ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πικέρμι, 15/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2059

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού με
Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου για την εκτέλεση προγραμμάτων/ έργων που υλοποιεί το
ΚΑΠΕ.
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), έχοντας υπόψη:
α)

β)

γ)

δ)

ε)
στ)
ζ)

Τις διατάξεις του Π.Δ. 375/1987 «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία
«Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» (ΦΕΚ Α’ 167/17.9.1987), όπως αυτό τροποποιήθηκε με
το άρθρο 30 του Ν. 3734/28.1.2009 «Προώθηση της Συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων
μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 8/28.1.2009), και τη διάταξη του άρθρου 153 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α’
167/3.11.2017),
Την Υπουργική Απόφαση 2325/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΑΠΕ»(ΦΕΚ Α’ 314/ 27-04-1989),

Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 133/7.8.2019)
και ειδικότερα της παρ. 14 του άρθρου 111,

Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/63052/6028/1-7-2020 «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 490/2-7-2020), (ΑΔΑ:
ΨΙΣΛ4653Π8-0ΦΖ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/68349/4414 απόφαση του
ΥΠΕΝ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 567/21-7-2021) και με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90335/6267 απόφαση του ΥΠΕΝ
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 832/5-10-2021),

Την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/102879/8805 με θέμα
«Διορισμός Γενικού Διευθυντή του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας(ΚΑΠΕ)»
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 919-4.11.2020) (ΑΔΑ: Ψ1ΥΚ4653Π8-Ξ0Σ),

Την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ /126005/3555/30.12.2020
με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)» (ΑΔΑ: ΩΙ1Α4653Π8-77Λ),

Την ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με τη 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,
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η)

θ)
ι)

Τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 2 του ν.2621/1998 (ΦΕΚ Α’ 136/23.6.1998) όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 58 του Ν.4009/2011(ΦΕΚ Α’195/6.9.2011) και
συμπληρώθηκε με την διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος
έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»(ΦΕΚ Α’ 249/25.11.2011), όπου το
ΚΑΠΕ εξαιρέθηκε ρητά από την 25η.11.2011 από την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 6 του Ν.
2527/1997(ΦΕΚ Α’ 206/8.10.1997),

Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α’
161/26.9.1992) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74/26.3.2014),

Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112/13.7.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ια)

Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/28.6.2014),

ιγ)

Τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν.4325/2015(ΦΕΚ Α’ 47/11.5.2015),

ιβ)

ιδ)
ιε)

ιστ)
ιζ)
ιη)
ιθ)

Τη διάταξη της παρ. 1δ του αρ. δεύτερου του Ν. 3845/2010, 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, (ΦΕΚ Α’
65/6.5.2010),
Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020(ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014), όπως
τροποποιήθηκε με το Νόμο 4328/2015 (ΦΕΚ Α’ 51/14.5.2015) και το Νόμο 4331/2015 (ΦΕΚ Α’
69/2.7.2015) και ισχύει,

Τη με αριθ. 137675/EΥΘΥ1016 «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/ 20.10.2016 (ΦΕΚ Β’
3521/1.11.2016) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822/24.8.2015) 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”» (ΦΕΚ Β’
5968/31.12.18),
Τη με αριθμ. 3004881/ΥΔ124/06.04.2016 (ΦΕΚ Β’ 1099/19.04.2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,

Τις διατάξεις του Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού
συνταξιοδοτικού» (ΦΕΚ Α’ 85/12.5.2016) και του Ν.4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ A' 43/28.02.2020),
Τη με Α.Π. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 3585/29.07.2021 Απόφαση με τίτλο: «Εικοστή πέμπτη (25η) Τροποποίηση της
Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020»,
Την από 23.05.2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου PGI05792, EMOBICITY στο πλαίσιο του
Προγράμματος Interreg Europe.
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κ)

Την με αριθμ. 10-Φ/Β-975/10-11-2021 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔA
6ΟΑΛ469ΗΚΜ-Τ9Ο τη με αριθμ. 10-ΓΡΑ-392/10-11-2021 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης
Υποχρέωσης με ΑΔΑ 6ΩΩΓ469ΗΚΜ-04Τ και την με αριθμ. 20 –ΓΡΑ-1244/10-11-2021 Απόφαση Έγκρισης
Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΛΘΦ469ΗΚΜ-0ΑΗ.

