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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Πικέρμι, 17/12/2019  
Αριθ. Πρωτ. : 1407 
 

 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού, με 
Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου, για την εκτέλεση ευρωπαϊκών & διεθνών 
επιστημονικών προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. 

 
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), έχοντας υπόψη:  
 
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 375/1987 (ΦΕΚ 167 Α) «Ίδρυση Νομικού Προσώπου  Ιδιωτικού Δικαίου με την 
επωνυμία «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 
του Ν.3734/28.1.2009 (ΦΕΚ 8 Α) «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) Τις διατάξεις του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα της 
παρ. 14 του άρθρου 111(Α΄133), 
γ) Την ΥΑ12180/2017 «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» (ΥΟΔΔ 119/14.3.2017)(ΑΔΑ: 6ΨΥ64653Π8-07Ε), όπως 
τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/5717/1050/01-02-2018 απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
71/9-2-2018), 
δ) Tην υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/79213/9269 απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 725/12-09-2019), 
ε) Την ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με την σύναψη Συμβάσεων Έργου, για την ορθή και 
έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΚΑΠΕ έναντι των Διεθνών Οργανισμών και των 
επιστημονικών φορέων, με τη συμμετοχή στα εν λόγω Προγράμματα εξειδικευμένου επιστημονικού 
προσωπικού για την εκτέλεσή τους, τα οποία δεν δύνανται να υλοποιηθούν από το μόνιμο προσωπικό 
του Κέντρου που εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες αυτού, 
στ) Τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 2 του ν.2621/1998 (Α΄136), όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 58 του  Ν.4009/2011(Α΄195) και συμπληρώθηκε με 
την διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 42 του Ν.  4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄) “Νέος τρόπος έκδοσης 
αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις”, όπου το ΚΑΠΕ εξαιρέθηκε ρητά από την 
25η.11.2011 από την εφαρμογή των  διατάξεων του αρ. 6 του Ν. 2527/1997, 
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ζ) Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», 
η) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010  (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
θ) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
ι) Τη διάταξη της παρ. 1δ του αρ. δεύτερου του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/6.5.2010), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και την υπ’ αριθμ. ΕΑΠ2003089ΕΞ2016/3.10.2016 απόφαση του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την υποχρέωση καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών και 
πρόσθετων αμοιβών, μέσω της ΕΑΠ, των ερευνητικών κέντρων, ΕΛΚΕ και των Φορέων του Μητρώου 
Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ,  
ια) Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265 / Α / 23-12-2014), όπως 
τροποποιήθηκε με το Νόμο 4328 / 2015 (ΦΕΚ 51 / Α / 14-05-2015) και το Νόμο 4331 / 2015 (ΦΕΚ 69 / Α 
/ 02-07-2015) και ισχύει,  
ιβ) Την με Α.Π. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπ’αρ. 110427/ΕΥΘΥ1020 (ΦΕΚ 3521/Β’/1.11.2016) 
Υπουργική Απόφαση, 
ιγ) την με αριθ. 137675/EΥΘΥ1016, (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», 
ιδ) Τον από 23.09.2016 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2014-
2021» (“Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 
2014-2021”), όπως αυτός υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού βάσει του 
άρθρου 10.5 του Πρωτοκόλλου 38c της Συμφωνίας ΕΟΧ, το από 31.10.2017 Μνημόνιο Κατανοήσεως 
(Memorandum of Understanding) για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 μεταξύ της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του 
Λιχτενστάιν, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς και την από 
26.09.2019 Προγραμματική Συμφωνία (Programme Agreement) μεταξύ της Επιτροπής Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού και του Εθνικού Σημείου Επαφής,  
ιδε) Τις διατάξεις του Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας –Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού», 
ιστ) Την υπ’ αριθμ.270/14.01.2011, Θέμα Η.Δ. Νο 7 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΕ, 
ιζ) Την υπ’ αριθμ. 40-ΔΑΠ-1550/11-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 78ΡΣ469ΗΚΜ-
ΦΥ7, την υπ’ αριθμ. 40-ΔΑΠ-1551/11-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 
ΨΨΓΠ469ΗΚΜ-ΩΝ2 , την υπ’ αριθμ. 40-ΔΑΠ-1552/11-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 
ΑΔΑ 6ΜΒΞ469ΗΚΜ-ΛΣΤ, την υπ’ αριθμ. 40-ΔΑΠ-1553/11-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 
ΑΔΑ ΩΑΣΟ469ΗΚΜ-ΚΒΤ, την υπ’ αριθμ. 40-ΔΑΠ-1554/11-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 
ΑΔΑ 6ΝΚΛ469ΗΚΜ-Ψ0Ο και την υπ’ αριθμ. 40-ΔΑΠ-1556/11-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
με ΑΔΑ ΨΘ4Ρ469ΗΚΜ-Ω57. 
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προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού 
δικαίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του 
χρόνου διάρκειας των εν λόγω Προγραμμάτων-Έργων, ως ακολούθως: 
 
Το ΚΑΠΕ διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό. Η ματαίωση του 
διαγωνισμού από το ΚΑΠΕ, δεν γεννά, για κανένα λόγο, δικαίωμα αποζημίωσης των υποψήφιων 
αναδόχων.  
 
Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΚΑΠΕ και στο 
επιλεγέν προσωπικό παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί, για κάθε μία από τις θέσεις της 
παρούσας πρόσκλησης.  
 
Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τα Έργα, για τις ανάγκες των οποίων, θα  προσληφθούν οι 
Συμβασιούχοι  Έργου: 

Τίτλος Έργου Ακρωνύμιo ΠΥ  Έργου (€) Χρηματοδότηση 

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου 2014-2021/ Management 
(Διαχείριση) 

ΧΜ ΕΟΧ 2014-21_Management    1.000.000 €  75% Χώρες ΕΟΧ - 25% ΠΔΕ 

Χρηματοδοτικός Μηχανικός Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου 2014-2021/ Bilateral 
Relations (Διμερείς Σχέσεις) 

ΧΜ ΕΟΧ 2014-21_Bilateral 
Relations 

100.000€ 75% Χώρες ΕΟΧ - 25% ΠΔΕ 

Blue Energy Deployment Alliance (Interreg MED 
Cooperation Programme 2014-2020) 

BLUE DEAL 2.981.132,80€ 85% ΕΤΠΑ - 15% ΠΔΕ 

Efficient Buildings Interreg MED 2014-2020 
(Internal ref.number 7MED19_2.1_HP_008) 

EFFICIENT BUILDINGS 
 

1.593.875,50 € 85% ΕΤΠΑ - 15% ΠΔΕ 

Mobilizing new Areas of Investments And 
Together Aiming to increase Quality of life for All  
(ENI CBC MED Programme) 
 

MAIA TAQA 3.136.102,32€ 90% ENI - 10% ΠΔΕ 

SHared knowledge for Energy renovation in 
buildings by Public Administrations (Interreg MED 
2014 – 2020) 

SHERPA    3.248.295,22 €  85% ΕΤΠΑ - 15% ΠΔΕ 

Greece Albania Mobilization towards sustainable 
Energy for Students (Interreg IPA II CROSS-
BORDER COOPERATION PROGRAMME Greece 
Albania 2014-2020) 

G.A.M.E.S. 1.538.847€ 85% ΕΤΠΑ - 15% ΠΔΕ 

Assistance technique au programme d'appui de 
l'Union Européenne aux secteurs des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique en 
Algérie 

Europe Aid Algerie 8.243.460€  100% Europaid 

Mitigation enabling energy transition in the 
Mediterranean Region 

Meetmed 

 
1.668.000 € 

 
89,93% DG NEAR 10,07% ΠΔΕ 

Market Up-take Support for Intermediate 
Bioenergy Carriers (HORIZON 2020) 

MUSIC 2.999.871,25€ 100% HORIZON 2020 

Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs 
(Interreg IPA II CROSS-BORDER COOPERATION 
PROGRAMME Greece Albania 2014-2020) 

GOAL nZEBs    1.114.070€ 85% ΕΤΠΑ - 15% ΠΔΕ 
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Τίτλος Έργου Ακρωνύμιo ΠΥ  Έργου (€) Χρηματοδότηση 

ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε 
Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου 
Ελλάδας Κύπρου (Interreg V-A Ελλάδα -Κύπρος 
2014-2020) 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ      2.095.877€  85% ΕΤΠΑ - 15% ΠΔΕ 

Agrowaste supply chains for sustainable growth 
(Interreg IPA- Cross Border Cooperation 
Programme Greece - Republic of North Macedonia 
2014-2020) 

aGROWchain         644.365 €  85% ΕΤΠΑ - 15% ΠΔΕ 

Building ENergy EFficiency ImprovemenT: 
Demonstration for public buildings (Interreg IPA- 
Cross Border Cooperation Programme Greece - 
Republic of North Macedonia 2014-2020) 

BENEFIT       1.170.475 €   85% ΕΤΠΑ - 15% ΠΔΕ 

Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & 
Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την 
Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια - 
(Interreg V-A Ελλάδα -Κύπρος 2014-2020) 

STRATENERGY 3.723.406€   85% ΕΤΠΑ - 15% ΠΔΕ 

Greece Albania Trans-Sectoral Energy   (INTERREG 
IPA II CROSS-BORDER COOPERATION 
PROGRAMME Greece Albania 2014-2020) 

G.A.T.E. 599.256,18 €  85% ΕΤΠΑ - 15% ΠΔΕ 

ENhancing the Capacity of REgions & 
Municipalities to participate in ENergy 
Communities (EUKI 2018) 

ENCREMENCO 
349.087€ 

 

93% χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα EUKI 2018 – 7% ίδιοι 
πόροι 

Όπου:  

ΠΥ: Προϋπολογισμός 

ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΠΔΕ: Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων  

 
Ειδικότερα: 

1. Έργο:  Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-21 (ΧΜ 

ΕΟΧ 2014-21) / Management (Διαχείριση)  

 

Κωδικός : ΕΟΧ.12.19.1 

 

Διάρκεια  σύμβασης: 24 μήνες 

 

Ένας /μία Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΠΕ, (μια θέση), με ποσοστό συμμετοχής στο 

Έργο 30%.  

 

Αντικείμενο: 

 Στον Χρηματοοικονομικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-21 

πρόκειται να υλοποιηθεί το πρόγραμμα “GR-Energy” στο οποίο το ΚΑΠΕ έχει το ρόλο του 

Διαχειριστή του Προγράμματος (Programme Operator). Ο στόχος του προγράμματος είναι η 

υλοποίηση επιδεικτικών καινοτόμων έργων που αυξάνουν την παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ και 

την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημόσιες υποδομές και κτίρια. Το ΚΑΠΕ θα 

είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία, διαχείριση και ορθή υλοποίηση του προγράμματος, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το πλαίσιο λειτουργίας του ΧΜ ΕΟΧ. Στο πλαίσιο του 

υποέργου «ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 /Management (Διαχείριση)», ο συνεργάτης που θα επιλεχθεί, 
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θα έχει ως κύρια αρμοδιότητα τον συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των δράσεων του 

προγράμματος, (υλοποίηση, οικονομική παρακολούθηση, και αξιολόγηση αποτελεσμάτων). 

