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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΗ 2θσ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ  «ΚΤΛΙΣΕΙΟ»                                        Αρικμόσ Πρωτοκόλου:20472/16-11-2020 
Σμιμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ                                                              
Σαχ. Δ/νςθ : Ζλενασ Βενιηζλου 2 
Σαχ. Κϊδικασ: 82131 
Σθλζφωνο :2271350108-50254  

 
ΘΕΜΑ:     «ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΜΙΑ (1) ΘΕΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ ΜΕ ΕΜΜΙΘΗ ΕΝΣΟΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  
ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» 

 
 Ο Διοικθτισ Γ.Ν. Χίου «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» 

 
   Εχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007), όπωσ ιςχφουν. 

2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 42, 43, 44 & 45 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/27-9-2013) όπωσ ιςχφουν.  

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 παρ.2, περ. ιβ' του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) όπωσ ιςχφουν. 

4. Σο άρκρο 60 παρ. 7 του Ν. 4370/2016.   

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), όπωσ ιςχφουν.  

6. Σθν αρικ. 9/25-5-2017 Απόφαςθ Δ του Γ.Ν. Χίου  

7. Σον Οργανιςμό του Νοςοκομείου (ΦΕΚ 3461/Β/28.12.2012  και 1145//Βϋ/06-05-2014) 

8. Σθν αρικ. ΔΑΑΔ. 3615/19-1-2018 ζγκριςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ 2θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ Πειραιϊσ 

και Αιγαίου 

9. Σθν με αρικμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ. /137/13753/24-5-2019 ΠΤ με κζμα « Ζγκριςθ για τθν  για τθν κίνθςθ 

των διαδικαςιϊν πλιρωςθσ τεςςάρων (4) κζςεων δικθγόρων με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ ςε φορείσ 

αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Τγείασ.  

10. Σθν με αρικμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.29353/28-05-2019 ζγκριςθ του Τπ. Τγείασ για προκιρυξθ κζςεων 
δικθγόρων με ζμμιςκθ εντολι ςε Νοςοκομεία αρμοδιότθτάσ του.  

 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ  
 

Σθν πλιρωςθ μιασ  (1) κενισ κζςθσ δικθγόρου τουλάχιςτον παρϋ Εφζταισ, ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χίου 
«κυλίτςειο», με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ, με πάγια αντιμιςκία, ςφμφωνα με τον Ν.4194/2013 
«Κϊδικασ Δικθγόρων», όπωσ ιςχφει κάκε φορά.  
 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ  

Σο αντικείμενο τθσ απαςχόλθςισ του δικθγόρου που κα προςλθφκεί κα είναι θ νομικι υποςτιριξθ 
των Τπθρεςιϊν του Γ.Ν. Χίου και θ υπεράςπιςθ των ςυμφερόντων τουσ ενϊπιον των Δικαςτθρίων ι άλλων 
Αρχϊν ςε όλεσ τισ υποκζςεισ τουσ.  
Ενδεικτικά μόνο αναφζρονται:  

1. Θ  παράςταςθ και εκπροςϊπθςθ του Νοςοκομείου ενϊπιον όλων των Δικαςτθρίων κάκε 
βακμοφ και δικαιοδοςίασ, κακϊσ και θ παράςταςθ ενϊπιον των Ελλθνικϊν αρχϊν, των οργάνων 
του και κάκε φφςεωσ επιτροπϊν. 

2. θ άςκθςθ ζνδικων βοθκθμάτων ι άλλων ζνδικων μζςων, ενϊπιον κάκε άλλθσ Αρχισ ι 
Δικαςτθρίου για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων του Νοςοκομείου, ςε οποιοδιποτε 
μζροσ τθσ Ελλάδοσ.  
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3. θ ζρευνα και οι ενζργειεσ που απαιτοφνται για κάκε υπόκεςθ που αφορά τθν 
εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων του Νοςοκομείου.  

4. θ ςφνταξθ ι διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ ι ειςιγθςθ ι υποβολι νομικϊν ςυμβουλϊν για 
τισ πάςθσ φφςεωσ ςυμβάςεισ που ςυνάπτει το Νοςοκομείο, κατόπιν ςυνεργαςίασ με τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ αυτοφ. Να επεξεργάηεται και να προβαίνει ςε νομικό ζλεγχο όλων 
των ςυμβάςεων που ςυνάπτει το Νοςοκομείο με τρίτουσ, κακϊσ και των προκθρφξεων 
του για τθν ανάκεςθ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ.  

