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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 
Πικέρμι    20/11/2019  
Αριθ. Πρωτ. : 1304  

 
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) Την ΥΑ 12180/2017 «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» (ΦΕΚ 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), 
γ) Tην υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/79213/9269 απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 725/12-09-2019), 
δ) Τις διατάξεις της ΥΑ 2325/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)» (Β΄314/27.4.1989), 
ε) Τις διατάξεις του ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(Α΄221), άρθρ. 6, παρ. 1, σύμφωνα με τις οποίες η εποπτεία του ΝΠΙΔ ΚΑΠΕ περιήλθε στις 
αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
στ) 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), 
ζ) 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, 
η) 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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θ) 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», 
ι) 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,  
ια) 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», σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του πδ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145), 
ιβ) 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,  

ιγ) Τις διατάξεις του Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας –Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού», 
ιδ) Την υπ’ αριθμ. 20-ΓΡΑ-1170/20-11-2019 ΑΑΥ με ΑΔΑ ΨΩ4Α469ΗΚΜ-Ρ7Η και την υπ’ αριθμ. 
30-ΓΡΑ-2355/20-11-2019 ΑΑΥ με ΑΔΑ 6ΩΘΖ469ΗΚΜ-ΤΔΚ, 
ιε) Την υπ’ αριθμ.270/14.01.2011, Θέμα Η.Δ. Νο 7 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΚΑΠΕ 
 

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: 
 
 
Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με ενδεικτικά Έργα, για τις ανάγκες των οποίων, θα  προσληφθούν οι 
Συμβασιούχοι  Έργου: 
 
 
 
 

Τίτλος Έργου Ακρωνύμιo 
ΠΥ  Έργου 
(€) Χρηματοδότηση 

«Increase of energy efficiency by Electric 
Mobility in the City» και ακρωνύμιο 
«EMOBICITY» 

EMOBICITY 265.603,00 

Πρόγραμμα Interreg Europe, με τη 
συγχρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 

Έργο LOCOMOTION  - «Low-carbon 

society: an enhanced modelling tool for 

the transition to sustainability» 

 

LOCOMOTION 378.750,00 Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 

Όπου:  

ΠΥ: Προϋπολογισμός 
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Ειδικότερα: 
 

Έργο : «Increase of energy efficiency by Electric Mobility in the City» και 
ακρωνύμιο «EMOBICITY» στo πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 
(Project Number: PGI05792) 
 

Ένας / μία Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ ( 1 Θέση) 

ΚΩΔΙΚΟΣ : ΕMOBICITY 11.1 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ.  

 5ετής τουλάχιστον εμπειρία στις Αξιολογήσεις τεχνικοοικονομικών μελετών και τεχνικών 
προδιαγραφών έργων ΑΠΕ στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων.  

 Κτήση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Εξοικονόμηση Ενέργειας/ΑΠΕ 

 Πολύ Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 

 Πολύ Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (word, excel, powerpoint, internet). 
 

Θα συνεκτιμηθούν: 

 Ειδική εμπειρία σε παρακολούθηση και εκτέλεση δημοσίων έργων που αφορούν στον τομέα της 
Ενέργειας. Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση Έργων και Αξιολόγηση Τευχών Δημοπράτησης έργων. 

 Ειδική εμπειρία σε θέμα ενσωμάτωσης συστημάτων ΑΠΕ σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. 
 

Αντικείμενο απασχόλησης: 

 Δημιουργία ομάδας αρμόδιων φορέων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε εθνικό επίπεδο.  

 Δημιουργία επικοινωνιακής στρατηγικής του έργου για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης 
(ιστοσελίδα έργου, κοινωνικά μέσα δικτύωσης, τύπος, κτλ.) 

 Προσδιορισμός των ελλείψεων και των κατάλληλων τροποποιήσεων στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο για 
την ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.  

 Έρευνα και συγγραφή καλών πρακτικών εφαρμογής πολιτικής, για την ενσωμάτωση της 
ηλεκτροκίνησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, σε Ευρωπαϊκές χώρες.  