 

Απαιτούμενα προσόντα : 

 Αποδεδειγμένη Δεκαετής (10) εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης, συντονισμού  και 
διαχείρισης προγραμμάτων διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας, προγραμμάτων 
χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ή συναφών χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 

 Δεκαετής (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και ειδικότερα σε θέματα ενεργειακής πολιτικής, σε 
θέματα συστημάτων αποφάσεων και διοίκησης, καθώς και σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και 
παρακολούθησης έργων ΑΠΕ &ΕΞΕ. 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

 

Θα συνεκτιμηθούν: 

 Η κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα ανωτέρω θέματα. 

 Εργασιακή εμπειρία στα παραπάνω θέματα σε διεθνές περιβάλλον (ευρωπαϊκές και μη χώρες). 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού επενδυτικών 
σχεδίων και επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα, σε θέματα πράσινης και γαλάζιας ενεργειακής 
ανάπτυξης καθώς και σε θέματα δικτύωσης. 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα μεθοδολογιών διαχείρισης ενέργειας και ενεργειακών 
επιθεωρήσεων στον κτιριακό τομέα. 

 

Πλην της  συμμετοχής του στην εκτέλεση του ως άνω Έργου, ο επιλεγείς συνεργάτης, θα συμμετάσχει 

και στην υλοποίηση των παρακάτω Έργων: 

 

• Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs -  GOAL nZEBs   (Interreg IPA II CROSS-BORDER 

COOPERATION PROGRAMME Greece Albania 2014-2020), με ποσοστό συμμετοχής 15% 

• Greece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students – G.A.M.E.S., Interreg IPA II 

CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME Greece Albania 2014-2020), με ποσοστό 

συμμετοχής 15% 

• Χρηματοδοτικός Μηχανικός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-21 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-21) / 

Bilateral Relations (Διμερείς Σχέσεις),  με  ποσοστό συμμετοχής 10% 

• Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την 

Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια - STRATENERGY (Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-

2020),  με ποσοστό συμμετοχής 5%. 

• Greece Albania Trans-Sectoral Energy - G.A.T.E.  (Interreg IPA II CROSS-BORDER COOPERATION 

PROGRAMME Greece Albania 2014-2020), με  ποσοστό συμμετοχής 5% 
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• ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας 

Κύπρου –ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ (Interreg V-A Ελλάδα -Κύπρος 2014-2020), με ποσοστό συμμετοχής 5% 

• Blue Energy Deployment Alliance - BLUE DEAL, Interreg MED Cooperation Programme 2014-2020  

 

 

2. Έργο:  Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-21 (ΧΜ 

ΕΟΧ 2014-21) / Management (Διαχείριση)  

 

Κωδικός : ΕΟΧ.12.19.2 

 

Διάρκεια  σύμβασης: 24 μήνες 

 

Ένας /μία Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, (μια θέση), με ποσοστό συμμετοχής στο 

Έργο 50%  

 

Αντικείμενο: 

 Στον Χρηματοοικονομικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-21 

πρόκειται να υλοποιηθεί το πρόγραμμα “GR-Energy” στο οποίο το ΚΑΠΕ έχει το ρόλο του 

Διαχειριστή του Προγράμματος (Programme Operator). Ο στόχος του προγράμματος είναι η 

υλοποίηση επιδεικτικών καινοτόμων έργων που αυξάνουν την παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ και την 

βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημόσιες υποδομές και κτίρια. Το ΚΑΠΕ θα είναι 

υπεύθυνο για την προετοιμασία, διαχείριση και ορθή υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις και το πλαίσιο λειτουργίας του ΧΜ ΕΟΧ. Στο πλαίσιο του υποέργου 

«ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 /Management (Διαχείριση)», ο συνεργάτης που θα επιλεχθεί, θα 

συμμετέχει στην υπό-ομάδα παρακολούθησης του διαχειριστικού / οικονομικού αντικειμένου 

του προγράμματος με έμφαση στην παρακολούθηση των επιλεγμένων Πράξεων και σε θέματα 

υποστήριξης δημοσιότητας. 

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 Πενταετής (5) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα τεχνικής / επιστημονικής 
υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στους κλάδους ΑΠΕ και ΕΞΕ. 

 Πενταετής (5) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης 
δημόσιων / συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και συναφή δράσεων. 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

 Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (word, excel, powerpoint, internet). 

 

Θα συνεκτιμηθούν: 

 Μεταπτυχιακός τίτλος εξειδίκευσης σε συναφή θέματα.  
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 Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης τεχνικών δημοσίων συμβάσεων. 

 Πολύ καλή γνώσης χρήσης πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ ή / και συναφή εργαλείων.  
 

