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8. Την υπ'αριθ.9362/05-05-2006 (ΦΕΚ 6'561/2006) ΚΥΑ «Κατάργηση της υποβολής 
αντιγράφου ποινικού  µητρώου, ως δικαιολογητικού  συµµετοχής στη διαδικασία 
πρόσληψης δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία ή  για αποκλειστική  ή  συστηµατική  
ανάθεση υποθέσεων µε πάγια αµοιβή  και αντικατάστασή  του από  υπεύθυνη δήλωση 
του Ν.1599/1986». 

9.Την υπ'αριθµ. 16/18.05.2021 (Θέµα 14.) απόφαση του ενιαίου ∆.Σ. του ΓΝΑ «ΚΑΤ- 

ΕΚΑ» για την έγκριση έκδοσης προκήρυξης για την πλήρωση µε επιλογή, µιας (1) 
κενής οργανικής θέσης δικηγόρου παρ'Αρείω Πάγω, µε έµµισθη εντολή  (Α∆Α: 
6ΡΗΦΟΡΡΙ-ΗΟΩ). 

Την υπ'αριθ.3617/12.05.2021 Απόφαση του Κοινού  ∆ιοικητή  του ΓΝΑ «ΚΑΤ-
ΕΚΑ» αναφορικά  µε τον ορισµό  της γραµµατέως του φορέα µας µε την αναπληρώτριά  
της, στην πενταµελή  επιτροπή  επιλογής του άρθρου 43 του Ν.4194/2013. 

Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΕΚΑ όπως αυτές αναλυτικά  περιγράφονται στην 
Απόφαση του ενιαίόυ ∆Σ του ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ» (Απόσπασµα από  τα Πρακτικά  ∆Σ Νο 
Ι8/04-08-2020, Θέµα 6°). 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την πλήρωση µίας (1) κενής οργανικής Θέσης ∆ικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, πλήρους 
απασχόλησης µε έµµισθη εντολή, µε πάγια αντιµισθία, κατόπιν επιλογής, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 και του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994. 

Ο/Η ∆ικηγόρος που Θα προσληφθεί, Θα καταλάβει οργανική  Θέση στο Νοσοκοµείο, Θα 
ακολουθεί  την προβλεπόµενη από  την κείµενη νοµοθεσία υπηρεσιακή  εξέλιξη και θα 
παρέχει τις υπηρεσίες του στο Γραφείο της έδρας του Νοσοκοµείου, οδός Σπύρου 
Θεολόγου 1 & Λεωφ. Φυλής 8° στάση, Ιλιον Αττικής, µε τήρηση των διατάξεων του 
«Κώδικα ∆ικηγόρων». 

Οι αποδοχές του/της ∆ικηγόρου που Θα προσληφθεί  καθορίζονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του «Κώδικα ∆ικηγόρων» και την παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 και 
υπόκειται στην ασφάλιση του Ταµείου Νοµικών και λοιπών νόµιµων κρατήσεων. 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ενδεικτικά, το αντικείµενο απασχόλησης του/της ∆ικηγόρου, Θα έχει ως εξής: 

