ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πικέρμι, 22/11/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2287
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:
1)

2)
3)

4)
5)

6)

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),
Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(Α΄221/5.11.2009), άρθρ. 6, παρ. 1, σύμφωνα με τις οποίες η εποπτεία του ΝΠΙΔ ΚΑΠΕ περιήλθε στις
αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 145/5.8.2016),

Τις διατάξεις του άρθρου 111, παρ. 14, 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),

Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
184/23.9.2020),

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 τη 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),
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7)
8)
9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)
18)

19)

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

Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4389/2016 (Α΄94/27.5.2016), όπως ισχύει,

Την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Α.Π. 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 τη
με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/68349/4414 απόφαση του ΥΠΕΝ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 567/21.7.2021) και με τη με
αριθμό 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 Υπουργική Απόφαση 2325/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΑΠΕ» (ΦΕΚ Α’ 314/ 27.4.1989),

Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΕ που ελήφθη κατά την 437η Έκτακτη
Συνεδρίαση για την έγκριση του Προϋπολογισμού ΚΑΠΕ (θέμα 6ο : «Έγκριση Προϋπολογισμού
Οικονομικού Έτους 2022», ΑΔΑ:6Π6Ο469ΗΚΜ-3Ξ6),

Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/8883/193/1.2.2022 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ για την Έγκριση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (ΑΔΑ: ΨΚ0Ε4653Π8-3Μ4),

Τη διάταξη της παρ. 1δ του αρ. δεύτερου του Ν. 3845/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τη
με αριθμό 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), όπως ισχύει,
Τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47/11.5.2015), όπως ισχύει,

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 Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ Α’ 51/14.5.2015) και το Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α’
69/2.7.2015) και ισχύει,

Τη με αριθμό 137675/EΥΘΥ1016 «Αντικατάσταση της με αριθμό 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016
(ΦΕΚ Β’ 3521/1.11.2016) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με
αριθμό 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (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),
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' 43/28.2.2020),
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20)

21)

22)
23)
24)

25)
26)
27)

28)

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,

Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12143/29.11.2021 Πρόσκληση, με κωδικό 14.6iv33.33.9.1 και
α/α ΟΠΣ 4950, για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), Άξονας Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» ο
οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΜΙΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ»., όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,

Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5074/16.5.2022 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Βιώσιμη
μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων
Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,

Τη με αρ. πρωτ. 125 ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5732/27.5-2022 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Εφαρμογή
πλαισίου αποτίμησης των ωφελειών των δράσεων Βιώσιμης μικροκινητικότητας μέσω συστήματος
κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και τελική Τεκμηρίωση» με Κωδικό ΟΠΣ 5163965 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,

Τη με αρ. πρωτ. 4771/1547/Α3/31.7.2018 Απόφαση ένταξη της Πράξης «Δράσεις για την προώθηση
του έργου της Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, ΑΠΕ,
ΣΗΘΥΑ, ΕΞΕ και ΑΦΘ που προέρχονται από ενεργειακή χρήση και εκπόνηση αντίστοιχων σχεδίων
δράσης στο πλαίσιο των σχετικών Οδηγιών της Ε.Ε.» με Κωδικό ΟΠΣ 5021536 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,

Τη με αρ. πρωτ. 1250/24.9.2020 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογή Τομέα
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με θέμα: Απόφαση ένταξης της Πράξης
«Ολοκληρωμένη
Αναβάθμιση
Ψηφιακών
Συστημάτων
και
Ανάπτυξη
Υποβάθρου
Διαλειτουργικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5024934,

Τη με αρ. πρωτ. 818/26.5.2022 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός», με θέμα: Τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Αναβάθμιση
Ψηφιακών Συστημάτων και Ανάπτυξη Υποβάθρου Διαλειτουργικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5024934,

Τον από 23.09.2016 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 20142021» (“Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism
2014-2021”), όπως αυτός υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού βάσει του
άρθρου 10.5 του Πρωτοκόλλου 38c της Συμφωνίας ΕΟΧ, το από 31.10.2017 Μνημόνιο Κατανοήσεως
(Memorandum of Understanding) για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 μεταξύ της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου
του Λιχτενστάιν, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς και την από
26.09.2019 Προγραμματική Συμφωνία (Programme Agreement) μεταξύ της Επιτροπής
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού και του Εθνικού Σημείου Επαφής,

Την 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός, για το έργο με τίτλο: «Συνεργατικός
Σχηματισμός Καινοτομίας για την Ανάπτυξη Συνδυαστικών Προϊόντων, Υπηρεσιών και Εφαρμογών
Τεχνολογιών ΑΠΕ κ΄ ΕΞΕ σε Υποδομές Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (Green
Sustainable Societies, GSS)» (Κωδικός Έργου: ΓΓ1CL-0055876) (22-12-2020, ΑΔΑ: Ψ3ΑΜ46ΜΤΛΡ5ΩΡ),
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29)
30)
31)

Τη με αρ. πρωτ. Κ.Υ.Α. ΥΠΕΕΝ/ΔΕΠΕΑ/90689/707 (ΦΕΚ 4813/Β-12.09.2022) άρθρο 4, παράγραφος Β
: «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων» (Πρόγραμμα
ΗΛΕΚΤΡΑ),

Την με επιστολή της European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
(Ref. Ares(2022)5140026 - 14/07/2022) για την έγκριση του έργου 101096691 — HERCCULES του
Προγράμματος Horizon Europe (HORIZON),

Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11581/22.11.2021 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Εξασφάλιση
και Τεκμηρίωση της Απόδοσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης Νοσοκομείων».

32)

Τη με αριθμ. 60-Σγχρμ-564/7.2 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔA:
97Ζ1469ΗΚΜ-ΜΞ5,

34)

Τη με αριθμ. 60-Σγχρμ-569/7.7 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔA:
67ΥΓ469ΗΚΜ-ΥΜΓ,

33)

35)
36)
37)
38)

Τη με αριθμ. 60-ΣΓΧΡΜ-567/7.5 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔA:
978Σ469ΗΚΜ-4ΞΥ,
Τη με αριθμ. 60-Σγχρμ-572 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:
6ΗΠ4469ΗΚΜ-06Α,

Τη με αριθμ. 60-Σγχρωμ-573 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:
ΨΧ73469ΗΚΜ-ΜΧΕ,
Τη με αρ. 40-ΔΑΠ-1728 Απόφαση Έγκρισης
ΨΚΧΓ469ΗΚΜ-15Ψ,

Πολυετούς

Ανάληψης

Υποχρέωσης

με

ΑΔA:

Τη με αριθμό 60-Σγχρμ-578 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔA:
ΨΙΜΕ469ΗΚΜ-ΔΦΞ,

39)

Τη με αριθμό 60-Σγχρμ-579 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔA:
ΨΙ7Α469ΗΚΜ-ΒΞΛ,

41)

Τη με αριθμό 60-Σγχρμ-581 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔA:
6Ζ58469ΗΚΜ-Θ2Κ,

40)

42)
43)

Τη με αριθμό 60-Σγχρμ-580 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔA:
6ΥΣ6469ΗΚΜ-Π95,
Τη με αριθμό 60-Σγχρμ-582 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔA:
ΨΨΞΦ469ΗΚΜ-ΝΙΛ,

Τη με αριθμό 60-Σγχρμ-583 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔA:
ΨΧΩΘ469ΗΚΜ-ΕΥΝ ,

44)

Τη με αριθμό 60-Σγχρμ-584 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔA:
ΨΔΦ6469ΗΚΜ-4ΜΒ,

46)

Τη με αριθμό 60-Σγχρμ-588 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔA:
Ψ4ΟΓ469ΗΚΜ-ΥΛΚ,

45)

47)

Τη με αριθμό 60-Σγχρμ-585 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔA:
Ρ0ΤΗ469ΗΚΜ-9ΦΝ ,
Τη με αριθμό 40-ΔΑΠ-1764 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:
933A469HKM-Λ78,
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48)

Τη με αριθμό 40-ΔΑΠ-1765 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:
Ψ5ΙΩ469ΗΚΜ-Υ2Α,

50)

Τη με αριθμό 40-ΔΑΠ-1768 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:
Ω3ΡΠ469ΗΚΜ-ΩΚΙ,

49)

51)
52)
53)
54)

55)

56)

57)

58)

59)

Τη με αριθμό 40-ΔΑΠ-1766 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:
94ΧΙ469ΗΚΜ-5ΝΖ,
Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω
συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών
Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,

Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση της Πράξης «Εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των
ωφελειών των δράσεων Βιώσιμης μικροκινητικότητας μέσω συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών
ποδηλάτων και τελική Τεκμηρίωση» με Κωδικό ΟΠΣ 5163965 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,
Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Αναβάθμιση Ψηφιακών
Συστημάτων και Ανάπτυξη Υποβάθρου Διαλειτουργικότητας»,
Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ»,

Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου «European Motor Renovation initiative/EU
MORE (Πρόγραμμα LIFE-2021-CET -POLICY»,
Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021/ Management (Διαχείριση)»,
Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου : «Ενεργοποιώντας Κοινότητες
Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ)»,

κ΄

Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου : «Heroes in Southern Europeto
Deacarbonize industry with CCUS/ΗΕRCULLES»,

Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου : ««Διασυνοριακές ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ για την
Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/POLI-SYNERGIES»,

60)

Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου ; «Mitigation Enabling Energy Transition in
the Southern Neighbourhood – Phase 2/ΜΕΕΤΜΕD II»,

62)

Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου : «Mainstreaming of refinancing schemes
as enhancer for the implementation of energy efficiency service projects/REFINE»,

61)

63)

64)

65)
66)

Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου : «User-driven Energy-Matching & Business
prospection tool for industrial Excess heat/cold Reduction, Recovery and Redistribution/EMB3RS»,

Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου : «Driving Investment in Energy Efficiency
with Energy Savings Insurance in Europe 2.0/ESI 2.0»,

Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου : «Integration of non-energy benefits into
energy audit practices to accelerate the uptake of recommended measures/ΚNOWnNEBs»,

Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου : «Application of Solar Thermal Energy to
Processes/ΑΣΤΕΡ»,

Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου : «Mobilizing new Areas of Investments And
Together Aiming to increase Quality of life for All/MAIA-TAQA»,
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67)

68)

69)

70)

Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου : «Integration of non-energy benefits into
energy audit practices to accelerate the uptake of recommended measures/ΚΝΟWnNEBs»,

Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου: «The Technology transfer and
Capitalization of Water Energy Food NEXUS/WEF-CAP»,

Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου : «CApitalisation for Re-setting Innovation
and Sustainability in MED-Cities/CARISMED»,
Τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου : «Εξασφάλιση και Τεκμηρίωση της
Απόδοσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης Νοσοκομείων»,

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

3

Τίτλος Έργου

Ακρωνύμιο

Συνολικός
Π/Υ ΚΑΠΕ
(€)

Χρηματοδότηση

«Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω
συστήματος κοινόχρηστων
ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας
(Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» με
Κωδικό ΟΠΣ 5161697 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

«Μικροκινητικότητα/
Πράξη 1»

210.497,03

Ε.Π.

«Μικροκινητικότητα/
Πράξη 2»

413.047,40

«Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω
συστήματος κοινόχρηστων
ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας
(εκτός Δήμων Μητροπολιτικών
Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

«Εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των
ωφελειών των δράσεων Βιώσιμης
μικροκινητικότητας μέσω συστήματος
κοινόχρηστων ηλεκτρικών
ποδηλάτων και τελική Τεκμηρίωση»
με Κωδικό ΟΠΣ 5163965 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ
2014-2020
(Ταμείο Συνοχής)

Ε.Π.

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ
2014-2020
(Ταμείο Συνοχής)

«Μικροκινητικότητα/
Πράξη 3»

694.663,00

Ε.Π.

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ
2014-2020
(Ταμείο Συνοχής)
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α/α

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Τίτλος Έργου

Ακρωνύμιο

Συνολικός
Π/Υ ΚΑΠΕ
(€)

Χρηματοδότηση

«Ολοκληρωμένη Αναβάθμιση
Ψηφιακών Συστημάτων και Ανάπτυξη
Υποβάθρου Διαλειτουργικότητας με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5042934»

ΕΣΠΑ-ΟΑΨΣ

607.047,97

ΕΠΑνΕΚ 20142020

ΗΛΕΚΤΡΑ

3.700.000,00

EU MORE

172.537,50

«Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την
ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων
κτιρίων»-«ΗΛΕΚΤΡΑ»
«EUropean MOtor REnovation
initiative»

«Χρηματοδοτικός Μηχανισμός
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
2014-2021/ Management
(Διαχείριση)»

LIFE-021-CETPOLICY

ΧΜ ΕΟΧ 201421_Management

1.233.333,34

75% Χώρες ΕΟΧ 25% ΠΔΕ ΔΕ

«Χρηματοδοτικός Μηχανισμός
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
2014-2021/ Management
(Διαχείριση)»

ΧΜ ΕΟΧ 201421_Bilateral

100.000,00

75% Χώρες ΕΟΧ 25% ΠΔΕ ΔΕ

«Ενεργοποιώντας Κοινότητες κ΄
Διασυνοριακά Πρότυπα για την
Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια
Κτίρια»

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ

2.000.000,00

«Heroes in Southern Europeto
Deacarbonize industry with CCUS»

«Διασυνοριακές ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ για την
Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια της
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

HERCULLES

POLI-SYNERGIES

156.625,00

Interreg V-A
Ελλάδα -Κύπρος
2014-2020

MEETMED II

106.502,00

«User-driven Energy-Matching &
Business prospection tool for
industrial Excess heat/cold Reduction,
Recovery and Redistribution»

EMB3RS

175.667,60

HORIZON 2020
Programme

REFINE

121.289,00

HORIZON 2020
Programme

«Mitigation Enabling Energy
Transition in the Southern
Neighbourhood – Phase 2»

«Mainstreaming of refinancing
schemes as enhancer for the
implementation of energy efficiency
service projects»

215.000,00

HORIZON

Interreg V-A
Ελλάδα -Κύπρος
2014-2020
MEDENER
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16.

«Driving Investment in Energy
Efficiency with Energy Savings
Insurance in Europe 2.0»

17.

18.

231.812,00

«Integration of non-energy benefits
into energy audit practices to
accelerate the uptake of
recommended measures»

KNOWnNEBs

104.076,76

Life – Clean Energy
Transition Programme

«Mobilizing new Areas of
Investments And Together Aiming to
increase Quality of life for All»

ASTEP

MAIA-TAQA

111.363,75

349.836,50

HORIZON 2020
Programme

90% ENI CBC Med 10% ΠΔΕ ΔΕ

KNOWnNEBs

104.076,76

Life – Clean Energy
Transition Programme

WEF - CAP

95.511,41

CARISMED

95.205,39

90% ENI CBC Med 10% ΠΔΕ ΔΕ

«Application of Solar Thermal
Energy to Processes»

19.

20.

«Integration of non-energy benefits
into energy audit practices to
accelerate the uptake of
recommended measures»

21.

«The Technology transfer and
Capitalization of Water Energy Food
NEXUS»

22.

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

23.

1.

ESI 2.0

Εξασφάλιση και Τεκμηρίωση της
Απόδοσης της Ενεργειακής
Αναβάθμισης Νοσοκομείων

Νοσοκομεία

474.300,00

HORIZON 2020
Programme

90% ENI CBC Med 10% ΠΔΕ ΔΕ
ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Έργο: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους
της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20142020».
Κωδικός: Μικροκινητικότητα 7.2. (Πράξη 2/MIS 5163963).
 Μία/Ένας Μηχανικός Π.Ε. (1 θέση) με ποσοστό συμμετοχής στο Έργο 100%.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•
•
•

•

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2).
Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ), ή Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΞΕ, ή σε άλλα αντίστοιχα με το έργο (μέγιστο 20).
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 την ηλεκτροκίνηση. Συμμετοχή άνω των τεσσάρων (4)
ανθρωπομηνών σε σχετικά με την εν λόγω εμπειρία συγχρηματοδοτούμενα έργα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε ερευνητικά έργα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ),
θα βαθμολογείται με 1 μονάδα ανά μήνα, με μέγιστο τις 20 μονάδες, και κάθε συναφής δημοσίευση
σε διεθνές περιοδικό ή ανακοίνωση σε συνέδριο θα βαθμολογείται με 1 μονάδα, με μέγιστο τις 10
μονάδες.
Πιστοποίηση σύμφωνα με ένα από τα πρωτόκολλα επαγγελματικών πιστοποιήσεων στη Διοίκηση
Έργων (Project Management): IPMA, PM2, PMP – 10 μονάδες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Η υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων
σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μη Μητροπολιτικών Κέντρων)», συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη της
Δημόσιας Διοίκησης, συνεισφέροντας, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση τόσο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για
την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 2020-2030 όσο και του Ειδικού Στόχου 33, της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 6iv, του άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον κ΄
Αειφόρος Ανάπτυξη».
Η πράξη εστιάζει στο ηλεκτρικό ποδήλατο και στην κοινή χρήση του. Στόχος είναι η ενθάρρυνση της
απεξάρτησης από το αυτοκίνητο και η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου, η αλλαγή νοοτροπίας και
συνηθειών, εμμέσως η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας και του
περπατήματος. Η κοινή χρήση αποτελεί πυρήνα των πολιτικών που ασκούνται σήμερα στην Ευρώπη και
στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και χώρου αλλά και σύσφιξη των κοινωνικών δεσμών που είναι
απαραίτητοι για την κινητοποίηση όλων απέναντι στη μεγάλη απειλή από την κλιματική απορρύθμιση.

