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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ι.Tο ΚΑΠΕ διενιργθςε τισ ςχετικζσ αξιολογιςεισ για τθν επιλογι ζκτακτου προςωπικοφ με ςυμβάςεισ
Μίςκωςθσ ζργου ςε ςυνζχεια τθσ από 19/12/2018 Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν
υλοποίθςθ του Ζργου : «Δράςεισ για την προώθηςη του ζργου τησ Γ.Γ. Ενζργειασ & Ορυκτών Πρώτων
Υλών ςε θζματα ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ, ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, ΕΞΕ και ΑΦΘ που προζρχονται από
ενεργειακή χρήςη και εκπόνηςη αντίςτοιχων ςχεδίων δράςησ ςτο πλαίςιο των ςχετικών Οδηγιών
τησ Ε.Ε.» Υποζργο 1 (κωδ. ΟΠΣ 5021536 ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) και ειδικότερα α) Πακζτο
Εργαςίασ 1 : «Ενημζρωςη και χρήςη του Συςτήματοσ Ενεργειακών Μοντζλων για την υποςτήριξη του
Εθνικοφ Ενεργειακοφ Σχεδιαςμοφ – Υποςτήριξη αξιολόγηςησ μζτρων πολιτικήσ ςτο ςφνολο του
ενεργειακοφ ςυςτήματοσ» και β) Πακζτο εργαςίασ 5 : «Διαχείριςη των απαιτήςεων υποβολήσ
εκθζςεων ςχετικά με τα καφςιμα που αφοροφν ςτην Οδηγία (ΕΕ) 2015/652» του Υποζργου 1
(ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020) ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ ςε αυτι όρουσ.
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Το ΚΑΠΕ, κα προβεί ςταδιακά, ςτθ ςφναψθ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου με τουσ επιλεγζντεσ, ζχοντασ
τθ διακριτικι ευχζρεια, να καλεί τουσ επιτυχόντεσ των οποίων οι ειδικότθτεσ κρίνεται ότι απαιτοφνται
άμεςα για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του ωσ άνω ζργου, διατθρϊντασ το δικαίωμα να μθν προβεί ςτθ
ςφναψθ ςυμβάςεων ζργου με όλουσ του επιτυχόντεσ, για λόγουσ μθ οφειλόμενουσ ςε υπαιτιότθτά του.
Τυχόν αναμόρφωςθ των πινάκων, ςε περίπτωςθ ευδοκίμθςθσ των Ενςτάςεων, όπωσ αναφζρεται
αναλυτικά ςτθ διαδικαςία Υποβολισ Ενςτάςεων τθσ παροφςθσ, που ςυνεπάγεται ανακατάταξθ των
υποψθφίων, κα εκτελείται υποχρεωτικά από το ΚΑΠΕ, ενϊ κα λφεται θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου με
τουσ υποψθφίουσ οι οποίοι δεν δικαιοφνται απαςχόλθςθσ, βάςει τθσ νζασ κατάταξθσ. Οι υποψιφιοι
αυτοί κα λαμβάνουν τισ αποδοχζσ που προβλζπονται για τθν απαςχόλθςι τουσ ζωσ τθν θμζρα τθσ
λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ τουσ από τθν αιτία αυτι. Απαςχολοφμενοι που
αποχωροφν πριν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ, κα αντικακίςτανται με άλλουσ, από τουσ
εγγεγραμμζνουσ και διακζςιμουσ ςτον πίνακα των μθ επιτυχόντων ανά ζργο. Σε κάκε περίπτωςθ, οι
υποψιφιοι που κα επιλζγονται είτε κατόπιν αναμόρφωςθσ των πινάκων, είτε λόγω αντικατάςταςθσ
αποχωροφντων υποψθφίων, κα απαςχολοφνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωςθ, χρονικό
διάςτθμα και μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ τθσ εγκεκριμζνθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου.

ΙΙ. Παρατίκεται Κατάλογοσ Επιτυχόντων.

Για το ζργο
«Δράςεισ για την προώθηςη του ζργου τησ Γ.Γ. Ενζργειασ & Ορυκτών Πρώτων Υλών ςε θζματα
ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ, ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, ΕΞΕ και ΑΦΘ που προζρχονται από ενεργειακή χρήςη και
εκπόνηςη αντίςτοιχων ςχεδίων δράςησ ςτο πλαίςιο των ςχετικών Οδηγιών τησ Ε.Ε.» Υποζργο 1
(κωδ. ΟΠΣ 5021536 ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) και ειδικότερα Πακζτο Εργαςίασ 1 : «Ενημζρωςη και
χρήςη του Συςτήματοσ Ενεργειακών Μοντζλων για την υποςτήριξη του Εθνικοφ Ενεργειακοφ
Σχεδιαςμοφ – Υποςτήριξη αξιολόγηςησ μζτρων πολιτικήσ ςτο ςφνολο του ενεργειακοφ ςυςτήματοσ»

1 Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ (1 θζςη)