η οργάνωση του νοµικού  γραφείου στο Νοσοκοµείο, κατόπιν έγγραφης 
εξουσιοδότησης του κοινού  ∆ιοικητή  του ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ» ή  του Αν. ∆ιοικητή  του ΕΚΑ 
και η τήρηση του απαραίτητου αρχείου φακέλων και πληροφοριών 
η µετά  από  έγγραφη εξουσιοδότηση του κοινού  ∆ιοικητή  του ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ» ή  του 
Αν. ∆ιοικητή  του ΕΚΑ, νοµική  παράσταση, εκπροσώπηση και υποστήριξη του 
Νοσοκοµείου σε πολιτικά, ποινικά  και διοικητικά  δικαστήρια κάθε βαθµού, φύσεως 
και αρµοδιότητας, καθώς και ενώπιον ∆ιοικητικών Αρχών, για την εξυπηρέτηση των 
συµφερόντων του Νοσοκοµείου οπουδήποτε εντός Ελλάδας 
η επεξεργασία και ενσωµάτωση οδηγιών και άλλων ευρωπαϊκών κειµένων και η 
χορήγηση κατευθύνσεων εφαρµογής 
η µετά  από  έγγραφη εξουσιοδότηση του κοινού  ∆ιοικητή  του ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ» ή  του 
Αν. ∆ιοικητή  του ΕΚΑ, σύνταξη εισαγωγικών δικογράφων, υποβολή  προτάσεων, 
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υποµνηµάτων, η άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων ή  άλλων ένδικων µέσων, ενώπιον 
κάθε Αρχής ή  ∆ικαστηρίου για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων του 
Νοσοκοµείου, οπουδήποτε εντός Ελλάδας 
η παροχή  έγγραφων νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων ή  εισηγήσεων σε 
έγγραφα ή  προφορικά  ερωτήµατα του κοινού  ∆ιοικητή  του ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ» ή  του Αν. 
∆ιοικητή  του ΕΚΑ ή  του ενιαίου ∆.Σ. του ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ»ή  των Υπηρεσιών/Τµηµάτων 
του Νοσοκοµείου για τη διασφάλιση του νοµότυπου και νόµιµου των πράξεων και 
δράσεων όλων των υπηρεσιών του Νοσοκοµείου, καθώς και η παράσταση στις 
συνεδριάσεις του ενιαίου ∆.Σ. για την παροχή  νοµικών συµβουλών, εφόσον του/της 
ζητηθεί  
η σύνταξη, διόρθωση, συµπλήρωση, εισήγηση, επεξεργασία και υποβολή  νοµικών 
συµβουλών για τις πάσης φύσεως συµβάσεις που συνάπτει το Νοσοκοµείο, κατόπιν 
συνεργασίας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του, καθώς και των προκηρύξεων του 
Νοσοκοµείου για την ανάθεση έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους 
η επίλυση εργατικών ή  άλλων διαφορών µε ∆ιοικητικές Αρχές ή  άλλες Υπηρεσίες, 
οπουδήποτε εντός Ελλάδας 
η παρακολούθηση και υποβολή  έγγραφων εισηγήσεων για ζητήµατα που αφορούν 
τα κληροδοτήµατα, τα µίσθια και την αξιοποίηση της περιουσίας του Νοσοκοµείου 
η παράσταση, εισήγηση και παρουσίαση νοµικών Θεµάτων που απασχολούν το 
Νοσοκοµείο σε συναντήσεις, σεµινάρια, συνέδρια ή  συσκέψεις που αυτό  
διοργανώνει 
η διοικητική  συνεργασία µε την Νοµική  Υπηρεσία του διασυνδεόµενου 
Νοσοκοµείου ΓΝΑ ΚΑΤ, καθώς και µε την Νοµική  Υπηρεσία της 1°S ΥΠΕ 

Β. ΠΡΟΫΠΟΟΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Β.Ι. Οι υποφήφιοι/ες για τη Θέση ∆ικηγόρου µε έµµισθη εντολή, πρέπει: 
να είναι Έλληνες πολίτες 
να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικής Σχολής Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή  ισότιµου και 
αντίστοιχου πτυχίου Νοµικής Πανεπιστηµιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόµιµα 
αναγνωρισµένου 
να είναι ∆ικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω και µέλη ∆ικηγορικού  Συλλόγου. 0/Η 
επιλεγείς/χθείσα θα πρέπει πριν το διορισµό  να έχει εγγραφεί  στο ∆ικηγορικό  
Σύλλογο Αθηνών. 
να έχουν εκπληρώσει (οι άρρενες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή  να έχουν 
απαλλαγεί  νόµιµα από  αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι ή  να µην έχουν 
καταδικαστεί  για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση 
να µην υπάρχει κώλυµα από  ποινική  καταδίκη ή  υποδικία ή  να µην τελούν υπό  
δικαστική  συµπαράσταση 
να είναι υγιείς και αρτιµελείς (σε βαθµό  ώστε να µην υπάρχει κώλυµα στην άσκηση 
των καθηκόντων τους) 
να µην έχουν κώλυµα κατά  τις διατάξεις του Ν.1256/1982 και του Κώδικα 
∆ικηγόρων 
να µην τους/τις έχει επιβληθεί  πειθαρχική  ποινή, γεγονός που θα πιστοποιείται από  
σχετική  βεβαίωση του οικείου ∆ικηγορικού  Συλλόγου 
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να µην κατέχουν άλλη έµµισθη Θέση και να µην λαµβάνουν πάγια περιοδική  αµοιβή  
από  άλλο Νοµικό  Πρόσωπο ∆ηµοσίου Τοµέα. ∆ικηγόροι που κατέχουν άλλη έµµισθη 
Θέση κατά  την έννοια των σχετικών διατάξεων του κώδικα ∆ικηγόρων, µπορούν να 
υποβάλλουν υποψηφιότητα εάν συνυποβάλλουν µαζί  µε την αίτηση και τα 
απαιτούµενα λοιπά  δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι εφόσον 
προσληφθούν στη νέα Θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από  την άλλη 
έµµισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή  δεν µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν 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. 

