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                                          Αθήνα  18-11-2022 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ 
ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨  
ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»  

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 42, 43, 44, 45 και 46 του Ν. 4194/2013, (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-

2013), «Κώδικας Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. ιβ΄ του Ν. 4765/2021, (ΦΕΚ 6/Α΄/15-1-2021), 
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», ως ισχύει. 

3. Τον Οργανισμό του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», (ΦΕΚ 3485/Β΄/31-12-2012), στον 
οποίο καθορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης 
εντολής σε τέσσερις (4) θέσεις.  

4. Το γεγονός ότι παραμένουν κενές δύο (2) εκ των τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων 
Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής και οι ανάγκες της υπηρεσίας επιβάλουν την άμεση 
κάλυψη των κενών θέσεων.   

5. Την υπ’ αριθμ. 8η/46ης/10-12-2020 επικαιροποιημένη απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», με θέμα «Προκήρυξη δύο θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης 
εντολής για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6627/26-2-2021 έγγραφο της Διοίκησης του Γ.Ν.Α. «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» προς τη Διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, σχετικά 
με την προκήρυξη δύο θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής για τις ανάγκες της 
Οργανικής Μονάδας ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨.  

7. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 12747/19-3-2021 έγγραφο της Διοίκησης της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής προς 
το Υπουργείο Υγείας, με θέμα «Προκήρυξη δύο θέσεων ΠΕ Δικηγόρων».  

8. Το υπ. αριθμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.78793/21/18-5-2022 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας προς 
τα  συναρμόδια  Υπουργεία  Εσωτερικών  και  Οικονομικών,  με  θέμα  «Αίτημα  για  την  
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έγκριση κίνησης διαδικασιών πρόσληψης οκτώ (8) δικηγόρων με έμμισθη εντολή σε 
Φορείς αρμοδιότητάς του Υπουργείου Υγείας». 

9. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./85/8159/14-7-2022 - Ορθή Επανάληψη την 31-8-
2022, εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, (άρθρο 2 παρ. 1), με θέμα 
«Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης οκτώ (8) θέσεων Δικηγόρων, με 
σχέση έμμισθης εντολής, σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας».  

10. Το από 1-9-2022 e-mail της Διοίκησης 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, (το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. 
εισερχομένου εγγράφου 8863/24332/1-9-2022), με θέμα «Έγκριση για την κίνηση των 
διαδικασιών πλήρωσης θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής – Ορθή 
επανάληψη».  

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.2/17132/0022/28-2-2012 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός αποδοχών 
δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής 
στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 498/Β΄/28-2-2012), όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 
πρώτου του Ν. 4093/2012, (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012).   

12. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη της πάγιας αντιμισθίας του δικηγόρου που θα 
προσληφθεί θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας και βρίσκεται εντός των ορίων του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2022 και του Μ.Π.Δ.Σ..  

13. 
 
 

14. 

Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014), «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημόσιου Τομέα».  

Τις αυξημένες ανάγκες του Νοσοκομείου για την εξυπηρέτηση των νομικών και 
εξωδικαστικών υποθέσεων του.  
 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις, με σχέση έμμισθης 
εντολής, κατόπιν επιλογής, στην Οργανική Μονάδα ̈ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨ του Γ.Ν.Α. «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». 

Αντικείμενο της απασχόλησης θα είναι η υποστήριξη των συμφερόντων του Γ.Ν.Α. «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. σε δικαστικές και εξωδικαστικές 
υποθέσεις, η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, επί νομικών ζητημάτων, 
με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
δημόσιο λογισμικό, δημόσιες συμβάσεις, ακυρωτικές διαφορές, διοικητικές διαφορές 
ουσίας, κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές και διαφορές υπηρεσιακής κατάστασης 
υπαλλήλων) και αστικού δικαίου, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εργατικής νομοθεσίας, 
κληρονομικού δικαίου-κληροδοτήματα, μισθώσεις ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ., ενοχικών και 
εμπράγματων απαιτήσεων).  

