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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Πικέρμι, 19/12/2018  

Αριθ. Πρωτ. :1301  

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού, 

με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου, για την υλοποίηση τμημάτων του Έργου 

«Δράσεις για την προώθηση του έργου της Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών σε 

θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, ΕΞΕ και ΑΦΘ που προέρχονται από 

ενεργειακή χρήση και εκπόνηση αντίστοιχων σχεδίων δράσης στο πλαίσιο των σχετικών 

Οδηγιών της Ε.Ε.» -  Υποέργο 1 (κωδ. ΟΠΣ 5021536 ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) 

 

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) Την υπ΄ αριθμ. Δ13/Β/Φ9.5.14/1972/29.01.2014 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ.48/ 
2.02.2014) σε συνδ. με την υπ’ αριθμ. οικ19072(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 327/11.5.2015) απόφαση του Υπουργού & 
του Αναπλ. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την απόφαση 
που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμ. 317/21-5-2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ, με τίτλο «Ορισμός 
Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ΚΑΠΕ και ανάθεση καθηκόντων, κατ’ εφαρμογή του αρ. 9 παρ. 1,2 του 
Π.Δ. 375/1987», 
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γ) 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, 

δ) 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, 

ε) 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», 

στ) 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,  

ζ) 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», 

η) 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,  

θ) 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,  

ι) 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, 

ια) Τις διατάξεις του Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας –Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού», 

ιβ) Την με Α.Π. 4771/1547/Α3/31.07.2018 Απόφαση με τίτλο: «Ένταξη της Πράξης «Δράσεις για την 
προώθηση του έργου της Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, 
ΑΠΕ,ΣΗΘΥΑ,ΕΞΕ και ΑΦΘ που προέρχονται από ενεργειακή χρήση και εκπόνηση αντίστοιχων σχεδίων 
δράσης στο πλαίσιο των σχετικών Οδηγιών της Ε.Ε.» με Κωδικό ΟΠΣ 5021536 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 

 
προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει, εξειδικευμένο έκτακτο επιστημονικό 
προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για κάθε μία από τις θέσεις της 
παρούσας πρόσκλησης, όπως αυτά παρατίθενται στη συνέχεια.  



Σελίδα 3 από 14 

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.  
 

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία της Πράξης, για τις ανάγκες της οποίας θα  
απασχοληθούν οι Συμβασιούχοι  Έργου: 

 

Τίτλος Πράξης ΠΥ  Πράξης (€) Χρηματοδότηση 

«Δράσεις για την προώθηση του έργου της Γ.Γ. Ενέργειας & 
Ορυκτών Πρώτων Υλών σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, 
ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, ΕΞΕ και ΑΦΘ που προέρχονται από ενεργειακή 
χρήση και εκπόνηση αντίστοιχων σχεδίων δράσης στο πλαίσιο 
των σχετικών Οδηγιών της Ε.Ε.».  Υποέργο 1. (κωδ. ΟΠΣ 5021536 
ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020). 

1.453.924,50 
Με τη συγχρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο)  

Όπου:  

ΠΥ: Προϋπολογισμός ΚΑΠΕ 

ΕΠΑΝΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» 

ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

 

Σύντομη Περιγραφή της Πράξης και του Υποέργου 1 αυτής: 

Το ΚΑΠΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση της εν λόγω Πράξης στοχεύοντας στη συνεχή υποστήριξη της ΓΓ 
Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών για τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής των 
ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και τις ανάγκες 
της χώρας, με απώτερο στόχο τον Ενεργειακό Προγραμματισμό, την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού, την εξασφάλιση χαμηλού κόστους ενέργειας, την καταπολέμηση της ενεργειακής 
φτώχειας, την συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Το Υποέργο 1 της πράξης διαρθρώνεται στα ακόλουθα διακριτά πακέτα εργασίας: 

ΠΕ 1 :  Ενημέρωση και χρήση του Συστήματος Ενεργειακών Μοντέλων για την υποστήριξη του 
Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού - Υποστήριξη αξιολόγησης μέτρων πολιτικής στο σύνολο του 
ενεργειακού συστήματος 

ΠΕ 2 : Εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση και τις ΑΠΕ 

ΠΕ 3 : Καθήκοντα Διαχειριστή Καθεστώτος Επιβολής της Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης 