Προτίθεται να συμβληθεί με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί
προσλήψεων που το διέπει, με εξειδικευμένο έκτακτο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα για κάθε μία από τις θέσεις της παρούσας πρόσκλησης, όπως αυτά παρατίθενται στη
συνέχεια.
Το ΚΑΠΕ διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να ματαιώσει τη διαδικασία επιλογής του έκτακτου προσωπικού.
Η ματαίωση της διαδικασίας επιλογής από το ΚΑΠΕ δεν γεννά, για κανένα λόγο, δικαίωμα αποζημίωσης των
υποψηφίων.

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία των Έργων, για τις ανάγκες των οποίων θα προσληφθούν από
το ΚΑΠΕ οι Συμβασιούχοι Έργου:
α/α

1.

2.

Τίτλος Έργου

Ηλεκτροκίνηση μηδενικού ανθρακικού
αποτυπώματος στους Εθνικούς
Αυτοκινητόδρομους με την αξιοποίηση ΑΠΕ,
καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής και
συλλογής ενέργειας, συστημάτων ενεργειακής
αποθήκευσης και βελτιστοποίησης των
ενεργειακών συναλλαγών με το ηλεκτρικό
δίκτυο

Increase of Energy efficiency by Electric Mobility
in the City

Ακρωνύμιο

Συνολικός
Π/Υ Έργου
(€)

Χρηματοδότηση

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΩ

991.903,60

EΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 20142020,

EMOBICITY

1.071.804,00

80% ΕΤΠΑ – 20% ΠΔΕ

Πρόγραμμα Interreg
Europe,

ΕΤΠΑ 85%– 15% ΠΔΕ

Έργο: «Ηλεκτροκίνηση μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος στους Εθνικούς Αυτοκινητόδρομους με
την αξιοποίηση ΑΠΕ, καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής και συλλογής ενέργειας,
συστημάτων ενεργειακής αποθήκευσης και βελτιστοποίησης των ενεργειακών συναλλαγών με
το ηλεκτρικό δίκτυο / ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΩ».
Κωδικός: ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΩ-10.1.


Μία/Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ (μια θέση),

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Διδακτορική Διατριβή στη θεματική περιοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Ηλεκτρονικών
Ισχύος.
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

• Δεκαετής (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων, στη
βελτίωση της ποιότητας ισχύος που παρέχεται στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ, σε
υποσυστήματα που συνθέτουν τα μικροδίκτυα και τα έξυπνα δίκτυα, στην ανάπτυξη, το χειρισμό και τη
συντήρηση μετρητικών διατάξεων και αισθητήρων για την αξιολόγηση της απόδοσης και της λειτουργίας
Φ/Β συστημάτων και υποσυστημάτων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
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• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2).

• Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος βαθμολογείται με 2 μονάδες με
μέγιστο τις 30 μονάδες.

• Ειδική εμπειρία στη μοντελοποίηση, την προσομοίωση (σύνθετων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων στα προγράμματα προσομοίωσης PSPICE και MATLAB), τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος και τεχνικών ελέγχου ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος
(συμπεριλαμβανομένου DC/DC και DC/AC διατάξεων, μετατροπέων ασύρματης ζεύξης, θερμοηλεκτρικών
γεννητριών) για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ισχύος. Για κάθε έτος, 6 μονάδες με μέγιστο τα
5 έτη. Κάθε συναφής δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό θα βαθμολογείται με 1 μονάδα, με μέγιστο τις 10
μονάδες.

• Ειδική εμπειρία στην ανάπτυξη, στην αξιολόγηση και επίβλεψη καινοτόμων Φ/Β προϊόντων. Για κάθε έτος 2
μονάδες, με μέγιστο τα 5 έτη.
ΑNΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Κύριος στόχος του έργου “ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΩ” είναι η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για την προώθηση της
ηλεκτροκίνησης, τη συλλογή και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στους εθνικούς αυτοκινητόδρομους.
Βασικό εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση θα αποτελέσει ο σχεδιασμός ενός δικτύου έξυπνων φορτιστών κατά
μήκος των εθνικών αυτοκινητόδρομων, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην άρση των περιορισμών χρήσης
των ηλεκτρικών οχημάτων, με ευεργετικά αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα αναλάβει τις ακόλουθες
εργασίες των Ενοτήτων (Ε-Ε) 1-6:



Ε-Ε 1: Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας από τα αποτελέσματα του έργου.