Οι νομικές υπηρεσίες θα παρέχονται οι μεν δικαστικές, όπου τούτο είναι αναγκαίο, οι δε  
εξώδικες στην έδρα της Οργανικής Μονάδας ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, (Υψηλάντου 45-47 
Αθήνα).  

Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα αμείβεται με πάγια μηνιαία αντιμισθία, (μισθό 
έμμισθης εντολής), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κώδικα Δικηγόρων και 
με  την υπ’  αριθμ. πρωτ. οικ. 2/17132/0022/28-2-2012  Κ.Υ.Α.  «Καθορισμός  αποδοχών 
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δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής 
στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4024/2011», (ΦΕΚ 498/Β΄/28-2-2012), όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 
πρώτου του Ν. 4093/2012, (ΦΕΚ 22/Α΄/12-11-2012) και όπως ισχύει και θα ασφαλίζεται 
στον οικείο του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.   

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει:  

 Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων, (Ν. 4194/2013), όπως ισχύει.  

 Να έχουν πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένο 
ισότιμο Σχολής της αλλοδαπής. 

 Να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου ή 
αστικού/δικονομικού δικαίου, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους 
Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμο Σχολής της 
αλλοδαπής. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται 
στο βασικό τίτλο σπουδών, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος για την εφαρμογή 
της παρούσας. Οι κάτοχοι μόνο διδακτορικού τίτλου στα ίδια ως άνω γνωστικά 
αντικείμενα Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμο 
Σχολής της αλλοδαπής, θεωρείται ότι καλύπτουν το κριτήριο-προσόν αυτό. 

 Να είναι δικηγόροι, μέλη Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, με δικαίωμα 
παράστασης ενώπιον Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων και Εφετείων, ήτοι να είναι 
δικηγόροι Παρ’ Εφέταις. 

 Να είναι δικηγόροι τουλάχιστον έξι (6) ετών. Για τη διαπίστωση της συνδρομής της 
προϋπόθεσης αυτής λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία εγγραφής του δικηγόρου στον 
Δικηγορικό Σύλλογο που ανήκει.  

 Να έχουν συμπληρώσει οι άνδρες υποψήφιοι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 
έχουν νόμιμα και οριστικά απαλλαγεί από αυτές. 

 Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά. 
 Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση 

κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να 
εμφανιστούν ως υποψήφιοι αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά 
δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που 
προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. 

 Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν υπό 
στερητική ή/και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), όπως ισχύει, ούτε κατά το χρόνο λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο διορισμού.  

 Να έχουν «άριστη» ή «πολύ καλή» γνώση της αγγλικής γλώσσας και τουλάχιστον μίας 
(1) ξένης γλώσσας κράτους μέλος της Ε.Ε. σε επίπεδο «άριστη» ή «πολύ καλή» γνώση. 
Διευκρινίζεται ότι η άριστη γνώση θα αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 
146/2007, (ΦΕΚ 185/Α΄/2007) «Τροποποίηση του Π.Δ. 50/2001 Καθορισμός 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει», σε 
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 116/2006, (ΦΕΚ 
115/Α΄/2006) «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 ¨Καθορισμός των 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα¨». Στις ανωτέρω διατάξεις 
προσδιορίζονται αναλυτικά τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που αποδεικνύουν το 
ως άνω επίπεδο γλωσσομάθειας. 
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 Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ       

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή τις 
εργάσιμες ώρες και ημέρες και από ώρα 8:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας 
του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» - Οργανική Μονάδα ¨Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨ (Υψηλάντου 45-47 τ.κ. 10676 Αθήνα 2ος όροφος παλαιού κτιρίου 
γραφείο 317), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη 
της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση με αναλυτική καταγραφή των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών και 
αναφορά του συνολικού αριθμού των εγγράφων της παραγράφου Β.9.  

2. Ευκρινές αντίγραφο διπλής όψης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του 
Δελτίου Δικηγορικής Ταυτότητας. 

3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 
4. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία να προκύπτει 

αφενός η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου παρ’ Εφέταις και αφετέρου η 
ημερομηνία εγγραφής του ως δικηγόρου στο Δικηγορικό Σύλλογο. 

5. Πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν 
έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 
του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».  
Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων 
του Ν. 4194/2013, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι αν συνυποβάλουν υπεύθυνη 
δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν από το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή, 
δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν 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. 

7. Ευκρινή αντίγραφα τίτλων σπουδών και των ξένων γλωσσών. Αν ο βασικός ή ο 
μεταπτυχιακός ή και διδακτορικός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται 
πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισότιμη αντιστοιχία του τίτλου. Για όσους 
τίτλους σπουδών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών είναι σε ξένη γλώσσα, απαιτείται 
επίσημη μετάφραση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή 
μετάφραση κατά το άρθρο 36 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων». 

8. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής 
δραστηριότητάς του. 

9. Όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ή δύναται να συνεκτιμηθούν για την απόδειξη της 
επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου, της εξειδίκευσης του στο αντικείμενο 
απασχόλησης και της επαγγελματικής πείρας και επάρκειας του σύμφωνα και με τα 
κατωτέρω αναφερόμενα σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων, καθώς 
και κατάσταση δικαστικών παραστάσεων του χρονικού διαστήματος από 1-1-2018 έως 
και 31-10-2022.  

10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει και 
η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

Την αίτησή του υποβάλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 
από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε δια συστημένης επιστολής είτε ταχυδρομικώς, επί 
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αποδείξει παραλαβής. 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 
υποψηφίου. 

Στην αίτησή του ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει όλα τα απαιτούμενα από την 
προκήρυξη δικαιολογητικά σε απλές φωτοτυπίες. Αν αυτά δεν προσκομισθούν, τότε ο 
υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση 
της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  

Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία, σημαίνει ταυτόχρονα ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των όρων της προκήρυξης.  

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της περ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 
4194/2013 δεν θα ληφθούν υπόψη ούτε αποδεικτικά των προσόντων των υποψηφίων 
στοιχεία που προσκομίσθηκαν μετά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
υποψηφιοτήτων, ούτε προσόντα που αποκτήθηκαν μετά τον χρόνο αυτόν. Τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων 
πρέπει να προσκομίζονται από τους υποψήφιους με την αίτηση συμμετοχής στην 
διαδικασία επιλογής εντός της οριζόμενης νόμιμης προθεσμίας που προβλέπεται για την 
υποβολή της αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη, εκτός 
αν πρόκειται για συμπληρωματικά, μη νέα στοιχεία, τα οποία συμπληρώνουν τα ήδη 
εμπροθέσμως υποβληθέντα και αποσκοπούν στη διευκρίνιση της έννοιάς τους ή στην 
ενίσχυση του αποδεικτικού τους κύρους. Οι υποψήφιοι δεν δύνανται να προσκομίσουν μετά 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων αποδεικτικά στοιχεία που να 
τεκμηριώνουν το πρώτον τους περιεχόμενους στις αιτήσεις τους και στα βιογραφικά τους 
ισχυρισμούς και δεν θα ληφθούν υπόψη τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία που 
προσκομίσθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.  

    
Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που θα συνέλθει στη έδρα του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών  και θα αποτελείται από: 

α) Δικαστικό αντιπρόσωπο α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή το νόμιμο 
αναπληρωτή του, που θα ορίσει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που θα 
είναι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, 
β) Τρεις δικηγόρους από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική 
υπηρεσία, που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών και 
γ) Έναν εκπρόσωπο του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». 

Η Επιτροπή αρχικά ελέγχει τη συνδρομή στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου των 
απαραίτητων προσόντων που αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα Α (παραδεκτό 
συμμετοχής) και καλεί σε συνέντευξη μόνο τους υποψήφιους των οποίων η συμμετοχή 
κρίθηκε παραδεκτή.  

Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η 
επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η 
επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η 
οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσιμος χρόνος για τον 
έλεγχο της συνδρομής των πιο πάνω τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος 
λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.  
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Η επιλογή θα γίνει επί τη βάσει του κάτωθι πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης. Όλα τα επί 
μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 1 έως 10. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται 
στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου είναι το άθροισμα 
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 
(Χαρακτηριστικά προσωπικότητας υποψηφίου που δύναται 
να βοηθήσουν στην ανταπόκριση του στο αντικείμενο της 
απασχόλησης) 

 

5% 

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

2.1 Πτυχίο - Βαθμός λήψης πτυχίου  
Μεταπτυχιακό - Βαθμός λήψης μεταπτυχιακού τίτλου στο 
δημόσιο ή αστικό/δικονομικό δίκαιο. 