ΠΕ 4 : Ενεργειακή πενία 

ΠΕ 5 :  Διαχείριση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα καύσιμα που αφορούν στην 
Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 

 
Ειδικότερα:  

Α) Πακέτο Εργασίας 1:  Ενημέρωση και χρήση του Συστήματος Ενεργειακών Μοντέλων για την 
υποστήριξη του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού - Υποστήριξη αξιολόγησης μέτρων πολιτικής στο 
σύνολο του ενεργειακού συστήματος 

Περιγραφή: 

Η Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού του ΚΑΠΕ (Εργαστήριο Ανάλυσης Ενεργειακών 
Συστημάτων) θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στη Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, 
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μέσω της χρήσης συστήματος ενεργειακών μοντέλων για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την 
Ενέργεια και το Κλίμα καθώς και του μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού, όπως αυτά 
προβλέπονται από την πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη 
διακυβέρνηση της ενεργειακής ένωσης (COM (2016) 759).  

Το ΚΑΠΕ διαθέτει ήδη εξειδικευμένα εργαλεία για τη μοντελοποίηση των ενεργειακών συστημάτων, τα 
οποία θα υποστηρίξουν τις δράσεις που σχετίζονται με την αξιολόγηση και ανάλυση μέτρων και 
πολιτικών ΑΠΕ και της ενεργειακής απόδοσης. Τα εργαλεία αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν 
για την υποστήριξη του ενεργειακού σχεδιασμού και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εκ νέου μέσα από 
την κατάλληλη ρύθμιση και προσαρμογή τους στις τρέχουσες συνθήκες. 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις: 

 Επικαιροποίηση δεδομένων 

 Μοντελοποίηση των μέτρων πολιτικής 

 Κατάρτιση ενεργειακού ισοζυγίου 

 Επικαιροποίηση και προσαρμογή του μοντέλου TIMES για την υποστήριξη και αξιολόγηση 
μέτρων πολιτικής στο σύνολο του ενεργειακού συστήματος 

 Επικαιροποίηση και προσαρμογή του μοντέλου WASP-IV για την υποστήριξη και 
αξιολόγηση μέτρων πολιτικής στο σύνολο του ενεργειακού συστήματος 

 Επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση του μοντέλου ProbSim για την υποστήριξη και 
αξιολόγηση μέτρων πολιτικής στο σύνολο του ενεργειακού συστήματος 

 Επικαιροποίηση του HSIMUL με βάση τον τελευταίο εν ισχύ Κώδικα Διαχείρισης 
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής ενέργειας και συνβελιστοποίηση του κόστους της 
πρωτεύουσας και δευτερεύουσας αγοράς ενέργειας για την υποστήριξη και αξιολόγηση 
μέτρων πολιτικής στο σύνολο του ενεργειακού συστήματος 

 Ανάλυση αποτελεσμάτων ενεργειακών σεναρίων και σχεδιαζόμενων μέτρων πολιτικής 
 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Κωδικός ΠΕ.12.1 

Ένας η Μία Περιβαλλοντολόγος ΠΕ (1 θέση) 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Δεκαετής (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση έργων ενταγμένων σε 

Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα σε θέματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής.  

 Πενταετής (5) εμπειρία σε έργα που αφορούν στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και 

δεικτών ενεργειακών και περιβαλλοντικών, καθώς και για τον τομέα των μεταφορών.  

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.  

 Πολύ καλή γνώσης χρήσης Η/Υ 

Βαθμολογούμενα προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε περιβαλλοντική οικονομία και πολιτική. 

 Γενική εμπειρία στην ανάλυση, καταγραφή και την επεξεργασία στατιστικών δεδομένων και 
δεικτών για την ενέργεια, το περιβάλλον και τις μεταφορές σύμφωνα με τη μεθοδολογία της 
Eurostat. Κάθε έτος  βαθμολογείται με 4 μονάδες με μέγιστο τα 5 έτη. 
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 Πρόσθετη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης στην ενημέρωση 
ενεργειακών μοντέλων, στην ανάλυση σεναρίων ή/και αποτελεσμάτων ενεργειακών μοντέλων 
και στην παρακολούθηση μέτρων πολιτικής, καθώς και στη χρήση μοντέλων και εργαλείων 
μείωσης εκπομπών αεριών θερμοκηπίου. Κάθε έτος βαθμολογείται με 10 μονάδες με μέγιστο 
τα 5 έτη.  