Η/Ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί θα εκπροσωπεί το ΚΑΠΕ στη Διευθύνουσα Επιτροπή Παρακολούθησης
Υποέργων (ΔΕΠΥ). Ως μέλος της ΔΕΠΥ θα παρακολουθεί την τήρηση των προβλεπόμενων εργασιών σε
κάθε ενότητα εργασίας, θα συντονίζει τις συνεργασίες των εμπλεκόμενων εταίρων με συχνές
τηλεδιασκέψεις αλλά και με περιοδικές ετήσιες συναντήσεις φυσικής παρουσίας όλης της ερευνητικής
ομάδας. Επίσης η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί θα ενημερώνει τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΩ για την αποτελεσματική εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων
εργασιών, για τυχόν αποκλίσεις που παρουσιάζονται και θα προτείνει μέτρα αντιμετώπισης αυτών

Παραδοτέα:

o

o

Π1.2 Συμφωνητικό Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Έργου (Μ2).

Σύντομη Περιγραφή: Η/Ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα εκπροσωπεί το ΚΑΠΕ στην Επιτροπή
Διαχείρισης IPR του Έργου, η οποία θα διαχειρίζεται τις δράσεις της: α) εμπορικής εκμετάλλευσης των
αποτελεσμάτων του έργου, β) διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και γ) διαχείρισης δημοσίων
σχέσεων.
Π1.3 Αιτήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Μ24).

Σύντομη Περιγραφή: Η/Ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα συμμετέχει στη συγγραφή των αιτήσεων
για την χορήγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων βιομηχανικής
ιδιοκτησίας από τα αποτελέσματα του έργου.
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Ε-Ε 2: Σχεδιασμός ενεργειακά αυτόνομων, ηλεκτρικά ισορροπημένων και μηδενικού ανθρακικού
αποτυπώματος σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Παραδοτέα:

o

o

Επιλογή των σημείων του οδικού δικτύου της Νέας Οδού, στα οποία θα εγκατασταθούν οι σταθμοί
φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων (M3).

Σύντομη Περιγραφή: Ανάλυση των υφιστάμενων υποδομών του οδικού δικτύου της εταιρείας Νέα Οδός
Α.Ε., υπό όρους υποδοχής των νέων προσφερόμενων υπηρεσιών. Επιλογή μοντέλων μονάδων ΑΠΕ και
μέσων αποθήκευσης σε κατάλληλα περιβάλλοντα προσομοίωσης.
Ολοκληρωμένη τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων των υπο-ενοτήτων α, β και γ της Ε/Ε2 (Μ9).

Σύντομη Περιγραφή: Επικαιροποίηση α) των καλών πρακτικών που έχουν υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο υπεραστικών μετακινήσεων, β) των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων που διέπουν
την ηλεκτροκίνηση, γ) της διεθνούς βιβλιογραφίας για την καταγραφή των συνεργειών μεταξύ της
τεχνολογικής στάθμης στους τομείς της ενσύρματης και ασύρματης φόρτισης των ηλεκτρικών
αυτοκινήτων και της ενεργειακής αποθήκευσης για την εξομάλυνσης των ηλεκτρικών συναλλαγών με
το δίκτυο.


Ε-Ε 3: Σχεδιασμός πρωτότυπων ασύρματων και φορητών ενσύρματων συστημάτων ηλεκτρικής φόρτισης

Παραδοτέα:

o

o

o

Μοντελοποίηση και Σχεδιασμός Φορτιστών (Μ12).

Σύντομη Περιγραφή: Προσδιορισμός των παραμέτρων του ασύρματου φορτιστή και του φορητού
συστήματος φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μοντελοποίηση των φορτιστών σε κατάλληλα
περιβάλλοντα προσομοίωσης.
Ολοκλήρωση και βελτιστοποίηση (fine-tuning) της σχεδίασης των επιμέρους υποσυστημάτων (Μ14).

Σύντομη Περιγραφή: Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων για τη βελτιστοποίηση
(fine-tuning) του σχεδιασμού των ασύρματων φορτιστών. Μελέτη του συστήματος ψύξης των
ηλεκτρικών φορτιστών και αξιολόγηση της τεχνολογίας θερμοηλεκτρικής ψύξης.

Πιλοτικές εργαστηριακές κατασκευές των φορτιστών και αξιολόγηση τους σε εργαστηριακό επίπεδο
(Μ17).
Σύντομη Περιγραφή: Κατασκευή εργαστηριακών πρωτοτύπων και διεξαγωγή πειραματικών δοκιμών.



Ε-Ε 4: Σχεδιασμός καινοτόμων συστημάτων συλλογής/παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Παραδοτέα:

o

o

Μοντελοποίηση και σχεδιασμός των καινοτόμων συστημάτων συλλογής/παραγωγής ενέργειας (Μ15).

