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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
(ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ) 

 
 

Βέροια, 23 Μαΐου 2016        
Αριθ. πρωτ.   4972                                 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ 
 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 

 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας Οργανική Μονάδα Έδρας «Βέροια» 

Έχοντας υπόψη 

(1) Το αριθ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ. 15267/24-2-2016 έγγραφο του 

Υπουργείου Υγείας με θέμα «Κατανομή θέσεων Δικηγόρων με σχέση 

έμμισθης εντολής» με βάση το οποίο κατανεμήθηκε μία (1) θέση 

Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής για το Γενικό Νοσοκομείο 

Ημαθίας Οργανική Μονάδα έδρας «Βέροια»  και δίδεται εντολή για την 

προκήρυξη της θέσης και ότι η προκληθείσα δαπάνη από την 

πρόσληψή του θα αντιμετωπισθεί από τον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Υγείας. 

(2) Την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.8/230/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 η κίνηση των διαδικασιών 

πλήρωσης είκοσι (20) κενών οργανικών θέσεων Δικηγόρων, με σχέση 

έμμισθης εντολής, σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. 

(3) Την αριθ. Υ4α/123810/31-12-2012 «Ενοποιημένος Οργανισμός του 

Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας και του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας» 

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 3486/31-12-2012 στην οποία 

σύμφωνα με το άρθρο 4 «Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι Οργανισμοί 

των Νοσοκομείων που έχουν εκδοθεί με τις υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.113070 

(ΦΕΚ 1434/τ.Β΄/2012) και Υ4α/οικ.112176 (ΦΕΚ 3283/τ.Β΄/2012) Κοινές 
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Υπουργικές Αποφάσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε  φορά, 

συμπεριλαμβάνοντας όλες τις οργανικές θέσεις. 

(4) Την αριθ. Υ4α/οικ.112176/23-11-2012 «Οργανισμός του Γενικού 

Νοσοκομείου Βέροιας» Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

3283/τ.Β΄/2012) στην οποία προβλέπεται και είναι κενή η οργανική θέση 

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ Μία (1) θέση 

Δικηγόρου». 

(5) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιβ΄ του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 

234/τ.Α΄/2009). 

(6) Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/2013) 

«Κώδικας Δικηγόρων». 

(7) Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Προσόντα Διορισμού σε 

θέση φορέων του Δημόσιου Τομέα (ΦΕΚ 39/τ.Α/2001) όπως ισχύουν 

σήμερα. 

(8) Την αυξημένη ανάγκη του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας για την 

εξυπηρέτηση των νομικών, δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεών 

του και τη νομική υποστήριξη των υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Γενικό 

Νοσοκομείο Ημαθίας με σχέση έμμισθης εντολής κατόπιν επιλογής 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

(1) Ο Δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει την κενή οργανική 

θέση του προσωπικού με σχέση έμμισθης εντολής. 

(2) Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω Δικηγόρου που θα 

προσληφθεί θα είναι η νομική υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου 

Ημαθίας και ειδικότερα: 

 Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων για κάθε 

θέμα που τίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διοικητή/Διοικήτρια, 

τον Διευθυντή/Διευθύντρια των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου για τη 

διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων. 
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 Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων στις Υπηρεσίες 

του Νοσοκομείου. 

 Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των προκηρύξεων και 

συμβάσεων που συνάπτει το Νοσοκομείο με τρίτους για την ανάθεση 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

 Ο έλεγχος και η επεξεργασία εγγράφων κατόπιν εντολής του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικητή/Διοικήτριας χαρακτηριζομένων 

ως νομικής φύσης. 

 Η παροχή νομικών γενικά υπηρεσιών σε θέματα που ανακύπτουν 

κατά τη λειτουργία και δραστηριότητα του Νοσοκομείου. 

 Η προάσπιση δια της δικαστικής οδού των συμφερόντων του 

Νοσοκομείου και η νομική εκπροσώπησή του ενώπιον των Δικαστηρίων 

και κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής και η παρακολούθηση των 

δικαστικών υποθέσεών του. 

  Η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών 

για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. 

 Υποχρέωση παράστασης στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των συλλογικών οργάνων εφόσον αυτό κριθεί 

απαραίτητο από τον Διοικητή/Διοικήτρια χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

(3) Ο Δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στην 

Μονάδα της Βέροιας κατά κανόνα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός 

εάν παρίσταται ανάγκη παράστασής του ενώπιον δικαστικών ή 

διοικητικών αρχών. 

(4) Οι αποδοχές του Δικηγόρου καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015 

και την αριθ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους. Ο Δικηγόρος εφόσον αναβαθμίζεται σε 

Δικηγόρο στον Άρειο Πάγο κατατάσσεται στο αντίστοιχο Μισθολογικό 

Κλιμάκιο. 

