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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πρόσληψη ικηγόρου παρ' Αρείω Νάγω με έμμισθη εντολή».
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ΤΜΗΜΑ : Διαχ. Ανθρωπ. Δυναμικού ~.
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ΧΕΤ: Νόμος 4194/2013.
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Σας κοινοποιούμε την υπ'αριθμ.πρωτ.5400/14-9-2016 προκήρυξη του Νοσοκομείου
φροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» για !!]ν πλήρωση
ίας (1) θέστις Δικηγόρου παρ'Αρείω Πάγω με σχέJη έμμισfuις εντολής και παρακαλούμε
ια' τοιχοκο ηση της στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και στο γραφείο του
ικηγορικού Συλλόγου, αποστέλλοντας τα κατά νόμο Ισχετικά αποδεικτικά.
Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι εκπρόσωπος του Νοσοκομ?ίου που θα μετέχει στην

ενταμελή επιτροπή ορίστηκε σύμφωνα με την υπ'~ριθμ.πρωτ.?~95/13-9-2016 Απόφαση
ιοικήτριας η κα. ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ ΑΛΑΜΠΟΥ ΔΗ του Ελευθερίου"J1ιευθύντρια Διοικητικής-
ικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ( τηλέφlωνο εΠΙΚΟ{~Q:5~iα.ς2107294240) και
ραμματέας η κα ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΓΚΑΡ ΑΚΗ του ΣJ>ρίδωνα, Υποδιε'όθυντρια Διοικητικής-
ικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου (τηλέφωνο επικοινωνίας 2107294243).
Παρακαλείται ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τον ορισμό των μελών του στην

πιτροπή επιλογής και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τις δικές του ενέργειες, όπως
ρίζονται στις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/τεύχος ΑΊ27-9-2013).

ΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- αθηγήτρtα-Διευθύντρtα
- ιευθύντρtα ΔlΟικ./Οικ.Υπηρεσίας
- ποδιευθύντρια ΔlΟικ./Οικ.Υπηρεσίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ιης Υ.ΠΕ. ΑΤΤιΚΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
& ΔΕΡΜΑ ΤιΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΠΡΟΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤιΝΑ ΑΝΤΩΝιον
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 5
Τ.Κ.16Ι2! ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ1ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜικον
ΤΗΛ: 2107294243

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΘΗΝΑ ... Ι4./".ιγ ..20Ι6

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: ....~.'1..00...

ΘΕΜΑ : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚffiΌΡΟΥ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ
ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ»

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»

Έχοντας υπόψη:

I.Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007)
2.Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009).
3.Τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/A/27-9-13 ) και
ιδίως το άρθρο 43 αυτού.
4.Την υπ'αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.8/230/0ικ.34479/29-12-2014 Απόφαση της
Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1) με θέμα
«Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης χιλίων ενενήντα πέντε (1.095)
κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε Φορείς του
Υπουργείου Υγείας».
5.Την υπ'αριθμ. Α2β/Γ.Π ΟΙΚ. 15249/24-2-2016 απόφαση του Υπουργείου Υγείας
περί κατανομής θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.
6. Την υπ'αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ9/312/1 0278/18-4-20 16 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Το υπ'αριθμ.2/18375/ΔΠΓΚ/27-4-2016 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.
8. Το υπ'αριθμ.πρωτ.A2βlΓ.Π.oΙK.44741116-6_2016 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας
9. Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Αθήνας
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ.Υ4α/οικ.6319/31-1-2013
(ΦΕΚ 184/31-1-2013 τ.Β').

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
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Την πλήρωση, με επιλογή, μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με σχέση
έμμισθης εντολής του Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Αθήνας
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» .
Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του Ν.
4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων». -==---=

I.Αντικείμενο απασχόλησης του προσληφθησομένου δικηγόρου, θα είναι, η
υποστήριξη των συμφερόντων του Νοσοκομείου σε δικαστηριακές και
εξώδικες υποθέσεις, η παροχή στο Νοσοκομείο νομικών συμβουλών και
γνωμοδοτήσεων επί νομικών ζητημάτων τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη
εμπειρία και εξειδίκευση σε υποθέσεις νομοθεσίας Δημοσίου,
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, εργατικής νομοθεσίας, διοικητικού και
κληρονομικού (κληροδοτήματα κ.λ.π.) δικαίου, καθώς και σε ολόκληρο το
φάσμα των υποθέσεων του λοιπού αστικού δικαίου.
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται κατά κανόνα στην έδρα του Νοσοκομείου,
καθώς και στα αρμόδια Δικαστήρια, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα
Δικηγόρων.

