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Πποκήπςξη πλήπωσηρ τηρ θέσηρ  τος Δικηγόπος με σσέση έμμισθηρ εντολήρ 

Σηρ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΣΟΤ Γ.Ν.ΛΑΙΘΙΟΤ 

       

                                                   Ο Αλαπιεξωηήο Γηνηθεηήο  

                                   Σεο Α.Ο.Μ. ΙΔΡΑΠΔΣΡΑ ΣΟΤ Γ.Ν. ΛΑΙΘΙΟΤ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. .Tηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3528/2008 (ΦΔΚ26/Α/9-2-2007) όπσο ηζρύνπλ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.2 πεξ. ηβ ηνπ Ν. 3812/2009 (ΦΔΚ Α 234/2009) θαη ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ  άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4194/2013 (ΦΔΚ Α 208/2013) «Κώδηθαο Γηθεγόξσλ».     

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ.2, πεξ. ηβ ηνπ Ν.2190/1994 (ΦΔΚ 28/Α/1994 ) όπσο ηζρύνπλ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν 4354/2015 (ΦΔΚ 176/Α/16-12-2015) όπσο ηζρύνπλ. 

5. Σνλ ηζρύνληα Οξγαληζκό ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. ΙΔΡΑΠΔΣΡΑ (ΦΔΚ 1680/16-05-2012 η. Β΄). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.2, πεξ. ηβ ηνπ Ν.4765/2021 (ΦΔΚ 6/Α/2021) όπσο ηζρύνπλ. 

7. Σν  κε αξ. πξση.  ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./85/8159 ΥΔΣ:9977/14-07-2022 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ δηαβίβαζεο ηεο αξ. 33/27-12-2006 Π.Τ., κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε πξόζιεςε 

νρηώ (8)  δηθεγόξσλ κε ζρέζε  έκκηζζεο εληνιήο ζε δηάθνξνπο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ  Τγείαο 

                                                            

                                                                 ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

Σελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο Ννκηθνύ/θήο πκβνύινπ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο ηεο 
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Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Μνλάδαο Ιεξάπεηξαο ηνπ Γ.Ν. Λαζηζίνπ θαη πξνζθαινύκε δηθεγόξνπο 

παξ’ Αξείσ Πάγσ ή παξ΄ Δθέηαηο, πνπ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα λα 

ππνβάινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Ο/Η Ννκηθόο/θή ύκβνπινο πνπ ζα πξνζιεθζεί ζα 

ππάγεηαη ζηελ άκεζε επνπηεία ηνπ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Μνλάδαο 

Ιεξάπεηξαο ηνπ Γ.Ν. Λαζηζίνπ κε αξκνδηόηεηεο, θαζήθνληα, ππνρξεώζεηο θαη αληηθείκελν 

απαζρόιεζεο σο εμήο: 

 H ππεξάζπηζε ελώπηνλ θάζε δηθαζηεξίνπ θαη θάζε άιιεο αξρήο ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο κνλάδαο Ιεξάπεηξαο. 

 Η ζύληαμε γλσκνδνηήζεσλ θαη ε ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε κε λνκηθέο ζπκβνπιέο ησλ 

ππεξεζηώλ  ηεο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο κνλάδαο Ιεξάπεηξαο. 

 Η επίιπζε εξγαηηθώλ ή άιισλ δηαθνξώλ κε Γηνηθεηηθέο Αξρέο ή άιιεο Αξρέο θαη 

Τπεξεζίεο, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Διιάδαο. 

 Η παξαθνινύζεζε θαη ππνβνιή εγγξάθσλ εηζεγήζεσλ γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ 

ηελ αθίλεηε πεξηνπζία, ηα θιεξνδνηήκαηα, ηα κίζζηα, ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Μνλάδαο Ιεξάπεηξαο θαζώο θαη ησλ θνξέσλ ηεο 

αξκνδηόηεηαο ηεο θαη γεληθά όζσλ ππνζέζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο 

Μνλάδαο Ιεξάπεηξαο ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα Γηθεγόξνπ, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο  

ηεο Διιάδνο. 

