ΑΔΑ: 6Ε8ΓΟΡ1Π-8Κ8

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.01.09 10:08:01
EET
Reason:
Location: Athens

ΣΥΝ 27/11-09-17
ΘΕΜΑ 1: «Πλήρωση µιας θέσης Προϊσταµένου ∆ικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω
του ΕΚΑΒ»

Τίθεται υπόψη του ∆.Σ. η υπ’ αριθµ. 2497/08-09-17 εισήγηση του Προέδρου ∆.Σ. του
ΕΚΑΒ που είναι η παρακάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Πρόσφατα παραιτήθηκε από τη θέση Νοµικού Σύµβουλου του ΕΚΑΒ η κ. Μεταξία
Κοζοµπόλη, δηµιουργώντας την αδήριτη ανάγκη πλήρωση της κενής θέσης, λόγω του
πλήθους των υποθέσεων και της σοβαρότητας τους, τις οποίες αντιµετωπίζει η
Νοµική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ.
Επίσης, µε το αρ. 96, §2, εδ. Β', του Ν. 4486-17 “ Μεταρρύθμιση της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις”, µετατρέπεται η µια εκ των δύο θέσεων δικηγόρων του
ΕΚΑΒ µε έµµισθη εντολή [βλ. περίπτωση II του άρθρου 13 του Π.∆. 376/1988 (Α 1́ 69)] σε
θέση Προϊσταµένου δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ.
Ο Ν. 4194-13 “Κώδικας ∆ικηγόρων“, στο Άρ. 43, § 2 Προβλέπει 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 αρµοδίου οργάνου του φορέα.”
Προτείνεται λοιπόν,
α) Η πλήρωση της θέσης µε προκήρυξη, σύµφωνα µε τα παραπάνω, η οποία
προκήρυξη θα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΚΑΒ.
β) Τη σύσταση της παρακάτω 3µελούς επιτροπής, έργο της οποίας θα είναι η
σύνταξη και δηµοσίευση της προκήρυξης, η συγκέντρωση των δικαιολογητικών των
υποψηφίων, η εξέταση τους, οι προφορικές συνεντεύξεις και η εν συνεχεία η
κατάθεση εισήγησης προς το ∆Σ του ΕΚΑΒ για επιλογή του Προϊσταµένου δικηγόρου
παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ.
Επιτροπή που προτείνεται στο Συµβούλιο σας, είναι η εξής:
1. Κωνσταντίνος Καρακατσιανόπουλος ως Πρόεδρος
2. Καλλιόπη Φράγκου, ως µέλος
3. Αποστολία Βουγιουκλή, ως µέλος
Για την διοικητική υποστήριξη της επιτροπής, ως Γραµµατέας προτείνεται η κ. Ε.
Γράδου
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κατά τη διάρκεια της συζητήσεως του θέµατος τοποθετήθηκαν τα παριστάµενα µέλη
του ∆οικητικού Συµβουλίου και συγκεκριµένα τα µέλη Μ. Μυλωνάς, Κ. Φράγκου και
Π. Ψυχάρης συντάχθηκαν µε την εισήγηση του Προέδρου ενώ ο κ. Σ. Παπανικολάου
τακτικό µέλος του ∆.Σ. ζήτησε την άποψη του Νοµικού Συµβούλου του ΕΚΑΒ κ. Α.
Κουρούκλη σχετικά µε τη σύνθεση και τη συντακτική διαδικασία της εισήγησης του
Προέδρου ο οποίος διατύπωσε επιφυλάξεις ως προς την τροποποίηση που επέφερε ο
νόµος 4486/2017 σύµφωνα µε την οποία τροποποίηθηκε η µία εκ των δύο θέσεων
δικηγόρων µε έµµισθη εντολή σε θέση Προϊσταµένου δικηγόρου χωρίς να προβλέπεται
στον Οργανισµό του ΕΚΑΒ νοµική ή δικαστική υπηρεσία ως οργανική µονάδα. Τέλος και
σε σχέση µε την διαδικασία που αναφέρεται στην εισήγηση δεν εξέφρασε αντιρρήσεις
δεδοµένου ότι στηρίζεται στη σχετική διάταξη του νόµου 4194/2015 σύµφωνα µε την
οποία για την πρόσληψη Προϊσταµένου νοµικής ή δικαστικής υπηρεσίας των φορέων
του ∆ηµοσίου δεν εφαρµόζεται η επιλογή από την πενταµελή επιτροπή. Κατόπιν των
ανωτέρω ο κ. Παπανικολάου µειοψήφισε διατυπώνοντας την άποψη ότι η όλη εισήγηση
είναι σε λανθασµένη τοποθέτηση και συντακτικά αλλά και επί της ουσίας αφού ο νόµος
χαρακτηριστικά αναφέρει θέση Προϊσταµένου ∆ικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ ενώ
κατά την εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΚΑΒ αναφέρεται η διαδικασία
για επιλογή Προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας η οποία δεν προβλέπεται στον
Οργανισµό του ΕΚΑΒ και πιθανόν να προβλεφθεί στο νέο Οργανισµό που θα θεσπιστεί.
Τέλος ο κ. Σ. Παπαδήµας τακτικό µέλος του ∆.Σ. µειοψήφισε διατυπώνοντας την
άποψη ότι δεν προβλέπει ο Οργανισµός του ΕΚΑΒ Τµήµα Νοµικής Υπηρεσίας ώστε να
ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται για Προϊστάµενο Νοµικής Υπηρεσίας.
Εξ΄αλλου ο Οργανισµός του ΕΚΑΒ µέχρι τώρα προέβλεπε θέσεις δικηγόρων µε
έµµισθη εντολή.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, µετά από διαλογική
συζήτηση
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Των κ.κ. Κ. Καρακατσιανόπουλου Προέδρου ∆.Σ., Μ. Μυλωνά Αντιπροέδρου ∆.Σ., Κ.
Φράγκου και Π. Ψυχάρη τακτικών µελών του ∆.Σ.
Μειοψηφούντων των κ.κ. Σ. Παπανικολάου και Σ. Παπαδήµα σύµφωνα µε τους
προεκτεθέντες λόγους
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) Την πλήρωση της θέσης Προϊσταµένου δικηγόρου παρ‘ Αρείω Πάγω κ ΣτΕ µε
προκήρυξη.
β) Τη σύσταση της παρακάτω τριµελούς επιτροπής, έργο της οποίας θα είναι η σύνταξη
και δηµοσίευση της προκήρυξης, η συγκέντρωση των δικαιολογητικών των
υποψηφίων, η εξέταση τους, οι προφορικές συνεντεύξεις και η εν συνεχεία η κατάθεση
εισήγησης προς το ∆Σ του ΕΚΑΒ για επιλογή του Προϊσταµένου δικηγόρου παρ‘ Αρείω
Πάγω κ ΣτΕ.:
1.

Κωνσταντίνος Καρακατσιανόπουλος ως Πρόεδρος

2.

Καλλιόπη Φράγκου, ως µέλος

3.

Αποστολία Βουγιουκλή, ως µέλος
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Για την διοικητική υποστήριξη της επιτροπής, ως Γραµµατέας προτείνεται η κ. Ε.
Γράδου.
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον κόµβο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια
εφηµερίδα πανελλαδικής εµβέλειας και θα κοινοποιηθεί στον ∆ικηγορικό Σύλλογο
Αθηνών.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