Σύντομη Περιγραφή: Μελέτη συστήματος συλλογής/παραγωγής ενέργειας αξιοποιώντας
πιεζοηλεκτρικά συστήματα θερμοηλεκτρικές γεννήτριες και πρωτότυπα φωτοβολταϊκά προϊόντα.

Πιλοτικές εργαστηριακές κατασκευές των καινοτόμων συστημάτων συλλογής/παραγωγής ενέργειας
και αξιολόγηση τους σε εργαστηριακό επίπεδο (Μ19).

Σύντομη Περιγραφή: Κατασκευή εργαστηριακών πρωτοτύπων και διεξαγωγή πειραματικών δοκιμών.


Ε-Ε 5: Προτυποποίηση-δοκιμές σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις και δοκιμές υπό πραγματικές συνθήκες

Σελίδα 5 από 16

Παραδοτέα:

o

o

o

Τεκμηρίωση του τρόπου λειτουργίας/ελέγχου των πρωτότυπων σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών
οχημάτων (Μ22).

Σύντομη Περιγραφή: Έλεγχος συμβατότητας και επιλογή των τεχνικών προδιαγραφών. Διεξαγωγή
δοκιμών με βάση τα Διεθνή Πρότυπα και τις καλές πρακτικές.

Ολοκλήρωση του σχεδιασμού των Πιλοτικών κατασκευών και της Ειδικής πλατφόρμας για την
ηλεκτρονική διαχείριση των υποδομών φόρτισης σε πραγματικό χρόνο (Μ25).

Σύντομη Περιγραφή: Δοκιμή της λογικής ελέγχου των σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης στην υβριδική
μικροδικτυακή εγκατάσταση που διαθέτει το ΚΑΠΕ.
Ολοκλήρωση των Πιλοτικών κατασκευών (Μ27).

Σύντομη Περιγραφή: Διεξαγωγή εκτεταμένων δοκιμών επί των τελικών πρωτοτύπων για την
τεκμηρίωση της καλής λειτουργίας των πιλοτικών υποδομών.


Ε-Ε 6: Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων εκμετάλλευσης των προσφερόμενων υπηρεσιών και
τεχνοοικονομική αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Παραδοτέα:

o

o

Τεχνοοικονομική αξιολόγηση επί των αποτελεσμάτων του έργου (Μ28).

Σύντομη Περιγραφή: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε τεχνοοικονομικό επίπεδο. Υπολογισμός
κατάλληλων οικονομικών δεικτών επιχειρηματικής βιωσιμότητας (π.χ. LCA, LCOE, CAPEX, OPEX).
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (Μ28).

Σύντομη Περιγραφή: Δημοσιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε αναγνωρισμένα
επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια που φιλοξενούν καινοτόμες εργασίες στην ευρύτερη θεματική
περιοχή του ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΩ. Αναζήτηση συνεργειών με εθνικά και ευρωπαϊκά έργα που έχουν ως
στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, συμμετοχή σε εξιδεικευμένες θεματικές ημερίδες και
τεχνικές συναντήσεις.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι 28/11/2023.

Είναι δυνατόν να παραταθεί ο χρόνος υλοποίησης – παράδοσης του έργου για τις περιπτώσεις που οι συνθήκες
το απαιτούν (π.χ. καθυστέρηση έναρξης, καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας κ.λπ. όροι που συμπεριλαμβάνονται
στη Σύμβαση Έργου) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του χρόνου λήξης του Προγράμματος, χωρίς αύξηση του
οικονομικού αντικειμένου.
Τα παραδοτέα και ο τρόπος παραλαβής τους θα ορίζονται αναλυτικά στη σύμβαση έργου που θα συναφθεί
ανάμεσα στο ΚΑΠΕ και στην/ον επιλεγείσα/έντα υποψήφια/ο.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπονται εκτός έδρας μετακινήσεις οι οποίες καλύπτονται σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα του Προγράμματος EΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020,
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Κωδικός: ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΩ-10.2.


Μία/Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Φυσικός ΠΕ (μια θέση).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Διδακτορική Διατριβή στη θεματική περιοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή/και των Ηλεκτρικών
Δικτύων.
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών (εφόσον πρόκειται
για μηχανικό).

• Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη μοντελοποίηση και την προσομοίωση της λειτουργίας ηλεκτρικών
δικτύων.

• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2).

• Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος βαθμολογείται με 2 μονάδες με
μέγιστο τις 20 μονάδες.