Πλην της συμμετοχής του στην εκτέλεση του ως άνω Έργου, ο επιλεγείς συνεργάτης, θα συμμετάσχει 

και στην υλοποίηση των παρακάτω Έργων: 

 

• Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs -  GOAL nZEBs .  (Interreg IPA II CROSS-BORDER 

COOPERATION PROGRAMME Greece Albania 2014-2020), με ποσοστό συμμετοχής 25% 

• Greece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students – G.A.M.E.S., Interreg IPA II 

CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME Greece Albania 2014-2020), με ποσοστό 

συμμετοχής 25% 

 

 

3. Έργο:  Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-21 (ΧΜ 

ΕΟΧ 2014-21) / Management (Διαχείριση)  

 

Κωδικός : ΕΟΧ.12.19.3 

 

Διάρκεια  σύμβασης : 24 μήνες 

Ένας /μία Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΠΕ, (1 θέση), με ποσοστό συμμετοχής στο Έργο 40%.  
 

Αντικείμενο: 

 Στον Χρηματοοικονομικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-21 

πρόκειται να υλοποιηθεί το πρόγραμμα “GR-Energy” στο οποίο το ΚΑΠΕ έχει το ρόλο του 

Διαχειριστή του Προγράμματος (Programme Operator). Ο στόχος του προγράμματος είναι η 

υλοποίηση επιδεικτικών καινοτόμων έργων που αυξάνουν την παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ και 

την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημόσιες υποδομές και κτίρια. Το ΚΑΠΕ θα 

είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία, διαχείριση και ορθή υλοποίηση του προγράμματος, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το πλαίσιο λειτουργίας του ΧΜ ΕΟΧ. Στο πλαίσιο του 

υποέργου «ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 /Management (Διαχείριση)», ο συνεργάτης που θα επιλεχθεί θα 

συμμετέχει στην υπό-ομάδα παρακολούθησης του φυσικού / τεχνικού αντικειμένου του 

προγράμματος με έμφαση στην ανάλυση δεδομένων καθώς και στις τεχνολογίες ΗΜ 

εξοπλισμού και εξοπλισμού βιομάζας για κτίρια και υποδομές. 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πενταετής (5) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ και ειδικότερα στην 
εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, στον σχεδιασμό και υλοποίηση εγκαταστάσεων ΣΗΘ, στις 
μετρήσεις και εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης σε διεργασίες παραγωγής και χρήσης ατμού, στην 
παραγωγής ενέργειας από βιομάζα.  
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 Πενταετής (5) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και 
διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ή/και διεθνείς 
οργανισμούς 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

 Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (word, excel, powerpoint, internet). 
 

Θα συνεκτιμηθούν: 

 Εμπειρία στον σχεδιασμό, παρακολούθηση και αποτίμηση διασυνοριακών και ευρωπαϊκών έργων 
ΑΠΕ και ΕΞΕ με συμμετοχή Ελληνικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.  

 Εμπειρία στην εκπόνηση τεχνικό-οικονομικών μελετών σκοπιμότητας έργων ΑΠΕ και έργων 
εφαρμογής τεχνολογιών ΕΞΕ. 

 Εμπειρία σε θέματα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιομάζα. 

 Εμπειρία στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων. 

 
Πλην της συμμετοχής του στην εκτέλεση του ως άνω Έργου, ο επιλεγείς συνεργάτης, θα συμμετάσχει 

και στην υλοποίηση των παρακάτω Έργων: 

 

• Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs -  GOAL nZEBs .  (Interreg IPA II CROSS-BORDER 

COOPERATION PROGRAMME Greece Albania 2014-2020), με ποσοστό συμμετοχής 10% 

• Greece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students – G.A.M.E.S., Interreg IPA II 

CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME Greece Albania 2014-2020), με ποσοστό 

συμμετοχής 10% 

• Agrowaste supply chains for sustainable growth – aGROWchain (INTERREG IPA CROSS-BORDER 

COOPERATION PROGRAMME Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020), με ποσοστό 

συμμετοχής 10%. 

• Market Up-take Support for Intermediate Bioenergy Carriers- MUSIC  (HORIZON 2020)   

• Mobilizing new Areas of Investments And Together Aiming to increase Quality of life for All – MAIA 

TAQA(ENI CBC MED Programme) 

 

 

 

 

4. Έργο:  Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-21 (ΧΜ 

ΕΟΧ 2014-21) /Management (Διαχείριση)  

 

Κωδικός : ΕΟΧ.12.19.4 

 

Διάρκεια  σύμβασης : 12 μήνες 
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Ένας /μία Διπλωματούχος Χημικός ή Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (1 θέση), με ποσοστό 
συμμετοχής στο Έργο 40%.  
Αντικείμενο: 

 Στον Χρηματοοικονομικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-21 

πρόκειται να υλοποιηθεί το πρόγραμμα “GR-Energy” στο οποίο το ΚΑΠΕ έχει το ρόλο του 

Διαχειριστή του Προγράμματος (Programme Operator). Ο στόχος του προγράμματος είναι η 

υλοποίηση επιδεικτικών καινοτόμων έργων που αυξάνουν την παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ και 

την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημόσιες υποδομές και κτίρια. Το ΚΑΠΕ θα 

είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία, διαχείριση και ορθή υλοποίηση του προγράμματος, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το πλαίσιο λειτουργίας του ΧΜ ΕΟΧ. Στο πλαίσιο του 

υποέργου «ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 /Management (Διαχείριση)», ο συνεργάτης που θα επιλεχθεί, 

θα συμμετέχει στην υπο-ομάδα παρακολούθησης του φυσικού / τεχνικού αντικειμένου του 

προγράμματος με έμφαση στην ανάλυση δεδομένων καθώς και στις τεχνολογίες ΦΒ και 

τεχνολογίες ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών. 

