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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου, που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 375/87 (ΦΕΚ 167Α/17.09.1987), κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 
παρ. 1 του Ν. 1514/1985, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3734/09 
(ΦΕΚ8Α΄/28.01.09)και το άρθρο 153του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ167/3.11.2017). 

Δυνάμει του άρθρου το 30 του Ν. 3734/09 (ΦΕΚ8Α΄/28.01.09) που τροποποίησε το Ιδρυτικό Π.Δ. 
375/87 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 και το ΠΔ 189/09, (ΦΕΚ211Α/05.11.09), το ΚΑΠΕ ορίσθηκε ως μη 
κερδοσκοπικός και κοινωφελής οργανισμός, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτευόμενος 
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Σκοπός του ΚΑΠΕ είναι η ενίσχυση  των δράσεων ενάντια στην κλιματική αλλαγή καθώς και η στήριξη 
της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της προώθησης των εφαρμογών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
της Εξοικονόμησης Ενέργειας, η ανάπτυξη της τεχνολογικής έρευνας καθώς και η κάθε είδους 
υποστήριξη δραστηριοτήτων στους πιο πάνω τομείς. 

Για τον σκοπό αυτό το ΚΑΠΕ προωθεί: 

• τις  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τα υβριδικά  συστήματα που τις συνδυάζουν και τους 
ενεργειακούς φορείς που σχετίζονται με αυτές (π.χ. υδρογόνο, βιοκαύσιμα), 

• την Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας (ΕΞΕ και ΟΧΕ) στην παραγωγή, 
μεταφορά και τελική της χρήση, 

• Δράσεις που σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση ενημέρωση και κατάρτιση των πολιτών στα 
παραπάνω θέματα, την στήριξη των θεσμικών αλλαγών που απαιτούνται, τον ενεργειακό 
σχεδιασμό την τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση πολιτικών κλπ. 

 

Το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται σαν: 

• Τεχνολογικός φορέας που προωθεί την τεχνολογική έρευνα και καινοτομία στους τομείς των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  και της αύξησης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας. 

• Εθνικό Κέντρο Ενέργειας, με στόχο την στήριξη της κεντρικής κυβέρνησης, της  τοπικής 
αυτοδιοίκησης, των δημόσιων φορέων και εταιριών καθώς και το σύνολο του ιδιωτικού τομέα 
της οικονομίας σε πολιτικές και δράσεις για την προώθηση των ΑΠΕ και ΕΞΕ καθώς και την εν 
γένει βιώσιμη ανάπτυξη και στήριξη της μάχης ενάντια σην κλιματική αλλαγή. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΑΠΕ 

Έχοντας υπόψη:  

1.     Τις διατάξεις: 

α) του Π.Δ. 375/1987 (ΦΕΚ 167 Α) «Ίδρυση Νομικού Προσώπου  Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία 
«Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 30 
του Ν.3734/28.1.2009 (ΦΕΚ Α’ 8/28.1.2009)«Προώθηση της Συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων 
χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας και 
άλλες διατάξεις» και τη διάταξη του άρθρου 153 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ Α’ 167/3.11.2017), 

β) της Υπουργικής Αποφάσεως 2325/1989 (ΦΕΚ Α’ 314/ 27-04-1989) Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΑΠΕ, 

γ) της περιπτώσεως ια, της παρ. 2, του άρθρου 14, του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28/3.3.1994),  

δ) της παρ. 1, του άρθρου 13, του 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/8.12.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

ε) των άρθρων 22, 28, 9 παρ. 5 (α) και 16 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α 176 16.12.2015), 

 2.      Την υπ’ αριθ. 366/7.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με: 

 α) την έγκριση των όρων της  Προκήρυξης για τη θέση του Γενικού Διευθυντή,  

 β) τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων, 

3.    Την υπ’ αριθ.412/ 10.07.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΕ, 

4.   Τις υπηρεσιακές ανάγκες του  ΚΑΠΕ, 

 
ΠΡΟKHΡΥΣΣΕΙ 

 

Τη θέση Γενικού Διευθυντή του ΚΑΠΕ, σύμφωνα με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις: 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 

Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι επιστήμονας, με εμπειρία σε θέματα Α.Π.Ε. και στη διοίκηση 
επιχειρήσεων ή οργανισμών. 
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Η θητεία του Γενικού Διευθυντή είναι τριετής (3) με δυνατότητα ανανέωσης. Ο Γενικός Διευθυντής του 
Κέντρου προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασία πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου (3ετούς 
διάρκειας), που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο, κάθε φορά. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί 
ερευνητικά καθήκοντα στο Κέντρο με μερική απασχόληση, εάν είναι μέλος ΔΕΠ Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, να διδάσκει μόνον ένα εξαμηνιαίο  μάθημα. 