• Ειδική εμπειρία στο αντικείμενο των έξυπνων δικτύων και σε θέματα ενσωμάτωσης των συστημάτων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα ηλεκτρικά δίκτυα, καθώς και τεχνολογιών που προσφέρουν
ευελιξία στη διαχείριση της ενέργειας σε ηλεκτρικά δίκτυα. Συμμετοχή άνω των έξι (6) ανθρωπομηνών σε
σχετικά με την εν λόγω εμπειρία, ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή την ΓΓΕΤ, θα
βαθμολογείται με 2 μονάδες ανά μήνα με μέγιστο τις 50 μονάδες και κάθε συναφής δημοσίευση σε διεθνές
περιοδικό ή ανακοίνωση σε συνέδριο θα βαθμολογείται με 1 μονάδα, με μέγιστο τις 10 μονάδες.

ANTIKEIMENO:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα συμμετάσχει στην υλοποίηση
των Ενοτήτων Εργασίας (Ε-Ε) 2-5 και των Παραδοτέων τους :


Ε-Ε 2: Σχεδιασμός ενεργειακά αυτόνομων, ηλεκτρικά ισορροπημένων και μηδενικού ανθρακικού
αποτυπώματος σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Παραδοτέα:
o

o


Επιλογή των σημείων του οδικού δικτύου της Νέας Οδού στα οποία θα εγκατασταθούν οι σταθμοί
φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων.
Ολοκληρωμένη τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων των υπο-ενοτήτων α, β και γ της Ε-Ε2.

Ε-Ε 3: Σχεδιασμός πρωτότυπων ασύρματων και φορητών ενσύρματων συστημάτων ηλεκτρικής φόρτισης

Παραδοτέα:
o

o
o


Μοντελοποίηση και Σχεδιασμός Φορτιστών.

Ολοκλήρωση και βελτιστοποίηση (fine-tuning) της σχεδίασης των επιμέρους υποσυστημάτων.

Πιλοτικές εργαστηριακές κατασκευές των φορτιστών και αξιολόγηση τους σε εργαστηριακό επίπεδο.

Ε-Ε 4: Σχεδιασμός καινοτόμων συστημάτων συλλογής/παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
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Παραδοτέα:
o

o


Μοντελοποίηση και σχεδιασμός των καινοτόμων συστημάτων συλλογής/παραγωγής ενέργειας.

Πιλοτικές εργαστηριακές κατασκευές των καινοτόμων συστημάτων συλλογής/παραγωγής ενέργειας
και αξιολόγηση τους σε εργαστηριακό επίπεδο.

Ε-Ε 5: Προτυποποίηση-δοκιμές σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις και δοκιμές υπό πραγματικές συνθήκες.

Παραδοτέα:
o
o
o
o

Τεκμηρίωση του τρόπου λειτουργίας/ελέγχου των πρωτότυπων σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών
οχημάτων.
Ολοκλήρωση του σχεδιασμού των Πιλοτικών κατασκευών και της Ειδικής πλατφόρμας για την
ηλεκτρονική διαχείριση των υποδομών φόρτισης σε πραγματικό χρόνο.
Κατασκευή ψηφιακής πλατφόρμας για τη βέλτιστη διαχείριση των υποδομών φόρτισης.

Ολοκλήρωση των Πιλοτικών κατασκευών.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι 28/11/2023.

Είναι δυνατόν να παραταθεί ο χρόνος υλοποίησης – παράδοσης του έργου για τις περιπτώσεις που οι συνθήκες
το απαιτούν (π.χ. καθυστέρηση έναρξης, καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας κ.λπ. όροι που συμπεριλαμβάνονται
στη Σύμβαση Έργου) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του χρόνου λήξης του Προγράμματος, χωρίς αύξηση του
οικονομικού αντικειμένου.
Τα παραδοτέα και ο τρόπος παραλαβής τους θα ορίζονται αναλυτικά στη σύμβαση έργου που θα συναφθεί
ανάμεσα στο ΚΑΠΕ και στην/ον επιλεγείσα/έντα υποψήφια/ο.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπονται εκτός έδρας μετακινήσεις οι οποίες καλύπτονται σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα του Προγράμματος EΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020,
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Έργο : «Increase of Energy efficiency by Electric Mobility in the City» και ακρωνύμιο «EMOBICITY» στo
πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe.
Κωδικός: ΕΜΟBICITY - 10.1.


Μία/Ένας Μηχανικός ΠΕ ( 1 Θέση)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•

•
•

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

Πενταετής (5) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στους κλάδους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), καθώς και σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένου
(word), β) υπολογιστικών φύλλων (excel), γ) υπηρεσιών διαδικτύου ( internet).