 
Απαιτούμενα Προσόντα: 

 

 Τριετής (3) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα τεχνικής / επιστημονικής υποστήριξης 

έργων βελτίωσης ενεργειακών συστημάτων (π.χ. φωτισμός, ψύξη, κλιματισμός σε κτίρια και 

εγκαταστάσεις). 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικά έργα για την ενεργειακή ταυτοποίηση και 

εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων σε κτίρια. 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

 Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (MS office, internet, εργαλείων ενεργειακής 

διαστασιολόγησης κτιρίων & εγκαταστάσεων, κλπ.). 

 

Θα συνεκτιμηθούν: 

 

 Μεταπτυχιακός τίτλος εξειδίκευσης σε συναφή θέματα.  

 Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΑΠΕ  

 Εξειδικευμένη επαρκή εμπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων & σε θέματα ασφάλειας 

εγκαταστάσεων.  

 Εξειδικευμένη εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

 
Πλην της συμμετοχής του στην εκτέλεση του ως άνω Έργου, ο επιλεγείς συνεργάτης, θα συμμετάσχει 

και στην υλοποίηση των παρακάτω Έργων: 

 

• Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs -  GOAL nZEBs (INTERREG IPA II CROSS-BORDER 

COOPERATION PROGRAMME Greece Albania 2014-2020), με ποσοστό συμμετοχής 20% 
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• Greece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students – G.A.M.E.S. (INTERREG IPA II 

CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME Greece Albania 2014-2020), με ποσοστό συμμετοχής 

20% 

• Efficient Buildings Interreg MED 2014-2020 (Internal ref.number 7MED19_2.1_HP_008) 

 

 
5. Έργο:  «Efficient Buildings» στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020 (Internal 

ref.number 7MED19_2.1_HP_008) 

 

Κωδικός : Εfficient 12.19.1 

 

Διάρκεια  σύμβασης : 24 μήνες 

 

Ένας /μία Φυσικός ΠΕ, (μια θέση) 

 

Αντικείμενο: 

 Το έργο «Efficient Buildings» αφορά στην μεταφορά και στην κεφαλαιοποίηση των 
αποτελεσμάτων προηγούμενων έργων του άξονα προτεραιότητας 2.1 του Προγράμματος 
Interreg MED. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η επεξεργασία, 
ομογενοποίηση και κεφαλαιοποίηση εργαλείων, πρωτοκόλλων, μεθόδων, που αφορούν σε 
όλες τις πτυχές της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημόσιων κτιρίων, ενδεικτικά: Σχέδια 
Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης των δημόσιων κτιρίων από δημόσιους φορείς, εκπόνηση 
τεχνικό-οικονομικών μελετών, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων ενεργειακής 
αναβάθμισης κλπ. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός κοινού Μεσογειακού δικτύου και πλαισίου 
μέσω κοινής διακρατικής προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων πολιτικής, για τη 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημόσιων κτιρίων. Στο πλαίσιο του έργου ο 
συνεργάτης που θα επιλεχθεί θα συμμετέχει στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας: ΠΕ1: 
Συντονισμός και Διαχείριση του έργου, ΠΕ2: Επικοινωνιακές Δράσεις, ΠΕ4: Δράσεις Μεταφοράς 
αποτελεσμάτων, ΠΕ5: Δράσεις κεφαλαιοποίησης. Ειδικότερα,  ο συνεργάτης, θα έχει ως  
αντικείμενο απασχόλησης την παρακολούθηση και ανάλυση ενεργειακών και περιβαλλοντικών 
δεικτών για την υλοποίηση και αξιολόγηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια  και 
άλλων πιλοτικών δράσεων. Ο συνεργάτης που θα επιλεχθεί, θα έχει ως κύρια αρμοδιότητα τον 
συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των δράσεων του προγράμματος, (υλοποίηση, 
οικονομική παρακολούθηση, και αξιολόγηση αποτελεσμάτων).  
 

 
Απαιτούμενα προσόντα: 

 Τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια εμπειρία σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, σε 
μελέτες και εφαρμογές ΑΠΕ και ΕΞΕ σε έργα μεγάλης κλίμακας στο αστικό περιβάλλον. 

 Εμπειρία σε εφαρμογή μεθόδων εκτίμησης ενεργειακών και περιβαλλοντικών δεικτών για 
παρεμβάσεις ΑΠΕ και ΕΞΕ σε κτήρια και στο αστικό περιβάλλον. 
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 Εμπειρία σε θέματα μετρήσεων και διαχείρισης δεδομένων που αφορούν σε θερμική άνεση και 
ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό των κτηρίων, για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων από 
παρεμβάσεις ΕΞΕ (σε κτήρια). 

 Εμπειρία σε θέματα συντονισμού έργων (σχεδιασμό, διαχείριση, παρακολούθηση, παραλαβή) 
που υλοποιούνται στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, ΕΣΠΑ, το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.  

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 
 

Θα συνεκτιμηθούν: 

 Η κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα δομημένου 
περιβάλλοντος. 

 Εμπειρία στην ανάπτυξη ή/και τροποποίηση περιεχομένου διαδικτυακών τόπων μέσω της 
χρήσης συστήματος διαχείρισης περιεχομένου. 

