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Πικέρμι,    23.12.2021   

Αριθ. Πρωτ.:  2229  

 

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)  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),  

β)  Την Υπουργική Απόφαση 2325/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΑΠΕ»(ΦΕΚ Α’ 314/ 27-04-1989),  

γ)  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,  

δ)  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), 

ε)  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), 

στ)  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), 

ζ)  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 αυτών, 
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η)  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), 

θ)  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), 

ι)  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), 

ιβ)  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),  

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

ιδ)  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, 

ιε)  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), 

ιστ) Τη με αριθμ. 300488/ΥΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ Β’ 1099/19.04.2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», 

ιζ)  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), 

ιη)  Τη με Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 3585/29.07.2021 με τίτλο: «Εικοστή πέμπτη (25η) Τροποποίηση της 
Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙΥ46ΜΤΛΡ-ΙΚ3), 

ιθ)     Την Απόφαση Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ (11851/22-11-
2021, ΑΔΑ ΨΟΑΦ46ΜΤΛΡ-Ε6Υ) της Πράξης «Εξασφάλιση και Τεκμηρίωση της Απόδοσης της 
Ενεργειακής Αναβάθμισης Νοσοκομείων» με Κωδικό ΟΠΣ 5136036 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020. 
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κ)  Την με αριθμ. 30 ΓΡΑ 2478 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔA  
Ψ69Ν469ΗΚΜ-Ω2Κ, την με αριθμ. 40 ΔΑΠ 1714  Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης 
με ΑΔΑ ΩΧ6Γ469ΗΚΜ-95Ξ, την με αριθμ. 40 ΔΑΠ 1715 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης 
Υποχρέωσης με 6ΥΚ9469ΗΚΜ-9P9,  την με αριθμ. 40 ΔΑΠ 1716  Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς 
Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ψ0ΥΙ469ΗΚΜ-5Ω2, την με αριθμ. 40 ΔΑΠ 1717  Απόφαση Έγκρισης 
Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ψ06ΓΣ469ΗΚΜ-ΜΛ4, την με αριθμ. 40 ΔΑΠ 1722  Απόφαση 
Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΛΟΕ469ΗΚΜ-ΜΔΔ,  

κα) Το έργο «Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για την Ανάπτυξη Συνδυαστικών Προϊόντων, Υπηρεσιών και 
Εφαρμογών Τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΞΕ σε Υποδομές Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» του 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠ ΕΠΑνΕΚ 2014-20», 

κβ) Το έργο «Διασυνοριακές ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» του 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Interreg V-A Ελλάδα -Κύπρος 2014-2020», 

κγ) Το έργο «Ενεργοποιώντας Κοινότητες & Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια 
Κτίρια» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Interreg V-A Ελλάδα -Κύπρος 2014-2020» 

κδ) Το έργο «European Public Local Authorities’ Network for driving the Energy Transition» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Horizon 2020, 

κε) Το έργο «The Retrofitting Market Activation Platform based on the generation of standard modules for energy efficiency 
and clean energy solutions» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Horizon 2020», 

κστ) Το έργο «CApitalisation for Re-setting Innovation and Sustainability in MED-Cities» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ENI CBCMED», 

κζ) Το έργο «The Technology Transfer and Capitalization of Water Energy Food NEXUS» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ENI CBCMED», 

κη) Το έργο «Blue Energy Deployment Alliance» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Interreg MED 2014-2020», 

κθ) Το έργο «Efficient Buildings» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Interreg MED 2014-2020», 

λ) Το έργο «Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « Interreg 
IPA CBC Programme Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020» 

λα)  Το έργο «Εξασφάλιση και Τεκμηρίωση της Απόδοσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης Νοσοκομείων» του ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΟΣ 
«ΕΣΠΑ 2014 – 2020» 

λβ) Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5042934» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» 

 

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 Τίτλος Έργου  Ακρωνύμιο Συνολικός 
Π/Υ ΚΑΠΕ 

(€) 

Χρηματοδότηση 

1. Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για την 
Ανάπτυξη Συνδυαστικών Προϊόντων, 
Υπηρεσιών και Εφαρμογών Τεχνολογιών ΑΠΕ & 
ΕΞΕ σε Υποδομές Σχεδόν Μηδενικής 
Ενεργειακής Κατανάλωσης 

ΣΣΚ-ΚΑΠΕ 306.000,00 ΕΠ ΕΠΑνΕΚ 2014-20 

2. Διασυνοριακές ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ για την 
Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια της 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

POLI-SYNERGIES 215.000,00 Interreg V-A Ελλάδα -
Κύπρος 2014-2020 
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α/α Τίτλος Έργου  Ακρωνύμιο Συνολικός 
Π/Υ ΚΑΠΕ 

(€) 

Χρηματοδότηση 

3. Ενεργοποιώντας Κοινότητες & Διασυνοριακά 
Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα 
Δημόσια Κτίρια  

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ 200.000,00 Interreg V-A Ελλάδα -
Κύπρος 2014-2020 