Αντικείμενο απασχόλησης: 

 Συμμετοχή στην τεχνική έκθεση με τα δεδομένα εισόδου, τις παραδοχές και προσεγγίσεις, τα 
σενάρια και τα σχεδιαζόμενα μέτρα πολιτικής βάσει των οποίων θα γίνει η μοντελοποίηση του 
ενεργειακού συστήματος στο πλαίσιο της εκπόνησης του Μακροχρόνιου Ενεργειακού 
Σχεδιασμού. Στα αποτελέσματα της εν λόγω τεχνικής έκθεσης θα περιλαμβάνονται διάφοροι 
δείκτες για την αξιολόγηση των διαφόρων σεναρίων οι οποίοι προβλέπονται στην πρόταση 
Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διακυβέρνηση της 
ενεργειακής ένωσης (COM (2016) 759) αλλά και από την Εθνική Επιτροπή για την Ενέργεια και 
το Κλίμα. 

 Συμμετοχή στην επικαιροποιημένη τεχνική έκθεση με τα δεδομένα εισόδου, της 
παραδοχές/υποθέσεις, τα σενάρια και τα σχεδιαζόμενα μέτρα πολιτικής βάσει των οποίων θα 
γίνει η μοντελοποίηση του ενεργειακού συστήματος στο πλαίσιο της εκπόνησης του 
Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού. Στα αποτελέσματα της εν λόγω τεχνικής έκθεσης θα 
περιλαμβάνονται διάφοροι δείκτες για την αξιολόγηση των διαφόρων σεναρίων οι οποίοι 
προβλέπονται στην πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη διακυβέρνηση της ενεργειακής ένωσης (COM (2016) 759) αλλά και από την Εθνική 
Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα 

 Συμμετοχή στην παρακολούθηση των μέτρων πολιτικής και των δεικτών για την αξιολόγηση 
των διαφόρων σεναρίων στο σύνολο του ενεργειακού συστήματος και ενημέρωση των 
μοντέλων με επικαιροποιημένα αποτελέσματα και δεδομένα.  

 

Χρονική διάρκεια :  

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι είκοσι επτά (27) μήνες. Με απόφαση του Δ.Σ., χωρίς καμία 
δέσμευση για το Κέντρο και μέχρι τη λήξη του Έργου, μπορεί να ανανεωθεί η συνεργασία με τον ίδιο 
ανάδοχο, με την ανάθεση συγκεκριμένων παραδοτέων, εφόσον οι ανάγκες του Έργου το απαιτούν.  

 

Τα παραδοτέα του έργου και ο τρόπος παραλαβής τους, θα ορίζονται αναλυτικά στη σύμβαση έργου 

που θα συναφθεί ανάμεσα στο ΚΑΠΕ και στον επιλεγέντα υποψήφιο. 

 

 

 

Β) Πακέτο εργασίας 5:  «Διαχείριση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα καύσιμα 
που αφορούν στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/652» του Υποέργου 1. (ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020). 
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Περιγραφή: 

Με βάση το άρθρο 19A του Ν4062/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθορο24 του Νόμου 4546/2018 

(ΦΕΚ Α΄101/12.06.2018), το ΚΑΠΕ ορίζεται ως ο φορέας για την υποστήριξη της Διεύθυνσης 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για την εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης στην 

Οδηγία (ΕΕ) 2015/652  για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής 

εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ.  

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι απαιτούμενες δράσεις που 

υλοποιεί το Κ.Α.Π.Ε. και ιδίως η τήρηση μητρώου των προμηθευτών, η παραλαβή και ο έλεγχος των 

εκθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 19Α του Ν4062/2012 όπως τροποποιήθηκε σχετικά, η συνεργασία με 

τις αδειοδοτούσες αρχές των προμηθευτών και με τους αρμόδιους φορείς για την τήρηση στατιστικών 

στοιχείων που σχετίζονται με τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων και η υλοποίηση δράσεων 

ενημέρωσης. 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες του ΚΑΠΕ (Διαχειριστής) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του είναι: 

1. Δημιουργία, τήρηση και επικαιροποίηση μητρώου όλων των δυνητικά υπόχρεων, των κατόχων 

άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 134 του ν. 4001/2011 και των προμηθευτών 

βιοκαυσίμων που προορίζονται για χρήση στις αερομεταφορές, βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων 

αδειοδοτήσεων που αποστέλλουν στον Διαχειριστή οι αρχές που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση 

των ανωτέρω προμηθευτών καυσίμων και ενέργειας. 