5.  Θ νομικι κακοδιγθςθ τθσ Διοίκθςθσ και των Τπθρεςιϊν του Νοςοκομείου με τθν 
παροχι ειςθγιςεων, γνωμοδοτιςεων και γενικά νομικϊν ςυμβουλϊν ςε γραπτά ι 
προφορικά ερωτιματα τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, κακϊσ και θ παράςταςθ ςτισ 
ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου για τθν παροχι νομικϊν 
ςυμβουλϊν, γραπτά ι προφορικά.  

6.  θ επίλυςθ εργατικϊν ι άλλων διαφορϊν με Διοικθτικζσ Αρχζσ ι άλλεσ Τπθρεςίεσ, ςε 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ Ελλάδασ.  

7.  οι δικθγόροι πρζπει να ενθμερϊνουν τουσ εργαηόμενουσ του Νοςοκομείου για τθν 
άςκθςθ των κακθκόντων τουσ εφόςον λάβουν εντολι από τον Διοικθτι ι το Διοικθτικό 
υμβοφλιο  

8.  Γενικότερα θ με κάκε τρόπο υποςτιριξθ από νομικισ πλευράσ τθσ Διοίκθςθσ και των 
Τπθρεςιϊν του Νοςοκομείου. Οι παραπάνω υπθρεςίεσ κα παρζχονται κατά κανόνα ςτο 
Γραφείο τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ του Νοςοκομείου, κακϊσ και ςτα αρμόδια Δικαςτιρια, 
τθρουμζνων πάντοτε των διατάξεων του Κϊδικα των Δικθγόρων.  

9. Θ διοικθτικι ςυνεργαςία με τθν Ενιαία Τπθρεςία τθσ ΤΠΕ για τθ  διατφπωςθ τθσ κοινισ 
γνωμοδοτικισ  άποψθσ ςε νομικά κζματα για τα οποία εποπτεφει θ ΤΠΕ, κατόπιν ςυναπόφαςθσ 
των Διοικθτϊν Νοςοκομείων και ΤΠΕ. 

Οι παραπάνω υπθρεςίεσ κα παρζχονται κακθµερινϊσ µε ςυνεχι παρουςία ςτθν ζδρα του 
Νοςοκομείου, κακϊσ και ςτα αρμόδια Δικαςτιρια, τθρουμζνων πάντοτε των διατάξεων του Κϊδικα 
Δικθγόρων.  

Οι αποδοχζσ του δικθγόρου που κα προςλθφκεί κακορίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων και τθν παρ. 10 του άρκρου 9 του Ν 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 τ. 
α’) και κα υπόκειται ςτθν αςφάλιςθ του Σαμείου Νομικϊν και λοιπϊν νομίμων κρατιςεων. Ο 
δικθγόροσ που κα προςλθφκεί, κα καταλάβει κενι κζςθ του Οργανιςμοφ του Νοςοκομείου και 
κα ακολουκεί τθν προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία υπθρεςιακι εξζλιξθ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  
 
Ο/Θ ενδιαφερόμενοσ/θ για τθν πιο πάνω κζςθ πρζπει απαραιτιτωσ:  

1. Να είναι Ζλλθνασ πολίτθσ.  

2. Να είναι κάτοχοσ πτυχίου Νομικοφ Σμιματοσ Νομικισ χολισ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ 
ςτθν Ελλάδα ι ιςότιμου και αντίςτοιχου πτυχίου Νομικισ Πανεπιςτθμιακισ χολισ τθσ αλλοδαπισ 
νόμιμα αναγνωριςμζνου.  

3. Να είναι δικθγόροσ τουλάχιςτον  παρ’ Εφζταισ,  μζλοσ Δικθγορικοφ υλλόγου. Ο επιλεγείσ κα 
πρζπει πριν τον διοριςμό του να ζχει εγγραφεί ςτον Δικθγορικό φλλογο Χίου.  

4. Να μθν ζχει κϊλυμα από ποινικι καταδίκθ ι υποδικία ι να μθν τελεί υπό δικαςτικι 
ςυμπαράςταςθ. υγκεκριμζνα απαιτείται θ αποδεδειγμζνθ ανυπαρξία με πιςτοποιθτικό του 
οικείου δικθγορικοφ υλλόγου πεικαρχικϊν ποινϊν για οποιοδιποτε κζμα και θ αποδεδειγμζνθ 
ανυπαρξία ποινικισ καταδίκθσ για οποιοδιποτε κζμα, από εκείνα που απαγορεφουν τθν 
πρόςλθψθ δθμόςιων Τπαλλιλων κατά το Ν. 3528/2007 με τθν προςκόμιςθ αποςπάςματοσ 
ποινικοφ μθτρϊου.  