4. European Public Local Authorities’ Network for 
driving the Energy Transition 

ePLANET 145.750,00 Horizon 2020 

5. The Retrofitting Market Activation Platform based 
on the generation of standard modules for energy 
efficiency and clean energy solutions 

re-MODULEES 559.781,00 Horizon 2020 

6. CApitalisation for Re-setting Innovation and 
Sustainability in MED-Cities 

CARISMED  95.205,00 ENI CBCMED 

7. The Technology Transfer and Capitalization of 
Water Energy Food NEXUS 

WEF-CAP 95.511,00 ENI CBCMED 

8. Blue Energy Deployment Alliance BLUE DEAL 339.779,00 Interreg MED 2014-2020 

9. Efficient Buildings Efficient Buildings  111.683,00 Interreg MED 2014-2020 

10. Building ENergy EFficiency ImprovemenT: 
Demonstration for public buildings 

BENEFIT 113.705,00 Interreg IPA CBC 
Programme Greece - 
Republic of North 
Macedonia 2014-2020 

11. Εξασφάλιση και Τεκμηρίωση της Απόδοσης της 
Ενεργειακής Αναβάθμισης Νοσοκομείων 

Νοσοκομεία 474.300€ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

12. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5042934 

ΕΣΠΑ-ΟΑΨΣ 607.561 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 

 

 

 

1. Έργο: «Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για την Ανάπτυξη Συνδυαστικών Προϊόντων, 
Υπηρεσιών και Εφαρμογών Τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΞΕ σε Υποδομές Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής 
Κατανάλωσης (ΟΠΣ 3875), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020».  

Κωδικός: ΣΣΚ-12.1. 

 Μία/Ένας Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (1 θέση), με ποσοστό 
συμμετοχής στο Έργο 40%. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Διετής (2) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την υποστήριξη και διαχείριση 
δράσεων / προγραμμάτων στην ενεργειακή αγορά. 

 Διετής (2) τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα παρακολούθησης και διαχείρισης συμβάσεων. 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2). 

 Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα ανανεώσιμων πηγών και 
εξοικονόμησης ενέργειας (ΑΠΕ και ΕΞΕ) ή/και καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (μέγιστο: 20 μονάδες). 

 Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος βαθμολογείται με 4 μονάδες, με 
μέγιστο τις 20 μονάδες. 

 Ειδική εμπειρία στη λειτουργία διοικητικών-οικονομικών πληροφοριακών συστημάτων (enterprise 
resource planning, ERP). Εμπειρία άνω των οκτώ (8) ανθρωπομηνών θα βαθμολογείται με 4 μονάδες ανά 
μήνα, με μέγιστο τις 40 μονάδες.    

 

ΑNΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: 

 Το έργο ΣΣΚ-ΚΑΠΕ (Green Sustainable Societies, GSS), που έχει σαν στόχο να προωθήσει τη δημιουργία 
ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων-μελών του 
ΣΣΚ. Μέσω της αποδοτικής λειτουργίας του ΣΣΚ, θα επιτευχθεί η δικτύωση και συνεργασία των μελών του και η 
συνεχής αύξηση της ευαισθητοποίησης των υπαρχόντων και μελλοντικών μελών του. 

 Στο πλαίσιο του έργου, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεχθεί, θα ασχοληθεί σε θέματα εφαρμογών τεχνολογιών 
ΑΠΕ & ΕΞΕ σε υποδομές της λογικής nZEBs, θα υποστηρίξει την λειτουργία του ΣΣΚ, ώστε να προωθηθεί η 
περαιτέρω ανάπτυξη εμβληματικών προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να παρουσιάσουν καινοτόμα 
επιτεύγματα.  

Πιο αναλυτικά η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεχθεί θα συμμετέχει στην υλοποίηση των Ενοτήτων Εργασίας 
(ΕΕ): ΕΕ1: Αειφόρος Επένδυση στους Χώρους του Φορέα Αρωγού για την Αποδοτική Υποστήριξη Λειτουργίας 
του ΣΣΚ, ΕΕ2: Εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης για την Ανάπτυξη, Οργάνωση & Διασφάλιση Ποιότητας του ΣΣΚ 
του ΚΑΠΕ, ΕΕ3: Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Ενημέρωση Πρότυπης Ανοιχτής Διαδικτυακής Πλατφόρμας του ΣΣΚ, 
ΕΕ4: Ανάπτυξη των Υπηρεσιών του ΣΣΚ προς τα Μέλη του, ΕΕ5: Δράσεις Μεταφοράς Αποτελεσμάτων του ΣΣΚ 
σε άλλους Αναδυόμενους Τομείς & σε άλλους ΣΣΚ, ΕΕ6: Ολοκληρωμένη Ανάλυση & Αποτίμηση της Βιωσιμότητας 
του ΣΣΚ, ΕΕ7: Πρότυπες Διαδραστικές Δράσεις Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του ΣΣΚ, ΕΕ8: Εκθέσεις Προόδου 
του Έργου.  

Πλην της συμμετοχής του στην εκτέλεση του ως άνω Έργου, η/ο επιλεγείσα/είς υποψήφια/ος, θα συμμετάσχει 
και στην υλοποίηση των παρακάτω Έργων: 

 Ενεργοποιώντας Κοινότητες & Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια 
Κτίρια - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ (Interreg V-A Ελλάδα -Κύπρος 2014-2020), με ποσοστό συμμετοχής 30%. 

 Διασυνοριακές ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – POLI-
SYNERGIES, (Interreg V-A Ελλάδα -Κύπρος 2014-2020), με ποσοστό συμμετοχής 30%. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  

 Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12 μήνες και ορίζεται ως έναρξη η ημερομηνία υπογραφής της. 