Ο Δικηγόρος ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα σύμφωνα 

με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
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(5) Οι ενδιαφερόμενοι Δικηγόροι για την ανωτέρω θέση θα πρέπει: 

(α) Να είναι Δικηγόροι παρ’ Εφέταις μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου 

Βέροιας. 

(β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ΑΕΙ 

της χώρας ή ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής. 

(γ) Να έχουν επαγγελματική εμπειρία δικαστηριακή και συμβουλευτική 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών και ειδικότερα σε χειρισμό υποθέσεων 

Νοσοκομείου η οποία να αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις, 

δικαστικές αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις κ.ά. 

(δ) Άριστη γνώση μιας Ξένης Γλώσσας (η άριστη γνώση θα 

αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 

του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει). 

(ε) Επαρκής γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή η οποία θα 

προκύπτει από πιστοποιημένο φορέα (η επαρκής γνώση χειρισμού Η/Υ 

θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 

26 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει). 

(στ) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές και να μην είναι 

ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη  

απόφαση. 

(ζ) Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης. 

Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν 

υπόψη, μαζί με τα προαναφερθέντα, η προσωπικότητα του υποψηφίου, 

η γενικότερη επιστημονική του κατάρτιση και επαγγελματική του δράση 

και θα συνεκτιμηθεί η οικογενειακή του κατάσταση και η προοπτική 

εξέλιξής του. 

Λαμβανομένης ως βάσης της μονάδας (1), οι συντελεστές βαρύτητας 

των κριτηρίων καθορίζονται ως εξής: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Προσωπικότητα 15 

Επιστημονική κατάρτιση 

(Ενδεικτικά: βαθμός πτυχίου, κατοχή 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου 

νομικών σπουδών, παρακολούθηση 

νομικών σεμιναρίων, καθώς και 

άλλων κριτηρίων απόδειξης 

επιστημονικής κατάρτισης) 

15 

Επαγγελματική και δικαστηριακή 

εμπειρία 

15 

Εξειδίκευση σε θέματα Νοσοκομείου 20 

Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας 5 

Οικογενειακή κατάσταση 10 

Προοπτικές εξέλιξης 15 

Γνώση Χειρισμού Η/Υ 5 

 

Σημ. 1: Σε περίπτωση κατοχής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου 

νομικών σπουδών βαθμολογείται μόνο ο ανώτερος τίτλος σπουδών και 

σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού, βαθμολογείται ένας εξ αυτών.   

Σημ. 2: Σε περίπτωση άριστης γνώσης περισσότερων της μιας ξένης 

γλώσσας, βαθμολογείται μία εξ’ αυτών. 

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την 

υποβολή των αιτήσεων. 

 

(6) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια 

πληρεξουσίου ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό 

φάκελο στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), στο 

Γραφείο Διοικητή, Περιοχή Ασωμάτων, ΤΚ 59132, υπεύθυνη κα 
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Καραγιάννη Χριστίνα τηλ. 23313 51147 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

από ώρα 08.00 έως 15.00 σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) 

ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει την επομένη από τη δημοσίευση 

της παρούσας προκήρυξης την Τρίτη 24-5-2016 στην εφημερίδα 

«ΛΑΟΣ», τα ακόλουθα: 

α) Αίτηση 

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου 

αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της 

αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών 

που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)  ή 

των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του 

ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. 

γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 

δ) Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, από την οποία να 

προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου στον Δικηγορικό 

Σύλλογο Βέροιας με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο. 

ε) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού  Συλλόγου Βέροιας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν 

κατέχει άλλη έμμισθη θέση. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι έμμισθος κατά την 

έννοια του άρθρου 42 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».    

Ενδιαφερόμενοι Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την 

έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 4194/2013 «Κώδικας 

Δικηγόρων» μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία 

να δηλώνουν ότι εφόσον προσληφθούν στο Νοσοκομείο Βέροιας, θα 

παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση δε 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 λαμβάνουν υποθέσεις ή να 

λαμβάνουν περιοδική αμοιβή. 
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ζ) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και 

επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται 

αναλυτικά η εμπειρία του στο γνωστικό αντικείμενο της απασχόλησης 

και ειδικότερα, στο χειρισμό υποθέσεων Νοσοκομείων. 

η) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3528/2007 και του Κώδικα Δικηγόρων. 

ι) Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι 

ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος με την αίτηση συμμετοχής του. 

Συγκεκριμένα, για την απόδειξη της εξειδίκευσης στο αντικείμενο 

απασχόλησης, μπορούν να προσκομίσουν βεβαιώσεις φορέων 

απασχόλησης, δικαστικές αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, 

σχετικές γνωμοδοτήσεις κλπ. εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα 

απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη 

τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής 

τους στη διαδικασία. 