Θζςη 1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Κωδικόσ ΠΕ.12.1

Παπαγιάννη Σταυροφλα

Για το ζργο
«: «Δράςεισ για την προώθηςη του ζργου τησ Γ.Γ. Ενζργειασ & Ορυκτών Πρώτων Υλών ςε θζματα
ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ, ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, ΕΞΕ και ΑΦΘ που προζρχονται από ενεργειακή χρήςη και
εκπόνηςη αντίςτοιχων ςχεδίων δράςησ ςτο πλαίςιο των ςχετικών Οδηγιών τησ Ε.Ε.» Υποζργο 1
(κωδ. ΟΠΣ 5021536 ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) και ειδικότερα Πακζτο εργαςίασ 5 : «Διαχείριςη των
απαιτήςεων υποβολήσ εκθζςεων ςχετικά με τα καφςιμα που αφοροφν ςτην Οδηγία (ΕΕ) 2015/652»
του Υποζργου 1 (ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020)
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1 Χημικόσ Μηχανικόσ ΠΕ (1 θζςη)

Θζςη 1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Κωδικόσ ΧΜ-ΠΕ.12.1

Αντφπα Δζςποινα

1 Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ ΤΕ (1 θζςη)

Θζςη 1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Κωδικόσ ΜΜ-ΤΕ.12.1

Ζωίδησ Γρηγόριοσ

ΙΙΙ. Κατάλογοσ μθ επιτυχόντων, με ςειρά κατάταξθσ, κα αναρτθκεί από ςιμερα ςτα γραφεία του
Κζντρου:19ο χιλ.Λ.Μαρακϊνοσ, Πικζρμι, Αττικισ.

ΙV.Διαδικαςία Υποβολήσ Ενςτάςεων.
Πίνακασ των επιτυχόντων, κα αναρτθκεί και ςτα γραφεία του ΚΑΠΕ. Πίνακασ των μθ επιτυχόντων με ςειρά
κατάταξθσ, κα αναρτθκεί ςτα γραφεία του ΚΑΠΕ, 19ο χλμ. Λ. Μαρακϊνοσ, 19009 Πικζρμι.
Σε εφαρμογι του γενικοφ δικαιϊματοσ τθσ αναφοράσ αλλά και τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και τθσ χρθςτισ
διοίκθςθσ, κατά των πινάκων αυτϊν, επιτρζπεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ θ άςκθςθ ζνςταςθσ μζςα ςε
αποκλειςτική προθεςμία δζκα (10) ημερών, θ οποία αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ.
Η ζνςταςθ κατατίκεται ι αποςτζλλεται με ςυςτθμζνθ επιςτολι απευκείασ ςτο ΚΑΠΕ (19Ο χλμ. Λεωφ.
Μαρακϊνοσ, 19009 Πικζρμι) είτε ςτο e-mail: bechraki@cres.gr .
Η εξζταςθ των υποβλθκειςϊν ενςτάςεων κατά των πινάκων κα γίνεται από ειδικι Επιτροπι Εξζταςθσ των
Ενςτάςεων (δευτεροβάκμιο όργανο, διάφορο αυτοφ που προζβθ ςτθν αρχικι επιλογι).
Το πόριςμα τθσ Επιτροπισ, κα γνωςτοποιείται από το ΚΑΠΕ εγγράφωσ ςτουσ ενιςτάμενουσ, εντόσ δζκα (10)
θμερϊν από τθν θμερομθνία λιξεωσ τθσ ωσ άνω αποκλειςτικισ προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων.
Το ΚΑΠΕ προβαίνει ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου με τουσ επιλεγζντεσ υποψθφίουσ αμζςωσ
μετά τθν κατάρτιςθ των πινάκων. Τυχόν αναμόρφωςη των πινάκων, ςε περίπτωςθ ευδοκίμθςθσ των
Ενςτάςεων, που ςυνεπάγεται ανακατάταξθ των υποψθφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το ΚΑΠΕ, ενϊ
λφεται θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου με τουσ υποψθφίουσ οι οποίοι δεν δικαιοφνται απαςχόλθςθσ, βάςει
τθσ νζασ κατάταξθσ. Οι υποψιφιοι αυτοί λαμβάνουν τισ αποδοχζσ που προβλζπονται για τθν απαςχόλθςι
τουσ ζωσ τθν θμζρα τθσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ από τθν αιτία αυτι.
Απαςχολοφμενοι που αποχωροφν πριν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ, αντικαθίςτανται με άλλουσ από
τουσ εγγεγραμμζνουσ και διακζςιμουσ ςτον πίνακα των μθ επιτυχόντων ανά ζργο.
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Σε κάκε περίπτωςθ, οι υποψιφιοι που επιλζγονται είτε κατόπιν αναμόρφωςθσ των πινάκων, είτε λόγω
αντικατάςταςθσ αποχωροφντων υποψθφίων, απαςχολοφνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωςθ,
χρονικό διάςτθμα και μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ τθσ εγκεκριμζνησ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου.

Βαςίλθσ Κίλιασ
Γενικόσ Δ/ντισ
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