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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1)  ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Μυτιλήνη 12/04/2019 

Αρ. Πρ. 34 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄) όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΣΤ.1.1.Β. και ΣΤ.1.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-

11-2012) «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». 

4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2, όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2ι του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/τ.Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος 

προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 45 του ν.3979 (Α΄138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες 

διατάξεις». 

7. 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. 

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

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

10. 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). 

11. Την υπ αριθμ πρωτ 19659/18.3.2019 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης 

Διευθυντή» 

12. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ια της παρ.2 του άρθρου 14 του ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α) όπως ισχύει 

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

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

14. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την θέση του Διευθυντή του ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. 

Κε.Δι.Βι.Μ.2. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Την πλήρωση  μίας (1) θέσεως Διευθυντή στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 
(ΚΕΚΑΠΕΛ A.E.) Κε.Δι.Βι.Μ.2, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί θητεία πέντε ετών. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:  

1. Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.  

2. Να κατέχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. 

3. Να κατέχουν Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών με αντικείμενο την Διοίκηση Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή 

δίπλωμα της αλλοδαπής. 

4. Kαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας η οποία θα αποδεικνύεται από συναφή τίτλο σπουδών αλλά και από γραπτές 

εργασίες που έχουν κατατεθεί σε επίσημους οργανισμούς (συνέδρια, περιοδικά, εκθέσεις παραδοτέων της ΕΕ). 

5. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
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6. Διδακτική εμπειρία σε ενήλικες τουλάχιστον έξι ετών και πιστοποίηση του Μητρώου εκπαιδευτών ενηλίκων του 

ΕΟΠΠΕΠ 

7. Εμπειρία 

 - στην διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων διασυνοριακής 

συνεργασίας (διαχείριση και επιστημονική επιμέλεια) 

 - στην διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων με απευθείας 

χρηματοδότηση από την ΕΕ συναφών με εκείνα που υλοποιεί η εταιρεία τουλάχιστον έξι ετών. 

- στην διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων με απευθείας 

χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τουλάχιστον έξι ετών 

 - στην διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων τουλάχιστον έξι ετών 

- στην διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου προγραμμάτων για ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες τουλάχιστον έξι ετών 

- στην διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου προγραμμάτων 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τουλάχιστον έξι ετών 

- να έχει εμπειρία σε Διευθυντική θέση σε εταιρείες συναφούς αντικειμένου και νομικής μορφής τουλάχιστον 

έξι ετών 

8. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 

αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. (Εξαίρεση: Δεν 

απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους 

οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα)  

9. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση. 

 

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.  

Στη θέση αυτή μπορούν να προσληφθούν ιδιώτες.  

Οι προσλαμβανόμενοι ιδιώτες έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και επομένως για το χρόνο 

εργασίας στις θέσεις αυτές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της κατηγορίας προσωπικού ορισμένου χρόνου (π.χ. 

άδειες κ.λ.π.).  

Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου.  

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

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

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 και του Ν.2690/99. 
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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, σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Λ. Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2  απ’ όπου 

μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι. 

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, αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 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 Πέμπτη 18/04/2019 και ώρα 12:00.  

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

Διευθυντή» 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. 
 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση συμμετοχής 
2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής 
3. Αντίγραφα πτυχίων (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να προσκομίζετε πράξη 

αναγνώρισης για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και την βαθμολογική αντιστοιχία αυτού) 
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
6. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου 
7. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους)  
8. Βιογραφικό Σημείωμα 
9. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ο/η υποψήφιος/α ότι αποδεικνύει την επάρκειά του/της για το έργο που 

αφορά η παρούσα προκήρυξη. 
10. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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. 

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος κατά την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης δεν διαθέτει τα  υπ’ αριθμ 
δικαιολογητικά 5,6 και 7, θα καταθέσει υπογεγραμμένη ΥΔ του Ν. 1599/86  ότι αυτά θα προσκομισθούν κατά την 
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση επιλογής του. 
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Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που θα 
συνοδεύει την αίτηση υποψηφιότητας και να κατατεθούν εμπρόθεσμα. 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει όπως προβλέπεται στον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της 

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Λ. Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2  και ορίζεται από το Δ.Σ. αυτής.  

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. 

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.  

 
 
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα και ταυτόχρονα θα καταχωρηθεί στην 
ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Λ. Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2 . 

      

 

Για την ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε Κε.Δι.Βι.Μ.2 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

 

 

 

Νίκος Δ. Κωστόπουλος 
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