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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΜΕ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης των κάτωθι Πράξεων: 

1. «Snapshot from the borders - Small towns facing the global challenges of Agenda 2030 - under the 

EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi program 

2. “CLARINET” Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns, Grant 

Agreement number: 821562 — CLARINET — AMIF-2017-AG-INTE 

3. “IMMIJOBS” Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of 

Third Country Nationals, Grant Agreement number:821681 — IMMIJOBS — AMIF-2017-AG-INTE 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο 

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2  

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 

του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 

ένατου του Ν. 4057/2012. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, 

της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997). 

 Την Εγκύκλιο ΑΔΑ : 6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7 / 21-1-2019 “Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών” 

 

Ανακοινώνει 

 

Τη πρόθεση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΚΑΠΕΛ 

Α.Ε.Κε.Δι.Βι.Μ.2, που εδρεύει στη Μυτιλήνη Καβέτσου 36, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξων με τίτλο:  

1. «Snapshot from the borders - Small towns facing the global challenges of Agenda 2030 - under the 

EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi program 

2. “CLARINET” Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns, Grant 

Agreement number: 821562 — CLARINET — AMIF-2017-AG-INTE 

3. IMMIJOBS Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third 

Country Nationals 821681 — IMMIJOBS — AMIF-2017-AG-INTE  

συνολικής διάρκειας έως την ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων. Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα 

απασχοληθεί στον τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ένα άτομο, με τα αντίστοιχα 

απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), υλοποιώντας τα παραδοτέα όπως 

προβλέπονται από τις Δράσεις των έργων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Πτυχίο ΑΕΙ, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πολιτισμού και Μέσων Επικοινωνίας, Επιχειρησιακής 

Ερευνας και Μαρκετινγκ, ή Μαρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μαρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών  ή αντίστοιχο 

κατά περιεχόμενο ειδικότητας  πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

2. Συναφή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών 

3. Γνώσεις πληροφορικής για την υποστήριξη ηλεκτρονικών τάξεων μέσα από πλατφόρμες τηλε-εκπαίδευσης, για 

την δημιουργία και υποστήριξη ιστοσελίδων και ιστοσελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

4. Αποδεδειγμένη γνώση σύνταξης επικοινωνιακού πλάνου ή σχεδίου μάρκετινγκ. 

mailto:info@kekapel.gr


 

 
Κ Ε Κ Α Π Ε Λ  Α . Ε .  Κ ε . Δ ι . Β ι . Μ 2  
ΚΕΝΤΡΟ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ   ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ   
ΕΝΟΤΗΤΑΣ   ΛΕΣΒΟΥ 

 
Καβέτσου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81100 Μυτιλήνη.  Τηλ. 22510–40330/1, Fax 22510–

40332   Αρ.ΓΕΜΗ: 078226842000            e-mail : info@kekapel.gr 
 

 
EN ISO 9001:2015 

Aρ.Eγγ.Π. 

20001190001250 

 

Snapshots from the borders 
CSO-LA/2017/388-115 

821562 — CLARINET — AMIF-2017-AG-INTE 821681 — IMMIJOBS — AMIF-2017-AG-INTE 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

5. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Proficiency και αποδειγμένη παρακολούθηση μαθημάτων 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα.  

6. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην επικοινωνία ομάδων εργασίας, την χρήση μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, της χρήση λογισμικού επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων, υποστήριξη ηλεκτρονικών τάξεων μέσα 

από πλατφόρμες τηλε-εκπαίδευσης, για την δημιουργία και υποστήριξη ιστοσελίδων και ιστοσελίδων μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Περιγραφή υλοποιούμενων Δράσεων 

1. «Snapshot from the borders - Small towns facing the global challenges of Agenda 2030 - under the 

EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi program, 

WP 1.1.2.36   social media action  

2. “CLARINET” Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns, Grant Agreement 

number: 821562 — CLARINET — AMIF-2017-AG-INTE 

Personnel – Communication Manager 

3. IMMIJOBS Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third Country 

Nationals 821681 — IMMIJOBS — AMIF-2017-AG-INTE 

WP3 Organisation of training activities 

WP4 Organisation of information campaign 

WP6 Preparation and Organisation of dissimimantion materials and activities 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. «Snapshot from the borders - Small towns facing the global challenges of Agenda 2030 - under the 

EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi program 

Έντεκα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τρία Ευρώ, (11373,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2. “CLARINET” Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns, Grant Agreement 

number: 821562 — CLARINET — AMIF-2017-AG-INTE 

Επτά χιλιάδες ευρώ, (7000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

3. IMMIJOBS Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third Country 

Nationals 821681 — IMMIJOBS — AMIF-2017-AG-INTE 

Δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ, (12500,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προκήρυξη έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία: 

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 

Β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες 

υποψήφιους). 

Γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

Δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 

mailto:info@kekapel.gr


 

 
Κ Ε Κ Α Π Ε Λ  Α . Ε .  Κ ε . Δ ι . Β ι . Μ 2  
ΚΕΝΤΡΟ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ   ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ   
ΕΝΟΤΗΤΑΣ   ΛΕΣΒΟΥ 

 
Καβέτσου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81100 Μυτιλήνη.  Τηλ. 22510–40330/1, Fax 22510–

40332   Αρ.ΓΕΜΗ: 078226842000            e-mail : info@kekapel.gr 
 

 
EN ISO 9001:2015 

Aρ.Eγγ.Π. 

20001190001250 

 

Snapshots from the borders 
CSO-LA/2017/388-115 

821562 — CLARINET — AMIF-2017-AG-INTE 821681 — IMMIJOBS — AMIF-2017-AG-INTE 

 

πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση 

καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

Ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 

Στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς. 

Ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα για την υλοποίηση του έργου που αφορά η παρούσα. 

Η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή 

φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών. 

Θ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην αίτηση υποψηφιότητας. 

Ι) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας έως και την 

καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης. 

Ια) Έχουν ηλικία έως 65 ετών. 

2.2. Επαλήθευση στοιχείων και δικαιολογητικών: 

Η Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Λ. Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2 διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου και του 

αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986. 

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής 

του. 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Το υλικό ολόκληρης της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων της Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Λ. Α.Ε. 

Κε.Δι.Βι.Μ.2, και στην ιστοσελίδα απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι: 

 www.kekapel.gr  

Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών: κυρία Καπετανάκη Στυλιανή, οδός 

Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, τηλ. 225140330. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν σε σφραγισμένο 

Φάκελο Συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Λ. Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2  στην Μυτιλήνη, οδός Καβέτσου 36, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι την 

09/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30. 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 των υποψηφίων. 

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θέσης 

Τεχνικού» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.  

Αιτήσεις που θα υποβληθούν και πρωτοκολληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα 

αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά για συμμετοχή στην προκήρυξη είναι τα 

παρακάτω: 

 Αίτηση συμμετοχής, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). 

 Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής, του παραπάνω Κεφαλαίου 2 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). 

 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας. 

 Βιογραφικό σημείωμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ή Europass). 

 Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται η ειδικότητα, ο 

mailto:info@kekapel.gr
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ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.  

 Φωτοαντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών, αν υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό, ξένη γλώσσα κτλ.  

 Φωτοαντίγραφο Πράξης Αναγνώρισης Ισοτιμίας πτυχίου Σχολής της αλλοδαπής και αντιστοιχίας 

της βαθμολογικής κλίμακας του πτυχίου με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών πτυχίων. 

 Πίνακα τεκμηρίωσης της εμπειρίας του/της υποψήφιου/ας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) 

 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ο/η υποψήφιος/α ότι αποδεικνύει την επάρκειά του/της για 

το έργο που αφορά η παρούσα προκήρυξη π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά). 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

6.1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που προβλέπεται στον 

ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσίας της Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Λ. Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2  και ορίζεται από το Δ.Σ. 

αυτής.  

6.2. Η λήψη τελικής απόφασης για την επιλογή υποψηφίου θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Λ. Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. 

6.3. Η Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Λ. Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2  διατηρεί το δικαίωμα εν’ όλω ή εν μέρει ακύρωσης του διαγωνισμού 

σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις: 

α) Έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών και έλεγχος των προσόντων 

των ενδιαφερόμενων, βάσει των στοιχείων που παρέχουν αυτοί στην αίτηση συμμετοχής και των 

δικαιολογητικών που υποχρεωτικά την συνοδεύουν. 

Β) Αποκλεισμός από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, των ενδιαφερόμενων που δεν εξασφαλίζουν 

τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με την Προκήρυξη. 

Σημειωτέον ότι, η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις και 

συμπλήρωση δικαιολογητικών που λείπουν, χωρίς να αντιστρατεύεται την αρχή της ίσης μεταχείρισης των 

υποψηφίων. 

Γ) Αξιολόγηση των υποψηφίων και βαθμολόγηση των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων, με βάση 

τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει και τα κριτήρια της προκήρυξης. 

Δ) Υποβολή εισήγησης, από την Επιτροπή Αξιολόγησης προς το Δ.Σ. της Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Λ. Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2, με 

συνημμένους τους πίνακες ανά προκηρυσσόμενη θέση, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. 

Ε) Λήψη αιτιολογημένης απόφασης από το Δ.Σ. της Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Λ. Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2. 

ΣΤ) Γραπτή ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της τελικής απόφασης του Δ.Σ. της 

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Λ. Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2. 

