
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
εργαζομένων στον κλάδο των θερμικών ηλιακών συστημάτων 
(ΘΗΣ) σχετικά με την εγκατάσταση, ρύθμιση, παρακολούθηση 

και συντήρηση των ΘΗΣ» 
 
Σε συνέχεια της από 29/07/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή 
στην Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων 
στον κλάδο των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ) σχετικά με την εγκατάσταση, 
ρύθμιση, παρακολούθηση και συντήρηση των ΘΗΣ», ενημερώνουμε τις/τους 
ενδιαφερόμενε/ους ότι αναρτώνται οι Πίνακες με τις/τους “Επιτυχόντες” και 
“Απορριπτέους” υποψηφίους ανά Περιφέρεια Υλοποίησης.  
 
Διευκρινίζεται ότι, ως “Απορριπτέοι” θεωρούνται όσες/οι ενδιαφερόμενες/οι δεν 
κατέθεσαν / απέστειλαν με e-mail σωστά ή κατέθεσαν / απέστειλαν ελλιπή δικαιολογητικά, 
ενώ στους ίδιους Πίνακες συμπεριλαμβάνονται και οι “Άκυροι”, όπου ως τέτοιοι 
θεωρούνται όσοι:  
α) Η υποψηφιότητά τους δεν πληροί τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.  

β) Δεν κατέθεσαν ή δεν απέστειλαν με e-mail εγκαίρως τα ζητούμενα από την Πρόσκληση 
δικαιολογητικά.  

 
Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 11 της Πρόσκλησης, οι ωφελούμενοι έχουν 
το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από της αναρτήσεως των ανωτέρω Πινάκων. Οι αντιρρήσεις 
αποστέλλονται με email στο mchaber@cres.gr και θα τεθούν αμελλητί ενώπιον της 
Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από το ΚΑΠΕ.  
 
Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων θα εξετάσει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των 
αντιρρήσεων και θα γνωμοδοτήσει για την έκδοση απόφασης, την οποία και θα 
κοινοποιήσει μέσω της ιστοσελίδας του ΚΑΠΕ. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων 
δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε 
απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή 
Ενστάσεων και Αντιρρήσεων θα αποφανθεί επί των αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των 
ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων. 
 
Οι Επιτυχόντες ενδιαφερόμενοι - ωφελούμενοι θα ενημερωθούν εκ νέου – με νεότερη και 
προσωπική ειδοποίηση – από τον Ανάδοχο του έργου (ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ) για την έναρξη των 
Τμημάτων Κατάρτισης.   
 
 
 

mailto:mchaber@cres.gr

