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                    ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

Για τθν πλιρωςθ με επιλογι, μίασ (1) κζςθσ δικθγόρου παρϋ Αρείω Πάγω, με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ 

για το Γ.Ν. Παίδων Πεντζλθσ 

 
Ο Κοινόσ Διοικητήσ των διαςυνδεόμενων Νοςοκομείων «Γ.Ν. Αττικήσ ιςμανόγλειο- Αμαλία 
Φλζμιγκ» και «Γ.Ν. Παίδων Πεντζλησ» ζχοντασ υπόψη: 
1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 42,43,44,45 & 46 του N.4194/2013 (Α’ 208) «Κϊδικασ Δικθγόρων», 

όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν και του αρ.2 παρ.2 περ.ιβ του ν.4765/2021 (Α’ 6). 
2. Σισ διατάξεισ του Ν.3528/2007 (Α’ 26) όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
3. Tο άρκρο 14 των Οργανικϊν διατάξεων του Γ.Ν. Παίδων Πεντζλθσ  (ΦΕΚ 3428/24.12.12 τ.Βϋ) όπωσ 

ιςχφουν, ςτισ οποίεσ προβλζπεται μία (1) κζςθ δικθγόρου (παρϋ Αρείω Πάγω) με ςχζςθ ζμμιςκθσ 
εντολισ, θ οποία είναι κενι. 

4. Σθν υπϋ αρικμ. 04/14.04.2021 (Θζμα 155ο) απόφαςθ του ενιαίου Δ.. των διαςυνδεόμενων 
Νοςοκομείων «Γ.Ν. Αττικισ ιςμανόγλειο- Αμαλία Φλζμιγκ» και «Γ.Ν. Παίδων Πεντζλθσ» ςχετικά 
με τθν ζγκριςθ πρόςλθψθσ ενόσ (1) δικθγόρου παρϋ Αρείω Πάγω, με ζμμιςκθ εντολι ςτο 
Γ.Ν.Παίδων Πεντζλθσ (ΑΔΑ: Ω2Η4690Ω5-ΕΩΙ). 

5. Σθν υπϋαρικ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./85/8159/14-07-22/31-08-2022 (Ορκι Επανάλθψθ) Απόφαςθ τθσ 
Επιτροπισ τθσ Π.Τ.. 33/2006 (ΦΕΚ Α’ 280, αρ.2 παρ.1), θ ιςχφσ τθσ οποίασ παρατάκθκε με τισ 
διατάξεισ τθσ Π.Τ.. 56/21.12.21 (ΦΕΚ 254/Α’/28.12.21), αναφορικά με τθν ζγκριςθ για τθν κίνθςθ 
των διαδικαςιϊν πλιρωςθσ οκτϊ (8) κζςεων Δικθγόρων, με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ, ςε φορείσ 
αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Τγείασ. 

6. Σθν υπ’ αρικμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.89172/27.12.2019 Απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ (ΦΕΚ 1110/30-12-
2019 τ.Τ.Ο.Δ.Δ.) περί διοριςμοφ του Διοικθτι. 

7. Σισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ ςτο «Γ.Ν.Παίδων Πεντζλθσ», που κακιςτοφν αναγκαία τθν κάλυψθ τθσ 
προβλεπόμενθσ οργανικισ κζςθσ δικθγόρου με ζμμιςκθ εντολι. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 
 

τθν πλιρωςθ μιασ (1) κζςθσ δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, πλιρουσ απαςχόλθςθσ, με ζμμιςκθ εντολι, 
κατόπιν επιλογισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 43 του ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α'/2013).  
 
