Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες
θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των
εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ,
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI
ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ
ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, και
έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 56 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.3.2013) και τα άρθρα 40 έως 44
του Π.Δ. 148/07 (ΦΕΚ Α' 191/10.8.2007),
2. τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α'
208/27.9.2013),
3. την υπ΄ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./102/19272/20734/31-07-2017 απόφαση της Επιτροπής της
Π.Υ.Σ. 33/2006 (άρθ. 2 παρ. 1) περί έγκρισης κίνησης διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης
Δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής, στο ΚΕΘΕΑ,
4. το αρ. πρωτ. 2/45513/20-6-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά
με την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με
έμμισθη εντολή,
5. την απόφαση του Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ (15η Συνεδρίαση / 27.1.2017),
6. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Διευθυντή ΚΕΘΕΑ Αρ. 1/2.1.2018 (ΑΔΑ: 9ΗΖΓΟ9ΥΝΗΡ), ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018,
7. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Διευθυντή ΚΕΘΕΑ Αρ. 2/2.1.2018 (ΑΔΑ: 6Ι7ΚΟΡ9ΥΑ1Γ), ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ 2018,
8. τις αυξημένες ανάγκες του ΚΕΘΕΑ για την υποστήριξη και επικουρία των υποθέσεων
(δικαστικών και εξωδικαστικών) του ΚΕΘΕΑ στην Αττική και στην Επικράτεια,
6.την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Διευθυντή ΚΕ ΘΕΑ Αρ. 1/2. 1.201 8 (ΑΔΑ: 9ΗΖΓΟ9Υ -ΝΗ Ρ), ΤΑΚΤΙ ΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΩΠΙΚ ΟΥ 201 8.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης Δικηγόρου, παρ΄ Εφέταις, πλήρους απασχόλησης, με
σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία στο ΚΕΘΕΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 43 του Ν. 4194/2013.
Το αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω Δικηγόρου συνίσταται στο χειρισμό σε
συνεργασία με τη Νομική Συνεργάτη του ΚΕΘΕΑ όλων των υποθέσεων (δικαστικών και
εξωδικαστικών) του ΚΕΘΕΑ, που θα του ανατίθενται, όπως ενδεικτικά :
1.

Στην παροχή γνωμοδοτήσεων ή/και ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και νομικών
συμβουλών, σχετικά με ερωτήματα ή/και νομικά ζητήματα ή/και επί θεμάτων που
απαιτούν ειδική έρευνα και επεξεργασία (π.χ. οικονομικών, διοικητικών) που αφορούν
στο ΚΕΘΕΑ και προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. εφαρμογή
Μισθολογίου, νομοθεσία περί προμηθειών, δημοσίων έργων, εργατικού δικαίου,
ασφάλισης κ.λπ.) καθώς και στην παροχή κάθε είδους νομικών συμβουλών ή/και
κατευθύνσεων ή/και νομικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών και
υποστήριξη των συμφερόντων του ΚΕΘΕΑ.
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2.

3.

4.

5.

6.

Στην προάσπιση είτε δια της δικαστικής οδού, είτε εξωδίκως των συμφερόντων του
ΚΕΘΕΑ, στην παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων, στην εκπροσώπηση του
ΚΕΘΕΑ ενώπιον όλων γενικά των αρμοδίων Δικαστικών, Διοικητικών αρχών, Δημοσίων
υπηρεσιών και άλλων αρμοδίων κατά περίπτωση Αρχών ή Οργανισμών, μετά από
σχετική εντολή.
Στην επεξεργασία, έλεγχο, διατύπωση, κατάρτιση - σύνταξη των πάσης φύσεως
συμφωνητικών, συμβάσεων, που συνάπτει το ΚΕΘΕΑ με οποιαδήποτε πρόσωπα (φυσικά
ή νομικά), αποφάσεων, πράξεων, διακηρύξεων, προκηρύξεων διαγωνισμών προμηθειών,
υπηρεσιών, έργων κ.λπ.
Στην παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας, συγκέντρωση, μελέτη, αξιολόγηση και
αξιοποίηση των νομικών διατάξεων που εκδίδονται και σχετίζονται με το ΚΕΘΕΑ και
ενημέρωση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ, του Τομέα Διοίκησης και Οικονομικού και όλων των
αρμοδίων Τμημάτων του ΚΕΘΕΑ για κάθε τέτοια αλλαγή, παρέχοντας παράλληλα νομική
υποστήριξη σε ομάδα εργασίας - επιτροπή όταν αυτό κριθεί επιβεβλημένο.
Στην παράσταση ή/και συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΚΕΘΕΑ ή επιτροπών ή
ομάδων εργασίας που θα συσταθούν, για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό
κριθεί απαραίτητο από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ.
Στην τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της
Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΘΕΑ.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινώς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με
συνεχή παρουσία στα γραφεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα (Σορβόλου
αρ. 24, Μετς), εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης του/της ενώπιον των Δικαστικών,
Διοικητικών ή άλλων Αρχών για υποθέσεις του ΚΕΘΕΑ.
Ο δικηγόρος θα αμείβεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εν προκειμένω με την
παράγραφο 10, άρθρο 9 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176/16.12.2015) και θα ασφαλίζεται στον
οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος πρέπει:
1. Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης
σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου.
2. Να είναι δ ι κ η γ ό ρ ο ς , μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας με δικαίωμα
παράστασης στο Εφετείο.
3. Οι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να είναι παρ΄Εφέταις και να έχουν δεκαετή κατ'ελάχιστον
πραγματική δικηγορία, εμπειρία και γνώσεις διοικητικού, εργατικού δικαίου, δημοσίων
συμβάσεων, προμηθειών, κατάρτιση και έλεγχο δημοσίων συμβάσεων-προμηθειών και
στον έλεγχο νομιμότητας αποφάσεων-πράξεων.
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 τους).
7. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν.1256/82 (ΦΕΚ Α' 65/31.5.1982) και του
Κώδικα Δικηγόρων.
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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 εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα
παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο
ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης
ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από 8 Νοεμβρίου 2018 ημέρα
Πέμπτη έως 7 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή , τα εξής:
1.

