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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΜΙΑ (1) ΘΔΗ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ ΜΔ ΔΜΜΙΘΗ ΔΝΣΟΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

 

 

 

Έρνληαο   ππόςε:  

 1. Σν κε αξηζκ.Γ4β/Γ.Π.νηθ.83789/31-10-2018 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, κε 

ζέκα «Πξνθήξπμε ζέζεσλ δηθεγόξσλ κε έκκηζζε εληνιή ζε Ννζνθνκεία.» 

 2. Σελ κε αξηζκ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ. ΔΓΚΡ. /282/31806/29-10-2018 Π.Τ. απόθαζεο ηεο 

επηηξνπήο ηεο πξάμεο Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 33/2006 (άξζξν 2, παξ.1) πνπ αθνξά 

ζηελ έγθξηζε γηα ηελ θίλεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πιήξσζεο νθηώ (8) ζέζεσλ Γηθεγόξσλ 

κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο  ζε Ννζνθνκεία αξκνδηόηεηαο  ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ.2 πεξ.ηβ΄ηνπ λ.2190/1994, (ΦΔΚ 28/Α/1994) 

όπσο ηζρύεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42, 43, 44 ηνπ λ.4194/2013 (ΦΔΚ 208/Α'/27-9-2013).  

5. Σνλ ηζρύνληα Οξγαληζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΦΔΚ  3485/Β/31-12-2012) 

6. Σελ αξηζκ. 8/1/14.01.2019 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ 

      ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 

Σελ πιήξσζε κηαο θελήο  (1) ζέζεο δηθεγόξνπ, παξ’ Αξείσ Πάγσ, κε ζρέζε 

έκκηζζεο εληνιήο, κε πάγηα αληηκηζζία ζύκθσλα κε ηνλ λ. 4194/2013 (Κώδηθαο 

Γηθεγόξσλ), όπσο ηζρύεη θάζε θνξά. 

 Ο δηθεγόξνο πνπ ζα πξνζιεθζεί, ζα θαηαιάβεη  ζέζε ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ζα αθνινπζεί ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία 

ππεξεζηαθή εμέιημε.  Αληηθείκελν ηεο απαζρόιεζεο ηνπ αλσηέξσ δηθεγόξνπ, 

ελδεηθηηθώο, ζα είλαη: 

Α) Η θαηόπηλ έγγξαθεο εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, λνκηθή 

παξάζηαζε , εθπξνζώπεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε πνιηηηθά, πνηληθά 

θαη δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θάζε βαζκνύ, θύζεσο θαη αξκνδηόηεηαο. 

  

Β) Η θαηόπηλ έγγξαθεο εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γηνηθεηή, ζύληαμε εηζαγσγηθώλ 

δηθνγξάθσλ, ππνβνιή πξνηάζεσλ, ππνκλεκάησλ, ή άζθεζε ελδίθσλ βνεζεκάησλ ή 

άιισλ ελδίθσλ κέζσλ, ελώπηνλ θάζε Αξρήο ή Γηθαζηεξίνπ  γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Διιάδαο.  

 

Γ) Η επηθνύξηζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηε δηελέξγεηα 

εγγξάθσλ ή πξνθνξηθώλ εηζεγήζεσλ ή γλσκαηεύζεσλ ή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ θαη 

θαηεπζύλζεσλ ζε έγγξαθα ή πξνθνξηθά εξσηήκαηα ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ  
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ή ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ λνκόηππνπ θαη λόκηκνπ ησλ 

πξάμεσλ θαη δξάζεώλ  όισλ ησλ  ππεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζώο θαη ε 

παξάζηαζε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ 

παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ, εάλ ηνπ δεηεζεί από ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 

Γ) Η επηθνύξηζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηε ζύληαμε ή 

δηόξζσζε ή ζπκπιήξσζε ή εηζήγεζε ή επεμεξγαζία ή ππνβνιή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ 

γηα ηηο πάζεο θύζεσο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ην Ννζνθνκείν, θαηόπηλ ζπλεξγαζίαο 

κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο απηνύ. Δλδεηθηηθώο λα επεμεξγάδεηαη θαη λα πξνβαίλεη ζε 

λνκηθό έιεγρν όισλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ην Ννζνθνκείν κε ηξίηνπο, θαζώο 

θαη ησλ πξνθεξύμεσλ ηνπ  γηα ηελ αλάζεζε πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζε ηξίηνπο.  

 

Δ) Η επηθνύξηζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ νξγάλσζε ηεο 

λνκηθήο ππεξεζίαο, κε ηελ  γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαη ε 

ηήξεζε ηνπ απαξαίηεηνπ αξρείνπ θαθέισλ θαη πιεξνθνξηώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

λνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Σ) Η επηθνύξηζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ: 

- ζηελ επίιπζε εξγαηηθώλ ή άιισλ δηαθνξώλ κε Γηνηθεηηθέο Αξρέο ή άιιεο 

Τπεξεζίεο, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Διιάδαο. 

