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                                                    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ»

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις  διατάξεις  του  άρθρου  14 παραγράφου  2  περ.ιβ΄  του  Ν.2190/1994 όπως 
ισχύει.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 1 της παραγράφου 2 περ.ιβ΄ του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 
234/Α/2009) 

3.Τις διατάξεις των άρθρων 42, 44, 45 και 46 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ  208/27-9-

2013  τ  Α’),  και  ιδίως  το  άρθρο  43  αυτού,  «  Κώδικας  Δικηγόρων»  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.Τις  διατάξεις  του άρθρου 15,  θέσεις  προσωπικού του  Οργανισμού του  Γ.Ν.Α 

«ΛΑΪΚΟ» (ΦΕΚ 698/28-3-2013 τ.  Β΄)  στο οποίο προβλέπονται  δύο (2) θέσεις 

δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

5.Την αριθμ. 53/20-12-2018 Β΄ Ανακοίνωση Προέδρου Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» με Θέμα «Προκήρυξη δεύτερης θέσης έμμισθου 

Δικηγόρου στο Νοσοκομείο μας»   

6.Την υπ’  αριθμ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./137/13753/24-5-2019  Π.Υ.Σ,  με  θέμα «Έγκριση 

για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων Δικηγόρων 

με σχέση έμμισθης εντολής, σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. 

7.Την  υπ’  αριθ.  9362/05-05-2006  (ΦΕΚ  561  Β΄)  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση 

«Κατάργηση  της  υποβολής  του  αντιγράφου  ποινικού  μητρώου,  ως 

δικαιολογητικού συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων με πάγια 
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αντιμισθία ή για αποκλειστική ή συστηματική ανάθεση υποθέσεων με πάγια 

αμοιβή και αντικατάσταση του από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως 

ισχύει»

8. Τις  διατάξεις  του  Κεφαλαίου  Β΄  του  Ν.4354/2015 (176  /Α΄)   «Μισθολογικές 

Ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α ,πρώτου και  δευτέρου 

βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ………….» 

9.Το υπ’ αριθ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π 29353/28-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας 

με το οποίο μας ανακοίνωσαν ότι με την αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./137/13753/24-

05-2019 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (αρθρ. 2 παρ.1) εγκρίθηκε 

η πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ».

10.Το  γεγονός  ότι  η  δαπάνη  της  πάγιας  αντιμισθίας  του  δικηγόρου  που  θα 

προσληφθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας 

11. Τις αυξημένες ανάγκες του  ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», για την υποστήριξη των νομικών, 

δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεών του.

12. Την  αριθμ.36η/24-9-20  απόφαση του  Δ.Σ  ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», σχετική  με  ορισμό 

εκπροσώπου  του  ΓΝΑ  «ΛΑΪΚΟ», αναπληρωτή  του  ,  γραμματέα  και 

αναπληρωτή του. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) οργανικής θέσης Δικηγόρου παρ’ Αρείω 

Πάγω , μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ,  με έμμισθη εντολή 

στο  ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», -1η  ΥΠ.Ε Αττικής. 

Αντικείμενο απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι : 

1. Η εκπροσώπηση του ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»,, υπό την ιδιότητά του ως συνηγόρου και 

η  παράστασή  του  ενώπιον  των  Δικαστικών  και  Διοικητικών  Αρχών  για  την 

προάσπιση των συμφερόντων του. 

2.  Η  δια  γνωμοδοτήσεων  συνδρομή  των  οργάνων  και  υπηρεσιών  του  ΓΝΑ 

«ΛΑΪΚΟ», επί  των  εκάστοτε  ανακυπτόντων  νομικών  θεμάτων,  καθώς  και 

επεξεργασία  και  γνωμοδότηση  επί  πράξεων  της  δημόσιας  διοίκησης  που 

αφορούν το νοσοκομείο. 
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3.  Η  τήρηση  με  προσωπική  ευθύνη  αρχείου  για  κάθε  υπόθεση  που 

διεκπεραιώνει. 