 Είναι δυνατόν να παραταθεί ο χρόνος υλοποίησης – παράδοσης του έργου για τις περιπτώσεις που οι 
συνθήκες το απαιτούν (πχ καθυστέρηση έναρξης, καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας κλπ 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. 
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2. Έργο : “The Technology Transfer and Capitalization of Water Energy Food NEXUS (WEF-CAP)», 
Πρόγραμμα ENI CBCMED. 

Κωδικός: WEF CAP-12.1. 

 Μία/Ένας Πτυχιούχος ΠΕ, Μηχανικός (1 θέση) 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

 Αποδεδειγμένη Τριετής (3) εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων 
διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας, προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από Εθνικούς Πόρους, 
την Ευρωπαϊκή επιτροπή ή/και διεθνείς οργανισμούς. 

 Αποδεδειγμένη Τριετής (3) εμπειρία σε έργα μεταφοράς τεχνολογίας/υποστήριξης της καινοτομίας στον 
ενεργειακό τομέα.  

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.  

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2). 

 Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα της ενέργειας ή/και στο αντικείμενο 
της μεταφοράς τεχνολογίας. (μέγιστο: 20 μονάδες) 

 Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος βαθμολογείται με 4 μονάδες, 

με μέγιστο τις 20 μονάδες. 

 Ειδική εμπειρία σε έργα μεταφοράς τεχνολογίας/υποστήριξης της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα. 
Συμμετοχή άνω των οκτώ (8) ανθρωπομηνών σε σχετικά με την εν λόγω εμπειρία έργα,  θα βαθμολογείται 
με 4 μονάδες ανά μήνα, με μέγιστο τις 40 μονάδες. 

 

ANTIKEIMENO:  

Ο σκοπός του έργου WEF CAP είναι η δημιουργία μίας πλατφόρμας διαλόγου στη λεκάνη της Μεσογείου για την 
ευαισθητοποίηση και διάδοση καλών πρακτικών πάνω πλέγμα Νερό- Ενέργεια-Τροφή με τελικούς αποδέκτες 
τους φορείς χάραξης πολιτικής. Το ΚΑΠΕ συμμετέχει στο έργο ως φορέας με τεχνογνωσία τόσο σε εθνικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο σε θέματα που άπτονται στον τομέα της αειφόρου ενέργειας. O συνεργάτης που θα 
επιλεχθεί θα συμμετέχει στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων των πακέτων εργασίας: ΠΕ1: Διαχείριση του 
έργου και συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου. ΠΕ2: Δράσεις διάδοσης και επικοινωνίας του έργου. Π3: 
Καταγραφή καλών πρακτικών στο πλέγμα νερό -ενέργεια-τροφή προς επικύρωση μέσω μίας συμμετοχικής 
διαδικασίας θεσμικών φορέων στη λεκάνη της Μεσογείου και σύνοψη σε ένα κατάλογο προς ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση. ΠΕ4: Το ΠΕ4 στοχεύει να επιτρέψει την περαιτέρω εμπορευματοποίηση και μεταφορά 
τεχνολογίας δημιουργώντας ένα WEF Nexus meta-cluster, χρησιμοποιώντας ως βάση εκκίνησης τα 
προσδιορισμένα έργα για συνέργειες. ΠΕ5: To ΠΕ5 στοχεύει στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου 
προκειμένου αυτά να μεταφραστούν σε πολιτικές μέσω τις παραγωγής εγγράφων πολιτικής, διαδικασιών 
ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης και σεμιναρίων. 

 
Πλην της συμμετοχής του στην εκτέλεση του ως άνω Έργου, η/ο επιλεγείσα/ής υποψήφια/ος, θα συμμετάσχει 
και στην υλοποίηση των παρακάτω Έργων: 

 Έργο ‘’CApitalisation for Re-setting Innovation and Sustainability in MED-Cities (CARISMED)’’, 
Πρόγραμμα ENI CBCMED.  

 Έργο  ‘’Blue Energy Deployment Alliance (BLUE DEAL)”, Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020. 

 

 



   

 

                    

 

Σελίδα 7 από 21 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  

 Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12 μήνες και ορίζεται ως έναρξη η ημερομηνία υπογραφής της. 

 Είναι δυνατόν να παραταθεί ο χρόνος υλοποίησης – παράδοσης του έργου για τις περιπτώσεις που οι 
συνθήκες το απαιτούν (πχ. καθυστέρηση έναρξης, καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας κλπ. 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. 

 

3. Έργο : “European Public Local Authorities’ Network for driving the Energy Transition/ePLANET», 
Πρόγραμμα Horizon 2020. 

Κωδικός: ePLANET-12.1. 

 Μία/Ένας Πτυχιούχος ΠΕ, Μηχανικός ή Φυσικός(1 θέση)  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών (εάν η/ο 
υποψήφια/ος είναι Μηχανικός). 

 Δεκαετής (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας με έμφαση στον 
κτιριακό τομέα, και ειδικότερα σε μελέτες βελτίωσης της ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης νέων 
και υφιστάμενων κτιρίων, καθώς και στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση έργων 
εξοικονόμησης ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης. 

 Δεκαετής (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και τεχνική υλοποίηση προγραμμάτων 
διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και βιώσιμης 
ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, ή συναφών χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2). 

 Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο του ενεργειακού-

περιβαλλοντικού σχεδιασμού (μέγιστο: 20 μονάδες) 

 Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος βαθμολογείται με 1 μονάδα, με 

μέγιστο τις 20 μονάδες.  

 Eιδική εμπειρία σε θέματα τεχνικής υποστήριξης δημόσιων φορέων στη μελέτη και υλοποίηση έργων 

ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτήρια και την κατάρτιση ενεργειακών σχεδίων δράσης, ,καθώς και 

σε δράσεις κεφαλαιοποίησης τεχνικών μεθοδολογιών και εργαλείων στη θεματική της εξοικονόμησης 

ενέργειας. Συμμετοχή άνω των οκτώ (8) ανθρωπομηνών σε σχετικά με την εν λόγω εμπειρία, ερευνητικά 

έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα βαθμολογείται με 1 μονάδα ανά μήνα, με 

μέγιστο τις 40 μονάδες.  

 

ANTIKEIMENO: 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, υλοποιείται το έργο με τίτλο “European Public Local 
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Authorities’ Network for driving the Energy Transition (ePLANET)” στο οποίο το ΚΑΠΕ συμμετέχει ως 
Εταίρος. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας για την επιτάχυνση της ενεργειακής 
μετάβασης σε Περιφέρειες και Δήμους, και στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των ενεργειακών σχεδίων 
δράσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, χτίζοντας πάνω στην τεχνογνωσία και τα εργαλεία που 
αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα έργα στα οποία συμμετείχε το ΚΑΠΕ (π.χ. Interreg MED SHERPA, IMPULSE 
κλπ.).  

 
Προβλέπονται δράσεις στους παρακάτω άξονες:  

 ενίσχυση της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης και συνεργασίας δημόσιων αρχών.  

 ψηφιοποίηση περιφερειακών και τοπικών σχεδίων δράσης σε 3 πιλοτικές περιοχές, με στόχο να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση στην πληροφορία σε όλους τους εμπλεκόμενους και να βελτιωθεί ο 

συντονισμός / η εναρμόνιση των σχεδίων των Περιφερειών με αυτά των Δήμων. 

 δράσεις κατάρτισης σε δημόσιους λειτουργούς σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού (τεχνικά, 

οικονομικά, σχέδια δράσης, καλές πρακτικές κλπ.). 

 Το ΚΑΠΕ είναι ο συντονιστής Εταίρος του Πακέτου Εργασίας 6 (‘Sustainability beyond project 

duration’) που αφορά την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για την ενεργειακή μετάβαση 

βάσει των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και την περαιτέρω αξιοποίηση / κεφαλαιοποίηση των 

αποτελεσμάτων. Επίσης το ΚΑΠΕ θα έχει τεχνικό ρόλο ως προς τις δράσεις επεξεργασίας - συντονισμού 

περιφερειακών και τοπικών σχεδίων, με ειδικότερη έμφαση στην πιλοτική περιοχή της Κρήτης 

Στο πλαίσιο του έργου ePLANET, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεχθεί, θα συμμετέχει στην τεχνική υλοποίηση 

των δράσεων που εντάσσονται στα καθήκοντα του ΚΑΠΕ ως συμμετέχοντα Εταίρου, συγκεκριμένα στην 

υλοποίηση των δράσεων και παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας: ΠΕ1: Διαχείριση Έργου, ΠΕ2: Διακυβέρνηση, 

ΠΕ3: Ψηφιοποίηση, ΠΕ4: Ενδυνάμωση χρηστών, ΠΕ5: Επαναληψιμότητα και Δικτύωση, ΠΕ6: Βιωσιμότητα 

πέραν της διάρκειας του έργου, ΠΕ7: Επικοινωνία και Διάδοση, με έμφαση στην τεχνική επεξεργασία 

περιφερειακών και τοπικών ενεργειακών σχεδίων δράσης, καθώς και την κεφαλαιοποίηση βέλτιστων τεχνικών 

μεθοδολογιών προς την ενεργειακή μετάβαση που θα αναπτυχθούν από το έργο.   

Πλην της συμμετοχής του στην εκτέλεση του ως άνω Έργου, η/ο επιλεγείσα/είς υποψήφια/ος, θα συμμετάσχει 

και στην υλοποίηση των παρακάτω Έργων: 

 Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για την Ανάπτυξη Συνδυαστικών Προϊόντων, Υπηρεσιών και 

Εφαρμογών Τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΞΕ σε Υποδομές Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» (ΟΠΣ 

3875), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με ποσοστό συμμετοχής 20%. 

 Έργο “Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings (BENEFIT)”, 

Πρόγραμμα Interreg IPA CBC Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020, με ποσοστό συμμετοχής 

10%. 

 Έργο “The Retrofitting Market Activation Platform based on the generation of standard modules for 

energy efficiency and clean energy solutions (re-MODULEES)”, Πρόγραμμα Horizon 2020. 

 Έργο ‘’CApitalisation for Re-setting Innovation and Sustainability in MED-Cities (CARISMED)’’, 

Πρόγραμμα ENI CBCMED. 

 Έργο ‘’The Technology Transfer and Capitalization of Water Energy Food NEXUS (WEF-CAP)’’, 

Πρόγραμμα ENI CBCMED. 