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης κάθε Δήμος Μη Μητροπολιτικού Κέντρου θα δημιουργήσει ένα
κοινόχρηστο δίκτυο ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων, το οποίο σε συνεργασία με τις
λοιπές επιλέξιμες παρεμβάσεις, θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων
υπηρεσιών και μέσων, συνεισφέροντας αποτελεσματικά στη βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο
μικροκινητικότητας.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Πράξης, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα υποστηρίξει το ΚΑΠΕ
στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασιών:
•
•

•
•
•

Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του ΚΑΠΕ για την υλοποίηση της Πράξης σε εθνικό επίπεδο.
Επικοινωνία και συνεργασία με τους Δικαιούχους για επίλυση θεμάτων ή για διευκόλυνσή τους
κατά την υλοποίηση των έργων τους.
Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων των Δήμων – συμφωνία με τους όρους του Συμφώνου
Συνεργασίας με το ΚΑΠΕ, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, κ.λπ.
Έλεγχοι και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Έργων.
Δραστηριότητες Προώθησης και Ενημέρωσης.
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•

Συγγραφή σχετικών Εκθέσεων Προόδου της Πράξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις
του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, όπου προβλέπονται εκτός έδρας μετακινήσεις, αυτές καλύπτονται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΚΑΠΕ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

• Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες και ως έναρξη ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής της.
• 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
της Πράξης.

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/έντα υποψήφια/ο.

2. Έργο: «Εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των ωφελειών των δράσεων Βιώσιμης
μικροκινητικότητας μέσω συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και τελική
Τεκμηρίωση», με Κωδικό ΟΠΣ 5163965 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Κωδικός: Μικροκινητικότητα 7.5. (Πράξη 3/MIS 5163965).
 Μία/Ένας Μηχανικός ΠΕ, (1 θέση) με ποσοστό συμμετοχής στο Έργο 100%.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού.
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•
•

•

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2).
Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ), ή Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΞΕ, ή σε άλλα αντίστοιχα με το έργο,με μέγιστο τις 20 μονάδες.
Γενική επαγγελματική εμπειρία σχετική με θέματα μελέτης και παροχής υπηρεσιών συμβούλου και
εκπόνησης/συντονισμού/ διαχείρισης/ υλοποίησης έργων και ερευνητικών προγραμμάτων για το
περπάτημα, το ποδήλατο, τον ποδηλατικό και περιπατητικό τουρισμό και εν γένει τη βιώσιμη
κινητικότητα στην Ελλάδα και στην Ευρώπαϊκή Ένωση. Κάθε έτος βαθμολογείται με 2 μονάδες, με
μέγιστο τις 20 μονάδες.
Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση και παρακολούθηση έργων, μελετών και υπηρεσιών σχετικών με τη
βιώσιμη κινητικότητα. Κάθε έτος βαθμολογείται με 4 μονάδες, με μέγιστο τις 20 μονάδες.
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•

Ειδική εμπειρία σε ζητήματα μέτρησης δεικτών βιώσιμης κινητικότητας και προώθησης της
ηλεκτροκίνησης για όλα τα μεταφορικά μέσα. Κάθε έτος βαθμολογείται με 4 μονάδες, με μέγιστο τις 20
μονάδες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
•
•

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα μήνες (12 μήνες).

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
της Πράξης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Η υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των ωφελειών των δράσεων Βιώσιμης
μικροκινητικότητας μέσω συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και τελική Τεκμηρίωση»,
συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης, συνεισφέροντας, μεταξύ άλλων, στην
υλοποίηση τόσο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 2020-2030 όσο και του
Ειδικού Στόχου 33, της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6iv, του άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον κ΄ Αειφόρος Ανάπτυξη».
Η πράξη εστιάζει στο ηλεκτρικό ποδήλατο και στην κοινή χρήση του. Στόχος είναι η ενθάρρυνση της
απεξάρτησης από το αυτοκίνητο και η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου, η αλλαγή νοοτροπίας και
συνηθειών, εμμέσως η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας και του
περπατήματος.

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης το ΚΑΠΕ, μεριμνά για την καλή υλοποίηση του Προγράμματος
μικροκινητικότητας στους Δήμους, παρακολουθεί τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή του,
προκειμένου έγκαιρα να αναληφθούν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες που θα επιτρέψουν την
ολοκλήρωσή της.
Παράλληλα αναλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των
ωφελειών από την υλοποίηση του συνολικού Προγράμματος και τη συνεισφορά του στην επίτευξη των
ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το ΚΑΠΕ θα καθορίσει την κατάλληλη μεθοδολογία και
θα αναπτύξει ειδική πλατφόρμα για τη μέτρηση και παρακολούθηση του ενεργειακού, οικονομικού
οφέλους καθώς και άλλα στοιχεία που απαιτούνται να καταγράφονται από τους Δήμους, στο πλαίσιο του
Προγράμματος.
Η υλοποίηση της παραπάνω εφαρμογής θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία πληροφορικής ή φορέα
του δημοσίου που θα επιλεγεί ώστε να διαθέτει εμπειρία σε εφαρμογές blockchain και digital wallet.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Πράξης, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα υποστηρίξουν το ΚΑΠΕ
στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασιών:
• Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του ΚΑΠΕ για την υλοποίηση της Πράξης σε εθνικό επίπεδο.
• Σχεδιασμός πλατφόρμας:
o Ταυτοποίηση σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και προσκλήσεις για συζητήσεις και
διαβουλεύσεις, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
o Υλοποίηση συζητήσεων και διαβουλεύσεων – δημιουργία draft προδιαγραφών πλατφόρμας
και Κέντρου παρακολούθησης.
o Διαβούλευση επί των draft προδιαγραφών και ολοκλήρωση σχεδιασμού πλατφόρμας και
Κέντρου παρακολούθησης.
• Υλοποίηση πλατφόρμας και Κέντρου Παρακολούθησης:
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Δημιουργία Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση της πλατφόρμας, του Κέντρου
Παρακολούθησης και την στελέχωση του.
o Προκήρυξη και υλοποίηση του σχετικού διαγωνισμού.
o Υλοποίηση των σχετικών απαιτήσεων από τον Ανάδοχο.
o Υλοποίηση δοκιμαστικής περιόδου λειτουργίας της πλατφόρμας και του Κέντρου
Παρακολούθησης.
o Οριστική παραλαβή πλατφόρμας και Κέντρου παρακολούθησης σε πλήρη λειτουργία.
• Παρακολούθηση της εξέλιξης του φυσικού αντικειμένου των έργων των Δήμων – συμφωνία με τους
όρους του Συμφώνου Συνεργασίας με το ΚΑΠΕ, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων κ.λπ.
• Έλεγχοι και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Έργων.
• Δραστηριότητες Προώθησης και Ενημέρωσης.
• Συγγραφή σχετικών Εκθέσεων Προόδου της Πράξης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του
ΕΣΠΑ.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, όπου προβλέπονται εκτός έδρας μετακινήσεις, αυτές καλύπτονται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΚΑΠΕ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
o

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/έντα υποψήφια/ο.
3. Έργο: «Εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των ωφελειών των δράσεων Βιώσιμης
μικροκινητικότητας μέσω συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και τελική
Τεκμηρίωση», με Κωδικό ΟΠΣ 5163965 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Κωδικός: Μικροκινητικότητα 7.7. (Πράξη 3/MIS 5163965).


Μία/Ένας απόφοιτος ΑΕΙ Διοικητικής Κατεύθυνσης (1 θέση) με ποσοστό συμμετοχής στο
Έργο 100%.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•

•

Πτυχίο ΑΕΙ Δημόσιας Διοίκησης, ή Οργάνωσης και Διοίκησης, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών, ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και
Πολιτικών Σπουδών, ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης.
Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου.
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.
Εμπειρία σε διοικητική υπηρεσία επιχειρησιακών μονάδων/ οργανισμών, με γνώσεις σε θέματα που
αφορούν στην παρακολούθηση και διαχείριση συμβάσεων έργων συγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ελληνικό Δημόσιο. Κάθε έτος θα βαθμολογείται με 2 μονάδες, με μέγιστο τις 20
μονάδες.
Ειδική εμπειρία στη λειτουργία διοικητικών-οικονομικών πληροφοριακών συστημάτων (enterprise
resource planning, ERP). Εμπειρία άνω των δέκα (10) ανθρωπομηνών θα βαθμολογείται με 2 μονάδες
ανά μήνα, με μέγιστο τις 40 μονάδες.
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
•
•

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα μήνες (12 μήνες).
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
της Πράξης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Η υλοποίηση του Υποέργου 1 «Εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των ωφελειών των δράσεων Βιώσιμης
μικροκινητικότητας μέσω συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και τελική Τεκμηρίωση» της
Πράξης «Εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των ωφελειών των δράσεων Βιώσιμης μικροκινητικότητας μέσω
συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και τελική Τεκμηρίωση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5163965
συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης, συνεισφέροντας, μεταξύ άλλων, στην
υλοποίηση τόσο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 2020-2030 όσο και του
Ειδικού Στόχου 33, της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6iv, του άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον κ΄ Αειφόρος Ανάπτυξη».