Σο αντικείμενο τησ απαςχόληςησ: 

 Ο Δικθγόροσ αναλαμβάνει να παρζχει ςτο Νοςοκομείο, κάκε υπθρεςία ςυνδεόμενθ με το 
επάγγελμα και τθν ιδιότθτά του ωσ δικθγόρου, ςε κάκε υπόκεςθ αυτοφ, οποιαςδιποτε φφςεωσ,  
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δικαςτικισ ι εξϊδικθσ προσ εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων του Νοςοκομείου, τθν                                                         
παρακολοφκθςθ και  υποβολι ζγγραφων ειςθγιςεων για τα ηθτιματα που αφοροφν τα 
κλθροδοτιματα, τα μίςκια, τθν αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ του Νοςοκομείου και γενικά όςων 
υποκζςεων του Νοςοκομείου υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα Δικθγόρου, οπουδιποτε εντόσ 
Ελλάδοσ, τθν παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν και γνωμοδοτιςεων για τθ διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ 
των διοικθτικϊν πράξεων των οργάνων διοίκθςθσ του Νοςοκομείου και των επί μζρουσ 
Τπθρεςιϊν, τθν επεξεργαςία και νομικό ζλεγχο των ςυμβάςεων που ςυνάπτει το Νοςοκομείο προσ 
τρίτουσ και των προκθρφξεων για τθν ανάκεςθ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ, τθν 
εκπροςϊπθςθ του Νοςοκομείου ςτα δικαςτιρια κάκε βακμοφ, φφςεωσ και αρμοδιότθτασ κακϊσ 
και ενϊπιον Διοικθτικϊν Αρχϊν, τθν τιρθςθ αρχείου εντόσ του νοςοκομείου με προςωπικι 
ευκφνθ για κάκε υπόκεςθ που διεκπεραιϊνει και ςτθν παροχι κάκε είδουσ νομικϊν υπθρεςιϊν, 
για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του «Γ.Ν. Παίδων Πεντζλθσ». 

 
Ο δικθγόροσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτο Γραφείο τθσ Ζδρασ του Νοςοκομείου 
(Ιπποκράτουσ 8, Π. Πεντζλθ Σ.Κ. 15236), με τθν τιρθςθ των διατάξεων του Κϊδικα Δικθγόρων. 
 
Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ: 
Οι υποψιφιοι για τθν πιο πάνω κζςθ πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 
1. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ. 
2. Να είναι Δικθγόροι παρ' Αρείω Πάγω, μζλθ του οικείου τουσ Δικθγορικοφ υλλόγου. 
3. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικοφ Σμιματοσ Νομικισ χολισ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ 
ςτθν Ελλάδα ι ιςότιμου και αντίςτοιχου πτυχίου Νομικισ Πανεπιςτθμιακισ χολισ τθσ αλλοδαπισ 
νόμιμα αναγνωριςμζνου. 
4. Να ζχουν εμπειρία ςε κζματα που αφοροφν τα Νοςοκομεία και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. ιδιαίτερα του 
Τπουργείου Τγείασ, το Διοικθτικό Δίκαιο για υπαλλθλικζσ υποκζςεισ, τθσ Νομοκεςίασ περί του 
Κανονιςμοφ Προμθκειϊν Ν.Π.Δ.Δ. και ςφναψθσ διοικθτικϊν ςυμβάςεων κακϊσ και ςε ολόκλθρο το 
φάςμα των υποκζςεων του αςτικοφ δικαίου. 
5. Η εμπειρία κα αποδεικνφεται με κάκε πρόςφορο ζγγραφο, όπωσ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ, δικόγραφα, 
δικαςτικζσ αποφάςεισ, υπομνιματα, γνωμοδοτιςεισ, και οποιοδιποτε ζγγραφο αποδεικνφει 
πραγματικι απαςχόλθςθ με τα άνω κζματα, λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ και τθσ ιδιαίτερθσ φφςθσ των 
υποκζςεων που απαςχολοφν το Νοςοκομείο, ωσ νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου με ςτόχο τθν 
εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 
6. Να ζχουν εκπλθρϊςει (οι άνδρεσ) τισ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ τουσ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα 
και οριςτικά από αυτζσ, να μθν είναι ανυπότακτοι και να μθν ζχουν καταδικαςκεί για λιποταξία με 
τελεςίδικθ απόφαςθ. 
7. Να μθν υπάρχει κϊλυμα από ποινικι καταδίκθ ι υποδικία ι απαγόρευςθ ι δικαςτικι αντίλθψθ. 
8. Να ζχουν τθν υγεία και φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων 
τθσ κζςθσ. 