7% 

2.2 Κατοχή επιπλέον του ενός μεταπτυχιακού τίτλου στο 
δημόσιο ή αστικό/δικονομικό δίκαιο από Νομικό Τμήμα 
Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμο 
Σχολής της αλλοδαπής.  

 

3% 

2.3 Διδακτορικός τίτλος στο αστικό/δικονομικό ή δημόσιο 
δίκαιο από Νομικό Τμήμα Νομικής Σχολής της χώρας ή 
αναγνωρισμένο ισότιμο Σχολής αλλοδαπής. 

2% 

3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

α) Δικόγραφα που έχουν συνταχθεί από τον υποψήφιο και 
έχουν κατατεθεί ενώπιον δικαστηρίων για υποθέσεις που 
αφορούσαν ζητήματα συναφή με τα αναφερόμενα ανωτέρω 
στην προκήρυξη ως αντικείμενο απασχόλησης (δημόσιο ή 
αστικό/δικονομικό δίκαιο) 

β) Παραστάσεις του υποψήφιου σε δικαστήρια όλων των 
βαθμίδων για υποθέσεις που αφορούν ζητήματα συναφή με 
τα αναφερόμενα ανωτέρω στην προκήρυξη ως αντικείμενο 
απασχόλησης  

γ) Γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων του αντικειμένου 
Απασχόλησης.  

 

 

 

 

25% 

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ – ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

α) Έτη δικηγορίας με αφετηρία την ημερομηνία εγγραφής 
του δικηγόρου στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. 

β) Δικόγραφα που έχουν συνταχθεί από τον υποψήφιο για 
υποθέσεις πέραν του ανωτέρω αναφερόμενου αντικειμένου 
απασχόλησης  

γ) Έγγραφα που αποδεικνύουν συστηματική ενασχόληση με 
την δικηγορία 

 

 

 

40% 

 

5. ΑΡΙΣΤΗ Ή ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ 
(Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και 
ξένων γλωσσών κράτους μέλους της Ε.Ε.).    

 

10% 
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6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5% 

7.  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 3% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει υπάλληλος της Οργανικής Μονάδας ¨Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨ του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». 

Διευκρινίζονται ότι ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης και τους συντελεστές βαρύτητας 
αυτών τα κάτωθι: 

1. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας (συντελεστής βαρύτητας 5%): θα ληφθεί 
υπόψη για τη βαθμολογία των υποψηφίων η ωριμότητα, η δυνατότητα διατύπωσης και 
συγκρότησης των σκέψεών τους, ο τρόπος προβολής των απόψεών τους, οι απαντήσεις 
στις ερωτήσεις κατά την προφορική τους συνέντευξη, η ευθυκρισία, η ευγένεια, η 
ευθύτητα, η αμεσότητα, η ειλικρίνεια, η μετριοφροσύνη, η αυτοπεποίθηση, η δυνατότητα 
επικοινωνίας, η κοινωνικότητα, το ήθος, το κύρος και η γενικότερη φήμη και η 
συμπεριφορά τους κατά την εν γένει δικηγορική σταδιοδρομία τους (τήρηση 
δεοντολογικών κανόνων, μέτρο αξιοπρεπούς διαβίωσης), η ικανότητα συνεργασίας με 
άλλους δικηγόρους, όπως αυτά θα προκύψουν από την εικόνα που θα παρουσιάσει ο κάθε 
υποψήφιος κατά τη συνέντευξη.  
 
2. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης:  το κριτήριο αυτό εξειδικεύεται 
στα επί μέρους κριτήρια: α) Βαθμός λήψης πτυχίου και βαθμός λήψης μεταπτυχιακού 
τίτλου στο δημόσιο ή αστικό/δικονομικό δίκαιο από Νομικό Τμήμα Νομικής Σχολής της 
χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμο σχολής της αλλοδαπής, β) κατοχή επιπλέον του ενός 
μεταπτυχιακού τίτλου στο δημόσιο ή αστικό/δικονομικό δίκαιο από Νομικό Τμήμα 
Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμο σχολής της αλλοδαπής και γ) 
διδακτορικός τίτλος στο δημόσιο ή αστικό/δικονομικό δίκαιο από Νομικό Τμήμα Νομικής 
Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμο σχολής της αλλοδαπής,  με συντελεστές 
βαρύτητας 7%, 3% και 2%, αντίστοιχα. Με δεδομένο ότι η ύπαρξη πτυχίου νομικής και 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου ή 
αστικού/δικονομικού δικαίου είναι τυπικό προσόν για όλους τους υποψηφίους, για τη 
διαφοροποίηση της βαθμολογίας των υποψηφίων θα ληφθεί υπόψη ως προς το κριτήριο με 
στοιχ. α’ ο μέσος όρος του αθροίσματος του βαθμού του πτυχίου και του μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών, ενώ ως προς τα υπό στοιχ. β’ και γ’ κριτήρια, ο αντίστοιχος βαθμός του 
οικείου τίτλου. 
 
3. Ως προς το κριτήριο της εξειδίκευσης στο αντικείμενο της απασχόλησης 
(συντελεστής βαρύτητας 25%): θα ληφθούν υπόψη τα προσκομισθέντα από τους 
υποψηφίους δικόγραφα (υποκριτηρ. α’), τα οποία προκύπτει ότι έχουν συνταχθεί από τους 
ίδιους (ακόμη δηλαδή και αν δε φέρουν την υπογραφή τους) και αφορούν υποθέσεις 
συναφείς με τα αντικείμενα απασχόλησης της προκήρυξης, από άποψη νομικής 
πληρότητας, βαρύτητας, ποικιλίας, διαφορετικότητας υπό την έννοια της κάλυψης όσο το 
δυνατό ευρύτερου φάσματος υποθέσεων και στους δύο τομείς του δικαίου. Θα ληφθούν 
υπόψη οι δικαστικές αποφάσεις που θα προσκομισθούν (υποκριτήρ. α’) επί υποθέσεων στις 
οποίες είχαν παραστεί οι υποψήφιοι ως πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, καθώς και 
γνωμοδοτήσεις επί νομικών ζητημάτων (υποκριτήρ. γ’). Επίσης θα ληφθεί υπόψη ο 
αριθμός των πραγματοποιηθεισών παραστάσεων σε δικαστήρια α’ και β’ βαθμού 
(υποκριτήρ. β’), όπως προκύπτουν από την προσκομισθείσα κατάσταση δικαστικών 
παραστάσεων.  
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4. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής πείρας – επάρκειας (συνολικός 
συντελεστής βαρύτητας 40%): θα ληφθεί υπόψη και θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία των 
υποψηφίων στη δικηγορία (συνολικά έτη άσκησης δικηγορίας με αφετηρία την 
ημερομηνία εγγραφής στον Δικηγορικό Σύλλογο), η γενικότερη επαγγελματική επίδοσή 
τους, δικόγραφα που έχουν συνταχθεί από τους υποψήφιους για υποθέσεις πέραν του 
αντικειμένου απασχόλησης όπως αυτό εξειδικεύεται στην προκήρυξη (πχ. μηνύσεις), 
έγγραφα που αποδεικνύουν συστηματική και ουσιαστική ενασχόληση με τη δικηγορία (π.χ. 
συμβάσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά, εξώδικες προσκλήσεις κλπ.). Στην αξιολόγηση του εν 
λόγω κριτηρίου θα συνεκτιμηθεί οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιμόρφωση των υποψηφίων 
στο τομέα της νομικής επιστήμης, όπως τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών εκτός του 
δημοσίου ή αστικού/δικονομικού δικαίου, διδακτορικές διατριβές υπό εκπόνηση, όπως 
επίσης τυχόν υφιστάμενες επιστημονικές εργασίες των υποψηφίων, δημοσιευμένες και μη, 
σχόλια, μελέτες, παρατηρήσεις αυτών, καταχωρημένες στο νομικό περιοδικό τύπο. 
Στοιχεία που επίσης θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι η 
συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, η διδακτική εμπειρία σε τομείς του 
δικαίου και η εγγραφή στο μητρώο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών.  
 
5. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών (συντελεστής βαρύτητας 10%): η 
γνώση της αγγλικής γλώσσας ή μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ε.Ε 
σε επίπεδο «άριστη» ή «πολύ καλή» γνώση, είναι τυπικό προσόν για όλους τους 
υποψηφίους. Θα αξιολογηθεί η γνώση ξένων γλωσσών μόνο στα συγκεκριμένα επίπεδα 
(θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός και το επίπεδο γνώσης κάθε ξένης γλώσσας) και θα 
βαθμολογηθεί ως εξής: Με βαθμό 10 η γνώση τριών ξένων γλωσσών σε επίπεδο «άριστη 
γνώση», με βαθμό 9 η γνώση δύο ξένων γλωσσών σε επίπεδο «άριστη γνώση» και μίας 
ξένης γλώσσας σε επίπεδο «πολύ καλή γνώση», με βαθμό 8 η γνώση δύο ξένων γλωσσών 
σε επίπεδο «άριστη γνώση», με βαθμό 7 η γνώση μίας ξένης γλώσσας σε επίπεδο «άριστη 
γνώση» και μίας ξένης γλώσσας σε επίπεδο «πολύ καλή γνώση», με βαθμό 6 η γνώση μίας 
ξένης γλώσσας σε επίπεδο «άριστη γνώση» και με βαθμό 5 η γνώση μίας ξένης γλώσσας 
σε επίπεδο «πολύ καλή γνώση». 
  
6. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης των υποψηφίων (συντελεστής 
βαρύτητας 5%): θα ληφθεί υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του κάθε υποψηφίου και ο 
αριθμός των τέκνων του, τα οποία θα βαθμολογηθούν ως ακολούθως: Με βαθμό 10 οι 
πολύτεκνοι, οι χήροι/χήρες με ανήλικα τέκνα και οι έχοντες μονογονεϊκή οικογένεια, με 
βαθμό 9 οι διαζευγμένοι/διαζευγμένες έχοντες/έχουσες αποκλειστικά την επιμέλεια 
ανηλίκων τέκνων και οι έχοντες τρία τέκνα, με βαθμό 8 οι έγγαμοι με δύο τέκνα, με βαθμό 
7 οι έγγαμοι με ένα τέκνο, με βαθμό 6 οι έγγαμοι χωρίς τέκνα και με βαθμό 5 οι άγαμοι.  
 
7. Ως προς το κριτήριο της πρόβλεψης για δυνατότητα εξέλιξης (συντελεστής 
βαρύτητας 3%): θα ληφθεί υπόψη η ηλικία των υποψηφίων, προτάσσοντας τους νεότερους, 
δεδομένου ότι κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων το νεαρό της ηλικίας αφήνει χρονικά 
περιθώρια πολυετούς προσφοράς και προοπτικές εξέλιξης στην προς πλήρωση θέση οι 
οποίες συναρτώνται προς το χρόνο παραμονής τους στη θέση αυτή, μέχρι την 
πιθανολογούμενη έξοδό τους από το δικηγορικό επάγγελμα, η εν γένει κοινωνική τους 
δράση, η συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες, καθώς και κάθε άλλη 
δραστηριότητα που μπορεί να συνεκτιμηθεί ως στοιχείο που επηρεάζει τη δυνατότητα 
εξέλιξης των υποψηφίων, οι ανειλημμένες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και 
δεσμεύσεις, καθώς και η ύπαρξη και άλλων σταθερών ή μη συνεργασιών με ΟΤΑ, 
Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ., Τράπεζες κλπ, με την έννοια σε ποιο βαθμό οι συνεργασίες αυτές 
περιορίζουν τον χρόνο του υποψηφίου που τις έχει, αν τελικά επιλεγεί, να ασκήσει όσο  
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γίνεται αποτελεσματικότερα τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν ως δικηγόρου του 
Νοσοκομείου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία, όπως αποδεικνύεται από τα 
έγγραφα που προσκόμισαν οι υποψήφιοι, αλλά και από όσα σχετικά δήλωσαν κατά την 
ατομική συνέντευξη σε συνδυασμό με την εν γένει εικόνα που παρουσίασαν κατά τη 
συνέντευξή τους και την προθυμία τους να δώσουν προτεραιότητα στις υποθέσεις του 
Νοσοκομείου. 