Απώτερος σκοπός του εν λόγω Υποέργου είναι η τεκμηρίωση και κεφαλαιοποίηση των ωφελειών που θα
προκύψουν από την υλοποίηση του Προγράμματος «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος
ηλεκτρικών κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας» για την προώθηση της
ηλεκτροκίνησης και τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας κατά τόπους, σε ένα πλήθος περιοχών. Στο
πλαίσιο του υποέργου, ο/η επιτυχών/ούσα θα συμμετέχει στις υποστηρικτικές δράσεις του προγράμματος
με έμφαση στην υποστήριξη όλων των δράσεων της δημοσιότητας και της παρακολούθησης των πράξεων.
Στο πλαίσιο του υποέργου ο/η επιτυχών/επιτυχούσα θα υποστηρίξει το ΚΑΠΕ στην υλοποίηση των
παρακάτω πακέτων εργασιών:
• Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του ΚΑΠΕ για την υλοποίηση του Προγράμματος σε εθνικό
επίπεδο.
• Επικοινωνία και συνεργασία με τους Εταίρους Δικαιούχους – Δήμους για επίλυση διοικητικών
θεμάτων και διευκόλυνσή τους κατά την υλοποίηση των έργων τους.
• Παροχή γνωμοδοτήσεων.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, όπου προβλέπονται εκτός έδρας μετακινήσεις, αυτές καλύπτονται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΚΑΠΕ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

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/έντα υποψήφια/ο.
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4. 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 7.1.
 Μία/Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΠΕ, ή Επιστήμων Πληροφορικής ΠΕ,
ή Μηχανικός ΠΕ, ή Φυσικός ΠΕ. ή Μαθηματικός ΠΕ, ή Επιστήμων Πληροφορικής ΤΕ,
(1 θέση) με συμμετοχή στο έργο 100%.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•

•

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών (εφόσον
πρόκειται για μηχανικό).
Προκειμένου για μία από τις ειδικότητες: Μηχανικός ΠΕ, ή Φυσικός ΠΕ, ή Μαθηματικός ΠΕ, ή
Επιστήμων Πληροφορικής ΤΕ: Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε
αντικείμενο σχετικό με πληροφορική, ή τριετής (3) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε έργα
πληροφορικής. (Δεν αφορά τις ειδικότητες: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΠΕ, ή
Επιστήμων Πληροφορικής ΠΕ).
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2).
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, επιπλέον του απαιτούμενου για τις ειδικότητες: Μηχανικός ΠΕ, ή
Φυσικός ΠΕ, ή Μαθηματικός ΠΕ, ή Επιστήμων Πληροφορικής ΤΕ (βαθμολογείται με 10 μονάδες), ή
Διδακτορικό (βαθμολογείται με 20 μονάδες).
• Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος 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 2 μονάδες με μέγιστο τις 20 μονάδες.
• Ειδική εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών σε περιβάλλον J2EE και Primefaces. Κάθε
έτος βαθμολογείται με 2 μονάδες με μέγιστο τις 20 μονάδες.
• Ειδική εμπειρία στην διαχείριση συστημάτων Linux και δικτύων Η/Υ. Κάθε έτος βαθμολογείται με 5
μονάδες, με μέγιστο τις 10 μονάδες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα υποστηρίξει το ΚΑΠΕ στην
υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασιών συμμετέχοντας στην ανάλυση απαιτήσεων, στο σχεδιασμό
και την ανάπτυξη και συντήρηση διαδικτυακών εφαρμογών:
1.
2.

Αναβάθμιση του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (buildingcert.gr).
Ανάπτυξη λογισμικού οργάνωσης δεδομένων και χρήσης μοντέλων ωριαίας προσομοίωσης της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας.
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3.

Μητρώο Παρόχων Ενέργειας (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Υπολογισμού,
Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επαλήθευσης του Καθεστώτος Επιβολής της Υποχρέωσης Ενεργειακής
Απόδοσης.
Διαλειτουργικότητα -Web Services. Με σκοπό την διάθεση:
• 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.

4.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
•
•

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έντεκα (11) μήνες και ως έναρξη ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής της.
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
των έργων, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

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

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 7.2.


Μία/Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΠΕ, ή Επιστήμων Πληροφορικής ΠΕ,
ή Μηχανικός ΠΕ, ή Φυσικός ΠΕ, ή Μαθηματικός ΠΕ, ή Επιστήμων Πληροφορικής ΤΕ,
(1 θέση) με ποσοστό συμμετοχής στο έργο 100%.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών (εφόσον
πρόκειται για μηχανικό).
• Προκειμένου για μία από τις ειδικότητες: Μηχανικός ΠΕ, ή Φυσικός ΠΕ, ή Μαθηματικός ΠΕ, ή
Επιστήμων Πληροφορικής ΤΕ: Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε
αντικείμενο σχετικό με πληροφορική, ή τριετής (3) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε έργα
πληροφορικής. (Δεν αφορά τις ειδικότητες: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΠΕ, ή
Επιστήμων Πληροφορικής ΠΕ).
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

• Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2).
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, επιπλέον του απαιτούμενου για τις ειδικότητες: Μηχανικός ΠΕ, ή
Φυσικός ΠΕ, ή Μαθηματικός ΠΕ, ή Επιστήμων Πληροφορικής ΤΕ (βαθμολογείται με 10 μονάδες), ή
Διδακτορικό (βαθμολογείται με 20 μονάδες).
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• Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος 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 2 μονάδες με μέγιστο τις 20 μονάδες.
• Ειδική εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών σε περιβάλλον J2EE και Primefaces. Κάθε
έτος βαθμολογείται με 2 μονάδες με μέγιστο τις 20 μονάδες.
• Ειδική εμπειρία στην διαχείριση συστημάτων Linux και δικτύων Η/Υ. Κάθε έτος βαθμολογείται με 5
μονάδες, με μέγιστο τις 10 μονάδες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα υποστηρίξει το ΚΑΠΕ στην
υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασιών συμμετέχοντας στην ανάλυση απαιτήσεων, στο σχεδιασμό
και την ανάπτυξη και συντήρηση διαδικτυακών εφαρμογών:
1.
2.

Αναβάθμιση του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (buildingcert.gr).
Ανάπτυξη λογισμικού οργάνωσης δεδομένων και χρήσης μοντέλων ωριαίας προσομοίωσης της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Μητρώο Παρόχων Ενέργειας (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Υπολογισμού,
Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επαλήθευσης του Καθεστώτος Επιβολής της Υποχρέωσης Ενεργειακής
Απόδοσης.
4. Διαλειτουργικότητα-Web Services. Με σκοπό την διάθεση:
• 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.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
•
•

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έντεκα (11) μήνες και ως έναρξη ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής της.
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
των έργων, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Τα παραδοτέα του έργου και ο τρόπος παραλαβής τους θα ορίζονται αναλυτικά στη σύμβαση έργου που
θα συναφθεί ανάμεσα.
6. Έργο: «Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ».
Κωδικός: ΗΛΕΚΤΡΑ 10.1.
 Μία/Ένας Οικονομολόγος ΠΕ (1 θέση) με ποσοστό συμμετοχής στο Έργο 100%.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
•
•

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οικονομολόγου.
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
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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.
Εμπειρία σε οικονομική υπηρεσία επιχειρησιακών μονάδων/ οργανισμών, με γνώσεις σε θέματα που
αφορούν στην παρακολούθηση και διαχείριση συμβάσεων. Κάθε έτος θα βαθμολογείται με 2
μονάδες, με μέγιστο τις 20 μονάδες.
Ειδική εμπειρία στη λειτουργία διοικητικών-οικονομικών πληροφοριακών συστημάτων (enterprise
resource planning, ERP). Εμπειρία άνω των δέκα (10) ανθρωπομηνών θα βαθμολογείται με 2
μονάδες ανά μήνα, με μέγιστο τις 40 μονάδες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Η υλοποίηση του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη της Δημόσιας
Διοίκησης, συνεισφέροντας, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 2020-2030.
Η Πρόσκληση του Προγράμματος αφορά στην επιδότηση των υποψήφιων Δικαιούχων με στόχο τη βελτίωση
ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία Κτιριακών Υποδομών τους, συμβάλλοντας:
i.

ii.

στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτός ορίζεται στην παρ.
7 του άρθρου 4 του ν. 4843/2021, με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ
(όπως τροποποιήθηκε με το Παράρτημα της Οδηγίας 2013/12/ΕΕ, και της παρ. 1 του άρθρου 24 της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) και εντάσσεται στη στρατηγική του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το
Κλίμα,
στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 7 του ίδιου νόμου για την ικανοποίηση του στόχου της
ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του 3% κατ’ ελάχιστον του συνολικού εμβαδού της θερμαινόμενης
επιφάνειας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης,

iii. στη χρήση σε δημόσια κτίρια νέων καινοτόμων σχεδιαστικών προτύπων και ψηφιακών μοντέλων.

Επιπλέον, σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, καθώς και η προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του Δημοσίου, με
στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για την κινητοποίηση των επενδύσεων στη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων, στην απανθρακοποίηση του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυσης της
οικονομίας της χώρας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Προγράμματος, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα υποστηρίξει το
ΚΑΠΕ στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασιών:
•

Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του ΚΑΠΕ για την υλοποίηση του Προγράμματος σε εθνικό επίπεδο.

•

Παροχή οικονομικών γνωμοδοτήσεων.

•

Επικοινωνία και συνεργασία με τους Δικαιούχους για επίλυση οικονομικών ή/και διοικητικών
θεμάτων για διευκόλυνσή τους κατά την υλοποίηση των έργων τους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, όπου προβλέπονται εκτός έδρας μετακινήσεις, αυτές καλύπτονται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΚΑΠΕ.