 Εμπειρία σε θέματα εφαρμογής ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
του  Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου τομέα 

 
Πλην της συμμετοχής του στην εκτέλεση του ως άνω Έργου, ο επιλεγείς συνεργάτης, θα συμμετάσχει 

και στην υλοποίηση των παρακάτω Έργων: 

 

• ENhancing the Capacity of REgions & Municipalities to participate in ENergy COmmunities -
ENCREMENCO (“EUKI” 2018) 

• Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings – BENEFIT 

(INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme "Greece - Republic of North 

Macedonia 2014-2020), με ποσοστό συμμετοχής 25% 

• Mitigation enabling energy transition in the Mediterranean Region– MEETMED  

• Blue Energy Deployment Alliance -  BLUE DEAL, Interreg MED Cooperation Programme 

2014-2020  

 
 

6. Έργο:  «Efficient Buildings» στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020 (Internal 

ref.number 7MED19_2.1_HP_008) 

 

Κωδικός : Εfficient 12.19.2 

 

Διάρκεια  σύμβασης : 24 μήνες 

 

Ένας /μία Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, (μια θέση) 

 

Αντικείμενο: 
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 Το έργο «Efficient Buildings» αφορά στην μεταφορά και στην κεφαλαιοποίηση των 

αποτελεσμάτων προηγούμενων έργων του άξονα προτεραιότητας 2.1 του Προγράμματος 

Interreg MED. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η επεξεργασία, 

ομογενοποίηση και κεφαλαιοποίηση εργαλείων, πρωτοκόλλων, μεθόδων, που αφορούν σε 

όλες τις πτυχές της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημόσιων κτιρίων, ενδεικτικά: Σχέδια 

Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης των δημόσιων κτιρίων από δημόσιους φορείς, εκπόνηση 

τεχνικό-οικονομικών μελετών, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων ενεργειακής 

αναβάθμισης κλπ. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός κοινού Μεσογειακού δικτύου και πλαισίου 

μέσω κοινής διακρατικής προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων πολιτικής, για τη 

βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημόσιων κτιρίων. Στο πλαίσιο του έργου ο 

συνεργάτης που θα επιλεχθεί θα συμμετέχει στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας: ΠΕ1: 

Συντονισμός και Διαχείριση του έργου, ΠΕ2: Επικοινωνιακές Δράσεις, ΠΕ4: Δράσεις Μεταφοράς 

αποτελεσμάτων, ΠΕ5: Δράσεις κεφαλαιοποίησης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της απασχόλησης 

του συνεργάτη προβλέπονται ενεργειακές επιθεωρήσεις σε δημόσια κτίρια, ενεργειακές 

αναλύσεις υφιστάμενης κατάστασης, τεχνικό-οικονομική διερεύνηση βέλτιστων λύσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης των συνθηκών άνεσης, καθώς τεχνική υποστήριξη 

δημόσιων φορέων στην κατάρτιση και υλοποίηση μακροπρόθεσμων σχεδίων δράσης για την 

ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού τους αποθέματος. 

 

Απαιτούμενα προσόντα : 

 Πενταετή (5) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον ενεργειακό / περιβαλλοντικό 
σχεδιασμό κτιρίων, ειδικότερα σε: μελέτες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης νέων και 
υφιστάμενων κτιρίων με τη χρήση απλοποιημένων και δυναμικών εργαλείων ενεργειακής 
προσομοίωσης, ενσωμάτωση τεχνολογιών ΕΞΕ/ΑΠΕ σε κτίρια, ενεργειακές επιθεωρήσεις 
υφιστάμενων κτιρίων, μελέτες βελτίωσης της θερμικής άνεσης, χρήση διεθνών προτύπων 
περιβαλλοντικής αξιολόγησης και πιστοποίησης κτιρίων 

 Πενταετή (5) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον 
κτιριακό τομέα 

 Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και τεχνική υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων διακρατικής 
συνεργασίας στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

 

Θα συνεκτιμηθούν: 

 Η κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στον ενεργειακό - περιβαλλοντικό σχεδιασμό 
κτιρίων 

 Εργασιακή εμπειρία στα παραπάνω θέματα σε διεθνές περιβάλλον 

 Καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών 
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Πλην της  συμμετοχής του στην εκτέλεση του ως άνω Έργου, ο συνεργάτης που θα επιλεχθεί, θα 

συμμετάσχει και στην υλοποίηση των παρακάτω Έργων: 

 

• Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings - BENEFIT (Interreg 

IPA- Cross Border Cooperation Programme Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020), με 

ποσοστό συμμετοχής 25% 

• Blue Energy Deployment Alliance - BLUE DEAL, Interreg MED Cooperation Programme 2014-2020  

• Assistance technique au programme d'appui de l'Union Européenne aux secteurs des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique en Algérie – EuropeAid ALGERIE 

• SHared knowledge for Energy Renovation in buildings by Public Administrations - SHERPA (Interreg 

MED 2014-2020) 

Mitigation enabling energy transition in the Mediterranean Region - MEETMED 

 

 

Γενικά Προσόντα Επιλογής 

 

1. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν: 

 

α)  Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει 

απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των 

καθηκόντων. 

 

 

β) Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες) ή να έχουν 

απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες είδησης, 

να έχουν εκπληρώσει, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής 

νοµοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 

 

2. Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην 

παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου, δεν υπόκεινται σε διαδικασία επιλογής / αξιολόγησης. 

 

3. ∆εν λαµβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους 

που: 
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α) Έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,  υπεξαίρεση 
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, 
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική 
δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

 
β) Έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της 

περίπτωσης α', έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί. 
 