Με την αίτησή  τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για την 
απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. 

6.2. Για την επιλογή  και πρόσληψη λαµβάνονται υπόψη: 

η προσωπικότητα του/της υποψηφίου 
η επιστηµονική  του/της κατάρτιση 
η εξειδίκευσή  του/της στο αντικείµενο της απασχόλησης όπως ορίζεται στην 
παρούσα 
η επαγγελµατική  του πείρα και ο χρόνος πραγµατικής άσκησης δικηγορίας 
Ειδικότερα, η εµπειρία σε θέµατα που αφορούν στα Νοσοκοµεία ή  τα λοιπά  
Ν.Π.∆.∆., ιδιαίτερα του Υπουργείου Υγείας, του ∆ηµοσίου και ∆ιοικητικού  ∆ικαίου 
για υπαλληλικές υποθέσεις, καθώς και ολόκληρου του φάσµατος του Αστικού  
∆ικαίου Θα ληφθούν υπόψη. 
Η εµπειρία να αποδεικνύεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο όπως, σχετικές βεβαιώσεις, 
δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις, υποµνήµατα, γνωµοδοτήσεις και οποιοδήποτε 
έγγραφο αποδεικνύει πραγµατική  απασχόληση µε τα ως άνω θέµατα, λόγω της 
πολυπλοκότητας και της ιδιαίτερης φύσης των υποθέσεων που απασχολούν το 
Νοσοκοµεία ως νοµικό  πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, χωρίς να αρκεί  µόνο η 
εγγραφή  σε ∆ικηγορικό  Σύλλογο 
η καλή  γνώση µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά  προτίµηση της Αγγλικής 
και συνεκτιµάται: 

-η πρόβλεψη της εξέλιξης του/της 

Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των πιο πάνω τυπικών προσόντων 
είναι ο χρόνος λήξης της προθεσµίας για την υποβολή  των αιτήσεων. 

Οι συντελεστές βαρύτητας των παραπάνω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του Νοσοκοµείου, µε συντελεστή  στα εκατό  (100), καθορίζονται ως εξής: 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
(ΣΤΑ 100) 

 Προσωπικότητα υποψηφίου 10 

 Επυπηµονυή  καεαροση 10 
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5 µειmιιυχιακόςτπλοςσπουδών 
(ανεξαρτήτως βαθµού  και συνάφειας µε το 
α~ΠΧΣΊµΕ1~~) 

διδακπφυcόςτίτλοςσπουδών 
(αήρτΠτως βαθµού  και συνάΦειας µε το 
ανσκείµενο) 

5 

3. EιrayyF)µιrntισ}τιείΡα-εrrάριεια ηάσισ W1ςττΚδοη νρίας 30 

ταδεκαπρύπαχρονυχάσκησηςτηςbυσηαρίας 20 

ταεποµεναδέκαχρόνυχάσκησηςτηςδυηγορ(ας +5 

άνωτωνείκοσιεπινάσκησηδυηγορίας +5 

 Εξειδίκευση 	ανοκειµέωυ 	(χεµιισµός 	υποθέσεων 
νοσοκοµείων και λοσώrv ΝΓΙ∆∆ ή  δηµόσιων οργανισµών) 
που αποδευπtiεαυµε δικάγραφα καιδυcασπιιέςαποφάσεις 

35 

 Γνώση ξένων γλωσσών 5 

1^ ξένη γλώσσα 3 

για κάθε επιπλέον ξένη γλώσσα (έως δύο) +1 
+1 

6. Πρόβλεψη εξέλιξης υποψηφίου ΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100 

Το άθροισµα των επιµέρους κριτηρίων δίνει την τελική  βαθµολογία κάθε υποψηφίου/ας. 