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/έντα υποψήφια/ο.
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
•
•

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τριάντα έξι (36) μήνες και ως έναρξη ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής της.
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, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

7. Έργο: «Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ».
Κωδικός: ΗΛΕΚΤΡΑ 10.2.


Μία/Ένας Οικονομολόγος ΠΕ (1 θέση) με ποσοστό συμμετοχής στο Έργο 100%.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
•
•

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οικονομολόγου.
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.
Εμπειρία σε οικονομική υπηρεσία επιχειρησιακών μονάδων / οργανισμών, με γνώσεις σε θέματα που
αφορούν στην παρακολούθηση και διαχείριση συμβάσεων. Κάθε έτος θα βαθμολογείται με 2 μονάδες,
με μέγιστο τις 20 μονάδες.
Ειδική εμπειρία στη λειτουργία διοικητικών-οικονομικών πληροφοριακών συστημάτων (enterprise
resource planning, ERP). Εμπειρία άνω των δέκα (10) ανθρωπομηνών θα βαθμολογείται με 2 μονάδες
ανά μήνα, με μέγιστο τις 40 μονάδες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Η υλοποίηση του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» θα συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη της Δημόσιας
Διοίκησης, συνεισφέροντας, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 2020-2030.
Η Πρόσκληση του Προγράμματος θα αφορά στην επιδότηση των υποψήφιων Δικαιούχων με στόχο τη
βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία Κτιριακών Υποδομών τους, συμβάλλοντας :

i. στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 7
του άρθρου 4 του ν. 4843/2021, με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ (όπως
τροποποιήθηκε με το Παράρτημα της Οδηγίας 2013/12/ΕΕ, και της παρ. 1 του άρθρου 24 της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ) και εντάσσεται στη στρατηγική του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα,
ii. στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 7 του ίδιου νόμου για την ικανοποίηση του στόχου της
ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του 3% κατ’ ελάχιστον του συνολικού εμβαδού της θερμαινόμενης
επιφάνειας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης,

iii. στη χρήση σε δημόσια κτίρια νέων καινοτόμων σχεδιαστικών προτύπων και ψηφιακών μοντέλων.
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Επιπλέον, σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, καθώς και η προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του Δημοσίου, με
στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για την κινητοποίηση των επενδύσεων στη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων, στην απανθρακοποίηση του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυσης της
οικονομίας της χώρας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Προγράμματος, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα υποστηρίξει το
ΚΑΠΕ στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασιών:

•
•

•

Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του ΚΑΠΕ για την υλοποίηση του Προγράμματος σε εθνικό επίπεδο.
Επικοινωνία και συνεργασία με τους Δικαιούχους για επίλυση οικονομικών ή/και διοικητικών θεμάτων
για διευκόλυνσή τους κατά την υλοποίηση των έργων τους.
Παροχή οικονομικών γνωμοδοτήσεων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, όπου προβλέπονται εκτός έδρας μετακινήσεις, αυτές καλύπτονται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΚΑΠΕ.

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/έντα υποψήφια/ο.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
•
•

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τριάντα έξι (36) μήνες και ως έναρξη ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής της.
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, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.
8. Έργο: «Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ».
Κωδικός: ΗΛΕΚΤΡΑ 10.3.
 Μία/Ένας Μηχανικός ΠΕ (1 θέση) με ποσοστό συμμετοχής στο Έργο 100%.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
•
•

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

•
•

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, ωρίμανσης και επίβλεψης ενεργειακών επεμβάσεων σε κτήρια
και εγκαταστάσεις. Συμμετοχή άνω των δέκα (10) ανθρωπομηνών σε σχετικά με την εν λόγω εμπειρία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

•

•
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•

συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα, ή σε ερευνητικά έργα της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), θα βαθμολογείται με 1 μονάδα ανά μήνα, με μέγιστο τις 20 μονάδες.
Πιστοποίηση σύμφωνα με ένα από τα πρωτόκολλα επαγγελματικών πιστοποιήσεων στη Διοίκηση
Έργων (Project Management): IPMA, PM2, PMP (20 μονάδες).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Η υλοποίηση του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη της Δημόσιας
Διοίκησης, συνεισφέροντας, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 2020-2030.
Η Πρόσκληση του Προγράμματος αφορά στην επιδότηση των υποψήφιων Δικαιούχων με στόχο τη βελτίωση
ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία Κτιριακών Υποδομών τους, συμβάλλοντας:

1. στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 7
του άρθρου 4 του ν. 4843/2021, με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ (όπως
τροποποιήθηκε με το Παράρτημα της Οδηγίας 2013/12/ΕΕ, και της παρ. 1 του άρθρου 24 της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ) και εντάσσεται στη στρατηγική του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα,
2. στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 7 του ίδιου νόμου για την ικανοποίηση του στόχου της
ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του 3% κατ’ ελάχιστον του συνολικού εμβαδού της θερμαινόμενης
επιφάνειας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης,

3. στη χρήση σε δημόσια κτίρια νέων καινοτόμων σχεδιαστικών προτύπων και ψηφιακών μοντέλων.

Επιπλέον, σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, καθώς και η προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του Δημοσίου, με
στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για την κινητοποίηση των επενδύσεων στη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων, στην απανθρακοποίηση του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυσης της
οικονομίας της χώρας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Προγράμματος, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα υποστηρίξει την
Τεχνική ομάδα (α.π. 1841/12.09.2022, απόφαση Γενικού Διευθυντή ΚΑΠΕ, ως ισχύει) στην υλοποίηση των
παρακάτω πακέτων εργασιών:
i.

ii.

iii.

iv.

Την υποδοχή, τον έλεγχο της πληρότητας και αρτιότητας των αιτήσεων ένταξης των έργων στο
πρόγραμμα που κατατίθενται από τους δικαιούχους φορείς, όπως και την διασφάλιση και τον έλεγχο
της πληρότητας και ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων και των εκθέσεων ενεργειακού/ων
ελέγχου/ων (Έλεγχος) με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση και την εισήγηση για
ένταξη ή απόρριψή τους στο Πρόγραμμα με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατίθενται και ειδικά την πληρότητα και αξιοπιστία των
ενεργειακών επιθεωρήσεων και ενεργειακών ελέγχων που κατατίθενται.

Την εκπόνηση πρωτοκόλλου μεθοδολογίας οργάνωσης και διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και
επιθεωρήσεων των παραδοτέων, μελετών, έργων αλλά και κάθε είδους δικαιολογητικών και στοιχείων
για τα έργα του Προγράμματος, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργάνωση και διενέργεια
επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων σε έργα, πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα, κατά την διάρκεια
των έργων και όταν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, προκειμένου να
επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης καθώς και η ορθή και σύννομη
χρήση των ποσών που εκταμιεύονται.
Την οργάνωση και διενέργεια απομακρυσμένων και επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων σε έργα με
ολοκληρωμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο μεθοδολογίας
οργάνωσης και διενέργειας δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων σε έργα,
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v.

vi.

προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης καθώς και η
ορθή και σύννομη χρήση των ποσών που εκταμιεύονται.
Την εισήγηση για έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα.

Την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων των αιτήσεων χρηματοδότησης και την εισήγηση αυτών, προς
τον Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, για την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής αιτήσεων.

vii. Την εισήγηση προς τον Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος για την έκδοση αποφάσεων απένταξης.

viii. Την υποβολή σχεδίου με συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και
προϋποθέσεων του Οδηγού, καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την
υλοποίηση.
ix.
x.

xi.

Την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας για την παροχή ενημέρωσης και διευκρινίσεων προς τους
δικαιούχους ή και δυνητικούς δικαιούχους, για την λειτουργία και την υλοποίηση του Προγράμματος,
όπως και του συστήματος διοίκησης και διαχείρισής του.

Την παροχή διευκρινίσεων και την υποστήριξη των δικαιούχων φορέων στην υποβολή των αιτημάτων
εκταμίευσης του επενδυτικού δανείου.

Την εισήγηση, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης
του Προγράμματος, καθώς και τη διασταύρωση στοιχείων και την εν γένει βελτίωσή του.

xii. Την μέριμνα για την παραγωγή ή/και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων προκειμένου να
παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και οι χρηματορροές των έργων
του Προγράμματος και η υποβολή των σχετικών αναφορών προόδου.

xiii. Την επεξεργασία των δελτίων παρακολούθησης των έργων του Προγράμματος με την υποβολή
εξαμηνιαίων (κάθε Ιούλιο και Ιανουάριο) και συγκεντρωτικών εκθέσεων προόδου στον Φορέα
Διαχείρισης του Προγράμματος, όπως και έκτακτων εκθέσεων μετά από αίτημα του Φορέα Διαχείρισης.

xiv. Την εισήγηση για έγκριση της εκτέλεσης κάθε εντολής προς το Ταμείο Παρακαταθηκών κ΄ Δανείων
(ΤΠΔ), όπως για την εκταμίευση της επιχορήγησης του Προγράμματος προς τους δικαιούχους.
xv. Την επεξεργασία των εκθέσεων ολοκλήρωσης των έργων και την εισήγηση για έκδοση Απόφασης
Ολοκλήρωσης των έργων.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, όπου προβλέπονται εκτός έδρας μετακινήσεις, αυτές καλύπτονται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΚΑΠΕ.