2.0ι αποδοχές του προσληφθησομένου καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία
(εν προκειμένω από την παρ. 10, του αρθ. 9 του Ν. 4354/2015).

3.0 προσληφθησόμενος θα υπόκειται στην ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού του
φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, θα υπάγεται οργανικά στο
Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

4.0ι 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 καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
Γ. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί
υπό δικαστική συμπαράσταση.
Δ. Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η
άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων)
Ε. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα
Δικηγόρων.

5.0ι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών
Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» (Ιωνος Δραγούμη 5,Τ.Κ.16121
Καισαριανή), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε αποκλειστική προθεσμία
πενήντα (50) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης
στον ημερήσιο τοπικό τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από :
Α. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
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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 με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του
Δημόσιου Τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό
Πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα.
Δ. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και
επαγγελματικής του δράσης, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία
του σε θέματα αφορώντα Νοσοκομεία και λοιπά ΝΠΔΔ, όπως και η
διοικητική του εμπειρία, οι οποίες θα αποδεικνύονται με σχετικές
βεβαιώσεις, συμβάσεις, δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις, μελέτες και
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο δυνάμενο να αποδείξει την ανωτέρω σχετική
εμπειρία.
Ε. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ή
ιδιότητες του υποψηφίου. Εάν αυτά δεν προσκομισθούν, το αντίστοιχο προσόν ή
ιδιότητα δεν θα ληφθεί υπόψη.

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 αίτησή τους και με 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.

7.Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή και πρόσληψη του υποψηφίου, θα ληφθούν
υπόψη, μαζί με τα προαναφερθέντα προσόντα, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η
επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η
επαγγελματική του πείρα, η γνώση ξένων γλωσσών και θα συνεκτιμηθούν η
οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του.

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΓΓΡΟΣ» καθορίζονται ως εξής:

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
10
20
30
25
10
2
2
1
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Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τύπικών προσόντων είναι ο
χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

8. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από πενταμελή Επιτροπή που συνέρχεται στην
έδρα του δικηγορικού συλλόγου και αποτελείται από: Α. Δικαστικό αντιπρόσωπο α'
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζει ο
Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Β. Τρείς 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.
Γ. Έναν εκπρόσωπο του Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Αθήνας
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» .
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο δικαστικός αντιπρόσωπος α' του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Νοσοκομείου
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣγΓΓΡΟΣ».

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων
και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα από την
τελευταία ατομική συνέντευξη, θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με την
σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.
Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την
κατάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε για το Νοσοκομείο.

Το Νοσοκομείο οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της
απόφασης, να προσλάβει στην κενή θέση τον επιτυχόντα και να
γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας
του.

9.Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει
ανεπιφύλακτα αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

10.Η προκήρυξη κοινοποιείται:
Α) Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και μετά το διορισμό του δικαστικού
πληρεξουσίου α' και στον ίδιο που ορίστηκε Πρόεδρος.
Β) Στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου να επιμεληθούν
για την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στο κατάστημα του πρωτοδικείου Αθηνών και
του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών αντίστοιχα.
Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του Νοσοκομείου
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» που θα
μετέχει στην επιτροπή επιλογής καθώς και ο γραμματέας.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται για την υποβολή υποψηφιοτήτων στις εφημερίδες
«ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ» και «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ».
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Η προκήρυξη αναρτάται στον κόμβο «Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων
ι

του Νοσοκομείου Αφροδισίων & ΔερμαΤΙKCΨνΝόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΓΓΡΟΣ».
Επίσης θα εισαχθεί και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Αφροδισίων &
Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡψΣ» (\vww.syggIos.gI).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενρι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Τ9υ Νοσοκομείου Αφροδισίων &
Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣYΓΓ~OΣ» στα τηλέφωνα 21Ο 7294243-
210 7265136 όλες τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 9:00-
14:00.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Νομικό Συμβουλιο του Κράτους
2. Δικηγορικό Συλ/ογο Αθηνών ,
3. Δικαστικό αντιπρόσωπο a' του Νομικού Συμβουλίου του Κράτbυς
που ορίστηκε ως πρόεδρος
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