4. Οι απασχολούμενοι, κατά τα ανωτέρω δικηγόροι υποχρεούνται  σε παροχή 

υπηρεσίας  στο  οικείο  κατάστημα  του  νοσοκομείου  για  χρόνο,  που 

ανταποκρίνεται  στις  εκάστοτε  υπηρεσιακές  συνθήκες,  εφόσον  δεν  συντρέχει 

ανάγκη παράστασης, ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών. Ο προσληφθείς 

θα  αμείβεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  9  παράγραφος  10 

περίπτωση γ΄  του  Κεφαλαίου  Β΄  του  Ν.4354/2015 (176 /Α΄)   «Μισθολογικές 

Ρυθμίσεις  των  υπαλλήλων  του  Δημοσίου,  των  Ο.Τ.Α,  πρώτου  και  δευτέρου 

βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ………….» και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του 

φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Ο ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α πρέπει : 

1.  να  είναι  κάτοχος  πτυχίου  Νομικής  Σχολής  της  χώρας  ή  αναγνωρισμένης 

ισότιμης σχολής της αλλοδαπής. 

2. να είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με δικαίωμα παράστασης 

στον Άρειο Πάγο. 

3.Να  έχουν  τουλάχιστον  ενός  (1)  έτους  εμπειρία  σε  θέματα   αφορούντα  τα 

Νοσοκομεία  τα  λοιπά ΝΠΔΔ,  και  τους  φορείς  του  Δημοσίου  εν  γένει  και  να 

διαθέτει  εμπειρία  και  εξειδίκευση  σε  υποθέσεις  νομοθεσίας  Δημοσίου, 

Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων , Εργατικού δικαίου καθώς και σε ολόκληρο το φάσμα 

των υποθέσεων του  λοιπού αστικού  δικαίου,  η  οποία να  αποδεικνύεται  από 

σχετικές  βεβαιώσεις,  συμβάσεις,  δικόγραφα,  γνωμοδοτήσεις  μελέτες  και 

οποιοδήποτε  σχετικό  έγγραφο  αποδεικνύει  πραγματική  ενασχόληση  με  τα 

ανωτέρω  θέματα,  λόγω  της  πολυπλοκότητας  και  της  ιδιαίτερης  φύσης  των 

υποθέσεων που απασχολούν το Νοσοκομείο, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος . 

Μεταπτυχιακός ή και διδακτορικός τίτλος σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή 

αναγνωρισμένου  ως  ισότιμου  της  αλλοδαπής,  σε  γνωστικά  αντικείμενα  που 

ενδιαφέρουν το Νοσοκομείο , όπως Δημόσιο δίκαιο, Εργατικό δίκαιο , θα ληφθεί 

σοβαρά υπόψη.
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4.  οι  άνδρες  υποψήφιοι  να  έχουν  εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι 

και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. 

5. να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό 

δικαστική συμπαράσταση. 

6. να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των 

καθηκόντων του). 

7.  να  μην  έχουν  κώλυμα  κατά  τις  διατάξεις  του  Ν.1256/82  και  του  Κώδικα 

Δικηγόρων. 

8. 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 2 εφόσον προσληφθούν στη νέα 

θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. 

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή 

τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και από ώρα 7.30 π.μ. έως 15.00 μ.μ. προς το 

ΓΝΑ  «ΛΑΪΚΟ»  (Αγ.  Θωμα  17  Γουδή  τ.κ  115  27),  μέσα  σε  αποκλειστική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης 

της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

1.  Αίτηση  με  αναλυτική  καταγραφή  συνυποβαλλομένων  δικαιολογητικών  και 

αναφορά του συνολικού αριθμού των εγγράφων της παραγράφου Β.8. 

2. Ευκρινές αντίγραφο διπλής όψης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και 

του Δελτίου Δικηγορικής Ταυτότητας. 