 

Ο Γενικός Διευθυντής διοικεί το ΚΑΠΕ, προΐσταται των υπηρεσιών του και το εκπροσωπεί στα 
δικαστήρια και τις εξώδικες σχέσεις του. Ο Γενικός Διευθυντής είναι ιδιαίτερα αρμόδιος και υπεύθυνος 
για: 

• Την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το ΔΣ του κέντρου. 

• Την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού του κέντρου. 

• Τον συντονισμό και την εποπτεία για την έγκαιρη εκπόνηση του ερευνητικού και αναπτυξιακού 
προγράμματος του κέντρου. 

• Την κατάρτιση του προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και την σχετική εισήγησή του 
στο ΔΣ του κέντρου σε συνεργασία με το διευθυντή διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. 

• Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και τη λειτουργία του Κέντρου. 

Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή, ως οργάνου διοίκησης του ΚΑΠΕ,  ορίζονται με βάση τις διατάξεις 
του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α 176 16.12.2015) και ειδικότερα από τα άρθρα 22, 28, 9 παρ. 5 (α) και 16 του 
εν λόγω Νόμου. 

Στη θέση του Γενικού Διευθυντή, μπορεί να προσληφθεί οποιοσδήποτε υποψήφιος καλύπτει τα 
απαιτούμενα από την πρόσκληση προσόντα συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. ή του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και σύμφωνα με 
τη κείμενη νομοθεσία που διέπει τους εν λόγω φορείς. 

Β.    ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Ο Γενικός Διευθυντής θα διοριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που θα 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, από πίνακα υποψηφίων που θα καταρτιστεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου. Οι εν λόγω υποψήφιοι οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στον 
ανωτέρω πίνακα αφενός δεν θα εμπίπτουν σε κάποιον από τους υπό στοιχείο Β1 λόγους αποκλεισμού, 
αφετέρου θα αξιολογηθούν και θα καταταγούν σύμφωνα με τα υπό στοιχείο Β2 κριτήρια αξιολόγησης: 

Β.1.    Όσον αφορά στους λόγους αποκλεισμού , ο υποψήφιος/η υποψήφια πρέπει: 
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• Να έχει την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους/μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Να μην συντρέχει στο πρόσωπό του/της, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, κώλυμα ή 
ασυμβίβαστο και ειδικότερα: 

• Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
απιστία περί τη υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, 
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

• Να μην είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα (όσον αφορά στα ως άνω αδικήματα), έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

• Να μην έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του/της δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή. 

• Να μην έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του 
δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του 
υποψηφίου/υποψηφίας, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

• Να μην τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα 
στις προηγούμενες παραγράφους αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε 
πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε 
πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής. 

• Να μη τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (στερητική ή επικουρική, πλήρη ή μερική). 

• Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης. Η έλλειψη φυσικών, σωματικών δεξιοτήτων δεν 
εμποδίζει την πρόσληψη, εφόσον ο υποψήφιος/υποψήφια μπορεί, με την κατάλληλη τεχνική 
υποστήριξη να ασκήσει τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης. Ειδικές διατάξεις για την 
πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν θίγονται. 

• Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει, έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές.  

• Να ομιλεί την Ελληνική σε επίπεδο μητρικής γλώσσας και να γνωρίζει άριστα την Αγγλική, 

• Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. 
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Β.2. Όσον αφορά στα κριτήρια αξιολόγησης για την σύνταξη του πίνακα προτάσεων για την επιλογή 
του Προϊσταμένου/ της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης, ισχύουν τα ακόλουθα : 

Για την σύνταξη του πίνακα επιλογής οποίος αποστέλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
για επιλογή του Προϊσταμένου/της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης λαμβάνονται υπόψη από την 
Επιτροπή Επιλογής, τρεις (3) ομάδες κριτηρίων: 

α)  Τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης. 
β)  Εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης. 
γ)  Συνέντευξη. 

 
Με βάση την συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων, συντάσσεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του 
ΚΑΠΕ,πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. 
 
Β.2.α) Τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση είναι 
τα ακόλουθα : 

αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου. 

ββ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο 
σπουδών. 

γγ) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας και ο δεύτερος μεταπτυχιακός 
τίτλος. 

δδ) Το διδακτορικό δίπλωμα. 

εε) Η πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

Β.2.β) Η απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία και προηγούμενη άσκηση καθηκόντων ευθύνης, είναι η 
ακόλουθη : 

• Να έχει επιστημονική εμπειρία σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Εξοικονόμησης 
Ενέργειας καθώς και  στη  Διοίκηση  Επιχειρήσεων  ή Οργανισμών.  