2. Παροχή πρόσβασης στο μητρώο του σημείου (1) στο σύνολο των εγγεγραμμένων.  

3. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους εγγεγραμμένους του μητρώου του σημείου (1) 

αναφορικά με τις προβλέψεις του άρθρου 19Α του Ν4062/2012  και της απόφασης της παρ. 15 του 

ίδιου άρθρου. 

Για τις ανάγκες της συμβουλευτικής υποστήριξης των υπόχρεων εντός και εκτός Αττικής προβλέπεται 

και η οργάνωση και πραγματοποίηση 3 ενημερωτικών ημερίδων ανά έτος ώστε να καλυφθεί 

γεωγραφικά το σύνολο της χώρας λόγω μεγάλου πλήθους αλλά και μεγάλης γεωγραφικής διασποράς 

των υπόχρεων μελών. Επίσης, προβλέπονται συναντήσεις/μεταβάσεις στα γραφεία των υπόχρεων 

προκειμένου να επιλυθούν επί τόπου τυχόν προβλήματα κατά τη διάρκεια εφαρμογής του έργου 

4. Δημιουργία, διαχείριση και επικαιροποίηση ενημερωτικής ιστοσελίδας, που θα αποτελεί ένα 

βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας. Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστον: i. τη νομοθεσία σχετικά με την εφαρμογή του νόμου, ii. πληροφορίες αναφορικά με τις 

σχετικές προβλέψεις του νόμου και της υπουργικής απόφασης, iii. το ηλεκτρονικό υπόδειγμα του 

σημείου (5), το οποίο συνοδεύεται από οδηγίες για τη συμπλήρωσή του, iv. σύνδεσμο για πρόσβαση 

στο μητρώο του σημείου (1) και επιπλέον καταχώριση νέων από τις εκδηλώσεις ενημέρωσης των 

υπόχρεων, η δημοσίευση καλών πρακτικών κλπ 

5. Δημιουργία ηλεκτρονικού υποδείγματος στην ελληνική γλώσσα για την υποβολή της έκθεσης.  

6. Παραλαβή των εκθέσεων των υπόχρεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα.  
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7. Έλεγχος της τήρησης των απαιτήσεων υποβολής των εκθέσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις 

του άρθρου 19Α του Ν4062/2012 και της απόφασης της παρ. 15 του ίδιου άρθρου. Για τον έλεγχο της 

ορθότητας των ποσοτήτων των καυσίμων που δηλώνονται στις εκθέσεις, ο Διαχειριστής αξιολογεί τα 

υποβληθέντα στοιχεία βάσει των στοιχείων ποσοτήτων καυσίμων που διαθέτει η Γενική Διεύθυνση 

Ενέργειας του ΥΠΕΝ.  

8. Διαβίβαση του συνόλου των εκθέσεων του σημείου (6) στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του ΥΠΕΝ έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. 

9. Υποβολή ετήσιας αναφοράς αποτελεσμάτων στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

και Εναλλακτικών Καυσίμων του ΥΠΕΝέως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, η οποία περιλαμβάνει: i. 

κατάλογο υπόχρεων που υπέβαλαν έκθεση, ii. κατάλογο υπόχρεων που δεν υπέβαλαν έκθεση, iii. 

αποκλίσεις από τις απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή της έκθεσης όπως προβλέπονται στο νόμο, για 

κάθε υπόχρεο και iv. το βαθμό επίτευξης της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά 

υπόχρεο βάσει των υποβληθεισών εκθέσεων. 