5. Να μθν ζχει κϊλυμα κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα Δικθγόρων.  

6. Οι άντρεσ, μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, να ζχουν εκπλθρϊςει τισ 
ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν νομίμωσ απαλλαγεί από αυτζσ και να μθν είναι 
ανυπότακτοι ι να μθν ζχουν καταδικαςτεί για λιποταξία με τελεςίδικθ απόφαςθ.  
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7. Να ζχει τθν υγεία και φυςικι καταλλθλότθτα που του επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ 
κζςθσ.  

8. Θ εντοπιότθτα του υποψθφίου για τθν περιοχι Χίου, θ οποία αποδεικνφεται από τον τόπο 
κατοικίασ του. 

 
Επίςθσ κα ςυνεκτιμθκοφν:  

1. Μεταπτυχιακόσ ι Διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςυναφισ με το αντικείμενο.  
2.  Επαγγελματικι εμπειρία, δικαςτθριακι και παροχισ νομικϊν ςυμβουλϊν. Θ εμπειρία 

αποδεικνφεται με αποφάςεισ, δικόγραφα, υπομνιματα, γνωμοδοτιςεισ και κάκε άλλο πρόςφορο 
μζςο, χωρίσ να αρκεί μόνο θ εγγραφι ςε Δικθγορικό φλλογο.  

3. Επαγγελματικι εμπειρία ςε χειριςμό υποκζςεων που αφοροφν ΝΠΔΔ, (Νοςοκομεία) θ οποία 
αποδεικνφεται με ςυμβάςεισ εργαςίασ, αποφάςεισ, δικόγραφα, υπομνιματα, γνωμοδοτιςεισ και 
κάκε άλλο πρόςφορο μζςο.  

4.  Γνϊςθ του Δικαίου τθσ Τγείασ, Δθμοςίου και Διοικθτικοφ Δικαίου, Τπαλλθλικοφ Δικαίου, Δικαίου 
Δθμοςίων υμβάςεων Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν. Επίςθσ κα ςυνεκτιμθκεί και θ γνϊςθ 
του Δικαίου για τθν Προςταςία των Προςωπικϊν Δεδομζνων.  
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 
Κατά τθν αξιολόγθςθ κα λθφκοφν υπόψθ:  

1. Θ προςωπικότθτα των υποψθφίων, μζςω προςωπικισ ςυνζντευξθσ.  

2. Θ επιςτθμονικι τουσ κατάρτιςθ.  

3. Θ εξειδίκευςθ ςτον χειριςμό υποκζςεων Νοςοκομείων, λοιπϊν ΝΠΔΔ ι Δθμόςιων Οργανιςμϊν.  

4. Θ επαγγελματικι πείρα ςτον χειριςμό υποκζςεων εκτόσ Νοςοκομείων, λοιπϊν ΝΠΔΔ ι Δθμόςιων 
Οργανιςμϊν.  

5. Θ αποδεδειγμζνθ γνϊςθ μίασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ, κατά προτίμθςθ τθσ Αγγλικισ και θ 
χριςθ  ΘΤ.  

6. Θ οικογενειακι τουσ κατάςταςθ.  

7. Θ προοπτικι επαγγελματικισ τουσ εξζλιξθσ.  
 
Οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των ανωτζρω κριτθρίων κακορίηονται ωσ εξισ:  

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

   
 
Α/Α  

 
 
ΚΡΙΣΘΡΙΟ 

 
 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%)  

Α  Προςωπικότθτα του υποψθφίου  20% 

Β  Επιςτθμονικι κατάρτιςθ:  

 Σίτλοσ ςπουδϊν από Νομικι χολι τθσ 
Χϊρασ ι ιςότιμοσ τίτλοσ χολισ τθσ 
αλλοδαπισ 

 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν 
ςυναφισ με το αντικείμενο 
απαςχόλθςθσ 

 Διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςυναφισ 
με το αντικείμενο απαςχόλθςθσ 

40% 

Γ  Εξειδίκευςθ ςτο αντικείμενο (χειριςμόσ 
υποκζςεων Νοςοκομείων, λοιπϊν ΝΠΔΔ ι 
Δθμόςιων Οργανιςμϊν) που αποδεικνφεται 
με κάκε πρόςφορο μζςο.  