 Η παξάζηαζε, εηζήγεζε θαη παξνπζίαζε λνκηθώλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηελ  

Απνθεληξσκέλε Οξγαληθή κνλάδα Ιεξάπεηξαο. ζε ζπλαληήζεηο ή ζεκηλάξηα ή ζπλέδξηα 

ή ζπζθέςεηο πνπ δηνξγαλώλεη ή πνπ ζπκκεηέρεη ε Απνθεληξσκέλε Οξγαληθή Μνλάδα 

Ιεξάπεηξαο. 

 Η ζπλερήο παξαθνινύζεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνινγίαο γηα όια ηα ζέκαηα πνπ 

απαζρνινύλ ηελ Απνθεληξσκέλε Οξγαληθή Μνλάδα Ιεξάπεηξαο θαη ε ηήξεζε αξρείνπ 

κε ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο  ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ  ππεξεζία. 

Ο/Η Γηθεγόξνο πνπ ζα πξνζιεθζεί ζα ακείβεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ 

θαη ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4354/2015 (ΦΔΚ 176/16-12-2015/η.Α΄) θαη ζα αζθαιίδεηαη ζηνλ 

νηθείν αζθαιηζηηθό ηνπ θνξέα, ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

Α.ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ/ΦΙΑ 

Ο/Η ππνςήθηνο/θηα γηα ηελ πιήξσζε ηεο πξνθεξπζζόκελεο ζέζεο πξέπεη: 

α)Να είλαη Έιιελαο /ίδα πνιίηεο 

β)Να είλαη Γηθεγόξνο παξ΄Αξείσ Πάγσ ή παξ Δθέηαηο. 
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γ)Οη άλδξεο ππνςήθηνη λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί 

λόκηκα από απηέο, λα κελ είλαη αλππόηαθηνη θαη λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ιηπνηαμία κε ηειεζίδηθε 

απόθαζε. 

δ)Να είλαη πγηήο θαη αξηηκειήο (ώζηε πνπ λα κελ εκπνδίδεηαη ε άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ /ηεο). 

ε)Να κελ ππάξρεη θώιπκά ηνπ/ηεο από πνηληθή θαηαδίθε ή ππνδηθία ή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

 

Β.ΑΙΣΗΔΙ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ 

Οη ελδηαθεξόκελνη/λεο Γηθεγόξνη πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο γηα ηελ πξόζιεςε ηνπο 

ζηε Γηνίθεζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Μνλάδαο Ιεξάπεηξαο. (Γηεύζπλζε: Καιεκεξάθε 6  

Σ.Κ.72200  Ιεξάπεηξα Λαζηζίνπ) κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ 

επόκελε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα 

πνπ εθδίδεηαη ζηελ έδξα ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Λαζηζίνπ. Η αίηεζε ππνςεθηόηεηαο πξέπεη 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ λα ζπλνδεύεηαη από ηα σο θάησζη αλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά: 

 

Γ. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

α)Φωηνηππία θαη ηωλ δύν όψεωλ ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 

β)Πηζηνπνηεηηθό πνηληθνύ κεηξώνπ. 

γ)Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη κέιε ηνπ, 

λα πξνθύπηεη ν ρξόλνο ηεο αξρηθήο εγγξαθήο ησλ ππνςεθίσλ ζηνλ Γηθεγνξηθό ύιινγν Λαζηζίνπ, όηη 

δελ έρνπλ ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά θαη όηη δελ θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε, θαζώο θαη ην από πόηε έρνπλ 

πξναρζεί ζην βαζκό ηνπ παξ΄ Δθέηαηο ή παξ Αξείσ Πάγσ. 

δ)Τπεύζπλε Γήιωζε όηη νη ππνςήθηνη/θηεο δελ είλαη έκκηζζνη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ 

Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ. 

ε)Βηνγξαθηθό ζεκείωκα κε ηα ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο δξάζεο. 

ζη)Δπηθπξωκέλα αληίγξαθα ηωλ ηίηιωλ ζπνπδώλ. Δηδηθά νη ηίηινη ηεο αιινδαπήο, ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύνληαη από βεβαίσζε ηζνηηκίαο από ηνλ αξκόδην πξνο ηνύην θνξέα (ΓΙΚΑΣΑ ή ΓΟΑΣΑΠ). 