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/έντα υποψήφια/ο.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τριάντα έξι (36) μήνες και ως έναρξη ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής
της.

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, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.
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9. Έργο: «Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ».
Κωδικός: ΗΛΕΚΤΡΑ 10.4.
 Μία/Ένας Μηχανικός ΠΕ (1 θέση) με ποσοστό συμμετοχής στο Έργο 100%.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
•
•

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
Καλή γνώση της 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, ωρίμανσης και επίβλεψης ενεργειακών επεμβάσεων σε κτήρια
και εγκαταστάσεις. Συμμετοχή άνω των δέκα (10) ανθρωπομηνών σε σχετικά με την εν λόγω εμπειρία,
ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε ερευνητικά έργα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), θα βαθμολογείται με 1 μονάδα ανά μήνα, με μέγιστο τις 20 μονάδες.
Πιστοποίηση σύμφωνα με ένα από τα πρωτόκολλα επαγγελματικών πιστοποιήσεων στη Διοίκηση
Έργων (Project Management): IPMA, PM2, PMP (20 μονάδες).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Η υλοποίηση του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» θα συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη της Δημόσιας
Διοίκησης, συνεισφέροντας, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 2020-2030.
Η Πρόσκληση του Προγράμματος θα αφορά στην επιδότηση των υποψήφιων Δικαιούχων με στόχο τη
βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία Κτιριακών Υποδομών τους, συμβάλλοντας :

1. στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 7
του άρθρου 4 του ν. 4843/2021, με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ (όπως
τροποποιήθηκε με το Παράρτημα της Οδηγίας 2013/12/ΕΕ, και της παρ. 1 του άρθρου 24 της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ) και εντάσσεται στη στρατηγική του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα,
2. στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 7 του ίδιου νόμου για την ικανοποίηση του στόχου της
ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του 3% κατ’ ελάχιστον του συνολικού εμβαδού της θερμαινόμενης
επιφάνειας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης,
3. στη χρήση σε δημόσια κτίρια νέων καινοτόμων σχεδιαστικών προτύπων και ψηφιακών μοντέλων.

Επιπλέον, σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, καθώς και η προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του Δημοσίου, με
στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για την κινητοποίηση των επενδύσεων στη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων, στην απανθρακοποίηση του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυσης της
οικονομίας της χώρας.
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Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Προγράμματος, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα υποστηρίξει την
Τεχνική ομάδα (α.π. 1841/12.09.2022, απόφαση Γενικού Διευθυντή ΚΑΠΕ, ως ισχύει) στην υλοποίηση των
παρακάτω πακέτων εργασιών:
i.
Την υποδοχή, τον έλεγχο της πληρότητας και αρτιότητας των αιτήσεων ένταξης των έργων στο
πρόγραμμα που κατατίθενται από τους δικαιούχους φορείς, όπως και την διασφάλιση και τον έλεγχο
της πληρότητας και ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων και των εκθέσεων ενεργειακού/ων
ελέγχου/ων (Έλεγχος) με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση και την εισήγηση για
ένταξη ή απόρριψή τους στο Πρόγραμμα με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
ii. Τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατίθενται και ειδικά την πληρότητα και αξιοπιστία των
ενεργειακών επιθεωρήσεων και ενεργειακών ελέγχων που κατατίθενται.
iii. Την εκπόνηση πρωτοκόλλου μεθοδολογίας οργάνωσης και διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και
επιθεωρήσεων των παραδοτέων, μελετών, έργων αλλά και κάθε είδους δικαιολογητικών και στοιχείων
για τα έργα του Προγράμματος, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργάνωση και διενέργεια
επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων σε έργα, πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα, κατά την διάρκεια
των έργων και όταν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, προκειμένου να
επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης καθώς και η ορθή και σύννομη
χρήση των ποσών που εκταμιεύονται.
iv. Την οργάνωση και διενέργεια απομακρυσμένων και επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων σε έργα με
ολοκληρωμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο μεθοδολογίας
οργάνωσης και διενέργειας δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων σε έργα,
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης καθώς και η
ορθή και σύννομη χρήση των ποσών που εκταμιεύονται.
v. Την εισήγηση για έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα.
vi. Την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων των αιτήσεων χρηματοδότησης και την εισήγηση αυτών, προς
τον Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, για την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής αιτήσεων.
vii. Την εισήγηση προς τον Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος για την έκδοση αποφάσεων απένταξης.
viii. Την υποβολή σχεδίου με συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και
προϋποθέσεων του Οδηγού, καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την
υλοποίηση.
ix. Την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας για την παροχή ενημέρωσης και διευκρινίσεων προς τους
δικαιούχους ή και δυνητικούς δικαιούχους, για την λειτουργία και την υλοποίηση του Προγράμματος,
όπως και του συστήματος διοίκησης και διαχείρισής του.
x. Την παροχή διευκρινίσεων και την υποστήριξη των δικαιούχων φορέων στην υποβολή των αιτημάτων
εκταμίευσης του επενδυτικού δανείου.
xi. Την εισήγηση, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης
του Προγράμματος, καθώς και τη διασταύρωση στοιχείων και την εν γένει βελτίωσή του.
xii. Την μέριμνα για την παραγωγή ή/και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων προκειμένου να
παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και οι χρηματορροές των έργων
του Προγράμματος και η υποβολή των σχετικών αναφορών προόδου.
xiii. Την επεξεργασία των δελτίων παρακολούθησης των έργων του Προγράμματος με την υποβολή
εξαμηνιαίων (κάθε Ιούλιο και Ιανουάριο) και συγκεντρωτικών εκθέσεων προόδου στον Φορέα
Διαχείρισης του Προγράμματος, καθώς και έκτακτων εκθέσεων μετά από αίτημα του Φορέα
Διαχείρισης.
xiv. Την εισήγηση για έγκριση της εκτέλεσης κάθε εντολής προς το Ταμείο Παρακαταθηκών κ΄ Δανείων
(ΤΠΔ), όπως για την εκταμίευση της επιχορήγησης του Προγράμματος προς τους δικαιούχους.
xv. Την επεξεργασία των εκθέσεων ολοκλήρωσης των έργων και την εισήγηση για έκδοση Απόφασης
Ολοκλήρωσης των έργων.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, όπου προβλέπονται εκτός έδρας μετακινήσεις, αυτές καλύπτονται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΚΑΠΕ.

Σελίδα 23 από 48

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/έντα υποψήφια/ο.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
•
•

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τριάντα έξι (36) μήνες και ως έναρξη ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής της.
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, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.
10. Έργο: «Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ».
Κωδικός: ΗΛΕΚΤΡΑ 10.5.
 Μία/Ένας Μηχανικός ΠΕ (1 θέση) με ποσοστό συμμετοχής στο Έργο 100%.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
•
•

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

•
•

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, ωρίμανσης και επίβλεψης ενεργειακών επεμβάσεων σε κτήρια
και εγκαταστάσεις. Συμμετοχή άνω των δέκα (10) ανθρωπομηνών σε σχετικά με την εν λόγω
εμπειρία, ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε ερευνητικά έργα της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), θα βαθμολογείται με 1 μονάδα ανά μήνα, με μέγιστο τις 20 μονάδες.
Πιστοποίηση σύμφωνα με ένα από τα πρωτόκολλα επαγγελματικών πιστοποιήσεων στη Διοίκηση
Έργων (Project Management): IPMA, PM2, PMP (20 μονάδες).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

•

•

•

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Η υλοποίηση του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» θα συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη της Δημόσιας
Διοίκησης, συνεισφέροντας, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 2020-2030.
Η Πρόσκληση του Προγράμματος θα αφορά στην επιδότηση των υποψήφιων Δικαιούχων με στόχο τη
βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία Κτιριακών Υποδομών τους, συμβάλλοντας :

1. στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 7
του άρθρου 4 του ν. 4843/2021, με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ (όπως
τροποποιήθηκε με το Παράρτημα της Οδηγίας 2013/12/ΕΕ, και της παρ. 1 του άρθρου 24 της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ) και εντάσσεται στη στρατηγική του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα,
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2. στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 7 του ίδιου νόμου για την ικανοποίηση του στόχου της
ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του 3% κατ’ ελάχιστον του συνολικού εμβαδού της θερμαινόμενης
επιφάνειας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης,
3. στη χρήση σε δημόσια κτίρια νέων καινοτόμων σχεδιαστικών προτύπων και ψηφιακών μοντέλων.

Επιπλέον, σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, καθώς και η προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του Δημοσίου, με
στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για την κινητοποίηση των επενδύσεων στη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων, στην απανθρακοποίηση του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυσης της
οικονομίας της χώρας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Προγράμματος, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα υποστηρίξει την
Τεχνική ομάδα (α.π. 1841/12.09.2022, απόφαση Γενικού Διευθυντή ΚΑΠΕ, ως ισχύει) στην υλοποίηση των
παρακάτω πακέτων εργασιών:
i.

ii.

iii.

iv.

v.
vi.

vii.

viii.
ix.
x.

xi.