 10% 

Δ  Επαγγελματικι πείρα-Επάρκεια (ζτθ 
άςκθςθσ δικθγορίασ, δικόγραφα κ.λπ.) που 
αποδεικνφεται με κάκε πρόςφορο μζςο.  

10% 

Ε  Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν  10% 
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Σ Γνϊςθ Θ/Τ 5% 

Η  Οικογενειακι κατάςταςθ   5% 

 ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

  

Σο άκροιςμα των επιμζρουσ κριτθρίων δίδει τθν τελικι βακμολογία κάκε υποψθφίου. Άριςτοσ 
υποψιφιοσ είναι εκείνοσ (θ) που λαμβάνει τον μζγιςτο βακμό πλθν τθσ προςωπικότθτασ, τθσ 
εξειδίκευςθσ του αντικειμζνου, του χρόνου άςκθςθσ δικθγορίασ, τθσ γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν και 
Θ/Τ και τθσ οικογενειακισ κατάςταςθσ που μπορεί να είναι μικρότεροσ του προβλεπομζνου. 
τακερι και βζβαιθ βακμολογία είναι εκείνθ του τίτλου Νομικισ χολισ και των τίτλων ςπουδϊν 
μετά τθ Νομικι χολι. Κρίςιμοσ χρόνοσ για τον ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των τυπικϊν και 
ουςιαςτικϊν προςόντων είναι ο χρόνοσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι των αιτιςεων. Θ 
αίτθςθ υποψθφιότθτασ και όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά υποβάλλονται, τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ ςε φάκελο υποψθφιότθτασ είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο 
από τον υποψιφιο πρόςωπο εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι του ενδιαφερόμενου 
κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικϊσ. ε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ το 
εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται από τθν θμερομθνία ςφραγίδασ του ταχυδρομείου επί του 
φακζλου, ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ του υποψθφίου.  
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  
 

Κατόπιν των ανωτζρω καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν:  α)  αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο 
εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο - εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ 
από δθμόςια αρχι κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και από ϊρα 8:00 π.μ. ζωσ 2:00 μ.μ.,)  και β) ταχυδρομικά με 
ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: Γενικό Νοςοκομείο Χίου «κυλίτςειο», Σμιμα  
Γραμματείασ- Πρωτόκολλο, Ζλενασ Βενιηζλου 2 , Σ.Κ. 82131,Χίοσ     ςε  αποκλειςτικι προκεςμία τριάντα 
(30) θμερϊν, που αρχίηει τθν επόμενθ τθσ  δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςτον εβδομαδιαίο τφπο,  αίτθςθ 
υποψθφιότθτασ που να ςυνοδεφεται  από εςϊκλειςτο φάκελο, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ» τα οποία κα γίνουν δεκτά και ςε μορφι  απλοφ αντιγράφου και κα 
πρζπει να είναι :  

1. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ, ςτθν οποία κα απαρικμοφνται τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά.  

2. Απλό φωτοαντίγραφο των δφο (2) όψεων του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι τθσ ςχετικισ 
προςωρινισ βεβαίωςθσ αρμόδιασ αρχισ ι διαβατθρίου.  

3. Πιςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου γενικισ χριςθσ.  

4. Πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ τφπου Α', ι νόμιμθσ απαλλαγισ (για τουσ άνδρεσ 
υποψιφιουσ).  

5. Πιςτοποιθτικό του Δικθγορικοφ υλλόγου ςτον οποίο ανικουν, από το οποίο να προκφπτει θ 
ιδιότθτα των υποψθφίων ωσ δικθγόρων  τουλάχιςτον  παρϋ  Εφζταισ,  θ θμερομθνία εγγραφισ ςτο 
φλλογο και ότι ο/θ υποψιφιοσ/α δεν ζχει τιμωρθκεί πεικαρχικά.  

6. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι ο/θ υποψιφιοσ/α δεν παρζχει τισ υπθρεςίεσ του/τθσ αποκλειςτικά ι 
ςυςτθματικά με αμοιβι κατά υπόκεςθ ςε άλλο Νομικό Πρόςωπο του Δθμοςίου Σομζα και δεν 
λαμβάνει πάγια περιοδικι αμοιβι από ΝΠΔΔ.  ε περίπτωςθ όμωσ που κατζχουν άλλθ ζμμιςκθ 
κζςθ κατά τθν ζννοια των ςχετικϊν διατάξεων του Ν.4194/2013 ι παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε 
άλλο ΝΠΔΔ, μποροφν να υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία να δθλϊνουν ότι εφόςον 
επιλεγοφν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χίου, κα παραιτθκοφν από άλλθ ζμμιςκθ κζςθ ι κα πάψουν να 
αναλαμβάνουν υποκζςεισ άλλου νομικοφ προςϊπου ι να λαμβάνουν πάγια αμοιβι από ΝΠΔΔ.  
τθν περίπτωςθ αυτι δεν μποροφν να αναλάβουν υπθρεςία, αν δεν προςκομίςουν υπεφκυνθ 
διλωςθ ότι παφουν να αναλαμβάνουν υποκζςεισ ι να λαμβάνουν  περιοδικι αμοιβι ι βεβαίωςθ 
του εντολζα ςτον οποίο παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ, ότι παραιτικθκαν από τθν ζμμιςκθ κζςθ 
τουσ ι   ζπαψαν να αναλαμβάνουν υποκζςεισ ι να λαμβάνουν περιοδικι αμοιβι. Από τθν 
τελευταία περίπτωςθ εξαιροφνται οι υποκζςεισ που ιδθ ζχει αναλάβει ο επιλεγείσ ι θ επιλεγείςα 
και βρίςκονται ςε εξζλιξθ.  
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7. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα με τα ςτοιχεία τθσ επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ του/τθσ 
δράςθσ ςτο οποίο να αναφζρεται αναλυτικά θ εμπειρία του/τθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα του 
δθμοςίου δικαίου και ςτο χειριςμό υποκζςεων Νοςοκομείων, ΝΠΔΔ & Δθμόςιων Οργανιςμϊν.  

8.  Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν με τα οποία κα αποδεικνφονται τα απαιτοφμενα τυπικά προςόντα και 
ςχετικζσ πράξεισ αναγνϊριςθσ από το ΔΟΑΣΑΠ για όςουσ εξ αυτϊν αποκτικθκαν ςτθν αλλοδαπι. 
Οι τίτλοι ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ πρζπει να ςυνοδεφονται από νόμιμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4194/2013 άρκρο 36 παρ. γ (ΦΕΚ 208/27-9-
2013/τ.Αϋ). Είναι απαραίτθτθ θ αναγραφι του βακμοφ του πτυχίου, είτε ςτον τίτλο ςπουδϊν είτε 
ςε ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

9. Αντίγραφα  τίτλων ςπουδϊν που αποδεικνφουν το επίπεδο γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν ςφμφωνα με 
το άρκρο 28 παρ. 2 του Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/5-3-2001/τ.Αϋ), ςυνοδευόμενα με νόμιμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4194/2013 άρκρο 36 παρ. γ (ΦΕΚ 
208/27-9-2013/τ.Αϋ).  

10. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

11. Τπεφκυνθ διλωςθ με αναφορά ςτθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων τθσ προκιρυξθσ.  

12. Κάκε άλλο ςτοιχείο με το οποίο κα αποδεικνφεται θ εξειδίκευςθ του/τθσ υποψθφίου/ασ ςε 
χειριςμό υποκζςεων Νοςοκομείων, λοιπϊν ΝΠΔΔ ι Δθμόςιων Οργανιςμϊν, κακϊσ και θ 
επαγγελματικι του/τθσ πείρα εκτόσ Νοςοκομείων, λοιπϊν ΝΠΔΔ  ι Δθμόςιων Οργανιςμϊν.  
 

θμειϊνεται ότι τα δικαιολογθτικά με τα οποία αποδεικνφονται τα προςόντα ι οι ιδιότθτεσ 
που επικαλοφνται οι υποψιφιοι υποβάλλονται υποχρεωτικά με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ. Εάν 
δεν υποβλθκοφν τα απαιτοφμενα, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά, δεν λαμβάνονται υπόψθ τα 
αντίςτοιχα προςόντα ι οι ιδιότθτεσ που απλϊσ δθλϊνονται με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ 
διαδικαςία.  

Ο επιλεγείσ ι θ επιλεγείςα κα πρζπει να μθν ζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ που ιςχφουν 
για τουσ προςλαμβανόμενουσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο και να κατακζςουν, κατά το χρόνο 
πρόςλθψθσ, τα λοιπά απαιτοφμενα κατά νόμο πιςτοποιθτικά και δικαιολογθτικά διοριςμοφ.  
 