 
Κρίςιμοσ χρόνοσ για τον ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων είναι ο 
χρόνοσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι των αιτιςεων. 
Επικυμθτι είναι θ φπαρξθ διοικθτικισ εμπειρίασ, που να προκφπτει ιδίωσ από τθν κατοχι κζςεων 
ευκφνθσ ςτο Δθμόςιο τομζα και ςυμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα κάκε τφπου, θ οποία να 
αποδεικνφεται από οποιοδιποτε ςχετικό ζγγραφο δυνάμενο να αποδείξει τθν ανωτζρω ςχετικι 
εμπειρία, λόγω τθσ φφςεωσ των κακθκόντων τθσ υπό πλιρωςθ κζςεωσ και τθσ πολυπλοκότθτασ των  
υποκζςεων. 
 
Για τθν επιλογι και πρόςλθψθ λαμβάνονται υπόψθ, θ προςωπικότθτα του υποψθφίου, θ εν γζνει 
επιςτθμονικι του κατάρτιςθ, θ επάρκειά του, θ εξειδίκευςι του ςτο αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ, θ 
επαγγελματικι του πείρα ιδίωσ ςτον χειριςμό διοικθτικϊν υποκζςεων τόςο ενϊπιον των Διοικθτικϊν 
Αρχϊν όςο και ενϊπιον των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων, θ οικογενειακι κατάςταςι του, θ πρόβλεψθ τθσ 
εξζλιξισ του και ςυνεκτιμάται θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν. 
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Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ των παραπάνω κριτθρίων για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του 
νοςοκομείου, λαμβανομζνθσ ωσ βάςθσ τθσ μονάδασ (1), κακορίηονται ωσ εξισ: 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ        ΤΝΣΕΛΕΣΗ (ΣΑ 100) 

1. Προςωπικότθτα του υποψθφίου 10 

2. Επιςτθµονικι κατάρτιςθ 
• Σίτλοσ ςπουδϊν  τθσ θµεδαπισ ι αναγνωριςµζνοσ  
ιςότιµοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ 
• Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςυναφισ µε το 
αντικείµενο απαςχόλθςθσ 
 

 
 

10 

3. Εξειδίκευςθ αντικειµζνου (χειριςµόσ υποκζςεων 
νοςοκοµείων και λοιπϊν Ν.Π.Δ.Δ. ι δθµόςιων 
οργανιςµϊν) 

35 

4. Επαγγελµατικι πείρα/επάρκεια/διοικθτικι εµπειρία 
(επίπεδο προαγωγισ, ζτθ άςκθςθσ δικθγορίασ, 
δικόγραφα για υποκζςεισ ςυναφείσ µε Ν.Π.Δ.Δ. κ.ά) 
 

 
30 

5. Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν 3 

6. Οικογενειακι κατάςταςθ 2 

7. Πρόβλεψθ εξζλιξθσ υποψθφίου 10 

 
 
Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ – Προθεςμία: 
 
Οι υποψιφιοι πρζπει να αποςτείλουν με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςε κλειςτό φάκελο, ςτο Γ.Ν. Παίδων 
Πεντζλησ (Ιπποκράτουσ 8, Π. Πεντζλη Σ.Κ. 15236), ςε αποκλειςτικι προθεςμία τριάντα (30) ημερϊν 
από την επομζνη τησ τελευταίασ δημοςίευςησ τησ προκήρυξησ ςτον ημερήςιο τφπο, αίτθςθ 
υποψθφιότθτασ, ςυνοδευόμενθ από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 
 
α. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ, ςτθν οποία κα απαρικμοφνται τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά. 
β. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι ελλείψει ταυτότθτασ, 
φωτοαντίγραφο των κρίςιμων ςελίδων του διαβατθρίου (δθλ. αυτϊν όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και 
τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου). 
γ. Πιςτοποιθτικό του οικείου Δικθγορικοφ υλλόγου, από το οποίο να προκφπτει θ θμερομθνία 
εγγραφισ ςτον φλλογο και ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει τιμωρθκεί πεικαρχικά και δεν κατζχει άλλθ 
ζμμιςκθ κζςθ. 
δ. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν είναι ζμμιςκοσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 42 του κϊδικα, από τθν 
οποία προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δικθγόροσ δεν παρζχει τισ υπθρεςίεσ του, αποκλειςτικά ι 
ςυςτθματικά με αμοιβι κατά υπόκεςθ ςε άλλο νομικό πρόςωπο του δημόςιου τομζα και δεν 
λαμβάνει πάγια περιοδικι αμοιβι από νομικό πρόςωπο του εν ευρεία ι εν ςτενι ζννοια δθμοςίου 
τομζα. Δικθγόροι που κατζχουν άλλθ ζμμιςκθ κζςθ ι που παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε άλλο 
νομικό πρόςωπο του δθμόςιου τομζα (εν ςτενι και εν ευρεία ζννοια), μποροφν να υποβάλουν 
υποψθφιότθτα, εάν ςυνυποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ, με τθν οποία να δθλϊνουν ότι, εφόςον 
προςλθφκοφν ςτο Γ.Ν. Παίδων Πεντζλθσ, κα παραιτθκοφν από τθν άλλθ ζμμιςκθ κζςθ ι κα πάψουν 
να αναλαμβάνουν υποκζςεισ άλλου νομικοφ προςϊπου ι να λαμβάνουν πάγια αμοιβι από νομικό 
πρόςωπο του δθμόςιου τομζα (εν ςτενι και εν ευρεία ζννοια). τθν περίπτωςθ αυτι, δεν μποροφν να 
αναλάβουν υπθρεςία αν δεν προςκομίςουν βεβαίωςθ του νομικοφ προςϊπου, ςτο οποίο παρζχουν 
τισ υπθρεςίεσ τουσ, ότι παραιτικθκαν από τθν ζμμιςκθ κζςθ τουσ ι ζπαψαν να αναλαμβάνουν 
υποκζςεισ ι να λαμβάνουν περιοδικι αμοιβι. 
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ε. φωτοαντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν και τυχόν ξζνθσ γλϊςςασ. Για τίτλουσ που αποκτικθκαν 
ςτθν αλλοδαπι υποβάλλεται και επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ από τον ΔΟΑΣΑΠ. 
Σα ςυνταγμζνα ςε ξζνθ γλϊςςα προςκομίηονται ςε νόμιμθ μετάφραςθ. 
ςτ. Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ. 
η. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 
θ. Πιςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου γενικισ χριςθσ. 
κ. Πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ τφπου Α', ι νόμιμθσ απαλλαγισ (για τουσ άνδρεσ 
υποψιφιουσ). 
ι. Βιογραφικό ςθμείωμα ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα για τθν επιςτθμονικι, 
επαγγελματικι και διοικθτικι του δράςθ και εμπειρία. 
Εάν δεν ζχουν επιςυναφκεί ςτθν αίτθςθ τα παραπάνω δικαιολογθτικά, ο υποψιφιοσ τίκεται εκτόσ 
διαδικαςίασ και θ αίτθςι του απορρίπτεται. τθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ, 
το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο 
οποίοσ, μετά τθν αποςφράγιςι του, επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ του υποψθφίου. 
 