10. Κατάρτιση έκθεσης με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των υποβληθεισών εκθέσεων και διαβίβασή 

της στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του ΥΠΕΝ έως τις 30 

Ιουνίου κάθε έτους. 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Kωδικός ΧΜ-ΠΕ.12.1 

‘Ενας ή Μία Χημικός Μηχανικός ΠΕ (1 θέση) 

Απαιτούμενα προσόντα 

 Πενταετής (5) τουλάχιστον εμπειρία στο σχεδιασμό, υποβολή και υλοποίηση έργων στον τομέα 
της Εξοικονόμησης Ενέργειας και των ΑΠΕ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

 Πενταετής (5) τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα προετοιμασίας, διαχείρισης και 
παρακολούθησης έργων ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, στη κατάρτιση Τεχνικών δελτίων Έργων και δελτίων 
παρακολούθησης έργων και δαπανών, καθώς επίσης και στη χρήση πληροφοριακού 
συστήματος για τη διαχείριση και έλεγχο έργων ΕΣΠΑ. 

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων Η/Υ (word, excel,internet). 
 

Βαθμολογούμενα προσόντα: 

 Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στις ΑΠΕ. 

 Γενική εμπειρία στην εκτίμηση περιβαλλοντικών και ενεργειακών δεικτών στις Μεταφορές. Για 
κάθε έτος 4 μονάδες με μέγιστο τα 5 χρόνια. 

 Πενταετής (5) τουλάχιστον εμπειρία στην έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ & ΕΞΕ καθώς 
και σε θέματα ηλεκτροκίνησης και εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των Μεταφορών. Κάθε 
έτος βαθμολογείται με 5 Μονάδες με μέγιστο τα 10 χρόνια. 
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Αντικείμενο απασχόλησης 

Διαχείριση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα καύσιμα που αφορούν στην Οδηγία (ΕΕ) 

2015/652) και ειδικότερα: 

 Κατάρτιση Μητρώου δυνητικά υπόχρεων. Απαιτείται γνώση της αγοράς πετρελαιοειδών, 
βιοκαυσίμων και μεγάλων τελικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές. 

 Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας αποκλειστικά σε υπόχρεους του παραπάνω Μητρώου. 
Ειδικότερα παροχή Τεχνικών Οδηγιών για τη συμπλήρωση σχετικών αναφορών της Οδηγίας οι 
οποίες απαιτούν εξειδικευμένη γνώση σε τεχνολογίες παραγωγής ορυκτών καυσίμων, 
τεχνολογίες παραγωγής βιοκαυσίμων, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χρήσης σε 
Μεταφορές.  

 Ετήσιες Εκθέσεις αποτελεσμάτων υπόχρεων.  Η αξιολόγηση της ορθής καταχωρημένης 
πληροφορίας απαιτεί εμπειρία και τεχνικές γνώσεις σχετικά με την αγορά πετρελαιοειδών και 
τους αλγόριθμους υπολογισμού εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανάλογα με τον τύπο 
καυσίμου. 
 

Χρονική διάρκεια :  

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι εικοσι τέσσερις (24) μήνες. Με απόφαση του Δ.Σ., χωρίς καμία 
δέσμευση για το Κέντρο και μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Έργου, μπορεί να ανανεωθεί η συνεργασία 
με τον  ίδιο ανάδοχο, με την ανάθεση συγκεκριμένων παραδοτέων, εφόσον οι ανάγκες του Έργου το 
απαιτούν.  

Τα παραδοτέα του έργου και ο τρόπος παραλαβής τους, θα ορίζονται αναλυτικά στη σύμβαση έργου 

που θα συναφθεί ανάμεσα στο ΚΑΠΕ και στον επιλεγέντα υποψήφιο. 

 

Kωδικός ΜΜ-ΤΕ.12.1 

Ένας /μία πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ (1 θέση) 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Δεκαετή εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα στον τομέα της 
ενεργειακής, οικονομοτεχνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης των συμβατικών και 
εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών 

 Τουλάχιστον Πενταετή εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα που 
αφορούν τη συλλογή και επεξεργασία ενεργειακών, περιβαλλοντικών και μακροοικονομικών 
δεικτών στον τομέα των μεταφορών.  

 Καλή γνώση Αγγλικών. 

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

Βαθμολογούμενα προσόντα: 

 Γενική εμπειρία στην εκτίμηση περιβαλλοντικών και ενεργειακών δεικτών στις Μεταφορές. Για 
κάθε έτος 2 μονάδες με μέγιστο τα 5 χρόνια. 