Γ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή  να αποστείλουν µε 
συστηµένη επιστολή  σε κλειστό  φάκελο, στο Εθνικό  Κέντρο Αποκατάστασης (οδός 
Σπύρου θεολόγου 1 & Λεωφ. φυλής 811 στάση, "Ιλιον Αττικής), σε αποκλειστική  προθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών από  την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης στον 
ηµερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας (αυτοπροσώπως ή  µε εξουσιοδοτηµένο από  
αυτούς /ες πρόσωπο), συνοδευόµενη από  τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Ι. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία Θα απαριθµούνται τα υποβαλλόµενα 
δικαιολογητικά. 
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνοµικού  δελτίου ταυτότητας ή  ελλείψει 
ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου 
αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία της ταυτότητας του/της κατόχου). 
Πιστοποιητικό  του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών, από  το οποίο να προκύπτει η 
ιδιότητα των υποψηφίων ως ∆ικηγόρων τουλάχιστον Παρ'Αρείω Πάγω, η ηµεροµηνία 
εγγραφής στον Σύλλογο και ότι ο/η υποψήφιος/α δεν έχει τιµωρηθεί  πειθαρχικά. 
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Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν είναι έµµισθος κατά  την 
έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα ∆ικηγόρων ήτοι ότι, ο υποψήφιος/α δικηγόρος δεν 
προσφέρει αποκλειστικά  νοµικές υπηρεσίες ως νοµικός σύµβουλος ή  ως δικηγόρος σε 
συγκεκριµένο εντολέα, σταθερά  και µόνιµα, αµειβόµενος αποκλειστικά  µε πλάγια 
περιοδική  αµοιβή  ή  δεν αναλαµβάνει υποθέσεις από  οποιονδήποτε άλλον, 
αµειβόµενος είτε ανά  υπόθεση, είτε µε άλλον τρόπο. 
∆ικηγόροι που κατέχουν άλλη έµµισθη θέση κατά  την έννοια των σχετικών διατάξεων 
του Κώδικα ∆ικηγόρων, µπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, εάν συνυποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να δηλώνουν ότι, εφόσον προσληφθούν στο Εθνικό  
Κέντρο Αποκατάστασης Θα παραιτηθούν από  την άλλη έµµισθη Θέση. Στην περίπτωση 
αυτή  δεν µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν δεν προσκοµίσουν βεβαίωση του 
εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από  την έµµισθη 
Θέση τους ή  έπαυσαν να αναλαµβάνουν υποθέσεις ή  να λαµβάνουν περιοδική  αµοιβή. 
Από  την τελευταία περίπτωση εξαφούνται οι υποθέσεις που έχει αναλάβει ο 
επιλεγείςίείσα και βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Φωτοανείγραφα των τίτλων σπουδών και γνώσης ξένων γλωσσών. Για τίτλους που 
αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, υποβάλλεται επικυρωµένο αντίγραφο της πράξης 
αναγνώρισης από  τον ∆ΟΑΤΑΠ. Τα συνταγµένα σε ξένη γλώσσα προσκοµίζονται σε 
νόµιµη µετάφραση. 
Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 
Πιστοποιητικό  στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' ή  νόµιµης απαλλαγής (για τους 
άρρενες υποψηφίους). 
Βιογραφικό  σηµείωµα, συνοδευόµενο από  αποδεικτικά  έγγραφα για την επιστηµονική, 
επαγγελµατική  και διοικητική  δράση και εµπειρία. 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην υπ" 
αριθµ.9362/05-05-2006 (ΦΕΚ Β"561/2006) ΚΥΑ. 
Υπεύθυνη δήλωση µε αναφορά  στην πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή  των όρων της 
προκήρυξης. 