δ)Τπεύζπλε Γήιωζε (ζύκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. 11921/2013- ΦΔΚ Β΄ 320), ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη 

ξεηά: «i) δελ  έρσ θαηαδηθαζζεί γηα αμηόπνηλε πξάμε  από ηηο αλαθεξόκελεο ζην άξζξν 26 ηνπ Ν.Γ/ηνο 

3026/1954» ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε «έρσ θαηαδηθαζζεί γηα ηηο εμήο αμηόπνηλεο πξάμεηο:..», «ii) έρσ 

εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεώζεηο» ή «ηειώ λόκηκα εθηόο ζηξαηεύκαηνο», ή έρσ απαιιαγεί 

λόκηκα από ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεώζεηο» θαη «iii δελ ππάγνκαη ζε θάπνηα από ηηο πεξηπηώζεηο 

αζπκβηβάζησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 62 θαη 63 ηνπ Ν.Γ/ηνο 3026/1954. 

ε)Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

εκείωζε: Γηθεγόξνη πνπ θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε ή πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε άιιν 
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λνκηθό πξόζσπν ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ σο ππνςήθηνη/θηεο, αλ 

ζπλππνβάιινπλ ππεύζπλε δήισζε , όηη, εθόζνλ πξνζιεθζνύλ, ζα παξαηηεζνύλ από ηελ άιιε έκκηζζε 

ζέζε ή ζα πάςνπλ λα αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λα ιακβάλνπλ πάγηα 

πεξηνδηθή ακνηβή από λνκηθό πξόζσπν ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ κπνξνύλ λα 

αλαιάβνπλ ππεξεζία αλ δελ πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ζην νπνίν παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο, όηη παξαηηήζεθαλ από ηελ έκκηζζε ζέζε ηνπο ή έπαςαλ λα αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο ή 

λα ιακβάλνπλ πεξηνδηθή ακνηβή από απηό. 

Η αίηεζε επέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, όπσο ηζρύεη, θαη ε 

αλαθξίβεηα ησλ δεινύκελσλ ζηνηρείσλ επηζύξεη ηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. Σελ αίηεζε ηνπ/ηεο 

ππνβάιιεη ν/ε ππνςήθηνο/θηα, είηε απηνπξνζώπσο είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηόλ/ηελ 

πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ ζεσξεκέλε από δεκόζηα 

αξρή, είηε ηαρπδξνκηθώο επί απνδείμεη. ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην 

εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο 

κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ, επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. 

ηελ αίηεζε ηνπο ν/ε ππνςήθηνο/θηα πξέπεη λα επηζπλάπηεη, ζε απιό θσηναληίγξαθν, όια ηα 

απαηηνύκελα από ηελ πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθά. Αλ απηά δελ πξνζθνκηζζνύλ, ηόηε ν/ε ππνςήθηνο/θηα 

ηίζεηαη εθηόο δηαδηθαζίαο θαη ε αίηεζε ηνπ/ηεο απνξξίπηεηαη. Αληηθαηάζηαζε ηεο αηηήζεσο ή δηόξζσζε 

απηήο, ή ζπκπιήξσζε ηπρόλ ειιεηπόλησλ δηθαηνινγεηηθώλ επηηξέπεηαη κόλνλ κέρξη ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

Η επζύλε ηεο ζσζηήο ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ. 

Κξίζηκνο ρξόλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ ηππηθώλ θαη νπζηαζηηθώλ πξνζόλησλ είλαη ν 

ρξόλνο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ. 

 

Γ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΠΙΛΟΓΗ-ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Η επηινγή ηνπ/ηεο δηθεγόξνπ πνπ ζα πξνζιεθζεί, ζα γίλεη από Πεληακειή Δπηηξνπή, ε νπνία ζα 

εμεηάζεη ηηο αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ, ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα πξνθήξπμε, θαη 

ζα ηνπο θαιέζεη ζε αηνκηθή ζπλέληεπμε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζηελ απόθαζε ηεο. 

Η επηηξνπή απνηειείηαη από: 

1.Eλα  (1) κέινο ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, σο Πξόεδξν. 