-  ζηελ παξαθνινύζεζε θαη ππνβνιή έγγξαθσλ εηζεγήζεσλ γηα ηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηα θιεξνδνηήκαηα, ηα κίζζηα, ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη γεληθά όζσλ ππνζέζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ππάγνληαη 

ζηελ αξκνδηόηεηα Γηθεγόξνπ, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Διιάδαο.  

- ζηελ παξάζηαζε, εηζήγεζε θαη παξνπζίαζε λνκηθώλ ζεκάησλ πνπ 

απαζρνινύλ ην Ννζνθνκείν, ζε ζπλαληήζεηο ή ζεκηλάξηα ή ζπλέδξηα ή 

ζπζθέςεηο πνπ απηό δηνξγαλώλεη.  

- ζηελ ζπλερή παξαθνινύζεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνινγίαο γηα όια ηα 

ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ην λνζνθνκείν θαη ε ηήξεζε αξρείνπ κε ηηο 

λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ην Ννζνθνκείν. 

 

Οη απνδνρέο ηνπ δηθεγόξνπ πνπ ζα πξνζιεθζεί θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ θαη ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν 

4354/2015 (ΦΔΚ 176/1612-2015 η. α’) θαη ζα ππόθεηηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ εθάζηνηε 

Γεκνζίνπ αζθαιηζηηθνύ Φνξέα θαη ινηπώλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ.  

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ πην πάλσ ζέζε πξέπεη:  

α) Να είλαη δηθεγόξνη κέιε ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ. 

β) Να έρνπλ εθπιεξώζεη (νη άλδξεο) ηηο ηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή λα 

έρνπλ απαιιαγεί λόκηκα από απηέο θαη λα κελ είλαη αλππόηαθηνη ή λα κελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί γηα ιηπνηαμία κε ηειεζίδηθε απόθαζε. 

γ) Να κελ ππάξρεη θώιπκα από πνηληθή θαηαδίθε ή ππνδηθία ή λα κε ηεινύλ ππό 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.  

δ) Να είλαη πγηείο θαη αξηηκειείο (ζε βαζκό πνπ λα κελ εκπνδίδεηαη ε άζθεζε 

ησλ θαζεθόλησλ ηνπο). 

 ε) Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρύνληνο  Κώδηθα Γηθεγόξσλ.  

 

Με ηελ αίηεζή ηνπο, νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα 

ηελ απόδεημε ησλ ηππηθώλ θαη νπζηαζηηθώλ πξνζόλησλ ηνπο.  
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Γηα ηελ επηινγή θαη πξόζιεςε ιακβάλνληαη ζσξεπηηθώο ππόςε:  

α) ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ,  

β) ε επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε, 

γ) ε εμεηδίθεπζή ηνπ ζην αληηθείκελν ηεο απαζρόιεζεο, όπσο νξίδεηαη ζηελ παξνύζα  

δ) ε επαγγεικαηηθή ηνπ πείξα, επάξθεηα κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπ ζε λνκηθέο 

ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθνύ θαη γλσκνδνηηθνύ ραξαθηήξα ζε ΝΠΓΓ, ή ζε ππεξεζίεο 

ηνπ δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ ηνκέα  πνπ αζρνινύληαη κε δηνηθεηηθά ζέκαηα  θαη ηδίσο κε 

ζέκαηα ηεο πγείαο. 

ε) ε απνδεδεηγκέλε γλώζε μέλσλ γισζζώλ, κε πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο   θαη 

ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κε πηζηνπνηεηηθό ΔCDL  

ζη) ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. 

 δ) ε απνδεδεηγκέλε αλππαξμία, κε πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνύ πιιόγνπ, 

πεηζαξρηθώλ πνηλώλ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα θαη ε απνδεδεηγκέλε αλππαξμία πνηληθήο 

θαηαδίθεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα, από εθείλα πνπ απαγνξεύνπλ ηελ πξόζιεςε 

δεκόζησλ Τπαιιήισλ θαηά ην Ν. 3528/2007 κε ηελ πξνζθόκηζε πνηληθνύ κεηξώνπ. 

 

Οη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθώλ ηνπ Γ. Ν. Π. Α. «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ» θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ (ζηα 100)  

1. Πξνζσπηθόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ 10  

2. Δπηζηεκνληθή θαηάξηηζε 30 

 ηίηινο ζπνπδώλ από λνκηθό ηκήκα Παλεπηζηεκηαθήο ρνιήο ηεο ρώξαο ή 

αλαγλσξηζκέλνο ηζόηηκνο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο,  κεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ 

ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν απαζρόιεζεο,  δηδαθηνξηθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζπλαθήο 

κε ην αληηθείκελν απαζρόιεζεο.  