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2).

•

•
•

•

Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) ή/και ΕΞΕ.

Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος βαθμολογείται με 2 μονάδες, με
μέγιστο τις 20 μονάδες.

Ειδική εμπειρία στη διαχείριση και αξιολόγηση συστημάτων ΑΠΕ και ΕΞΕ στον τομέα των μεταφορών, των
υποδομών και στην ηλεκτροκίνηση. Συμμετοχή άνω των έξι (6) ανθρωπομηνών σε σχετικά με την εν λόγω
εμπειρία, ερευνητικά έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βαθμολογείται με 1
μονάδα ανά μήνα, με μέγιστο τις 30 μονάδες.
• Η ως άνω ειδική εμπειρία θα πρέπει να αφορά τουλάχιστον: α) στην κατάρτιση σχεδίων δράσης για την
προώθηση ενεργειακών προϊόντων ή υπηρεσιών, β) στην ανάπτυξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και
αποτίμηση επικοινωνιακής στρατηγικής σε ενεργειακά προϊόντα ή υπηρεσίες γ) εμπειρία σε
αντικείμενα που αφορούν την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και τη φόρτισή τους (διαθέσιμες
τεχνολογίες, τεχνικές προδιαγραφές), καθώς και στην αποθήκευση ενέργειας με εφαρμογές ΑΠΕ για τη
φόρτιση σταθμών.

Άριστη γνώση της Γερμανικής γλώσσας (10 μονάδες).
• Απαιτείται, λόγω της φύσης του έργου (μελέτες, καλές πρακτικές, τεχνολογία αιχμής στη Γερμανική)
και του ιδιαίτερου ρόλου στο έργο, του εταίρου Γερμανού και των Γερμανών stakeholders αντιστοίχως.

ANTIKEIMENO:
Αντικείμενο του Έργου «EMOBICITY» είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο τομέα των μεταφορών
μέσω της ηλεκτροκίνησης σε πόλεις. Ειδικότερα, το έργο επικεντρώνεται στην προώθηση προμήθειας
ηλεκτρικών οχημάτων (Η.Ο.) και εγκατάστασης σταθμών επαναφόρτισης με χρήση ΑΠΕ σε αστικά κέντρα. Το
EMOBICITY θα ενισχύσει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο,
σχετικά με την ηλεκτροκίνηση και με μεθόδους παρακολούθησης, διαχείρισης και μείωσης των εκπεμπόμενων
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ρύπων σε πόλεις αναφορικά με τον τομέα των μεταφορών. Επίσης, θα εξετασθεί το ισχύον νομικό/κανονιστικό
πλαίσιο που σχετίζεται με την ηλεκτροκίνηση, τα προβλήματα εφαρμογής τους και θα προταθούν πιθανές
βελτιώσεις ή εξειδικεύσεις ανά περιφέρεια και χώρα συμμετοχής.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα υποστηρίξει το ΚΑΠΕ στην
υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασιών:
•
•
•
•
•
•
•
•

Δημιουργία ομάδας αρμόδιων φορέων σε εθνικό επίπεδο που έχουν συνάφεια με το ως άνω αντικείμενο.
Ανάπτυξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και αποτίμηση της επικοινωνιακής στρατηγικής (ιστοσελίδα έργου,
κοινωνικά μέσα δικτύωσης, τύπος, κ.λπ.).
Προσδιορισμός των ελλείψεων και προτάσεις βελτίωσης στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της
ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.
Έρευνα και συγγραφή καλών πρακτικών εφαρμογής πολιτικής, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο, σε Ευρωπαϊκές χώρες.
Τρόποι αξιοποίησης διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Σχεδιασμός νέων στοχευμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
Συγγραφή σχεδίου δράσης για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και δημιουργία μεθοδολογίας
παρακολούθησης των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του Σχεδίου στη Β’ Φάση του έργου.
Προετοιμασία και υλοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων (workshops) καθώς και συναντήσεων εργασίας
με εταίρους του έργου και εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπονται εκτός έδρας μετακινήσεις, οι οποίες καλύπτονται σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα του Προγράμματος Interreg Europe.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 7 μήνες και ορίζεται ως έναρξη η ημερομηνία υπογραφής της (εκτιμάται το
διάστημα 1/1/2022-31/7/2022). 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 τη διενέργεια νέας
πρόσκλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.
Τα παραδοτέα και ο τρόπος παραλαβής τους θα ορίζονται αναλυτικά στη σύμβαση έργου που θα συναφθεί
ανάμεσα στο ΚΑΠΕ και στην/ον επιλεγείσα/έντα υποψήφια/ο.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1.