Κρίςιμοσ χρόνοσ για τον ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων 

είναι ο χρόνοσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι των αιτιςεων. 

ε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται από τθν 
θμερομθνία ςφραγίδασ του ταχυδρομείου επί του φακζλου, ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του 
επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ του υποψθφίου.  
 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗ  
 

Θ επιλογι κα γίνει από πενταμελι Επιτροπι του άρκρου 43, παρ. 2, περ. βϋ του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 
208/Α/27-9-2013), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 60, παρ. 7 του Ν.4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/7-3-2016), 
που αποτελείται από:  
I. Μζλοσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ με βακμό τουλάχιςτον Δικαςτικοφ Πλθρεξουςίου Αϋ 
Σάξεωσ ι τον νόμιμο αναπλθρωτι του, που ορίηει ο Πρόεδροσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ, ωσ 
Πρόεδρο.  

II. Σρεισ (3) δικθγόρουσ, από τουσ οποίουσ ο ζνασ με 15ετι τουλάχιςτον ευδόκιμθ δικθγορικι υπθρεςία, 
που ορίηονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου, ωσ μζλθ.  

III. Ζναν εκπρόςωπο του Νοςοκομείου. Προσ τοφτο ορίηεται ο Διοικθτισ του Νοςοκομείου, με αναπλθρωτι 
του τον  Διευκυντι τθσ  Ιατρικισ Τπθρεςίασ του Νοςοκομείου.  
 
Κακικοντα Γραμματζα τθσ ωσ άνω επιτροπισ κα ανατεκοφν ςε Διοικθτικό Τπάλλθλο του Νοςοκομείου με 
ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτι. 
 

Θ παραπάνω Επιτροπι κα εξετάςει τισ αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων και κα τουσ 
καλζςει ςε ατομικι ςυνζντευξθ. Μζςα ςε ζνα θμερολογιακό μινα από τθν τελευταία ατομικι ςυνζντευξθ, 
θ Επιτροπι κα εκδϊςει αιτιολογθμζνθ απόφαςθ με τθν ςειρά αξιολόγθςθσ των υποψθφίων. Θ απόφαςθ 
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τθσ επιτροπισ ιςχφει μόνο για τθν κατάλθψθ τθσ κζςθσ που προκθρφχτθκε και είναι υποχρεωτικι για το 
Νοςοκομείο το οποίο οφείλει μζςα ς' ζνα μινα από τθ δθμοςίευςθ τθσ παραπάνω απόφαςθσ να 
προςλάβει ςτθ κενι κζςθ τον επιτυχόντα και να γνωςτοποιιςει ςτον Δικθγορικό φλλογο Χίου τθν 
ανάλθψθ τθσ υπθρεςίασ του.  

Θ ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ, προχποκζτει ανεπιφφλακτθ αποδοχι των 
όρων τθσ προκιρυξθσ.  

Θ προκιρυξθ αυτι κα δθμοςιευτεί ςτισ εβδομαδιαίεσ εφθμερίδεσ τθσ Χίου «Πολίτθσ» και «Χιακόσ 

Λαόσ" και κα αναρτθκεί ςτθν ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου, 

ενϊ επίςθσ κα ςταλεί ςτον Πρόεδρο του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ ϊςτε να ορίςει μζλοσ του 

Ν..Κ. με βακμό τουλάχιςτον Δικαςτικοφ Πλθρεξουςίου Αϋ Σάξεωσ, κακϊσ και ςτον Πρόεδρο του 

Δικθγορικοφ υλλόγου Χίου και κα τοιχοκολλθκεί ςτο κατάςτθμα του Πρωτοδικείου Χίου και ςτα γραφεία 

του Δικθγορικοφ υλλόγου Χίου. 

Θ ΔΙΟΙΚΘΣΡΙΑ 

 

ΕΛΕΝΘ ΚΑΝΣΑΡΑΚΘ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. Πρόεδρο του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ    
2. Δικθγορικό φλλογο Χίου  (για τοιχοκόλλθςθ και αποςτολι αποδεικτικοφ) 
3. Πρόεδρο Δικθγορικοφ υλλόγου Χίου  
4. Πρωτοδικείου Χίου (για τοιχοκόλλθςθ και αποςτολι αποδεικτικοφ) 
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