Εάν οι υποψήφιοι/ες δεν προσκοµίσουν, τα απαιτούµενα, κατά  περίπτωση δικαιολογητικά, 
δεν λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα ή  οι ιδιότητες που δηλώνουν µε την αίτηση 
συµµετοχής τους στη διαδικασία. 
Ειδικότερα, υποβάλλονται ευκρινείς φωτοτυπίες τίτλων σπουδών και ξένης γλώσσας. Αν ο 
βασικός ή  µεταπτυχιακός τίτλος έχει αποκτηθεί  στην αλλοδαπή, απαιτείται µόνον πράξη 
αναγνώρισης του τίτλου από  το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή  Πιστοποιητικό  Αναγνώρισης από  τον ∆ΟΑΤΑΠ 
περί  ισοτιµίας που να έχει εκδοθεί  µέχρι την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής 
των αιτήσεων και σε περίπτωση που από  την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το 
γνωστικό  αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από  το Πανεπιστήµιο που χορήγησε τον τίτλο, 
η οποία να καθορίζει το γνωστικό  αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή  της. Στις 
περιπτώσεις που η ισοτιµία ή  ισοτιµία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής 
αναγνωρίζεται µόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος µεταπτυχιακού  
διπλώµατος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιµία του µεταπτυχιακού  διπλώµατος, και εποµένως 
δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος. Στην περίπτωση που ο µεταπτυχιακός τίτλος 
συµπληρώνει ή  ενσωµατώνεται στο βασικό, δεν λογ ίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος. 
Τίτλοι, πιστοποιητικά  και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από  την προκήρυξη, 
πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένα στην ελληνική  γλώσσα. Η επίσηµη µετάφρασή  
τους γ ίνεται από  αρµόδια κατά  τον νόµο αρχή  του Υπουργείου Εξωτερικών ή  την Πρεσβεία 
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ή  το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή  από  δικηγόρο ή  από  άµισθο διερµηνέα 
διορισµένο βάσει του Ν.148.26.12.1913/01.02.1914. Ειδικώς όµως µε τον «Κώδικα 
∆ικηγόρων» µεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από  δικηγόρο µετά  την 
27.09.2013, γ ίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή  γνώση 
της γλώσσας από  και προς την οποία µετέφρασε. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά  και 
βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά  αποδεκτά  σε ευκρινή  φωτοανείγραφα από  αντίγραφα 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί  από  αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί  από  δικηγόρο. 
Γίνονται υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα από  αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί  από  δικηγόρο. 
Τίτλοι, πιστοποιητικά  και βεβαιώσεις της ηυεδαπήc  όσον αφορά  δηµόσια έγγραφα, δηλ. 
έγγραφα που έχουν εκδοθεί  από  τις υπηρεσίες και φορείς του δηµοσίου και του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (π.χ. τίτλοι σπουδών-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κ.λ.π.) 
υποβάλλονται και γ ίνονται υποχρεωτικά  αποδεκτά  σε ευκρινή  φωτοαντίγραφα των 
πρωτότυπων εγγράφων ή  των ακριβών. Όσον αφορά  ιδιωτικά  έγγραφα, υποβάλλονται και 
γ ίνονται υποχρεωτικά  αποδεκτά  σε ευκρινή  φωτοαντίγραφα από  αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί  από  δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή  
φωτοαντίγραφα από  τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από  
υπηρεσίες και φορείς του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

0 επιτυχών/ούσα Θα πρέπει να µην έχει τα κωλύµατα διορισµού  που ισχύουν για τους 
προσλαµβανόµενους στο Ελληνικό  ∆ηµόσιο και θα πρέπει να καταθέσει κατά  το χρόνο 
διορισµού  του/της στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού  του Νοσοκοµείου τα 
δικαιολογητικά  του διορισµού  που προβλέπονται από  τις ισχύουσες διατάξεις. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν: την αίτηση 
υποψηφιότητας µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική  προθεσµία τριάντα 
(30) ηµερών από  την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης σε 
µία ηµερήσια εφηµερίδα που εκδίδεται στη έδρα του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών είτε 
α) αυτοπροσώπως ή  µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από  αυτούς πρόσωπο - εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή  τους Θεωρηµένη από  δηµόσια αρχή  είτε β) 
ταχυδροµικά  µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικό  Κέντρο 
Αποκατάστασης, Γραµµατεία ∆ιοίκησης, Σπ. Θεολόγου 1 & Λ. Φυλής 8° στάση, Τ.Κ. 13122, 
'Ιλιον Αττικής, τηλ.: 213 2015252,372, e-mail: ekagramds@0180.syzefxis.gov.gr  κατά  τις 
εργάσιµες ηµέρες και από  ώρα 8:00 π.µ. έως 14.30 µ.µ. Η αίτηση υποψηφιότητας Θα 
συνοδεύεται από  εσώκλειστο φάκελο, ο όποιος θα φέρει την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων 
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά  την 
αποσφράγισή  του επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου/ας. 

∆. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η επιλογή  θα γ ίνει από  Πενταµελή  Επιτροπή, σύµφωνα µε την περ.γ της παρ.2 του 
άρθρου 43 του Κώδικα ∆ικηγόρων, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.7 του άρθρου 60 
του Ν.4370/2016 και η οποία Θα αποτελείται από: 
α) "Ενα (1) µέλος του Νοµικού  Συµβουλίου του Κράτους µε βαθµό  τουλάχιστον ∆ικαστικού  
Πληρεξουσίου Α' Τάξεως ή  τον νόµιµο αναπληρωτή  του, που ορίζεται από  τον Πρόεδρο 
του Νοµικού  Συµβουλίου του Κράτους. 
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β) Τρείς (3) δικηγόρους, από  τους οποίους ο ένας µε 15ετή  τουλάχιστον ευδόκιµη 
δικηγορική  υπηρεσία, που ορίζονται από  το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο του ∆ικηγορικού. 