 Έργο Εfficient Buildings, Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 24 μήνες και ορίζεται ως έναρξη, η ημερομηνία υπογραφής της. 

Είναι δυνατόν να παραταθεί ο χρόνος υλοποίησης – παράδοσης του έργου για τις περιπτώσεις που οι συνθήκες 
το απαιτούν (πχ. καθυστέρηση έναρξης, καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας κλπ. 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. 

 

4. Έργο : “European Public Local Authorities’ Network for driving the Energy Transition/ePLANET», 

Πρόγραμμα Horizon 2020. 

Κωδικός: ePLANET-12.2. 

 Μία/Ένας Πτυχιούχος ΠΕ, Μηχανικός ή Φυσικός (1 θέση)  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών (εάν η/ο 
υποψήφια/ος είναι Μηχανικός). 

 

 Δεκαετής (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και 

υποδομών, σε μελέτες και εφαρμογές ΑΠΕ και ΕΞΕ σε έργα μεγάλης κλίμακας στο αστικό περιβάλλον καθώς 

και σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης έργων  ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του  Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου τομέα.  

 Δεκαετής (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και τεχνική υλοποίηση προγραμμάτων 

διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και βιώσιμης 

ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, ή συναφών χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.  

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2). 

 Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα δομημένου περιβάλλοντος (μέγιστο: 

20 μονάδες). 

 Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος βαθμολογείται με 1 μονάδα, με 

μέγιστο τις 20 μονάδες  

 Ειδική εμπειρία στην εφαρμογή μεθόδων εκτίμησης ενεργειακών και περιβαλλοντικών δεικτών για 

παρεμβάσεις ΑΠΕ και ΕΞΕ σε κτήρια και στο αστικό περιβάλλον.  Συμμετοχή άνω των οκτώ  (8) 

ανθρωπομηνών σε σχετικά με την εν λόγω εμπειρία, ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα βαθμολογείται με 1 μονάδα ανά μήνα, με μέγιστο τις 40 μονάδες.  
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ANTIKEIMENO: 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, υλοποιείται το έργο με τίτλο “European Public Local 
Authorities’ Network for driving the Energy Transition (ePLANET)” στο οποίο το ΚΑΠΕ συμμετέχει ως 
Εταίρος. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας για την επιτάχυνση της ενεργειακής 
μετάβασης σε Περιφέρειες και Δήμους, και στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των ενεργειακών σχεδίων 
δράσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, χτίζοντας πάνω στην τεχνογνωσία και τα εργαλεία που 
αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα έργα στα οποία συμμετείχε το ΚΑΠΕ (π.χ. Interreg MED SHERPA, IMPULSE 
κλπ.).  
Προβλέπονται δράσεις στους παρακάτω άξονες:  

 ενίσχυση της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης και συνεργασίας δημόσιων αρχών.  

 ψηφιοποίηση περιφερειακών και τοπικών σχεδίων δράσης σε 3 πιλοτικές περιοχές, με στόχο να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση στην πληροφορία σε όλους τους εμπλεκόμενους και να βελτιωθεί ο 

συντονισμός / η εναρμόνιση των σχεδίων των Περιφερειών με αυτά των Δήμων. 

 δράσεις κατάρτισης σε δημόσιους λειτουργούς σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού (τεχνικά, 

οικονομικά, σχέδια δράσης, καλές πρακτικές κλπ.). 

 Το ΚΑΠΕ είναι ο συντονιστής Εταίρος του Πακέτου Εργασίας 6 (‘Sustainability beyond project 

duration’) που αφορά την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για την ενεργειακή μετάβαση 

βάσει των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και την περαιτέρω αξιοποίηση/κεφαλαιοποίηση των 

αποτελεσμάτων. Επίσης το ΚΑΠΕ θα έχει τεχνικό ρόλο ως προς τις δράσεις επεξεργασίας - συντονισμού 

περιφερειακών και τοπικών σχεδίων, με ειδικότερη έμφαση στην πιλοτική περιοχή της Κρήτης.  

Στο πλαίσιο του έργου ePLANET, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεχθεί, θα συμμετέχει στην τεχνική υλοποίηση 

των δράσεων που εντάσσονται στα καθήκοντα του ΚΑΠΕ ως συμμετέχοντα Εταίρου, συγκεκριμένα στην 

υλοποίηση των δράσεων και παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας: ΠΕ1: Διαχείριση Έργου, ΠΕ2: Διακυβέρνηση, 

ΠΕ3: Ψηφιοποίηση, ΠΕ4: Ενδυνάμωση χρηστών, ΠΕ5: Επαναληψιμότητα και Δικτύωση, ΠΕ6: Βιωσιμότητα 

πέραν της διάρκειας του έργου, ΠΕ7: Επικοινωνία και Διάδοση, με έμφαση στην εφαρμογή μεθόδων εκτίμησης 

ενεργειακών και περιβαλλοντικών δεικτών για παρεμβάσεις ΑΠΕ και ΕΞΕ σε κτήρια και στο αστικό περιβάλλον 

για τη ψηφιοποίηση των περιφερειακών και τοπικών σχεδίων δράσης στις 3 πιλοτικές περιοχές. 