γ) Λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο 

διαρκεί η στέρηση αυτή. 
 
δ) Τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική 

δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
 
ε) Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος. 

 
Υποβολή Δικαιολογητικών  
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση 
ενδιαφέροντός τους (κωδικός θέσης), η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο 
δικαιολογητικών, ήτοι : α) Βιογραφικό σημείωμα, β) Φωτοτυπία 2 όψεων ταυτότητας, γ) 
Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, ε) Ό,τι άλλο κρίνουν οι 
υποψήφιοι ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην 
επιλογή τους. 
Οι µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, όπως και ο βασικός τίτλος σπουδών, 
εφόσον αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από τον ∆ΟΑΤΑΠ. Οι 
εν λόγω τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ . 
Η τεκμαιρόμενη εμπειρία, επαγγελµατική ή ερευνητική, πιστοποιείται µέσω των 
παραστατικών του ταµείου στο οποίο ήταν ασφαλισμένος ο ενδιαφερόμενος, από τα 
παραστατικά προς την εφορία (εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελµατία), καθώς και από 
βεβαίωση από την υπηρεσία ή τον φορέα στον οποίο αυτός απασχολούνταν στο παρελθόν. Για 
τα ερευνητικά έργα και προγράµµατα, στα οποία ο ενδιαφερόµενος συµµετείχε, αρκεί η 
ενυπόγραφη βεβαίωση σε πρωτότυπο έγγραφο από τον διευθυντή ή προϊστάµενο του φορέα 
που είχε την ευθύνη της υλοποίησης του έργου ή του προγράµµατος. Η τεκμαιρόμενη αυτή 
εμπειρία συνυπολογίζεται κατά την διαδικασία επιλογής των ενδιαφεροµένων. 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει ομοίως να υποβάλουν και Υπεύθυνη Δήλωση 
(Ν.1599/1986) ότι τα αναφερόμενα στοιχεία είναι ακριβή και ότι έχουν τακτοποιημένες 
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. 
Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για προσωπική 
συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς. 
Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν 
ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, από την  17/12/2019 με καταληκτική ημερομηνία 
παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την 2/1/2020 και ώρα 14:00 στη Δ/νση : 19ο χλμ. Λεωφόρος 
Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, με την ένδειξη: Αίτηση για την 
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πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση 
Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. 

Το ΚΑΠΕ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα υποβληθέντα στοιχεία του 

Βιογραφικού Σημειώματος των υποψηφίων, μόνο για το σκοπό της αξιολόγησής τους και δεν 

έχει κανένας τρίτος πρόσβαση σε αυτά. Τα Βιογραφικά Σημειώματα και όλα τα συνοδευτικά 

έγγραφα διατηρούνται για το χρόνο που προβλέπεται και απαιτείται από το Πρόγραμμα, για 

τη διενέργεια ελέγχου από τις εποπτικές αρχές. Μετά την πάροδο του προβλεπόμενου χρόνου, 

καταστρέφονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679. 

 
 
 
Διαδικασία Επιλογής 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Υποψηφίων που 
ορίζεται από το ΔΣ του Κέντρου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης αξιολογεί και βαθμολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, 
σύμφωνα με τα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές που έχουν ορισθεί από το Δ.Σ. του 
ΚΑΠΕ, και κατατάσσει τους υποψηφίους κατά σειρά αξιολόγησής τους, διαβιβάζοντας σχετική 
εισήγηση (Πρακτικό Επιτυχόντων με σειρά κατάταξης) προς τον Γενικό Διευθυντή του Κέντρου, 
ο οποίος αποφασίζει την πρόσληψη των συμβασιούχων έργου, η οποία επικυρώνεται από το 
Δ.Σ.. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ                        95 -  100 (συντελεστής 

βαρύτητας 0,7) 

Mεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Σπουδών σε σχετικά με 

την προκήρυξη 

αντικείμενα 

MSc,    Phd 

10, 20  

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Σπουδών σε άλλο 

γνωστικό αντικείμενο 

MSc , Phd 

5, 10  
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Ξένη γλώσσα * 5  

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα 

συγκεκριμένα 

προγράμματα που 

καθορίζονται στην 

προκηρυσσόμενη θέση 

5  

Γενική Εμπειρία 0-20  

Εμπειρία στο γνωστικό 

αντικείμενο της 

προκήρυσοσμενης θέσης 

0-50  

 

 
* Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται με την κτήση τουλάχιστον 

διπλώματος  επιπέδου Lower. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προβάδισμα θα έχει ο υποψήφιος 

που γνωρίζει και μια δεύτερη ξένη γλώσσα εφόσον αυτό αναφέρεται ότι θα συνεκτιμηθεί 

βάσει της συγκεκριμένης θέσης της προκήρυξης. 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ                                            100 (συντελεστής 

βαρύτητας 0,3) 

Ικανότητα Συνεργασίας & 

Επικοινωνίας 

30  

Πρωτοβουλία & 

Τεκμηρίωση 

ενδιαφέροντος 

20  

Τεκμηρίωση γνώσης του 

ειδικού αντικειμένου της 

προκήρυξης 

50  

 

ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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1. Έλεγχος Τυπικών Στοιχ. Φακέλου (Πληρότητα, Εμπρόθεσμη Υποβολή) 

2. Έλεγχος Τυπικών Προσόντων (Εκπλήρωση Απαιτήσεων Προκήρυξης) 

3. Απόφαση για τον αριθμό υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη 

4. Διενέργεια συνεντεύξεων  

5. Δημιουργία λίστας κατά σειρά βαθμολογίας 

6. Εισήγηση στο Δ.Σ. 