3. Δμεηδίθεπζε αληηθεηκέλνπ (ρεηξηζκόο ππνζέζεσλ λνζνθνκείσλ & ινηπώλ Ν.Π.Γ.Γ. 

ή δεκόζησλ νξγαληζκώλ).  25 

4. Δπαγγεικαηηθή πείξα επάξθεηα/Γηνηθεηηθή εκπεηξία, έηε άζθεζεο δηθεγνξίαο, 

δηθόγξαθα γηα ππνζέζεηο ζπλαθείο κε Ν.Π.Γ.Γ. θ.α.  30 

5. Γλώζε μέλσλ γισζζώλ 2  

6. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 1  

7. Πξόβιεςε εμέιημεο ππνςεθίνπ 2 

 

Γηθεγόξνη πνπ θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθώλ 

δηαηάμεσλ  

 

 Γηθεγόξνη πνπ θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθώλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Γηθεγόξσλ, κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ σο ππνςήθηνη, αλ 

ζπλππνβάιινπλ, καδί κε ηελ αίηεζε θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ηεο 

πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ππεύζπλε δήισζε, όηη εθόζνλ πξνζιεθζνύλ ζηε λέα 

ζέζε πνπ πξνθεξύζζεηαη, ζα παξαηηεζνύλ από ηελ άιιε έκκηζζε ζέζε. ηελ 

πεξίπησζε απηή δελ κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ ππεξεζία, αλ δελ πξνζθνκίζνπλ 

βεβαίσζε ηνπ εληνιέα, ζηνλ νπνίν παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, όηη παξαηηήζεθαλ 

από ηελ έκκηζζε ζέζε ηνπο ή λα ιακβάλνπλ πεξηνδηθή ακνηβή.  
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Η επηινγή ζα γίλεη από πεληακειή Δπηηξνπή πνπ ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηνπ 

νηθείνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ θαη απνηειείηαη από :  
 

α) δηθαζηηθό αληηπξόζσπν α' ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ή ηνλ λόκηκν 

αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ νξίδεη ν Πξόεδξνο ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, σο 

Πξόεδξν.  

β) ηξεηο δηθεγόξνπο, από ηνπο νπνίνπο ν έλαο κε 15εηή ηνπιάρηζηνλ επδόθηκε 

δηθεγνξηθή ππεξεζία, πνπ νξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ νηθείνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ, σο κέιε. 

γ) ηνλ Ννκηθό ύκβνπιν ηνπ Ννζνθνκείνπ σο εθπξόζσπν ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Καζήθνληα γξακκαηέα ηεο σο άλσ επηηξνπήο ζα αλαηεζνύλ ζε Γηνηθεηηθό Τπάιιειν 

ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή. 

Η παξαπάλσ Δπηηξνπή ζα εμεηάζεη ηηο αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

ππνςεθίσλ θαη ζα ηνπο θαιέζεη ζε αηνκηθή ζπλέληεπμε. Μέζα ζε έλα εκεξνινγηαθό 

κήλα από ηελ ηειεπηαία αηνκηθή ζπλέληεπμε, ε Δπηηξνπή ζα εθδώζεη αηηηνινγεκέλε 

απόθαζε κε ηελ ζεηξά αμηνιόγεζεο ησλ ππνςεθίσλ. Η απόθαζε ηεο επηηξνπήο είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ην Ννζνθνκείν θαη ηζρύεη κόλν γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο πνπ 

πξνθεξύρηεθε θαη νθείιεη κέζα ζ’ έλα κήλα από ηε δεκνζίεπζε ηεο παξαπάλσ 

απόθαζεο λα πξνζιάβεη ζηε θελή ζέζε ηνλ επηηπρόληα ή ηελ επηηπρνύζα θαη λα 

γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Γηθεγνξηθό ύιινγν Αζελώλ ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ηνπ.  

Η ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο, πξνϋπνζέηεη αλεπηθύιαθηε 

απνδνρή ησλ όξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Η πξνθήξπμε απηή ζα δεκνζηεπηεί ζηηο 

εκεξήζηεο εθεκεξίδεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ έδξα ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ 

(«ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ» & «ΑΤΓΗ»)  θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζώο επίζεο ζα ζηαιεί ζηνλ 

δηθαζηηθό αληηπξόζσπν α' ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ζηνλ Πξόεδξν 

ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ.   