Πλην της συμμετοχής του στην εκτέλεση του ως άνω Έργου, η/ο επιλεγείσα/είς υποψήφια/ος, θα συμμετάσχει 

και στην υλοποίηση των παρακάτω Έργων: 

 Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για την Ανάπτυξη Συνδυαστικών Προϊόντων, Υπηρεσιών και 

Εφαρμογών Τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΞΕ σε Υποδομές Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» (ΟΠΣ 

3875), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με ποσοστό συμμετοχής 20%. 

 Έργο “Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings (BENEFIT)”, 

Πρόγραμμα Interreg IPA CBC Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020, με ποσοστό συμμετοχής 

10%. 

 Έργο “The Retrofitting Market Activation Platform based on the generation of standard modules for 

energy efficiency and clean energy solutions (re-MODULEES)”, Πρόγραμμα Horizon 2020. 

 Έργο ‘’CApitalisation for Re-setting Innovation and Sustainability in MED-Cities (CARISMED)’’, 

Πρόγραμμα ENI CBCMED. 

 Έργο ‘’The Technology Transfer and Capitalization of Water Energy Food NEXUS (WEF-CAP)’’, 

Πρόγραμμα ENI CBCMED. 

 Έργο Εfficient Buildings, Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020. 

 Έργο “Blue Energy Deployment Alliance (BLUE DEAL)”, Πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 24 μήνες και ορίζεται ως έναρξη, η ημερομηνία υπογραφής της. 

Είναι δυνατόν να παραταθεί ο χρόνος υλοποίησης – παράδοσης του έργου για τις περιπτώσεις που οι συνθήκες 
το απαιτούν (πχ. καθυστέρηση έναρξης, καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας κλπ. 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. 

 

5. Έργο : «Αναβάθμιση ψηφιακών συστημάτων, ανάπτυξη λογισμικού οργάνωσης δεδομένων και υποβάθρου 
διαλειτουργικότητας» της Πράξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5042934 

 

Κωδικός: ΕΣΠΑ – ΟΑΨΣ 12.1 

 Μία/Ένας Πτυχιούχος ΠΕ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ (1 θέση) 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας. 

 Δεκαετής (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού. 

 Πενταετής (5) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε έργα σχετικά με τις τεχνολογίες Ανανεώσιμων 

Πηγών και Εξοικονόμησης και Διαχείρισης Ενέργειας. 

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2) 

 Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε σχετικά με την προκήρυξη αντικείμενα (μέγιστο: 20 μονάδες) 

 Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος πλέον των 10 βαθμολογείται με 

1 μονάδα με μέγιστο τις 10 μονάδες. 

 Ειδική εμπειρία στη σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων MySQL ή MariaDB. Κάθε έτος 

βαθμολογείται με 5 μονάδες, με μέγιστο τις 15 μονάδες. 

 Ειδική εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών σε περιβάλλον J2EE και Primefaces. Κάθε έτος 

βαθμολογείται με 5 μονάδες, με μέγιστο τις 25 μονάδες. 

 Ειδική εμπειρία στην ανάλυση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για την ενέργεια και το περιβάλλον. 

Κάθε έτος βαθμολογείται με 5 μονάδες, με μέγιστο τις 10 μονάδες. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  

Στόχος του Υποέργου «Αναβάθμιση ψηφιακών συστημάτων, ανάπτυξη λογισμικού οργάνωσης δεδομένων και 
υποβάθρου διαλειτουργικότητας» της Πράξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, είναι η διαμόρφωση ενός μηχανισμού ολοκληρωμένης 
τεχνικής υποστήριξης του ΥΠ.ΕΝ. για τη συνεχή διαμόρφωση, και παρακολούθηση της εφαρμογής των 
ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών.  

Το εν λόγω Υποέργο περιλαμβάνει τα παρακάτω Πακέτα Εργασίας:   

1. Αναβάθμιση του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (buildingcert.gr) με τις εξής επιμέρους εργασίες: 

 Authentication μέσω gsis.gr 

 Επέκταση της χρήσης του συστήματος από άλλες κατηγορίες χρηστών 

 Λειτουργική μονάδα ελέγχου και αξιοποίησης των τεχνικών δεδομένων 

 Δημιουργία  γεωχωρικών δεδομένων 

 Δημιουργία περιβάλλοντος πειραματισμού και αυτοεκπαίδευσης 

 Κρυπτογράφηση της Β.Δ. 

2. Ανάπτυξη λογισμικού οργάνωσης δεδομένων και χρήσης μοντέλων ωριαίας προσομοίωσης της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας  

 Ανάλυση της διαδικασίας σεναριακής μελέτης της αγοράς Η/Ε, των δεδομένων εισόδου/εξόδου, 

καθώς και των αποτελεσμάτων. 

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσης δεδομένων και λογισμικού διεπαφής μεταξύ βάσης δεδομένων και 

μοντέλου 

 Ανάπτυξη User Interface δημιουργίας σεναρίων και ορισμού παραμέτρων και άλλων 

απαιτούμενων δεδομένων, το οποίο θα περιλαμβάνει: 

 Σχεδιασμό / ανάπτυξη WEB  User Interface 

 Δημιουργία κατάλληλου user interface το οποίο θα παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα 

αναζήτησης σεναρίων, οπτική απεικόνιση παραμέτρων και αποτελεσμάτων και παραγωγής 

εκθέσεων και γραφημάτων. 