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να έχουν, πέραν των απαιτούμενων προσόντων όπως αυτά ορίζονται
ανωτέρω, τα ακόλουθα επί ποινή αποκλεισμού:

α)
β)

2.

Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες) ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα
από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει,
σύμφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική
πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

∆εν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενες/ους που:
α)

β)
γ)

δ)

3.

Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφόσον η/ο υποψήφια/ος έχει ιθαγένεια κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει
απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων.

ε)

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.
Έχουν παραπεμφθεί µε τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πληµµέληµα της περίπτωσης α',
έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
Λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
αυτή.

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

Όσοι ενδιαφερόμενες/οι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην
παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεν υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιες/οι 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 από τα οποία θα προκύπτει και ο
βαθμός πτυχίου – διπλώματος, δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, ε) Απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία
αποδεικνύεται η γνώση ξένης γλώσσας, ε) Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιες/οι 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 καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας
αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
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Η γενική επαγγελματική εμπειρία πιστοποιείται µέσω των παραστατικών του ταμείου στο οποίο ήταν
ασφαλισμένος η/ο ενδιαφερόμενη/ος, από τα παραστατικά προς την εφορία (εφόσον πρόκειται για ελεύθερη/ο
επαγγελματία), καθώς και από βεβαίωση από την υπηρεσία ή τον φορέα στον οποίο αυτή/ός απασχολούνταν
στο παρελθόν. Για την τεκμηρίωση της ειδικής εμπειρίας με τη μορφή της συμμετοχής σε ερευνητικά έργα και
προγράµµατα, 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 τη 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 τον διορισμό/πρόσληψη σε φορείς του δημόσιου τομέα
τρόποι απόδειξης (άρθρο 26 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει).
Οι ενδιαφερόμενες/οι υποψήφιες/οι θα πρέπει ομοίως να υποβάλουν και τα κάτωθι:
1.

2.

3.

Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) ότι τα αναφερόμενα στοιχεία είναι ακριβή και ότι έχουν τακτοποιημένες
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 για τους άρρενες υποψηφίους ότι είναι εκπληρωμένες οι
στρατιωτικές υποχρεώσεις ή προσκόμιση νόμιμης απαλλαγής από αυτές (άρθρο 5 του Ν. 3528/2007 και
άρθρο 29 του Ν. 4440/2016). Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για
τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια
υποχρέωση.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι :
α)

β)

γ)

δ)
ε)

δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα έστω και αν
λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση .
δεν είναι υπόδικες/οι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή.
δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του
δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας
της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, την τελευταία
πενταετία.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με
συστημένη επιστολή, από την 15/11/2021. με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την
30/11/2021 και ώρα 14:00 στη Δ/νση: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, 19ο χλμ.
Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, με την ένδειξη: Αίτηση για την
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που
υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

To KAΠE, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που αφορούν τους υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που
καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής του υποψηφίου για την
προκηρυσσόμενη θέση και για την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών.

Σελίδα 12 από 16

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), τις διατάξεις του ν.4624/2019 και την κατά
περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται,
κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αυτούς, εκτός εάν αυτό
επιβάλλεται από τον νόμο ή είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση δημοσίου συμφέροντος ή για την
ικανοποίηση υπέρτερου εννόμου συμφέροντος του τρίτου προσώπου. Ως τέτοιο δικαίωμα νοείται το δικαίωμα
του τρίτου να ασκήσει, υπό την ιδιότητα του συνυποψηφίου, τα εκ του νόμου δικαιώματά του αναφορικά με
την προσβολή των σχετικών αποφάσεων, πινάκων κ.α (π.χ. υποβολή ένστασης, αίτηση ακυρώσεως κ.α.). Στην
τελευταία περίπτωση η διαβίβαση, κοινοποίηση, ανακοίνωση ή παροχή πρόσβασης περιορίζεται στα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της
αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης. Πριν την ανακοίνωση των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και στοιχείων συνυποψηφίων στον αιτούντα το ΚΑΠΕ θα ενημερώσει
τα υποκείμενα των δεδομένων με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο.
Το ΚΑΠΕ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της
επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά
στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και ύστερα από το διάστημα αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται από
διάταξη νόμου ή είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή από το
Πρόγραμμα για τον έλεγχο των διαδικασιών από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μετά την πάροδο του εν λόγω
χρονικού διαστήματος, τα Βιογραφικά Σημειώματα και τα σχετικά δικαιολογητικά καταστρέφονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κανονισμού Ε/Ε 2016/679.
Οι υποψήφιες/οι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα :Δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης και
επικαιροποίησης των δεδομένων υπό την αίρεση της μη ύπαρξης αντίθετης διάταξης νόμου όσον αφορά
τις προθεσμίες κατάθεσης δεδομένων, στοιχείων και δικαιολογητικών, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων
(δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και
δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), τις διατάξεις του ν.4624/2019 και την κατά περίπτωση σχετική εθνική νομοθεσία.
Οι υποψήφιες/οι έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Οι υποψήφιες/οι που θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, σε
ημερομηνία και ώρα που θα τις/τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Υποψηφίων, που ορίζεται από το
Δ.Σ. του Κέντρου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τα
απαιτούμενα και βαθμολογούμενα προσόντα των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια και τους αντίστοιχους
συντελεστές που έχουν ορισθεί από το 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, που ακολούθως επικυρώνεται από το
Δ.Σ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών σε σχετικά με την
προκήρυξη αντικείμενα*
Γενική Εμπειρία