Την υποδοχή, τον έλεγχο της πληρότητας και αρτιότητας των αιτήσεων ένταξης των έργων στο
πρόγραμμα που κατατίθενται από τους δικαιούχους φορείς, όπως και την διασφάλιση και τον
έλεγχο της πληρότητας και ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων και των εκθέσεων
ενεργειακού/ων ελέγχου/ων (Έλεγχος) με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση
και την εισήγηση για ένταξη ή απόρριψή τους στο Πρόγραμμα με βάση τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης.
Τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατίθενται και ειδικά την πληρότητα και αξιοπιστία των
ενεργειακών επιθεωρήσεων και ενεργειακών ελέγχων που κατατίθενται.
Την εκπόνηση πρωτοκόλλου μεθοδολογίας οργάνωσης και διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και
επιθεωρήσεων των παραδοτέων, μελετών, έργων αλλά και κάθε είδους δικαιολογητικών και
στοιχείων για τα έργα του Προγράμματος, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργάνωση και
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων σε έργα, πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα,
κατά τη διάρκεια των έργων και όταν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο,
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης, καθώς
και η ορθή και σύννομη χρήση των ποσών που εκταμιεύονται.
Την οργάνωση και διενέργεια απομακρυσμένων και επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων σε έργα
με ολοκληρωμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο μεθοδολογίας
οργάνωσης και διενέργειας δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων σε έργα,
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης, καθώς
και η ορθή και σύννομη χρήση των ποσών που εκταμιεύονται.
Την εισήγηση για έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα.
Την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων των αιτήσεων χρηματοδότησης και την εισήγηση αυτών,
προς τον Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, για την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής αιτήσεων.
Την εισήγηση προς τον Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος για την έκδοση αποφάσεων
απένταξης.
Την υποβολή σχεδίου με συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και
προϋποθέσεων του Οδηγού, καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την
υλοποίηση.
Την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας για την παροχή ενημέρωσης, διευκρινίσεων προς τους
δικαιούχους ή και δυνητικούς δικαιούχους, για την λειτουργία και την υλοποίηση του
Προγράμματος, όπως και του συστήματος διοίκησης και διαχείρισής του.
Την παροχή διευκρινίσεων και την υποστήριξη των δικαιούχων φορέων στην υποβολή των
αιτημάτων εκταμίευσης του επενδυτικού δανείου.
Την εισήγηση, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία
υλοποίησης του Προγράμματος, τη διασταύρωση στοιχείων και την εν γένει βελτίωσή του.
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xii.
xiii.
xiv.
xv.

Την μέριμνα για την παραγωγή ή/και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων προκειμένου να
παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και οι χρηματορροές των
έργων του Προγράμματος και η υποβολή των σχετικών αναφορών προόδου.
Την επεξεργασία των δελτίων παρακολούθησης των έργων του Προγράμματος με την υποβολή
εξαμηνιαίων (κάθε Ιούλιο και Ιανουάριο) και συγκεντρωτικών εκθέσεων προόδου στον Φορέα
Διαχείρισης του Προγράμματος, όπως και έκτακτων εκθέσεων μετά από αίτημα του Φορέα
Διαχείρισης.
Την εισήγηση για έγκριση της εκτέλεσης κάθε εντολής προς το Ταμείο Παρακαταθηκών κ΄
Δανείων (ΤΠΔ), όπως για την εκταμίευση της επιχορήγησης του Προγράμματος προς τους
δικαιούχους.
Την επεξεργασία των εκθέσεων ολοκλήρωσης των έργων και η εισήγηση για έκδοση Απόφασης
Ολοκλήρωσης των έργων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, όπου προβλέπονται εκτός έδρας μετακινήσεις, αυτές καλύπτονται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΚΑΠΕ.

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/έντα υποψήφια/ο.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
•

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τριάντα έξι (36) μήνες και ως έναρξη ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής της.
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, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

•

11.Έργο: «Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ».
Κωδικός: ΗΛΕΚΤΡΑ 10.6.
 Μία/Ένας Δικηγόρος ΠΕ (1 θέση) με ποσοστό συμμετοχής στο Έργο 100%.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
•
•

•

Να είναι εγγεγραμμένη/ος σε Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας.
Τριετής (3) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Εμπραγμάτου Δικαίου και Δικαίου
Δημοσίων Συμβάσεων.
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•
•
•

Βαθμός πτυχίου (βαθμός επί 2).
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε σχετικά με την προκήρυξη αντικείμενα (μέγιστο: 20 μονάδες).
Επαγγελματική εμπειρία ως Δικηγόρου. Κάθε έτος βαθμολογείται με 4 μονάδες, με μέγιστο τις 20
μονάδες.
Ειδική εμπειρία σε θέματα παρακολούθησης και διαχείρισης συμβάσεων σε έργα
συνχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ελληνικό Δημόσιο. Απασχόληση άνω των
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τεσσάρων (4) ανθρωπομηνών, σχετική με την εν λόγω εμπειρία, θα βαθμολογείται με 2 μονάδες ανά
μήνα, με μέγιστο τις 40 μονάδες.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Η υλοποίηση του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη της Δημόσιας
Διοίκησης, συνεισφέροντας, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 2020-2030.
Η Πρόσκληση του Προγράμματος αφορά στην επιδότηση των υποψήφιων Δικαιούχων με στόχο τη βελτίωση
ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία Κτιριακών Υποδομών τους, συμβάλλοντας:
i.
στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτός ορίζεται στην παρ.
7 του άρθρου 4 του ν. 4843/2021, με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ
(όπως τροποποιήθηκε με το Παράρτημα της Οδηγίας 2013/12/ΕΕ και της παρ. 1 του άρθρου 24 της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) και εντάσσεται στη στρατηγική του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το
Κλίμα,
ii. στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 7 του ίδιου νόμου για την ικανοποίηση του στόχου της
ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του 3% κατ’ ελάχιστον του συνολικού εμβαδού της θερμαινόμενης
επιφάνειας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης,
iii. στη χρήση σε δημόσια κτίρια νέων καινοτόμων σχεδιαστικών προτύπων και ψηφιακών μοντέλων.

Επιπλέον, σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, καθώς και η προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του Δημοσίου, με
στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για την κινητοποίηση των επενδύσεων στη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων, στην απανθρακοποίηση του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυσης της
οικονομίας της χώρας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Προγράμματος, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα υποστηρίξει το
ΚΑΠΕ στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασιών:
•

Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του ΚΑΠΕ για την υλοποίηση του Προγράμματος σε εθνικό επίπεδο.

•

Παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων.

•

Επικοινωνία και συνεργασία με τους Δικαιούχους για επίλυση νομικών ή/και διοικητικών θεμάτων ή για
διευκόλυνσή τους κατά την υλοποίηση των έργων τους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, όπου προβλέπονται εκτός έδρας μετακινήσεις, αυτές καλύπτονται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΚΑΠΕ.

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/έντα υποψήφια/ο.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
•
•

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες και ως έναρξη ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής της.
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, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.
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12. Έργο: «Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ».
Κωδικός: ΗΛΕΚΤΡΑ 10.7.


Μία/Ένας απόφοιτος ΑΕΙ Διοικητικής Κατεύθυνσης (1 θέση) με ποσοστό συμμετοχής στο
Έργο 100%.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•

•

Πτυχίο ΑΕΙ Δημόσιας Διοίκησης, ή Οργάνωσης και Διοίκησης, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών, ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και
Πολιτικών Σπουδών, ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης.
Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου.
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.
Εμπειρία σε διοικητική υπηρεσία επιχειρησιακών μονάδων/ οργανισμών, με γνώσεις σε θέματα που
αφορούν στην παρακολούθηση και διαχείριση συμβάσεων έργων συγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ελληνικό Δημόσιο. Κάθε έτος θα βαθμολογείται με 2 μονάδες, με μέγιστο τις
20 μονάδες.
Ειδική εμπειρία στη λειτουργία διοικητικών-οικονομικών πληροφοριακών συστημάτων (enterprise
resource planning, ERP). Εμπειρία άνω των δέκα (10) ανθρωπομηνών θα βαθμολογείται με 2
μονάδες ανά μήνα, με μέγιστο τις 40 μονάδες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Η υλοποίηση του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη της Δημόσιας
Διοίκησης, συνεισφέροντας, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 2020-2030.
Η Πρόσκληση του Προγράμματος αφορά στην επιδότηση των υποψήφιων Δικαιούχων με στόχο τη βελτίωση
ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία Κτιριακών Υποδομών τους, συμβάλλοντας:

i.

ii.
iii.

στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 7
του άρθρου 4 του ν. 4843/2021, με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ
(όπως τροποποιήθηκε με το Παράρτημα της Οδηγίας 2013/12/ΕΕ και της παρ. 1 του άρθρου 24 της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) και εντάσσεται στη στρατηγική του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το
Κλίμα,
στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 7 του ίδιου νόμου για την ικανοποίηση του στόχου της
ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του 3% κατ’ ελάχιστον του συνολικού εμβαδού της θερμαινόμενης
επιφάνειας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης,
στη χρήση σε δημόσια κτίρια νέων καινοτόμων σχεδιαστικών προτύπων και ψηφιακών μοντέλων.