2.Σξεηο (3) Γηθεγόξνπο, από ηνπο νπνίνπο/νπνίεο, έλαο/κία κε δεθαπεληαεηή ηνπιάρηζηνλ δηθεγνξηθή 

ππεξεζία, νη νπνίνη/νπνίεο νξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ 

Λαζηζίνπ . 

3.Δλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο  Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Μνλάδαο Ιεξάπεηξαο πνπ ζα νξηζηεί κε 

ζρεηηθή απόθαζε. 
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Η επηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ.  Καζήθνληα Γξακκαηέα αζθεί 

ππάιιεινο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Μνλάδαο Ιεξάπεηξαο. 

 

Γηα ηελ επηινγή θαη πξόζιεςε ιακβάλνληαη ππόςε: 

α)ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/θηαο, 

β)ε επηζηεκνληθή ηνπ/ηεο θαηάξηηζε, 

γ) ε εμεηδίθεπζε ηνπ/ηεο ζην αληηθείκελν ηεο απαζρόιεζεο, όπσο νξίδεηαη ζηελ παξνύζα 

δ) ε επαγγεικαηηθή ηνπ/ηεο πείξα-επάξθεηα κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπ/ηεο ζε λνκηθέο ππεξεζίεο 

ζπκβνπιεπηηθνύ θαη γλσκνδνηηθνύ ραξαθηήξα ζε Ν.Π.Γ.Γ, ή ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ 

ηνκέα πνπ αζρνινύληαη  κε ζέκαηα ηεο πγείαο, 

ε)ε απνδεδεηγκέλε γλώζε μέλσλ γισζζώλ, κε πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο, 

ζη)ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

δ) ε απνδεδεηγκέλε αλππαξμία κε πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνύ πιιόγνπ πεηζαξρηθώλ 

πνηλώλ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα θαη ε απνδεδεηγκέλε αλππαξμία πνηληθήο θαηαδίθεο γηα νπνηνδήπνηε 

ζέκα, από εθείλα πνπ απαγνξεύνπλ ηελ πξόζιεςε δεκόζησλ Τπαιιήισλ θαηά ην Ν.3528/2007 κε ηελ 

πξνζθόκηζε πνηληθνύ κεηξώνπ. 

Οη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο ηωλ αλωηέξω θξηηεξίωλ θαζνξίδνληαη ωο εμήο: 

                                                 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ (ζηα 100) 

1.Πξνζσπηθόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ 15 

2.Δπηζηεκνληθή θαηάξηηζε, κεηαπηπρηαθόο ηίηινο 

ζπνπδώλ ζπλαθή κε ην Γεκόζην Γίθαην 

20 

3. Δμεηδίθεπζε αληηθεηκέλνπ : ρεηξηζκόο 

ππνζέζεσλ ζε ΝΠΓΓ Τγείαο  θαη ζε θνξείο 

Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνύ Σνκέα (Ννζνθνκεία - 

Κιηληθέο) 

20 

4. Δπαγγεικαηηθή πείξα-επάξθεηα/Γηνηθεηηθή 

εκπεηξία (επίπεδν πξναγσγήο, έηε άζθεζεο  

δηθεγνξίαο, δηθόγξαθα γηα ππνζέζεηο ζπλαθείο κε 

Ν.Π.Γ.Γ θ.α) 

20 

5. Γλώζε μέλσλ γισζζώλ 15 

6. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε   5 

7. Πξόβιεςε εμέιημεο ππνςεθίνπ   5 
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Δ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ-ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Η παξνύζα πξνθήξπμε λα θνηλνπνηεζεί, κε επηκέιεηα ηεο Γηνίθεζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο 

Μνλάδαο Ιεξάπεηξαο. 

α) ζηνλ δηθαζηηθό αληηπξόζσπν Α ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ θξάηνπο  θαη  

β) ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Λαζηζίνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα επηκειεζεί γηα ηελ 

ηνηρνθόιιεζε ηεο ζην Καηάζηεκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Λαζηζίνπ  θαη ζηα γξαθεία ηνπ Γηθεγνξηθνύ 

πιιόγνπ Λαζηζίνπ  αληίζηνηρα, ζπληαζζόκελνπ ζρεηηθνύ απνδεηθηηθνύ. 

γ) Να δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ Λαζηζίνπ. 

Δπίζεο ε πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ.               

                                                                      

                                                                         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

                                                                         ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ 
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