Δημοσιότητα  
Περίληψη της παρούσας πρόσκλησης, με τα στοιχεία, τον τρόπο και το χρόνο υποβολής των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, σε 
δύο εφημερίδες δύο άλλων πόλεων με Πανεπιστημιακές σχολές, καθώς και στον διαδικτυακό 
ιστότοπο του ΚΑΠΕ.    
 
Κατάρτιση πινάκων και Διαδικασία υποβολής ενστάσεων 
Πίνακας των επιτυχόντων, θα αναρτηθεί και στα γραφεία του ΚΑΠΕ. Πίνακας των μη 
επιτυχόντων με σειρά κατάταξης, θα αναρτηθεί στα γραφεία του ΚΑΠΕ, 19ο χλμ. Λ. 
Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι.  
 
Σε εφαρμογή του γενικού δικαιώματος της αναφοράς αλλά και της αρχής της διαφάνειας και 
της χρηστής διοίκησης, κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η 
άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων 
ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του 
ΚΑΠΕ. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΚΑΠΕ 
(19Ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι) είτε στο e-mail: bechraki@cres.gr . 
 
Η εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων κατά των πινάκων θα γίνεται από ειδική Επιτροπή 
Εξέτασης των Ενστάσεων (δευτεροβάθμιο όργανο, διάφορο αυτού που προέβη στην αρχική 
επιλογή). 
 
Το πόρισμα της Επιτροπής, θα γνωστοποιείται από το ΚΑΠΕ εγγράφως στους ενιστάμενους, 
εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξεως της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας 
υποβολής των ενστάσεων.   
 
Απασχόληση  
Το ΚΑΠΕ, θα προβεί σταδιακά, στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες, 
έχοντας τη διακριτική ευχέρεια, να καλεί τους επιτυχόντες των οποίων οι ειδικότητες κρίνεται 
ότι απαιτούνται άμεσα για τις ανάγκες υλοποίησης των ως άνω Έργων-Προγραμμάτων, 
διατηρώντας το δικαίωμα να μην προβεί στη σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, με 
όλους του επιτυχόντες, για λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά του. 
Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων, σε περίπτωση ευδοκίμησης των Ενστάσεων, όπως 
αναφέρεται αναλυτικά στη διαδικασία Υποβολής Ενστάσεων της παρούσης, που συνεπάγεται 
ανακατάταξη των υποψηφίων, θα εκτελείται υποχρεωτικά από το ΚΑΠΕ, ενώ θα λύεται η 

mailto:bechraki@cres.gr
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σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης, 
βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί θα λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται 
για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε 
αποζημίωση τους από την αιτία αυτή. Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της 
σύμβασής τους, θα αντικαθίστανται με άλλους, από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους 
στον πίνακα των μη επιτυχόντων ανά έργο. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που θα 
επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων, είτε λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντων υποψηφίων, θα απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, 
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 
μίσθωσης έργου. 
 
 
 
Τρόπος Καθορισμού/Πληρωμής της Εργολαβικής Αμοιβής –Τόπος Παροχής του Έργου 
O καθορισμός της εργολαβικής αμοιβής των συμβασιούχων έργου, δεν υπάγεται στις 
διατάξεις περί ενιαίου μισθολογίου (Ν.4024/2011, 4093/2012 και 4354/2015), γίνεται από το 
ΔΣ του ΚΑΠΕ, δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 1δ του ΠΔ 375/1987, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 
παρ. 1δ του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΑΠΕ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Α.Π. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπ’αρ. 
110427/ΕΥΘΥ1020 (ΦΕΚ 3521/Β’/1.11.2016) Υπουργική Απόφαση, λαμβανομένων υπόψη των 
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων, της διάρκειας 
απασχόλησής τους και το ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των συγκεκριμένων 
Προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η εργολαβική αμοιβή των συμβασιούχων έργου, δεν  
φέρει σημαντικές αποκλίσεις, σε σχέση με το ισχύον μισθολογικό καθεστώς του τακτικού 
προσωπικού του Κέντρου, με ανάλογα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με αυτούς. 
 
Τα άτοµα που θα επιλεγούν, θα πληρώνονται µε την έκδοση σχετικών παραστατικών (δελτίο 
παροχής υπηρεσιών ύστερα από την υποβολή και έγκριση των εκθέσεων προόδου-
παραδοτέων) και θα υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις.  
 
Το ΚΑΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις Συμβάσεις Έργου, σε περίπτωση αλλαγής του 

φυσικού αντικειμένου τους (αλλαγή ποσοστών συμμετοχής) ή ανάθεσης συμπληρωματικού 

έργου, για την κάλυψη αναγκών που προκύπτoυν από την υλοποίηση των προγραμμάτων του, 

εφόσον το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο των τελευταίων το επιτρέπει, χωρίς την 

καταβολή πρόσθετης αμοιβής.  

 
 

 

 



Σελίδα 19 από 19 

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ, στο Πικέρμι 19ο χλμ. 

Λεωφ. Μαραθώνος.  

 
 
 
 
 

Δρ. Σπυρίδων Οικονόμου 
Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Δ/ντής 

 
 

 
 