3. Μητρώο Παρόχων Ενέργειας (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υπολογισμού, Παρακολούθησης, 

Ελέγχου και Επαλήθευσης του Καθεστώτος Επιβολής της Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης) που θα 

υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τις εξής επιχειρησιακές διεργασίες: 

 Καταχώριση από το Διαχειριστή των συνολικών και ελάχιστων ετήσιων σωρευτικών στόχων για 

κάθε Υπόχρεο Μέρος. 

 Υποβολή Ετήσιου Σχεδίου Συμμόρφωσης από το Υπόχρεο Μέρος μέσω προτεινόμενων μέτρων και 

χρήσης των αντίστοιχων BU και αποδοχή / απόρριψη / αποστολή υποδείξεων επί του Ετήσιου 

Σχεδίου Συμμόρφωσης από υπεύθυνο του Διαχειριστή. 

 Υποβολή υλοποιημένων μέτρων από τον ΦΕΕ μέσω των αντίστοιχων BU και δυνατότητα 

φόρτωσης των απαραίτητων στοιχείων τεκμηρίωσης. Αποδοχή / απόρριψη / αποστολή 

υποδείξεων επί των υλοποιημένων μέτρων από υπεύθυνο του Διαχειριστή μέσω του μηχανισμού 

Ελέγχου & Επαλήθευσης 

 Υπολογισμός ΜΕΕ και ΣΜΕΕ που πιστώνονται στο ΦΕΕ βάσει των μέτρων που υλοποιήθηκαν και 

εγκρίθηκαν / επαληθεύτηκαν. 

 Ανταλλαγή ΣΜΕΕ από ένα Υπόχρεο Μέρος σε άλλο και μεταφορά ΣΜΕΕ από ένα έτος σε άλλο. 

Εξαγορά ΣΜΕΕ 

 Υποβολή των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων για τη δραστηριότητα και τους πελάτες του 
κάθε Υπόχρεου Μέρους σε ετήσια βάση. 

4. Διαλειτουργικότητα-Web Services. Με σκοπό την διάθεση: 
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 ανώνυμων ενεργειακών δεδομένων ή/και συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων στην 

ερευνητική και μελετητική κοινότητα καθώς και στην αγορά ενεργειακών προϊόντων και 

υπηρεσιών,  

 διαβαθμισμένων πρωτογενών ή προ-επεξεργασμένων δεδομένων σε εγκεκριμένους φορείς / 

χρήστες. 

 

Στο πλαίσιο του Υποέργου : «Αναβάθμιση ψηφιακών συστημάτων, ανάπτυξη λογισμικού οργάνωσης 

δεδομένων και υποβάθρου διαλειτουργικότητας», η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεχθεί, θα συμμετέχει   στην 

Ανάλυση Απαιτήσεων, στον Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και στη Συντήρηση διαδικτυακών εφαρμογών για όλα τα 

παραπάνω Πακέτα Εργασίας. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 16 μήνες και ορίζεται ως έναρξη, η ημερομηνία υπογραφής της. 

Είναι δυνατόν να παραταθεί ο χρόνος υλοποίησης – παράδοσης του έργου για τις περιπτώσεις που οι συνθήκες 
το απαιτούν (πχ. καθυστέρηση έναρξης, καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας κλπ. 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. 
 

  

6 Έργο: «Εξασφάλιση και Τεκμηρίωση της Απόδοσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης Νοσοκομείων» με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5136036, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

Κωδικός ΕΣΠΑ – ΕΑΝ 12.1 

 Μία/Ένας Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ (μία θέση), με ποσοστό συμμετοχής στο Έργο 100%. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών ή Τίτλος σπουδών 

Μηχανικού ΤΕ.   

 Τριετής (3) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), στην παροχή υπηρεσιών ενεργειακής φύσεως και σε θέματα που 

αφορούν τα αειφόρα ενεργειακά συστήματα. 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

 

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

 Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα εξοικονόμησης και διαχείρισης 

ενέργειας (μέγιστο: 20 μονάδες). 

 Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος βαθμολογείται με 4 μονάδες, με 

μέγιστο τις 20 μονάδες. 

 Ειδική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και εγκατάστασης ενεργειακών συστημάτων. Συμμετοχή άνω των 

τεσσάρων (4) ανθρωπομηνών σε σχετικά με την εν λόγω εμπειρία, έργα χρηματοδοτούμενα από την 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, θα βαθμολογείται με 2 μονάδες ανά μήνα, με 

μέγιστο τις 40 μονάδες. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  

Το αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ από το ΚΑΠΕ με στόχο την ομαλή επιτάχυνση 

της πορείας ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ και ΕΞΕ σε ένα μεγάλο αριθμό Νοσοκομείων της χώρας μας, στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, και Αειφόρος Ανάπτυξη - 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ» και της Πρόσκλησης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Παραγωγή Ενέργειας 

από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία» (10.4c.15.1-2 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:2960, ΕΣΠΑ 2014-20). Οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες του ΚΑΠΕ έχουν ως αντικείμενο την εξασφάλιση και τεκμηρίωση της Απόδοσης της 

Ενεργειακής Αναβάθμισης Νοσοκομείων. Συγκεκριμένα, για την ομαλή υλοποίηση του έργου το ΚΑΠΕ θα 

υλοποιήσει τα παρακάτω:  

•  Εξειδίκευση του ακριβές πλαισίου συνεργασίας για την εξασφάλιση και τεκμηρίωση της Απόδοσης της 

Ενεργειακής Αναβάθμισης των Νοσοκομείων.  

