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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την πρόσληψη Δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Σας αποστέλλουμε τη με αριθ. πρωτ. 5573/20-02-2017 Προκήρυξη του Γενικού

Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων για την πρόσληψη δικηγόρου με

έμμισθη εντολή και παρακαλούμε για την τοιχοκόλλησή της στο κατάστημα του

πρωτοδικείου και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου και να μας αποστείλετε τα σχετικά

αποδεικτικά.

Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι ο εκπρόσωπος του Νοσοκομείου μας που θα

μετέχει στην επιτροπή επιλογής είναι η Αναπληρώτρια Διοικήτρια κ. Μαρία Χατζηκοκολάκη

με αναπληρώτρια την Πρ. Διοικητικής Διεύθυνσης κ. Ελένη Ραυτοπούλου σύμφωνα με την

υπ' αρ.12ης Συνεδρίασης Δ.Σ.29/12/2016 (Θέμα 81) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,



•
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ενώ γραμματέας της επιτροπής ορίστηκε η υπάλληλος του Νοσοκομείου Ιγγλέζου Ευγενία

(τηλ. Επικοιν 213-2057939) με αναπληρώτρια την υπάλληλο του Νοσοκομείου Αλεξανδρή

Δήμητρα.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος επίσης παρακαλείται για τον ορισμό των μελών του στην

επιτροπή και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τις δικές του ενέργειες, όπως ορίζονται

στο άρθρο 43 του Ν. 4194/2013.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ

ιη Υ.Πε. ΑΠΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Αγ. Όλγας 3-5, ΤΚ. 14233, Ν. Ιωνία

ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού

Πληροφορίες: Α.ΜΑΡΟΥΔΑ

Τηλ.: 213 205 7965

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης

εντολής του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας-Κωνσταντοπούλειου-Πατησίων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α'208/2013)

«Κώδικας Δικηγόρων» και του άρ. 1, παρ. 2, περ. ιβ' του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ
Α' 234/2009).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».

3. Το απόσπασμα της lΟης Συνεδρίασης 30/11/2016 (Θέμα ΒΙ) του Δ.Σ. του

Γ.Ν.Ν.Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ ΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ.

4. Το απόσπασμα της 12ης Συνεδρίασης 29/12/2016 (Θέμα ΒΙ) του Δ.Σ. του

Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ ΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ.

5. Το άρ. 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως αυτή έχει παραταθεί και ισχύει.

6. Την υπ'αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ.8/230/0ικ.34479 Απόφαση της Επιτροπής

της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρ. 2, παρ. 1), όπως αυτή έχει
παραταθεί και ισχύει.

7. Την υπ' αρ. Α2β/Γ.Π.οικ15249/24/2/2016 Απόφαση του Υπουργού Υγείας

περί έγκρισης και κίνησης διαδικασιών πλήρωσης είκοσι (20) κενών
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οργανικών θέσεων Δικηγόρων ,με σχέση έμμισθης εντολής σε Φορείς του
Υπουργείου Υγείας.

8. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας-Κωνσταντοπούλειου_
Πατησίων (ΦΕΚ3515Β'/2012).

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ ΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Προκηρύσσει

Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ 'Αρείω Πάγω με σχέση

έμμισθης εντολής του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας
Κωνσταντοπούλειου-Πατησίων.

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρ. 43 του Ν. 4194/2013
«Κώδικας Δικηγόρων».

1. Αντικείμενο απασχόλησης: Ο Δικηγόρος αναλαμβάνει να παρέχει στο

Νοσοκομείο κάθε υπηρεσία -χωρίς εξαίρεση- συνδεόμενη με το επάγγελμα και

την ιδιότητά του ως δικηγόρου, σε κάθε υπόθεση αυτού, οποιασδήποτε φύσεως,

δικαστικής ή εξώδικης προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Νοσοκομείου. Ο

Δικηγόρος θα παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες του στην έδρα του Νοσοκομείου

και τα αρμόδια δικαστήρια όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών τηρουμένων
πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων.

2. Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού του

φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και θα ακολουθεί την
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

3. Οι αποδοχές θα καθορίζονται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και επί

του παρόντος με την υπ'αριθμ. οικ.2/17132/0022/28.2.2012 Κοινή Απόφαση των

Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ

Β'498/2012) «Καθορισμός αποδοχών Δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με
σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρ. 4

του Ν. 4024/2011», όπως ισχύει, η οποία εκδόθηκε κατά την πρόβλεψη του άρ.
22, παρ. 1 του Ν. 4024/2011.
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4. Οι υποψήφιοι πρέπει να:

Α. Να είναι Δικηγόροι παρ' Αρείω, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Β. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου

εκπαιδευπκού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισόπμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης

χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με πς νόμιμες διαδικασίες.

Γ. Να έχουν επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών.

Δ. Να έχουν τουλάχιστον ενός (1) έτους εμπειρία σε θέματα αφορώντα

Νοσοκομεία και λοιπά ΝΠΔΔ, η οποία να αποδεικνύεται από σχετικές

βεβαιώσεις, συμβάσεις, δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις, μελέτες και οποιοδήποτε

σχεπκό έγγραφο αποδεικνύει πραγματική ενασχόληση με τα ανωτέρω θέματα,

λόγω της πολυπλοκότητας και της ιδιαίτερης φύσης των υποθέσεων που

απασχολούν το Νοσοκομείο, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με στόχο την
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Ε. Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή και πρόσληψη του υποψηφίου, θα

ληφθούν υπόψη, μαζί με τα προαναφερθέντα προσόντα, η προσωπικότητα του

υποψηφίου, η επάρκειά του, η γνώση ξένων γλωσσών, η οικογενειακή του
κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του.

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του Νοσοκομείου καθορίζονται ως εξής

Κριτήριο Συντελεστής (στα 100)
Προσωπικότητα υποψηφίου 10
Εξειδίκευση ανΠKειμέvoυ 25
Επαγγελμαπκή πείρα 25
Επιστημονική κατάρπση 20
Επιστημονική Επάρκεια. 10
Γνώση ξένων γλωσσών 5
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Οικογενειακή κατάσταση. 2

Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης. 3

ΣΤ. Εκπληρωμένες στραηωηκές υποχρεώσεις για τους άνδρες ή νόμιμη
απαλλαγή.

Ζ. Υγεία και φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσης.

Η. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό
δικαστική συμπαράσταση.

Θ. Να μην έχουν κώλυμα κατά ης διατάξεις του Ν.1256/82 και του κώδικα
δικηγόρων.

των πιο πάνω τυπικών π οσόντων
είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας-

Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων(Αγ. Όλγας 3-5, Ν. Ιωνία), κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες, στο Γραφείο Προσωπικού, κ. Αικατερίνη Μαρούδα, τηλ. 213-

2057965 σε αποκλεισηκή προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της

τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στην εφημερίδα « ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» τα ακόλουθα:

α)Αίτηση υποψηφιότητας.

β)Πιστοποιηηκό ΠOΙVΙKoύμητρώου.

γ)Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το οποίο να προκύπτει

όη ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και όη δεν κατέχει άλλη έμμισθη
θέση.

δ)Υπεύθυνη δήλωση όη δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του
Κώδικα.

Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση, κατά την έννοια των σχετικών

διατάξεων του Κώδικα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν
συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχεηκά δικαιολογηηκά της

προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, όη εφόσον προσληφθούν στη νέα

θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην
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περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν

βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, όη

παραιτήθηκαν απότην έμμισθη θέση τόυς ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις
ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

ε)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.

στ) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση όη δεν έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.

η) 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. 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) 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,

γ) έναν εκπρόσωπο του Νοσοκομείου. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο
δικαστικός αντιπρόσωπος α' του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος

αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος του νομικού
προσώπου.

Η επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων 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 και ισχύει μόνον για την κατάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε.
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Το Νοσοκομείο οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να

προσλάβει στην κενή θέση τον επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στον
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών την ανάληψη υπηρεσίας.

7. Η παρούσα να κοινοποιηθεί:

Α. Στο δικαστικό πληρεξούσιο α' του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 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
που θα μετέχει στην Επιτροπή Επιλογής.

8. Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής προϋποθέτει
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

ΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Α. Στο δικαστικό πληρεξούσιο α' του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που
ορίστηκε Πρόεδρος.

Β. Στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Γ. Στον Πρόεδρο Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών
Δ. Στην εφημερίδα «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ».
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