Εμπειρία
στο
γνωστικό
προκηρυσσόμενης θέσης

100 (συντελεστής βαρύτητας 0,7)

Βαθμός επί 2

MSc: 10 βαθμοί

PhD: 20 βαθμοί
20 μέγιστο

30 μέγιστο**
αντικείμενο

της

Γνώση 2ης ξένης γλώσσας

30 μέγιστο

50 μέγιστο**
10 βαθμοί***

* Δεν βαθμολογούνται στις θέσεις ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΩ-10.1. και ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΩ-10.2.

** Για τις θέσεις με Κωδικό: ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΩ-10.1. και ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΩ-10.2.
*** Για τη θέση με Κωδικό : EMOBICITY

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ικανότητα Συνεργασίας και Επικοινωνίας
Πρωτοβουλία και Τεκμηρίωση ενδιαφέροντος
Γνώση του ειδικού αντικειμένου της προκήρυξης

100 (συντελεστής βαρύτητας 0,3)
30 μέγιστο
20 μέγιστο
50 μέγιστο
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ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ:
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, στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΚΑΠΕ (www.cres.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ:
Πίνακας των επιτυχόντων, θα αναρτηθεί 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 στις/ους ενδιαφερόμενες/ους 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 στις/ους ενιστάμενες/ους, εντός δέκα
(10) ημερών από την ημερομηνία λήξεως της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
Το ΚΑΠΕ, θα προβεί σταδιακά, στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τις/ους επιλεγείσες/εγέντες,
έχοντας τη διακριτική ευχέρεια, να καλεί τις/ους επιτυχούσες/όντες 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 όλες/ους τις/ους επιτυχούσες/όντες, για
λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά τους.

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 τις/ους υποψηφίες/ους οι
οποίες/οι δεν δικαιούνται απασχόλησης, βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιες/οι αυτές/οί 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. Απασχολούμενες/οι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της
σύμβασής τους θα αντικαθίστανται με άλλες/ους, από τις/ους εγγεγραμμένες/ους και διαθέσιμες/ους στον
πίνακα των μη επιτυχουσών/όντων ανά έργο. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιες/οι που θα επιλέγονται είτε
κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων, είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, θα
απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα προκειμένου να εκτελέσουν το
υπολειπόμενο προβλεπόμενο έργο.
Το ΚΑΠΕ δύναται να ανανεώνει την σχέση συνεργασίας με τις/ους επιλεγείσες/έντες Συμβασιούχους Έργου,
ύστερα από απόφαση του ΔΣ αυτού, με την υπογραφή νέας Συμβάσεως Έργου που θα προσδιορίζει επακριβώς
το νέο αντικείμενο (Έργο) και την αντίστοιχη εργολαβική αμοιβή, εάν η διάρκεια του Προγράμματος που
προβλέπει η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος δεν έχει λήξει και η ανανέωση της συνεργασίας
κρίνεται απαραίτητη για τις ανάγκες υλοποίησης αυτού, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που διέπει το ΚΑΠΕ και πάντοτε εντός του χρόνου διαρκείας του εν
λόγω Προγράμματος.
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
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 αριθ. 137675/EΥΘΥ/ 1016, (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της υπ’
αριθ. 10427/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”», 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.
Ο Γενικός Διευθυντής,

Δρ Λάμπρος Πυργιώτης
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