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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ι.Tο ΚΑΠΕ διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις για την επιλογή έκτακτου προσωπικού με
συμβάσεις Μίσθωσης έργου σε συνέχεια της από 3/12/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των Έργων : α) «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου 2014-21 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-21) / Management (Διαχείριση)» β) «Building
ENegy EFiciency ImprovemenT : Demonstration for public buildings – BENEFIT (Interreg V-A
Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020)»,γ) «Στρατηγική
Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για Εξοικονόμηση
Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια – STRATENERGY (Interreg V-A Eλλάδα – Κύπρος 2014-2020)»,
δ) «Quality certification frameworks fo Energy Efficiency services to scale up responsible
investment in the building sector – QualitEE (HORIZON 2020)», ε) «Αgrowaste supply chains
for sustainable growth – aGROWchain (Interreg V-A Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020)» στ) «ΕΝhancing the Capacity of Regions &
Municipalities to participate in EΝergy CΟmmunities – ENCREMENCO (‘EUKI’ 2018)», και ζ)
«SHared knowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations – SHERPA
(MED 2014 – 2020)» σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτή όρους.
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 του ως άνω έργου, διατηρώντας το
δικαίωμα να μην προβεί στη σύναψη συμβάσεων έργου 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 εγγεγραμμένους και διαθέσιμους
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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.
ΙΙ. Παρατίθεται Κατάλογος Επιτυχόντων.
Για το έργο
«Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-21 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-21)
/ Management (Διαχείριση)»
1 Χημικός Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
Θέση 1
Κωδικός ΕΟΧ.12.18.1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πατλιτζιάνας
Κωνσταντίνος

1 Οικονομολόγος ΠΕ (1 θέση)
Θέση 1
Κωδικός ΕΟΧ.12.18.2

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ροϊνιώτη Αργυρώ

1 Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
Θέση 1
Κωδικός ΕΟΧ.12.18.3

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μητσόπουλος Γεώργιος

1 πτυχιούχος ΤΕ Marketing (1 θέση)
Θέση 1
Κωδικός ΕΟΧ.12.18.4

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πολίτη Ελένη

1 Χημικός Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
Θέση 1
Κωδικός ΕΟΧ.12.18.5

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Γαβριήλ Λουκάς
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Για το έργο
«Building ENegy EFiciency ImprovemenT : Demonstration for public buildings – BENEFIT
(Interreg V-A Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020)»
1 Χημικός Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
Θέση 1
Κωδικός
BENEFIT.12.18.1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Σταυρακάκης Γεώργιος

Για το έργο
«Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για
Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια – STRATENERGY (Interreg V-A Eλλάδα – Κύπρος
2014-2020)»
1 Φυσικός ΠΕ (1 θέση)
Θέση 1
Κωδικός
STRATENERGY.12.18.1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Σφακιανάκη Αικατερίνη

Για το έργο
«Quality certification frameworks fo Energy Efficiency services to scale up responsible
investment in the building sector – QualitEE (HORIZON 2020)»
1 Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
Θέση 1
Κωδικός
QualitEE.12.18.1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μπότζιος Βαλασκάκης
Αριστοτέλης

Για το έργο
«Αgrowaste supply chains for sustainable growth – aGROWchain (Interreg V-A Ελλάδα –
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020)»
1 Χημικός Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
Θέση 1
Κωδικός
aGROWchain.12.18.1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Περάκης Χριστόφορος
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Για το έργο
«ΕΝhancing the Capacity of Regions & Municipalities to participate in EΝergy CΟmmunities –
ENCREMENCO (‘EUKI’ 2018)»
1 Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Φυσικός ΠΕ (1 θέση)
Θέση 1
Κωδικός
ENCREMENCO.12.18.1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μπαρκούτα Δήμητρα

Για το έργο
«SHared knowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations – SHERPA
(MED 2014 – 2020)»
1 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
Θέση 1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κωδικός SHERPA.12.18.1 Ντιώνια Μαρία

ΙΙΙ. Κατάλογος μη επιτυχόντων, με σειρά κατάταξης, θα αναρτηθεί από σήμερα στα γραφεία
του Κέντρου:19ο χιλ.Λ.Μαραθώνος, Πικέρμι, Αττικής.
ΙV.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, 19 ο 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, η οποία αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της ανάρτησής τους. 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.
Το ΚΑΠΕ προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως
μετά την κατάρτιση των πινάκων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων, σε περίπτωση ευδοκίμησης των
Ενστάσεων, που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το ΚΑΠΕ, ενώ
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λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης, βάσει
της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή
τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από
τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα των μη επιτυχόντων ανά έργο.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων, είτε λόγω
αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση,
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.

Βασίλης Κίλιας
Γενικός Δ/ντής
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