Ειδικότερα, υποβάλλονται ευκρινείς φωτοτυπίες τίτλων σπουδών και 

ξένης γλώσσας. 

Αν ο βασικός ή ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, 

απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή 

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την 

πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται 

βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να 

καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία  ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου 

αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνο  εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι 

και  κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του 

μεταπτυχιακού διπλώματος και επομένως, δεν λογίζεται ως 
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μεταπτυχιακός τίτλος. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος 

συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως 

μεταπτυχιακός τίτλος. 

 

ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν. 4250/14 άρθρο 1) 

  

  Της αλλοδαπής 

  Τίτλοι, πιστοποιητικά και  βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται 

από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην 

ελληνική γλώσσα. 

   Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του 

Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης 

χώρας  στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα 

διορισμένο βάσει του Ν. 148/1913 (ΦΕΚ Α΄25/1914). Ειδικώς όμως μετά 

τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 Ν. 4194/ 2013/ΦΕΚ 208/27-

09-2013/τ.Α΄) μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από 

δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος 

βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την 

οποία μετέφρασε. 

   Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 

   Της ημεδαπής 

  α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί 

από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου  δημόσιου 

τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών-άδειες-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κλπ.), 

υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
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φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών 

αντιγράφων τους. 

  β)  Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται 

από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) υποβάλλονται και 

γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 

όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 

του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

  Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. 

  Η επιλογή θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται 

από: 

α) Έναν δικαστικό αντιπρόσωπο α΄ του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, που ορίζει ο 

Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και στην προκειμένη 

περίπτωση την κ. Μαγδαληνή Καρυπίδου, Δικαστική Πληρεξούσια Α΄ 

του Ν.Σ.Κ., η οποία υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Βέροιας. 

β) Τρεις (3) Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή (15) 

τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας και στην 

προκείμενη περίπτωση τον κ. Δημήτριο Ζυγουλιάνο, τον κ. Φώτιο 

Καραβασίλη και τον κ. Γεώργιο Χατζόγλου. 

γ) Εκπρόσωπο του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας και στην προκείμενη 

περίπτωση τον κ. Ηλία Καλαϊτσίδη, Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας 

της Μονάδας Βέροιας. 

Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει η υπάλληλος της 

Υγειον. Μονάδας Βέροιας κ. Καραγιάννη Χριστίνα. 

   Ο δικαστικός αντιπρόσωπος α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

ή ο νόμιμος αναπληρωτής του θα συγκαλέσει την Επιτροπή μέσα σε 
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πέντε (5) 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 της Οργανικής Μονάδας Έδρας «Βέροια». 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 το Νοσοκομείο Βέροιας και ισχύει 

μόνο για την κατάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε. Το Νοσοκομείο 

Βέροιας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να 

προσλάβει στην κενή θέση τον επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στον 

Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας 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 κατά τον χρόνο πρόσληψής του στο Γενικό 

Νοσοκομείο Ημαθίας τα απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά και 

δικαιολογητικά διορισμού. 

  Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στη «Διαύγεια», στην 

ηλεκτρονική σελίδα της Οργανικής Μονάδας Έδρας «Βέροια» και στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκομείου και να δημοσιευθεί ολόκληρη 

στην  εφημερίδα  «ΛΑΟΣ», ημερήσια Βέροιας και περίληψη της 

προκήρυξης στις εφημερίδες α) «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», ημερήσια Βέροιας, β) 

«ΦΩΝΗ ΝΑΟΥΣΗΣ», εβδομαδιαία Νάουσας, γ) «Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» 

εβδομαδιαία Αλεξάνδρειας.   

Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί: 

α) Στον δικαστικό αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβούλιο του Κράτους 

β) Στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας,  

προκειμένου να επιμεληθούν  ο δικαστικός αντιπρόσωπος και ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ.Β. για την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στο 
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κατάστημα του Πρωτοδικείου Βέροιας και του Δικηγορικού Συλλόγου 

αντίστοιχα. 

 

                                          Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

                                           ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

                                       ΜΑΓΟΥΛΑ-ΒΑΡΒΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1.Γραφείο Διοικητή 

2.Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 

3.Τμήμα Πληροφορικής 

 (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Στον δικαστικό αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

2. Στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας,  

προκειμένου να επιμεληθούν ο δικαστικός αντιπρόσωπος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Β. 

για την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Βέροιας και 

του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας αντίστοιχα. 

3. Εφημερίδες «ΛΑΟΣ» και περίληψη αυτής στις εφημερίδες « ΗΜΕΡΗΣΙΑ», «ΦΩΝΗ  

ΝΑΟΥΣΗΣ», «Ο ΠΟΛΙΤΗΣ»   

 