• Να έχει τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία σε θέση ευθύνης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή να 
έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή Α` βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή 
Α.Ε.Ι. 
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• Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία στην εκπόνηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, 
καθώς επίσης και σημαντική εμπειρία σε διαχείριση οικονομικών θεμάτων καθώς και στην 
ανάπτυξη και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού. 

•  Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία / ικανότητα στην διοίκηση έργων ειδικά στον χώρο της ενέργειας και 
του περιβάλλοντος οποιουδήποτε τύπου (ερευνητικά, κατασκευαστικά, μελετητικά κλπ). 

Β.2.γ) Δομημένη Συνέντευξη : 

Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων  να 
διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για 
την άσκηση των καθηκόντων της θέσης του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.  

Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη : α)η αίτηση του υποψηφίου, β) το βιογραφικό σημείωμά 
του καθώς και τα ακόλουθα προσόντα: 

α) Ηγεσία, καθοδήγηση και συντονισμός ομάδων εργασίας.  
β) Αναλυτική & συνθετική σκέψη.  
γ) Επικοινωνιακές δεξιότητες,  
δ) Στρατηγική σκέψη & προγραμματισμός.  
ε) Ομαδικότητα & συνεργασία.  
στ) Διορατικότητα & αποτελεσματικότητα.  
ζ) Ικανότητα διαπραγματεύσεων., 
η) Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και εργασίας υπό πίεση. 
θ) Δημιουργικότητα.  
 

Γ.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Γ.1.  Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή γίνεται με αίτησή 
τους προς το ΚΑΠΕ , εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και την 28η.07.2020 και  ώρα 12 μμ . 

Γ.2.  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από : α) βιογραφικό σημείωμα, β) αντίγραφα τίτλων σπουδών 
και βεβαιώσεις, από τα οποία να προκύπτουν τα προσόντα των υποψηφίων, γ) πιστοποιητικό της 
υπηρεσίας τους (ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα), από το οποίο να προκύπτουν τα έτη προϋπηρεσίας, ο 
βαθμός τους στην ιεραρχία, καθώς και τυχόν ηθικές αμοιβές ή στοιχεία της πειθαρχικής τους 
κατάστασης, στην περίπτωση που είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΙΔΑΧ του Δημοσίου, καθώς και 
κάθε άλλο νόμιμο μέσο το οποίο να επιβεβαιώνει τη δηλωθείσα εμπειρία,  δ)  Υπεύθυνη Δήλωση των 
υποψηφίων, του Ν.1599/1986, στην οποία να αναφέρεται ότι τα στοιχεία τα οποία δηλώνουν είναι 
αληθή, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου Β.1, καθώς και ότι 
αποδέχονται ανεπιφύλακτατους όρους της Προκήρυξης. 
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Γ.3.  Οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ή και σε 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 
γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται με επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Τα πρωτότυπα των εγγράφων θα προσκομισθούν, όταν ζητηθούν 
για έλεγχο. Εάν μία/ένας υποψήφιος υποβάλλει τα δικαιολογητικά μέσω αντιπροσώπου, 
συνυποβάλλεται και η σχετική εξουσιοδότηση.  

Γ.4.  Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά τους έγγραφα κατατίθενται είτε: α) στην έδρα του  ΚΑΠΕ, 19οχλμ 
Λεωφόρου Μαραθώνος, Τ.Κ. 190 09, Πικέρμι Αττικής,  στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, της Διεύθυνσης 
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, από ώρες 09.00 έως 17.00,  είτε: β) μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση bechraki@cres.gr. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αποστολής του 
φακέλου με το ταχυδρομείο, λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο η αποστολή με ΕΛΤΑ, και ως ημερομηνία 
κατάθεσης η ημερομηνία αποστολής όπως αυτή δηλώνεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 
Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. 
Επισημαίνεται ότι για όλες τις αιτήσεις και τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. 

Γ.5 Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εάν ζητηθεί από το 
ΚΑΠΕ η υποβολή συμπληρωματικών διευκρινιστικών στοιχείων. 

Γ.6. Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:  

Προς : Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας,  
19ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος Τ.Κ. 190 09 , Πικέρμι Αττικής , υπ’όψιν Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, 

της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
«ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» 

 

H Προκήρυξη αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ. Επίσης, περίληψη της Προκήρυξης θα 
δημοσιευτεί σε τέσσερις (4) εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και θα αναρτηθεί σε εμφανές 
σημείο στους χώρους του ΚΑΠΕ καθώς και στην ιστοσελίδα της «Διαύγειας», diavgeia.gov.gr.  

Η συνέντευξη των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή, θα διεξαχθεί την 29η.07.2020, 
ύστερα από πρόσκλησή τους,  στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ, 19οχλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Πικέρμι 
Αττικής. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΕ, 
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Δρ. Σπυρίδων Οικονόμου 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 