Η απόφαση της Επιτροπής θα περιλαμβάνει και θα αποτελεί πίνακα αξιολογικής κατάταξης 
των υποψηφίων. Εάν ο επιλεγείς δεν αποδεχτεί τον διορισμό του ή παραιτηθεί, τη θέση του 
θα καταλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά αξιολόγησης σύμφωνα με την απόφαση της 
Επιτροπής. 

Ο δικηγόρος που τελικά θα επιλεγεί πρέπει να υποβάλει σε ένα (1) μήνα από τη σχετική 
απόφαση της Επιτροπής τα απαραίτητα για το διορισμό δικαιολογητικά. 

Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία προϋποθέτει αποδοχή των όρων της 
προκήρυξης. 

Η απόφαση επιλογής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστό ως GDPR, που τέθηκε σε εφαρμογή το Μάϊο 2018, 
καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό η συμμετοχή των υποψηφίων στην παρούσα 
διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή 
δικαιολογητικά προς το φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση των υποψηφίων για τη συλλογή 
και εξεργασία των δεδομένων τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό 
και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες 
πρόσληψης. Ο φορέας οφείλει να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
υποψηφίων προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία τους. Οι υποψήφιοι 
διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή κατόπιν 
υποβολής σχετικής έγγραφης αίτησης προς το φορέα.     

Δ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η παρούσα προκήρυξη κοινοποιείται: 
Α) Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους-Κεντρική Υπηρεσία και μετά το διορισμό του 
προβλεπόμενου στο άρθρο 43 του Κώδικα Δικηγόρων δικαστικού πληρεξουσίου α΄ και 
στον ίδιο το δικαστικό πληρεξούσιο α΄ που διορίστηκε, 
Β) Στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου να επιμεληθούν ο 
δικαστικός πληρεξούσιος α΄ και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. 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 Γ.Ν.Α. «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» που θα μετέχει στην Επιτροπή Επιλογής, ο οποίος 
θα είναι ο κ. ΜΠΑΤΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ, Αναπληρωτής Διοικητής της Οργανικής Μονάδας ¨Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨. 

Γραμματέας της Επιτροπής Επιλογής θα είναι η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου της Οργανικής Μονάδας ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨ του Γ.Ν.Α. «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», ΖΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων. 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία) 

Ακαδημίας 68 & Χαρ. Τρικούπη τ.κ. 10678 Αθήνα 
(Μετά το διορισμό του ως άνω δικαστικού πληρεξουσίου α΄ 
και στον ίδιο το δικαστικό πληρεξούσιο α΄ που διορίστηκε)  

2. Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 
Ακαδημίας 60 τ.κ. 10679 Αθήνα  
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
- Γραφείο Διοικητή 
- Αναπληρωτή Διοικητή 
- Αναπληρωτή Διοικητή ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ  
- Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας 
- Προϊσταμένη Υποδ/νσης Οικονομικού 
- Προϊσταμένη Υποδ/νσης Διοικητικού 
- Υποδ/νση Πληροφορικής (προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου)    
- Νομικό Γραφείο  
- Τμήμα Προσωπικού 
 

 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Α. «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (www.evaggelismos-hosp.gr) και θα δημοσιευθεί με πρόσκληση 
για την υποβολή των υποψηφιοτήτων σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από 10:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. στο Τμήμα Προσωπικού της Οργανικής Μονάδας 
¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨ (Υψηλάντου 45-47 2ος όροφος παλαιού κτιρίου αρμόδιος 
υπάλληλος κ. Ξηρομάμος Γεώργιος). 

 

 

                                                                         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                           ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
                                                                                              Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας 
 
 

                                                                                              Ημερομηνία:   
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