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ζην Ννζνθνκείν θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ώξεο ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ επνκέλε 

ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζηηο εθεκεξίδεο «ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ» & 

«ΑΤΓΗ» ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ», Θεβώλ & 

Παπαδηακαληνπνύινπ, Σ.Κ.:115.27 – Γνπδή ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(Πέηξηλν Κηίξην Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ζην ηζόγεην) ππόςηλ θ. Νίθεο Καξαιή θαη 

Δξαζκίαο Μπαλάθνπ (ηει. Δπηθνηλσλίαο:2132013124) αίηεζε ππνςεθηόηεηαο, 

ζπλνδεπόκελε από ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, (απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν), α) Πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ηύπνπ Α΄, ή λόκηκεο απαιιαγήο (γηα ηνπο άλδξεο ππνςήθηνπο) β) 

Πηζηνπνηεηηθό πνηληθνύ κεηξώνπ γ) Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο δ) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ 

νηθείνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ (Αζελώλ) από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν 

ππνςήθηνο δελ έρεη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά θαη όηη δελ θαηέρεη άιιε έκκηζζε ζέζε. ε) 

Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ (Αζελώλ) από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη 

όηη είλαη δηθεγόξνη κέιε ηνπ ζη) Τπεύζπλε Γήισζε όηη ν ππνςήθηνο δελ παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ απνθιεηζηηθά ή ζπζηεκαηηθά κε ακνηβή θαηά ππόζεζε ζε άιιν λνκηθό 

πξόζσπν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη δελ ιακβάλεη πάγηα πεξηνδηθή ακνηβή από Ννκηθό 

Πξόζσπν ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. ε πεξίπησζε πνπ θαηέρεη άιιε έκκηζζε ζέζε θαη 

ππεύζπλε δήισζε όηη ζα παξαηηεζεί εάλ επηιεγεί γηα λα δηνξηζζεί (όπνηνο επηιεγεί 

πξνζιακβάλεηαη κόλν αλ πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ εληνιέα ζηνλ νπνίν παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ  όηη παξαηηήζεθε ή έπαςε λα αλαιακβάλεη ππνζέζεηο ή ιακβάλεη 

πεξηνδηθή ακνηβή) δ) Άδεηα άζθεζεο δηθεγνξίαο ζηνλ Άξεην Πάγν.  
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ε) Βηνγξαθηθό εκείσκα κε ηα ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπ 

δξάζεο ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ε εκπεηξία ηνπ ζε ζέκαηα αθνξνύληα 

Ννζνθνκεία θαη ινηπά ΝΠΓΓ ή δεκόζηνπο νξγαληζκνύο, όπσο θαη ε δηνηθεηηθή ηνπ 

εκπεηξία, ηα νπνία ζα απνδεηθλύνληαη κε ζρεηηθέο κειέηεο θαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθό 

έγγξαθν δπλάκελν λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή εκπεηξία, ιόγσ ηεο θύζεσο ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο ππό πιήξσζε ζέζεο θαη ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

ρξήδνπλ άκεζεο αληαπόθξηζεο θαζώο θαη ζ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

απόδεημε ησλ ηππηθώλ θαη νπζηαζηηθώλ ηνπο πξνζόλησλ (πηπρίν λνκηθήο ζρνιήο, 

κεηαπηπρηαθνί ηίηινη, πηπρία μέλσλ γισζζώλ, βεβαηώζεηο πξνϋπεξεζίαο θιπ). 

Κξίζηκνο ρξόλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ ηππηθώλ πξνζόλησλ είλαη ν  

ρξόλνο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ.  

 

Η παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί: 

Α) ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πξνθεηκέλνπ λα νξίζεη ηνλ 

δηθαζηηθό αληηπξόζσπν α΄ (ν νπνίνο ζα επηκειεζεί γηα ηελ ηνηρνθόιιεζή ηεο 

παξνύζαο ζην θαηάζηεκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ) θαη ηνλ λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ 

Β) ζηνλ Γηθεγνξηθό ύιινγν Αζελώλ πξνθεηκέλνπ λα νξηζζνύλ από ην Γ απηνύ, νη 

ηξείο δηθεγόξνη κέιε ηεο επηηξνπήο επηινγήο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνθήξπμε 

Γ) ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ, ν νπνίνο ζα επηκειεζεί γηα 

ηελ ηνηρνθόιιεζή ηεο παξνύζαο ζηα γξαθεία ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ  

Γ) ζηνλ  Ννκηθό ύκβνπιν ηνπ Ννζνθνκείνπ, σο εθπξόζσπν ηνπ Ννζνθνκείνπ.       

 

  

 

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 

 

 
Κνηλνπνίεζε: 

Γηνηθεηήο 

Αλ.Γηνηθήηξηα 

Τπνδ.Γηνηθεηηθνύ 

Σκ.Γηαρ.Αλζξ.Γπλακηθνύ 

Ννκηθή Τπεξεζία  

Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ  
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