Επιςθμαίνουμε ότι θ Προκιρυξθ κα δθμοςιευκεί ςε δφο θμεριςιεσ εφθμερίδεσ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ 
ΝΕΑ). 
τον ιςτότοπο του Νοςοκομείου (www.paidon-pentelis.gr) κα αναρτθκεί ςχετικι ανακοίνωςθ με τισ 
οριςτικζσ θμερομθνίεσ υποβολισ αιτιςεων προσ εξυπθρζτθςθ των υποψθφίων. 
 
Λοιπζσ πληροφορίεσ 
Ο προςλθφκείσ δικθγόροσ κα υπάγεται οργανικά ςτο Γ.Ν. Παίδων Πεντζλησ και κα ακολουκεί τθν 
προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία υπθρεςιακι εξζλιξθ. 
Οι όροι αμοιβισ του κακορίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 9 του ν. 
4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 τεφχοσ Πρϊτο) και υπόκειται ςτθν αςφάλιςθ του Σαμείου Νομικϊν 
και λοιπϊν νόμιμων κρατιςεων. 
Η ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτθ διαδικαςία επιλογισ, προχποκζτει ανεπιφφλακτα αποδοχι των 
όρων τθσ προκιρυξθσ. 
Η επιλογή θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 43 παρ. 2Β του 
ν.4194/2013, όπωσ ζχει τροποποιηθεί με τισ διατάξεισ του άρθρου 60 του ν. 4370/2016 και ιςχφει 
και η οποία θα αποτελείται από: 
α. Ζνα μζλοσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ με βακμό τουλάχιςτον Δικαςτικοφ Πληρεξουςίου 
Α' Σάξεωσ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίηεται από τον Πρόεδρο του Νομικοφ υμβουλίου 
του Κράτουσ. 
β. Σρεισ (3) Δικθγόρουσ, από τουσ οποίουσ ο ζνασ με  δεκαπενταετι (15ετι) τουλάχιςτον ευδόκιμθ 
δικθγορικι υπθρεςία, που ορίηονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του Δικθγορικοφ υλλόγου Ακθνϊν. 
γ. Ζναν (1) εκπρόςωπο του νοςοκομείου με τον αναπλθρωτι του. Προσ τοφτο ορίηεται ο Κοινόσ 
Διοικθτισ των διαςυνδεόμενων Νοςοκομείων «Γ.Ν. Αττικισ ιςμανόγλειο- Αμαλία Φλζμιγκ» και «Γ.Ν. 
Παίδων Πεντζλθσ» κ. Δαλαΐνασ Ηλίασ, με αναπλθρϊτριά του τθν Αναπλθρϊτρια Διοικιτρια του 
Γενικοφ Νοςοκομείου Παίδων Πεντζλθσ κα. Κατοίκου Ευςταθία. 
Κακικοντα Προζδρου τθσ Επιτροπισ αςκεί το μζλοσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ ι ο 
νόμιμοσ αναπλθρωτισ του και κακικοντα γραμματζα τθσ Επιτροπισ κα αςκιςει θ υπάλλθλοσ του 
νοςοκομείου, του κλάδου ΣΕ Διοίκθςθσ Μονάδων Τγείασ και Πρόνοιασ κα. Κονιαρζλλθ Μυρςίνθ, με 
αναπλθρϊτριά τθσ τθν υπάλλθλο του νοςοκομείου, κλάδου ΔΕ Διοικθτικϊν-Γραμματζων κα. κόνδρα 
Αιμιλία. 
Η Επιτροπι κα εξετάςει τισ αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων και κα τουσ καλζςει ςε 
ατομικι ςυνζντευξθ. 
Μζςα ςε ζναν μινα το πολφ από τθν τελευταία ατομικι ςυνζντευξθ, θ επιτροπι κα εκδϊςει 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ με τθ ςειρά αξιολόγθςθσ των υποψθφίων. Η απόφαςθ τθσ Επιτροπισ είναι 
υποχρεωτικι για το νοςοκομείο και ιςχφει μόνο για τθ κζςθ που προκθρφχτθκε. Σο νοςοκομείο 
οφείλει μζςα ςε ζναν μινα από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ να προςλάβει τον επιτυχόντα ςε κενι 
κζςθ και να γνωςτοποιιςει ςτον Δικθγορικό φλλογο Ακθνϊν τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ. 
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Ο επιτυχϊν κα πρζπει να μθν ζχει τα κωλφματα διοριςμοφ, που ιςχφουν για τουσ προςλαμβανόμενουσ 
ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο και κα πρζπει να κατακζςει κατά τον χρόνο διοριςμοφ του ςτο Γ.Ν. Παίδων 
Πεντζλθσ τα δικαιολογθτικά διοριςμοφ που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
Πληροφορίεσ θα δίνονται από το Σμήμα Διαχείριςησ Ανθρϊπινου Δυναμικοφ του Νοςοκομείου τηλ. 
2132052506, 516, 257 τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και τισ ϊρεσ από 12:00 μζχρι 14:00. 