•  Αναλυτική ενεργειακή αποτύπωση των Νοσοκομείων που αναβαθμίζονται ενεργειακά πριν την υλοποίηση 

παρεμβάσεων. 

•  Ανάπτυξη και προκαταρκτική λειτουργία του μηχανισμού παρακολούθησης και κεφαλαιοποίησης των 

Ενεργειακών-Περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων του Προγράμματος.  

Στο πλαίσιο του έργου, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεχθεί, θα υποστηρίξει το έργο σε όλες τις Δραστηριότητες 

με έμφαση την Δραστηριότητα Α και Β, θα ασχοληθεί σε θέματα ενεργειακής αποτύπωσης νοσοκομείων που 

αναβαθμίζονται ενεργειακά καθώς και την λειτουργία του μηχανισμού παρακολούθησης-κεφαλαιοποίησης των 

ενεργειακών-περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων των έργων στα νοσοκομεία.  
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Πιο αναλυτικά, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεχθεί θα συμμετέχει στην υλοποίηση των Δραστηριοτήτων και 

των αντίστοιχων Παραδοτέου του Έργου:  

Νο Παραδοτέο Μήνας 
Παράδοσης 

1 1η Έκθεση Συνεισφοράς στο Παραδοτέο 0.1.1 «Εγχειρίδιο Συνεργασίας με την ΕΥΔ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Νοσοκομείων» 

1ος 

2 2η Έκθεση Συνεισφοράς στο Παραδοτέο 0.1.1 «Εγχειρίδιο Συνεργασίας με την ΕΥΔ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Νοσοκομείων» 

2ος 

3 3η «Έκθεση Συνεισφοράς στο Παραδοτέο 0.1.1 «Εγχειρίδιο Συνεργασίας με την ΕΥΔ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Νοσοκομείων» 

3ος 

4 1η «Έκθεση Συνεισφοράς στο Παραδοτέο Α.1.1 «Καταγραφή των Δεδομένων και 
Δεικτών από τα ΤΔΠ που έχουν υποβληθεί από τα Νοσοκομεία» 

4ος 

5 2η «Έκθεση Συνεισφοράς στο Παραδοτέο Α.1.1 «Καταγραφή των Δεδομένων και 
Δεικτών από τα ΤΔΠ που έχουν υποβληθεί από τα Νοσοκομεία» 

5ος  

6 3η «Έκθεση Συνεισφοράς στο Παραδοτέο Α.1.1 «Καταγραφή των Δεδομένων και 
Δεικτών από τα ΤΔΠ που έχουν υποβληθεί από τα Νοσοκομεία» 

6ος  

7 4η «Έκθεση Συνεισφοράς στο Παραδοτέο Α.1.1 «Καταγραφή των Δεδομένων και 
Δεικτών από τα ΤΔΠ που έχουν υποβληθεί από τα Νοσοκομεία» 

7ος  

8 1η Έκθεση Συνεισφοράς στο Παραδοτέο Α.1.2 «Ανάλυση Κενών (Gap Analysis) και 
Καταγραφή Αναγκών Προτάσεις  

8ος  

9 2η Έκθεση Συνεισφοράς στο Παραδοτέο Α.1.2 «Ανάλυση Κενών (Gap Analysis) και 
Καταγραφή Αναγκών Προτάσεις  

9ος  

 

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

συναφθεί ανάμεσα στο ΚΑΠΕ και στην/ον επιλεγείσα/επιλεγέντα υποψήφια/ο. 

  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 9 μήνες και ορίζεται ως έναρξη, η ημερομηνία υπογραφής της.   
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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) 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. 

β)  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. 

2.  ∆εν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενες/ους 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. 

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. 

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

2. 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. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι :  

α)  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 . 

β)  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.  

γ)  δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή.  

δ)  δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 
ε) 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 23/12/2021, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την 
7/1/2022 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.  
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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 

 

 

 

* Για τη θέση με Κωδικό: ΕΣΠΑ – ΟΑΨΣ 12.1 

** Για τη θέση με Κωδικό: ΕΣΠΑ – ΟΑΨΣ. 12.1 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ            100 (συντελεστής βαρύτητας 0,7) 

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών  Βαθμός επί 2  

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών σε σχετικά με την 
προκήρυξη αντικείμενα* 

MSc: 10 βαθμοί  

PhD: 20 βαθμοί 

 

Γενική Εμπειρία 10 μέγιστο * 

20 μέγιστο 

 

 

Εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της 
προκηρυσσόμενης θέσης 

40 μέγιστο 

50 μέγιστο** 

 

   

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ                                100 (συντελεστής βαρύτητας 0,3) 

Ικανότητα Συνεργασίας και Επικοινωνίας 30  μέγιστο  
Πρωτοβουλία και Τεκμηρίωση ενδιαφέροντος 20  μέγιστο  
Γνώση του ειδικού αντικειμένου της προκήρυξης 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.  

http://www.cres.gr/
mailto:bechraki@cres.gr
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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 

 

 

 

 

 