3.  Βεβαίωση  ή  Πιστοποιητικό  Δικηγορικού  Συλλόγου,  από  την  οποία  να 

προκύπτει αφενός η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω 

και  αφετέρου  η  ημερομηνία  εγγραφής  του  ως  δικηγόρου  στο  Δικηγορικό 

Σύλλογο. 

4.  Πιστοποιητικό  Δικηγορικού  Συλλόγου,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο 

υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση. 
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5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι  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 

«Κώδικας  Δικηγόρων»,  μπορούν  να  εμφανιστούν  ως  υποψήφιοι,  αν 

συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν από ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ) 

της  1ης ΥΠΕ  Αττικής,   θα  παραιτηθούν  από  την  άλλη  έμμισθη  θέση.  Στην 

περίπτωση αυτή, δεν μπορούν ν’ αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν 

βεβαίωση  του  εντολέα,  στον  οποίο  παρέχουν  τις  υπηρεσίες  του  ότι 

παραιτήθηκαν  από  την  έμμισθη  θέση  τους  ή  έπαψαν  να  αναλαμβάνουν 

υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή. 

6. Ευκρινή αντίγραφα τίτλων σπουδών και 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». 

7. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής 

δραστηριότητάς του. 

8.  Όλα τα  έγγραφα που  αποδεικνύουν  η  δύναται  να  συνεκτιμηθούν  για  την 

απόδειξη της επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου, της εξειδίκευσής του 

στο αντικείμενο της απασχόλησης και της επαγγελματικής πείρας και επάρκειας 

του,  σύμφωνα  και  με  τα  κατωτέρω  αναφερόμενα  σχετικά  με  τα  κριτήρια 

αξιολόγησης των υποψηφίων. 

9. 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  αίτηση  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  αποδείξει 

παραλαβής.  Στην  περίπτωση  αποστολής  των  αιτήσεων  ταχυδρομικώς,  το 

εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που έχει ο φάκελος 
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αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του 

υποψηφίου. 

Στην αίτηση 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 των αιτήσεων. 

Η  συμμετοχή  των  υποψηφίων  στη  διαδικασία,  σημαίνει  ταυτόχρονα 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. 

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. 

Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η  επιλογή  θα  γίνει  από  πενταμελή  Επιτροπή  που  θα  συγκροτηθεί  και  θα 

αποτελείται  από  :  α)  Δικαστικό  αντιπρόσωπο  του  Νομικού  Συμβουλίου  του 

Κράτους ή το νόμιμο αναπληρωτή του, που θα ορίσει ο Πρόεδρος του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους, που θα είναι και 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 ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ». Η παραπάνω 

Επιτροπή ορίζει  με απόφασή της τον τόπο και τον χρόνο και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για τη διαδικασία της επιλογής. 

Η Επιτροπή αρχικά ελέγχει  τη συνδρομή στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου 

των απαραίτητων προσόντων που αναφέρονται  στην  ενότητα  Α  (παραδεκτό 

συμμετοχής)  και  καλεί  σε  συνέντευξη  μόνο  τους  υποψηφίους  των οποίων η 

συμμετοχή κρίθηκε παραδεκτή.

 Για  τη 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 
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γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση 

και  η  πρόβλεψη  της  εξέλιξης  του. Κρίσιμος  χρόνος  για  τον  έλεγχο  της 

συνδρομής των πιο πάνω τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος 

λήξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων. 

Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων πρόσληψης καθορίζονται ως εξής: 

συντελεστής βαρύτητας (%) 

Κριτήρια αξιολόγησης συντελεστής βαρύτητας (%) 

Προσωπικότητα 10

Επιστημονική Κατάρτιση  :   

• Πτυχίου  Νομικού  Τμήματος  –  Νομικής  Σχολής 

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή 

ισότιμου  και  αντίστοιχου  πτυχίου  άλλης  χώρας, 

εφόσον  αυτό  έχει  αναγνωρισθεί  σύμφωνα  με  τις 

νόμιμες διαδικασίες.

