
 

Αριθμός πρωτοκόλλου:    2425                                                      Αθήνα, 03-08-2016 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

ΘΕΜΑ : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ME ΣΧΕΣΗ 

ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ» 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 

(Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)» 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Το Β.Δ. 146/1964 (Α΄ 58), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.Δ. 572/1970 (Α΄ 

125),  

2. Tην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 3329/2005 (Α’ 81), 

3. Την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 3329/2005 (Α’ 81) και την παρ. 1 του 

άρθρου 4 του Ν. 2716/1999 (96 Α΄), 

4. Το ν. 3899/2010 (212 Α΄) και το Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (314 Α΄) «Δημόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Δ.Ε.Κ.Ο.», 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιβ του Ν. 2190/1994 (28 Α΄), 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 «Κώδικας δικηγόρων» (208 Α΄) και ιδίως το 

άρθρο 43 αυτού, 

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./92/9656/22-06-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

24-6-2016) Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Yπουργικού Συμβουλίου 

33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) με θέμα: «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών 

πλήρωσης μίας (1) θέσης Δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής, στο 

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) (Υπουργείο 

Υγείας). 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την πλήρωση, με εκλογή, μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση 

έμμισθης εντολής στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 

(Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)». Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 43 ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων». 

1. Αντικείμενο απασχόλησης του προσληφθησομένου δικηγόρου θα είναι η 

υποστήριξη των συμφερόντων του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)» σε δικαστηριακές και εξώδικες υποθέσεις, η παροχή 

νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων επί νομικών ζητημάτων, τα οποία απαιτούν 

εμπειρία στον τομέα της ψυχικής υγείας, αλλά και σε υποθέσεις που άπτονται όλης 

της εν γένει νομοθεσίας. 

2. Οι αποδοχες του προσληφθησομένου δικηγόρου καθορίζονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

3. O προσληφθησόμενος δικηγόρος θα υπόκειται στην ασφάλιση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα υπάγεται οργανικά 

στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)» και 

θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. 

4. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει: 

Α. Να είναι δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με δικαίωμα 

παράστασης στον Άρειο Πάγο. 

Β. 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 

καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση, 

Γ. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία και να μην τελούν υπό 

δικαστική συμπαράσταση, 

Δ. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν. 1256/1982 και του Κώδικα περί 

Δικηγόρων. 

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)», οδός Μετσόβου αρ. 33, Τ.Κ. 10683, 

Αθήνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα 

(60) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον 

ημερήσιο τοπικό τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από: 

A. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. 

Β. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο θα πρέπει να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη 

έμμισθη θέση. 

Γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά 
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με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα και δεν 

λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα. 

Δ. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του 

δράσης καθώς και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών 

και ουσιαστικών του προσόντων (πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι, διδακτορικοί τίτλοι 

κ.λπ.). Η γενική δικηγορική εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις αποδεικνύεται 

διαχρονικά με προσκόμιση σχετικής κατάστασης παραστάσεων σε δικαστήρια, 

δικόγραφα κ.λπ. Η ειδικότερη εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)» αποδεικνύεται με 

οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο δυνάμενο να αποδείξει την ανωτέρω σχετική εμπειρία. 

Σε περίπτωση προσκόμισης μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών 

λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπ’ όψιν και το θέμα της τελικής διπλωματικής μεταπτυχιακής 

εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής. 

E. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα ή 

ιδιότητες του υποψηφίου. Εάν αυτά δεν προσκομισθούν, το αντίστοιχο προσόν ή 

ιδιότητα δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν. 

6. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών 

διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανισθούν ως υποψήφιοι, αν 

συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και με τα σχετικά ως άνω δικαιολογητικά, 

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. 

7. Με την αίτησή τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 

την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. 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, η 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 τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την 

υποβολή των αιτήσεων. Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)» καθορίζονται ως εξής: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ             ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
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1 Προσωπικότητα υποψηφίου 10 

2 Επιστημονική κατάρτιση 20 

3 Εξειδίκευση στο αντικείμενο απασχόλησης 25 

4 Επαγγελματική πείρα 25 

5 Επάρκεια 10 

6 Γνώση ξένων γλωσσών 5 

7 Οικογενειακή κατάσταση 3 

8    Πρόβλεψη εξέλιξης 2 

 

8. 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. 

9. Η προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου κοινοποιείται με επιμέλεια του 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)» στον 

Πρόεδρο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Το 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)» 

επιμελείται την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στο κατάστημα του Πρωτοδικείου 

Αθηνών και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 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 «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 

(Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)» 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 «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)». 

10. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Αυγή». Επίσης, η προκήρυξη 

αναρτάται στον κόμβο «Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)». Επίσης, θα 
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αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)» http://www.ekepsye.gr 

11. Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις 

εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 έως 14:00 από τον 

προϊστάμενο του Διοικητικού Τμήματος του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)», κ. Γεώργιο Μουστάκη  (τηλ.: 2108238332) 

και από την κ. Γενειατάκη Σοφία  2108213300.  

 

 

                               Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ 

       

                                                          Στυλιανός  Χριστογιώργος 

                                                      Αναπλ.  Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής 

                                                         Ιατρικής Σχολής Παν.  Αθηνών                                                           
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