 
 

 
  Ο Κοινόσ Διοικητήσ 

 
 
 

                                                                                  Δαλαΐνασ Ηλίασ 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηςη: 
1. Πρόεδρο του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ (Ακαδθμίασ 68 & Χαρ. Σρικοφπθ, Ακινα ΣΚ 106 78 και 

e-mail:info@nsk.gr), προκειμζνου να ορίςει µζλοσ του Ν..Κ. µε βακμό τουλάχιςτον Δικαςτικοφ 
Πλθρεξουςίου Αϋ Σάξεωσ  ι το νόμιμο αναπλθρωτι του, ωσ Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Επιλογισ  

2. Δικθγορικό φλλογο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 60, Ακινα ΣΚ 10679 και e-mail: info@dsa.gr), προκειμζνου να 
οριςκοφν από το Δ.. αυτοφ οι τρείσ δικθγόροι ωσ µζλθ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ  

3. το κατάςτθμα του Πρωτοδικείου Ακθνϊν, Πρϊθν χολι Ευελπίδων, Ακινα ΣΚ 113 62 - τοιχοκόλληςη 
4. Πρόεδρο Δικθγορικοφ υλλόγου Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 60) - τοιχοκόλληςη 
5. τθν ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.3861/2010 (Α'112).  
6. τθν Ηλεκτρονικι Δ/νςθ prosop_np_b@moh.gov.gr του Τπουργείου Τγείασ.  
7. τθν 1θ ΤΠΕ Αττικισ προκειμζνου να αναρτθκεί ςτον ιςτότοπό τθσ. 
8. Η Προκιρυξθ δθμοςιεφεται για τθν υποβολι υποψθφιοτιτων ςε δφο θμεριςιεσ εφθμερίδεσ τθσ 

Ακινασ 
 

Εςωτερική Διανομή : 
-Σμθματάρχθ Γραμματείασ, (προκειμζνου να επιμελθκεί τθν τοιχοκόλλθςθ τθσ προκιρυξθσ ςτο 
κατάςτθμα του Πρωτοδικείου Ακθνϊν –Ευελπίδων 14 και ςτα γραφεία του Δικθγορικοφ υλλόγου 

Ακθνϊν – Ακαδθμίασ 60, ανάρτθςθ ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων του νοςοκομείου ) 
1. Γρ. Διοικθτι 
2. Γρ. Αν. Διοικιτριασ 

3. Γρ. Διευκφντριασ Διοικθτικισ-Οικονομικισ Τπθρεςίασ 
4. Γρ. Τποδιευκυντι Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ 

5. Σμιμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
6. Σμιμα Οργάνωςθσ & Πλθροφορικισ για ανάρτθςθ ςτον ιςτότοπο του νοςοκομείου www.paidon-

pentelis.gr 
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