Συλλόγου Αθηνών. 
γ) 'Εναν (1) εκπρόσωπο του Νοσοκοµείου µε τον αναπληρωτή  του. Προς τούτο ορίζεται ο 
κοινός ∆ιοικητής του ΓΝΑ «ΚΑΤ ΕΚΑ» κος Ιωάννης Ηλιόπουλος, µε αναπληρώτριά  του την 
Αν. Προϊσταµένη Υπ/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού  του ΕΚΑ κα Χρυσή  Λαµπίρη. 

Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί  το µέλος του Νοµικού  Συµβουλίου του Κράτους 
ή  ο νόµιµος αναπληρωτής του, ενώ  καθήκοντα γραµµατέως έχουν ανατεθεί  µε την 
υπ'αριθ.πρωτ.3617/12.05.2021 Απόφαση του Κοινού  ∆ιοικητή  ΓΝΑ υΚΑΤ-ΕΚΑ» στην Αν. 
Προϊσταµένη του Τµήµατος Γραµµατείας του ΕΚΑ κα Ζαφειρία ∆ασκαλοπούλου, µε 
αναπληρώτρια την υπάλληλο της ∆ιοικητικής-Οικονοµικής Υπηρεσίας κα Αικατερίνη 
Κρούνη,. 
Η επιτροπή  εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά  των υποψηφίων και τους καλεί  σε 
ατοµική  συνέντευξη. Μέσα σε ένα (1) µήνα το πολύ  από  την τελευταία ατοµική  συνέντευξη 
εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση µε την σειρά  αξιολόγησης των υποψηφίων. 
Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική  και ισχύει για την κατάληψη της Θέσης που 
προκηρύχθηκε. Μέσα σε ένα(1) µήνα από  τη δηµοσίευση της απόφασης, το Νοσοκοµείο 
οφεUει να προσλάβει τον/την επιτυχόντα/ούσα και να γνωστοποιήσει στο ∆ικηγορικό  
Σύλλογο Αθηνών την ανάληψη υπηρεσίας. 
Η προκήρυξη αυτή  Θα δηµοσιευθεί  µε πρόσκληση για την υποβολή  υποψηφιοτήτων στην 
ηµερήσια εφηµερίδα Αθηνών «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και θα αναρτηθεί  στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα 
ανακοινώσεωνκαισιωιστόισrτοτου Νσσοκοµείου (hthx✓/ekahosp.woniρress.00mΏ. 
Περίοδος υποβολής των υποψηφιοτήτων από  11/06/2021 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
προκήρυξης στην εφηµερίδα 10/06/2021) έως 20/07/2021. 

Κοινοποίηση: 
- Πρόεδρο του Νοµικού  Συµβουλίου του Κράτους προκειµένου να ορίσει µέλος του Ν.Σ.Κ. 
µε βαθµό  τουλάχιστον ∆ικαστικού  Πληρεξουσίου Α' Τάξεως, ως Πρόεδρο της επιτροπής 
επιλογής νια την συγκεκριµένη προκήρυξη 
- Πρόεδρο του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών προκειµένου να ορισθούν από  το ∆Σ αυτού  
οι τρεις δικηγόροι, µέλη της επιτροπής επιλογής για την συγκεκριµένη προκήρυξη 
-Κατάστηµα του Πρωτοδικείου Αθηνών (µε επιµέλεια τοιχοκόλλησης της παρούσας) 
-Γραφεία ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών (µε επιµέλεια τοιχοκόλλησης της παρούσας) 
-∆ΙΑΥΓΕΙΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α'/112) 

-στην ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού  ΝΠ Τµήµα Β' του Υπουργείου Υγείας 
[prosop_ηρ_b@ moh.gov.gr] 

- 1° ΥΠΕ προκειµένου να αναρτηθεί  στον ιστότοπό  της 
-πίνακας Ανακοινώσεων και ιστότοπος του Νοσοκοµείου 

0 ΚΟΙΝΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ» 

ΙΩΑΝΝΗΣΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
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