιος πιστεύετε θα είναι ο βασικός νομικός λόγος που θα επικαλεσθεί ο
δικηγόρος; β. Υπήρξε παράβαση κάποιου νόμου; Ποια ακριβώς; 4. α. Ποια εν
προκειμένω αρχή του Διοικητικού Δικαίου θεωρείτε ότι παραβιάστηκε; β.
Ερμηνεύστε τη στα πλαίσια του Κράτους Δικαίου. 5. α. Τι θεωρείτε ότι θα όφειλε να
είχε κάνει ο δικηγόρος - μέλος της Επιτροπής; β. Τι και πού προβλέπεται ειδικά;