Αίτηση υποψηφιότητας με αναλυτική καταγραφή των παρακάτω συνυποβαλλομένων
δικαιολογητικών και αναφορά του συνολικού αριθμού αυτών.

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 :
α. η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου παρ’Εφέταις,
β. η ημερομηνία εγγραφής του ως δικηγόρου στο Δικηγορικό Σύλλογο,
γ. ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά,
δ. ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

4.

Πιστοποιητικό Στρατολογίας, τύπου Α΄.

5.

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

6.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:
i) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
ii) δεν έχει καταδικαστεί για τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 του
Ν.3584/2007 και στο άρθρο 26 του Κώδικα των Δικηγόρων (Ν.3026/1954), δεν είναι
υπόδικος για τα παραπάνω εγκλήματα, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα
και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,
iii) δεν έχει κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του Ν.
3584/2007,
iv) δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση
σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική
αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη
έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο του
δημόσιου τομέα, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, εάν συνυποβάλουν
υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνουν ότι, εφόσον προσληφθούν στο ΚΕΘΕΑ,
θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν
υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια αμοιβή από νομικό
πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν
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υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του νομικού προσώπου, στο οποίο
παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή
έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.
v) αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του ΚΕΘΕΑ να τηρεί
αρχείο ευαίσθητων δεδομένων σε εφαρμογή
των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, π.χ. προσωπικά στοιχεία, Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ.Α., Α.Φ.Μ. κ.λπ. τα οποία είναι
απαραίτητα για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας του.
8.

Ευκρινή αντίγραφα τίτλων σπουδών και ξένης γλώσσας. Αν ο βασικός τίτλος έχει
αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την
ισότιμη αντιστοιχία του τίτλου. Για όσους τίτλους σπουδών 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».

9.

Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, την επιστημονική κατάρτιση του
υποψηφίου, την εξειδίκευσή του στο αντικείμενο απασχόλησης και την επαγγελματική
εμπειρία και επάρκειά του (όπως ενδεικτικά πτυχία τίτλων σπουδών, ξένης γλώσσας,
κατάσταση παραστάσεων στα δικαστήρια, δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις, δικαστικές
αποφάσεις, συμβάσεις, υπομνήματα και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο διαθέτει ο
υποψήφιος για την απόδειξη των προαναφερομένων).

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.
Στην αίτησή του ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει όλα τα απαιτούμενα από την πρόσκληση
ενδιαφέροντος 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, ήτοι έως την 7 Δεκεμβρίου 2018
ημέρα Παρασκευή.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που έχει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η επιλογή του δικηγόρου θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 43 παρ. 2 παρ. Β του Ν. 4194/2013, που θα συγκροτηθεί και θα αποτελείται από:
α)

β)

γ)

Ένα (1) 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 Πρόεδρος της Επιτροπής.
Τρεις (3) Δικηγόρους από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη
δικηγορική υπηρεσία, που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθήνας.
Έναν (1) εκπρόσωπο του ΚΕΘΕΑ με τον αναπληρωτή του.

Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει εργαζόμενος του ΚΕΘΕΑ.
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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 παράγραφο Α (παραδεκτό συμμετοχής) και
καλεί σε ατομική συνέντευξη μόνο τους υποψηφίους 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 εμπειρία και επάρκεια, η απασχόληση του επί θεμάτων διοικητικού,
αστικού, εμπορικού δικαίου, η ενασχόληση και εμπειρία του επί του νομικού πλαισίου του
δημοσίου, η ευχέρεια χρήσης Η/Υ, η γνώση ξένης γλώσσας 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:
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Προσωπικότητα

15

Επιστημονική Κατάρτιση

15

Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης

25

Επαγγελματική εμπειρία

25

Επάρκεια

10

Γνώση ξένων γλωσσών

5

Οικογενειακή κατάσταση

3

Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης

2
ΣΥΝΟΛΟ

100%

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος κοινοποιείται :
Α) Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Κεντρική Υπηρεσία και μετά το διορισμό του
δικαστικού πληρεξουσίου α' και στον ίδιο τον 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.
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Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται ο εκπρόσωπος του ΚΕΘΕΑ που θα μετέχει στην
Επιτροπή Επιλογής και ο αναπληρωτής του, καθώς και ο εργαζόμενος του ΚΕΘΕΑ που θα
ασκήσει καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής .
Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση και τη συμμετοχή σε αυτήν
(δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κ.λπ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τηλεφωνικά (210 9241993-6, εσωτ. 272)
εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 13:00 ή μέσω e-mail στο kkaratsoli@kethea.gr .

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στον κόμβο «Διαύγεια» και στο
διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea. gr).
Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην εφημερίδα
πανελλήνιας κυκλοφορίας «Χρυσή Ευκαιρία».

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2018

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ
Δρ. Βασίλειος Γκιτάκος
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