 Πενταετής (5) τουλάχιστον εμπειρία στην έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ & ΕΞΕ καθώς 
και σε θέματα ηλεκτροκίνησης και εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των Μεταφορών. Κάθε 
έτος βαθμολογείται με 5 Μονάδες με μέγιστο τα 10 χρόνια. 
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Αντικείμενο απασχόλησης 

Διαχείριση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα καύσιμα που αφορούν στην Οδηγία (ΕΕ) 
2015/652) και ειδικότερα:  

 Κατάρτιση Μητρώου δυνητικά υπόχρεων. Απαιτείται γνώση της αγοράς πετρελαιοειδών, 
βιοκαυσίμων και μεγάλων τελικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές. 

 Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας αποκλειστικά σε υπόχρεους του παραπάνω Μητρώου. 
Ειδικότερα, παροχή Τεχνικών Οδηγιών για τη συμπλήρωση σχετικών αναφορών της Οδηγίας, οι 
οποίες απαιτούν εξειδικευμένη γνώση στη χρήση διαφορετικών τύπων συμβατικών και ΑΠΕ 
καυσίμων στις μεταφορές.  

 Ετήσιες Εκθέσεις αποτελεσμάτων υπόχρεων. Η αξιολόγηση της ορθής καταχωρημένης 
πληροφορίας απαιτεί εμπειρία και τεχνικές γνώσεις σχετικά με την αγορά πετρελαιοειδών και 
τους αλγόριθμους υπολογισμού εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανάλογα με τον τύπο 
καυσίμου. 

 Εκπλήρωση εθνικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση και τις ΑΠΕ στις μεταφορές.  
 

Χρονική διάρκεια :  

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Με απόφαση του Δ.Σ., χωρίς καμία 
δέσμευση για το Κέντρο και μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Έργου, μπορεί να ανανεωθεί η συνεργασία 
με τον  ίδιο ανάδοχο, με την ανάθεση συγκεκριμένων παραδοτέων, εφόσον οι ανάγκες του Έργου το 
απαιτούν.  

 

Τα παραδοτέα του έργου και ο τρόπος παραλαβής τους, θα ορίζονται αναλυτικά στη σύμβαση έργου 

που θα συναφθεί ανάμεσα στο ΚΑΠΕ και στον επιλεγέντα υποψήφιο. 

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: 

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. 
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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) Απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η γνώση ξένης 
γλώσσας, 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. 

Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει (ΦΕΚ 39/Α'). Για τη 
διαπίστωση της γνώσης χειρισμού Η/Υ εφαρμόζονται οι σχετικοί για το διορισμό/πρόσληψη σε φορείς 
του δημόσιου τομέα τρόποι απόδειξης (άρθρο 26 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει). 

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 19/12/2018 με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής στα γραφεία του 
ΚΑΠΕ την   2/1/2019 και ώρα 14:00 στη Δ/νση : 19ο χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής, 
υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, με την ένδειξη: Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με 
Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. 
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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. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 
ενστάσεων, τα Βιογραφικά Σημειώματα 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.. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ                        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  

Γενική Εμπειρία 20 maximum  

Πρόσθετη Εμπειρία στο 

γνωστικό αντικείμενο της 

προκηρυσσόμενης θέσης 

50 maximum  

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ                                            100 (συντελεστής βαρύτητας 

0,3) 

Ικανότητα Συνεργασίας & 

Επικοινωνίας 

30 maximum  

Πρωτοβουλία & Τεκμηρίωση 

ενδιαφέροντος 

20 maximum  

Τεκμηρίωση γνώσης του 

ειδικού αντικειμένου της 

προκήρυξης 

50 maximum  
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Βήματα της Διαδικασίας Αξιολόγησης 

1. Έλεγχος Τυπικών Στοιχ. Φακέλου (Πληρότητα, Εμπρόθεσμη Υποβολή) 

2. Έλεγχος Τυπικών Προσόντων (Εκπλήρωση Απαιτήσεων Προκήρυξης) 

3. Διενέργεια συνεντεύξεων  

4. Bαθμολόγηση και κατάταξη κατά σειρά βαθμολογίας 

5. 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 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 
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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 τους, του προϋπολογισμού των συγκεκριμένων Προγραμμάτων και χωρίς 
να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με το ισχύον μισθολογικό καθεστώς του τακτικού 
προσωπικού του Κέντρου, με ανάλογα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.  

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.  

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

Μαραθώνος.  

 

 

 

 

Βασίλης Κίλιας 

Γενικός Δ/ντής 

 

 