• Μεταπτυχιακό  τίτλο  σπουδών στο  αντικείμενο  του 

Δημοσίου  Δικαίου,  Νομικής  Σχολής  Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  στην Ελλάδα ή  ισότιμου 

και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό 

έχει  αναγνωρισθεί  σύμφωνα  με  τις  νόμιμες 

διαδικασίες.

• Δεύτερο  μεταπτυχιακό  τίτλο  σπουδών  Νομικού 

Τμήματος  –  Νομικής  Σχολής  Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  στην Ελλάδα ή  ισότιμου 

και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό 

έχει  αναγνωρισθεί  σύμφωνα  με  τις  νόμιμες 

διαδικασίες.

10
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• Διδακτορικό  τίτλο  σπουδών  στο  αντικείμενο  του 

Δημοσίου  Δικαίου,  Νομικής  Σχολής  Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  στην Ελλάδα ή  ισότιμου 

και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό 

έχει  αναγνωρισθεί  σύμφωνα  με  τις  νόμιμες 

διαδικασίες.

10

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΑΡΚΕΙΑ -ΠΕΙΡΑ

α) Παραστάσεις του υποψηφίου σε Διοικητικά ή Πολιτικά 

Δικαστήρια όλων των βαθμίδων σε δίκες που αφορούσαν 

ζητήματα  συναφή  με  Ν.Π.Δ.Δ  και  Ν.Π.Ι.Δ  ιδία  δε 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

β) Δικόγραφα που έχουν συνταχθεί από τον υποψήφιο για 

υποθέσεις  συναφείς  με  Ν.Π.Δ.Δ  και  ιδίως  για 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

γ)  Αποδεδειγμένη  εμπειρία  σε  νομικές  υπηρεσίες 

συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε Ν.Π.Δ.Δ 

ή φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

δ) Έτη δικηγορίας με αφετηρία την ημερομηνία εγγραφής 

του δικηγόρου στον δικηγορικό σύλλογο 

γ) Έγγραφα που αποδεικνύουν συστηματική ενασχόληση 

με την δικηγορία

10

      15

       5 

 5

5

Δίπλωμα Άριστης γνώσης Αγγλικών (επιπέδου Γ2/C2 

Proficiency),  όπως  αυτό  ορίζεται  από  το  ΑΣΕΠ, 

μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική.

5

Οικογενειακή κατάσταση 3

Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης 2

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                         100%

Ο δικηγόρος που θα επιλεγεί θα πρέπει να υποβάλει σε ένα (1) μήνα από τη 

σχετική απόφαση της Επιτροπής τα απαραίτητα για το διορισμό δικαιολογητικά. 
8



Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία, προϋποθέτει αποδοχή των όρων 

της προκήρυξης. 

Δ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η παρούσα προκήρυξη κοινοποιείται : 

Α) Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Κεντρική Υπηρεσία. 

Β) Στον Δικαστικό αντιπρόσωπο από όπου θα ορισθεί. 

Γ)  Στον  πρόεδρο  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Αθήνας.  (προκειμένου  να 

επιληφθούν ο  δικαστικός  αντιπρόσωπος  και  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.Α.  για  την 

τοιχοκόλληση  της  προκήρυξης  στο  κατάστημα  του  Πρωτοδικείου  Αθήνας 

αντίστοιχα). 

Η  παρούσα  προκήρυξη  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  ΓΝΑ  «ΛΑΪΚΟ» 

(www.laiko.gr)  και  θα  δημοσιευτεί  με  πρόσκληση  για  την  υποβολή  των 

υποψηφίων σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας. 

Πληροφορίες  και  αντίγραφα  της  παρούσας  προκήρυξης  παρέχονται  τις 

εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  07:30  π.μ  έως  15:00  (αρμόδιος  υπάλληλος, 

Πλαστάρα  Δήμητρα,  Προϊσταμένη  Τμήματος  Διαχείρισης  Ανθρώπινου 

Δυναμικού,  ΑΓ. Θωμά 17, Γουδή, Τ.Κ. 115 27). 

                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                          ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ
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