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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ»

ΑΔΑ: 6ΑΥΙ46906Ψ-ΣΙΒ

Νίκαια: 02-07-2020
Αρ. Πρωτ.: 29461

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ με αριθμ. πρωτ. 28781 /30-06-2020 (2η ορθή επανάληψη)
για την πρόσληψη ΔΥΟ (2) θέσεων Δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»Γ.Ν.Δ.Α.«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
Ανακοινώνει
Την προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων, ένας παρ’ Αρείω
Πάγω και ένας παρ’ Εφέταις, στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος
Παντελεήμων»-Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» με σχέση
έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία σύμφωνα με τον ν.4194/2013 «Κώδικας
Δικηγόρων», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Γίνεται ορθή επανάληψη
της περίληψης προκήρυξης υπ’αριθμ. 25587/11-06-2020 ως προς το κύριο προσόν
της εντοπιότητος που πλέον είναι προσόν επικουρίας, την προθεσμία υποβολής
αιτήσεων των ενδιαφερομένων, βάσει του ν.4194/2013 άρθρο 43 παρ.2 εδ.α, σε 30
ημέρες από την τελευταία δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα και ως προς το αριθμό
πρωτοκόλλου της δημοσιευθείσας προκηρύξεως, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ):
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισοτίμου και αντιστοίχου πτυχίου Νομικής Πανεπιστημιακής Σχολής
της αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένου.
2. Να είναι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω και παρ’ Εφέταις, μέλη Δικηγορικού Συλλόγου.
3. Ο επιλεγείς θα πρέπει πριν το διορισμό του να έχει εγγραφεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς
ή Αθηνών.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων
Επίσης θα συνεκτιμηθούν:
1. Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών.
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Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
2. Εμπειρία επαγγελματική, δικαστηριακή και παροχής νομικών συμβουλών. Η εμπειρία
αποδεικνύεται με αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις και κάθε άλλο
πρόσφορο μέσο, χωρίς να αρκεί μόνο η εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο.
3. Η επαγγελματική εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων που αφορούν ΝΠΔΔ, (Νοσοκομεία) η
οποία αποδεικνύεται με συμβάσεις εργασίας, αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα,
γνωμοδοτήσεις και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
4. Γνώση του Δικαίου της Υγείας, του Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, Υπαλληλικού Δικαίου,
Δικαίου Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Επίσης θα συνεκτιμηθεί και η
γνώση του Δικαίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.
5. Η εντοπιότητα του υποψηφίου για την περιοχή του νομού Αττικής πλην νήσων.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη:
1) Η προσωπικότητα του υποψηφίου, μέσω προσωπικής συνέντευξης.
2) Η επιστημονική τους κατάρτιση,
3) Η εξειδίκευση στον χειρισμό υποθέσεων Νοσοκομείων, λοιπών ΝΠΔΔ ή Δημοσίων
Οργανισμών.
4) Η επαγγελματική πείρα στον χειρισμό υποθέσεων εκτός Νοσοκομείων, λοιπών ΝΠΔΔ ή
Δημοσίων Οργανισμών.
5) η αποδεδειγμένη γνώση α. μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής και
β. η χρήση Η/Υ.
6) η οικογενειακή τους κατάσταση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ), των
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση
Η κατάταξη των υποψηφίων που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία
πρόσληψης καθορίζεται από τα κριτήρια που αναγράφονται ανωτέρω στην ενότητα
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ της παρούσας Ανακοίνωσης.
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Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής θα αναρτηθεί στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στη
Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας προκειμένου να αναρτηθεί στον
ιστότοπό της, ενώ επίσης θα σταλεί στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους ώστε να ορίσει μέλος του Ν.Σ.Κ. με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού
Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως, καθώς και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου
Πειραιά και θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιά και στα
γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Δ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3 Τ.Κ. 18454 ΝΙΚΑΙΑ
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου - Γραφείο
Πρωτοκόλλου υπόψη κας ΚΑΒΑΡΝΟΥ Γ. τηλ. 213-2077459
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 των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (30) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ» ή της ανάρτησής της στα
καταστήματα της υπηρεσίας μας (Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.
Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ») καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων
του Πρωτοδικείου Πειραιώς και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι,
κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γ.Ν.Δ.Α.
«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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