Η) Σύναψη και υπογραφή σύμβασης. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής Αξιολόγησης ή ακόμα και μετά την τυχόν 

υπογραφή της σύμβασης διαπιστωθεί ότι, τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας είναι 

ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά, η πρόκριση του/της ενδιαφερόμενου/ης 

θεωρείται άκυρη και συνεπάγεται την καταγγελία της υπογραφείσας Σύμβασης Μίσθωσης Έργου. 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις κατά της τελικής απόφασης επιλογής υποψηφίου/ας μπορούν να υποβληθούν ενώπιον του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Λ. Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2  εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών 

από την ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της εταιρείας και από την αποστολή της 

σχετικής επιστολής ενημέρωσης των υποψηφίων. 

mailto:info@kekapel.gr
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1. Ο οριστικά επιλεγείς υποψήφιος καλείται από την Εταιρεία να υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης 

Έργου, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής 

απόφασης του Δ.Σ. 

11.2. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία αποβεί αναιτιολόγητα άκαρπη τότε, καλείται ο 

επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης. 

 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία του ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. επί της οδού Καβέτσου 36, στην Μυτιλήνη. 

 

 

Για την ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε Κε.Δι.Βι.Μ.2 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

 

 

 

Νικος Δ. Κωστόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς την Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Λ. Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ  

 

 Στοιχεία αλληλογραφίας  

Οδός και αριθμός : ……………………..………………………………………………………………………… 

Πόλη : ……………………………………….……….………………………………………………………………… 

Ταχυδρομικός κώδικας : ……………………………………….……….……………………………………… 

Αριθμός τηλεφώνου οικίας : ….…….……….………………… Κινητό : ..………..…………………… 

Αριθμός τηλεφώνου εργασίας : ………………………….…………………………………………………… 

Αριθμός τέλεφαξ : ……………………………………….……….……………………….……………………… 

Ε-mail : ……………………………………….……….……………………………………………………………… 

Όνομα και αριθμός τηλεφώνου προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση απουσίας μου : 

…………..…………………………….……….………………………………………………………………… 

1. Ημερομηνία γέννησης : ……………………………………………………………………………………. 

2. Υπηκοότητα : ……………………….……………………………………………………………………………. 

 

(ημερομηνία):…………………………………. 

ο/η Αιτ……….. 

(υπογραφή) 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ παραδειγμα 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Λ. Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου:  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων. 

β) Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία ή έχω νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν. 

γ) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

δ) Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 

δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική 

δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

ε) Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 

προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 

στ) Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Ομογενής. 

ζ) Έχω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση απασχόλησης για την οποία εκδηλώνω ενδιαφέρον. 

η) Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω 

του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών. 

θ) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. 

Ημερομηνία: …………..……2019 

Ο/Η Δηλ…. 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε 

να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 

τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 

την δηλούσα.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο – Η Δηλ………….. 

 

(Υπογραφή) 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ παραδειγμα 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Όνομα  

Επώνυμο  

Πατρώνυμο  

Ημερομηνία γέννησης  

Α.Δ.Τ.  

Διεύθυνση  

Τηλέφωνο  

Τίτλος σπουδών  

Άδεια άσκησης επαγγέλματος ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ, έτος απόκτησης 

    

ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Α/Α Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα (ονομασία, 

πόλη, χώρα) 

Διάρκεια σπουδών 

από …………….                   

έως …………….                    

(μήνας & έτος) 

Τίτλος πτυχίου 

ή διπλώματος 

Ημερομηνία 

χορήγησης 

Βαθμολογία 

(αριθμητικά) 

      

      

      

      

ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Ομιλία / Γραφή) 

 Επίπεδο χαμηλότερο του 

Lower  ή αντίστοιχου 

Επίπεδο  Lower  ή 

αντίστοιχο 

Επίπεδο Proficiency  ή 

αντίστοιχο 

ΑΓΓΛΙΚΗ    

ΓΑΛΛΙΚΗ    

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ    

ΙΤΑΛΙΚΗ    

ΑΛΛΗ ……. 

(σημειώσατε ποια) 

   

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

Α/Α Από Έως 
Μήνες 

Απασχόλησης 

Φορέας 

Απασχόλησης - 

Εργοδότης 

Κατηγορία 

Φορέα (1) 

Αντικείμενο Απασχόλησης             

(θέση – υπευθυνότητα) 

1.   ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ανεξαρτήτως ειδικότητας) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

ΣΥΝΟΛΟ     

2.   ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ανάλογα με τη θέση, σύμφωνα με την προκήρυξη) 

1.       

2.       

3.       



 

 

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

ΣΥΝΟΛΟ     

 

(1)  Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με (Ι) ή (Δ) ή (Ε).  

Οπου : 

Ι : Ιδιωτικός τομέας. (Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου). 

Δ : Δημόσιος τομέας. (Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ή ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα 

της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει ή Φορείς της παρ. 3 άρθ. 1 του Ν. 2527/1997).  

Ε : Ελεύθερος επαγγελματίας. 

 Α/Α ΓΝΩΣΗ Η/Υ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ παραδειγμα 

 

 

 

 

 

Ο/Η 

 Δηλών/ούσα 

 

 

 

 

 ……………………..……. 

 

 

Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΡΓΟΥ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΘΕΣΗ - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 

ΕΘΝΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  