 Προσδιορισμός κατάλληλων κινήτρων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε εθνικό επίπεδο και 
τρόπων ενσωμάτωσής τους στην εθνική νομοθεσία . 

 Τρόποι αξιοποίησης διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ηλεκτροκίνηση.  

 Σχεδιασμός νέων στοχευμένων στην ηλεκτροκίνηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων.  

 Συγγραφή σχεδίου δράσης ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων αλλαγών 
στη νομοθεσία, του σχεδιασμού χρηματοδοτικών εργαλείων, κτλ.  

 Συγγραφή επιστημονικών άρθρων. 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπονται εκτός έδρας μετακινήσεις οι οποίες καλύπτονται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Οδηγού του  Προγράμματος INTEREGG EUROPE και των σχετικών 
εγγράφων έγκρισης του έργου EMOBICITY. 
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Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή 

και ο τρόπος παραλαβής τους θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο ΚΑΠΕ και 

στο επιλεγέν προσωπικό. 

 
Χρονική διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι (6) μήνες και ορίζεται ως έναρξη η 
ημερομηνία υπογραφής της. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί  χωρίς περιορισμό μετά 
από απόφαση του Δ.Σ του Κέντρου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς την 
διενέργεια νέας πρόσκλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.  
 
 
  

Έργο LOCOMOTION  - «Low-carbon society: an enhanced modelling tool for the 

transition to sustainability» 

 
Ένας / μία Περιβαλλοντολόγος ΠΕ (1 θέση) 

 
Κωδικός : LOCOMOTION 11.1 

 

Διάρκεια σύμβασης : 24 μήνες 
Απαιτούμενα Προσόντα: 

 Πενταετής (5) 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. 
 
Θα συνεκτιμηθούν: 

 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.  

 Πρόσθετη εμπειρία σε ενεργειακά μοντέλα, στην παρακολούθηση μέτρων πολιτικής, καθώς και 
στη χρήση μοντέλων και εργαλείων μείωσης εκπομπών αεριών θερμοκηπίου.  

 

Αντικείμενο απασχόλησης:  
 
•    Επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης και ανάλυσης με τη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου 

μοντέλου πολλών περιοχών με 7 παγκόσμιες περιοχές και των 28 κρατών μελών της ΕΕ. 

•    Βελτίωση των IAMs αυξάνοντας τη λεπτομέρεια και την ακρίβεια των υπαρχόντων ενοτήτων  και με 

την προσθήκη νέων. 

•    Ενσωμάτωση σχετικών λειτουργιών άλλων μοντέλων και σύγκριση αποτελεσμάτων. 



 

Σελίδα 5 από 10 

•    Ενσωμάτωση πολιτικών διαχείρισης ζήτησης στην αξιολόγηση σεναρίων. 

•    Υπολογισμός και ποσοτικοποίηση αβεβαιότητας. 

•    Βελτίωση της χρηστικότητας των IAMs μέσω της ανάπτυξης δυο επιπέδων διεπαφής 

(επαγγελματικό και   εκπαιδευτικό). 

•    Αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων του μοντέλου σε τρεις ομάδες αρμόδιων φορέων: 

αρμόδιων στη χάραξη πολιτικής και ειδικών στον στρατηγικό σχεδιασμό, ειδικούς στα IAMs και στην 

κοινωνία. 

 

 

 

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 

δυσφήμιση, 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. 
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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 20/11/2019 με καταληκτική ημερομηνία 

παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την  5/12/2019 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.. 

 

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  

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 

προκηρυσσόμενης θέσης 

0-50  
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* 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 

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.  
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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 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-

Τροποποίηση των Συμβάσεων Έργου 

mailto:bechraki@cres.gr
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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, 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.  

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

Λεωφ. Μαραθώνος.  

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.  

 
 
 
 

Δρ. Σπύρος Οικονόμου 
Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής 

 
 

 