Επιπλέον, σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, καθώς και η προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του Δημοσίου, με
στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για την κινητοποίηση των επενδύσεων στη βελτίωση της ενεργειακής
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απόδοσης των κτιρίων, στην απανθρακοποίηση του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυσης της
οικονομίας της χώρας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Προγράμματος, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα υποστηρίξει το
ΚΑΠΕ στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασιών:
•
•
•

Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του ΚΑΠΕ για την υλοποίηση του Προγράμματος σε εθνικό επίπεδο.
Επικοινωνία και συνεργασία με τους Δικαιούχους για επίλυση διοικητικών θεμάτων για διευκόλυνσή
τους κατά την υλοποίηση των έργων τους.
Παροχή γνωμοδοτήσεων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, όπου προβλέπονται εκτός έδρας μετακινήσεις, αυτές καλύπτονται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΚΑΠΕ.

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/έντα υποψήφια/ο.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
•
•

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τριάντα έξι (36) μήνες και ως έναρξη ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής της.
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, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

13.Έργο: «Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ».
Κωδικός: ΗΛΕΚΤΡΑ 10.8.
 Μία/Ένας Μηχανικός TΕ (1 θέση), με ποσοστό συμμετοχής στο Έργο 100%.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
•

•

Πενταετής (5) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε έργα και μελέτες για την εξοικονόμηση
ενέργειας.
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•

•
•

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2).
Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα ενεργειακών συστημάτων,
εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας (μέγιστο: 10 μονάδες).
Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος βαθμολογείται με 2
μονάδες, με μέγιστο τις 20 μονάδες.
Ειδική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, ωρίμανσης και επίβλεψης έργων σε κτίρια και εγκαταστάσεις,
στη μελέτη ενεργειακών στοιχείων πριν και μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ή/και παραγωγής
ενέργειας, στις επαληθεύσεις έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις,
δημόσιους χώρους, υποδομές, καθώς και στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
Συμμετοχή άνω των δεκαέξι (16) ανθρωπομηνών σε σχετικά με την εν λόγω εμπειρία
συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βαθμολογείται με 2 μονάδες ανά μήνα, με
μέγιστο τις 40 μονάδες.
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•

Πιστοποίηση σύμφωνα με ένα από τα πρωτόκολλα επαγγελματικών πιστοποιήσεων στη Διοίκηση
Έργων (Project Management): IPMA, PM2, PMP – 10 μονάδες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Η υλοποίηση του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη της Δημόσιας
Διοίκησης, συνεισφέροντας, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 2020-2030.
Η Πρόσκληση του Προγράμματος αφορά στην επιδότηση των υποψήφιων Δικαιούχων με στόχο τη βελτίωση
ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία Κτιριακών Υποδομών τους, συμβάλλοντας:

1. στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτός ορίζεται στην παρ.
7 του άρθρου 4 του ν. 4843/2021, με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ
(όπως τροποποιήθηκε με το Παράρτημα της Οδηγίας 2013/12/ΕΕ και της παρ. 1 του άρθρου 24 της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) και εντάσσεται στη στρατηγική του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το
Κλίμα,
2. στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 7 του ίδιου νόμου για την ικανοποίηση του στόχου της
ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του 3% κατ’ ελάχιστον του συνολικού εμβαδού της θερμαινόμενης
επιφάνειας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης,
3. στη χρήση σε δημόσια κτίρια νέων καινοτόμων σχεδιαστικών προτύπων και ψηφιακών μοντέλων.

Επιπλέον, σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, καθώς και η προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του Δημοσίου, με
στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για την κινητοποίηση των επενδύσεων στη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων, στην απανθρακοποίηση του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυσης της
οικονομίας της χώρας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Προγράμματος, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα υποστηρίξει την
Τεχνική ομάδα (α.π. 1841/12.09.2022, απόφαση Γενικού Διευθυντή ΚΑΠΕ, ως ισχύει) στην υλοποίηση των
παρακάτω πακέτων εργασιών:
i.

ii.
iii.

iv.

Την υποδοχή, τον έλεγχο της πληρότητας και αρτιότητας των αιτήσεων ένταξης των έργων στο
πρόγραμμα που κατατίθενται από τους δικαιούχους φορείς, όπως και τη διασφάλιση και τον έλεγχο
της πληρότητας και ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων και των εκθέσεων ενεργειακού/ων
ελέγχου/ων (Έλεγχος) με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση και την εισήγηση
για ένταξη ή απόρριψή τους στο Πρόγραμμα με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατίθενται και ειδικά την πληρότητα και αξιοπιστία των
ενεργειακών επιθεωρήσεων και ενεργειακών ελέγχων που κατατίθενται.
Την εκπόνηση πρωτοκόλλου μεθοδολογίας οργάνωσης και διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και
επιθεωρήσεων των παραδοτέων, μελετών, έργων αλλά και κάθε είδους δικαιολογητικών και
στοιχείων για τα έργα του Προγράμματος, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργάνωση και
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων σε έργα, πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα, κατά
τη διάρκεια των έργων και όταν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, προκειμένου
να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης, καθώς και η ορθή και
σύννομη χρήση των ποσών που εκταμιεύονται.
Την οργάνωση και διενέργεια απομακρυσμένων και επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων σε έργα με
ολοκληρωμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο μεθοδολογίας
οργάνωσης και διενέργειας δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων σε έργα,
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης καθώς και η
ορθή και σύννομη χρήση των ποσών που εκταμιεύονται.
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v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

xiv.
xv.

Την εισήγηση για έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα.
Την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων των αιτήσεων χρηματοδότησης και την εισήγηση αυτών, προς
τον Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος, για την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής αιτήσεων.
Την εισήγηση προς τον Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος για την έκδοση αποφάσεων απένταξης.
Την υποβολή σχεδίου με συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και
προϋποθέσεων του Οδηγού, καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την
υλοποίηση.
Την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας για την παροχή ενημέρωσης, διευκρινίσεων προς τους
δικαιούχους ή και δυνητικούς δικαιούχους, για την λειτουργία και την υλοποίηση του Προγράμματος,
όπως και του συστήματος διοίκησης και διαχείρισής του.
Την παροχή διευκρινίσεων και την υποστήριξη των δικαιούχων φορέων στην υποβολή των
αιτημάτων εκταμίευσης του επενδυτικού δανείου.
Την εισήγηση, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης
του Προγράμματος, τη διασταύρωση στοιχείων και την εν γένει βελτίωσή του.
Τη μέριμνα για την παραγωγή ή/και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων προκειμένου να
παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και οι χρηματορροές των
έργων του Προγράμματος και η υποβολή των σχετικών αναφορών προόδου.
Την επεξεργασία των δελτίων παρακολούθησης των έργων του Προγράμματος με την υποβολή
εξαμηνιαίων (κάθε Ιούλιο και Ιανουάριο) και συγκεντρωτικών εκθέσεων προόδου στον Φορέα
Διαχείρισης του Προγράμματος, όπως και έκτακτων εκθέσεων μετά από αίτημα του Φορέα
Διαχείρισης.
Την εισήγηση για έγκριση της εκτέλεσης κάθε εντολής προς το Ταμείο Παρακαταθηκών κ΄ Δανείων
(ΤΠΔ), όπως για την εκταμίευση της επιχορήγησης του Προγράμματος προς τους δικαιούχους.
Την επεξεργασία των εκθέσεων ολοκλήρωσης των έργων και η εισήγηση για έκδοση Απόφασης
Ολοκλήρωσης των έργων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, όπου προβλέπονται εκτός έδρας μετακινήσεις, αυτές καλύπτονται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΚΑΠΕ.

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/έντα υποψήφια/ο.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
•
•

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τριάντα (30) μήνες και ως έναρξη ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής της.
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, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

14.Έργο: « EU MORE (EUropean MOtor REnovation initiative)», (πρόγραμμα LIFE-2021-CETPOLICY).
Κωδικός: EU MORE 10.1


Μία/ Ένας Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 Θέση) με ποσοστό συμμετοχής
στο έργο 100%.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
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•

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•
•
•

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2).
Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού σε θέματα σχετικά με τον τίτλο σπουδών (μέγιστο 20).
Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος βαθμολογείται με 2
μονάδες, με μέγιστο τις 30 μονάδες.
Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση ενεργειακών έργων ή και στην εκπόνηση σχετικών μελετών.
Απασχόληση άνω των έξι (6) ανθρωπομηνών, σχετική με την εν λόγω εμπειρία, θα βαθμολογείται με 1
μονάδα ανά μήνα, με μέγιστο τις 30 μονάδες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Οι στόχοι και οι κύριες δραστηριότητες του EU-MORE αναλύονται στα παρακάτω:
•

•
•
•
•
•
•

Ανάπτυξη ενός πακέτου πολιτικής για την επιτάχυνση του ποσοστού ανακαίνισης ηλεκτροκινητήρων
που βασίζεται στην προηγούμενη εμπειρία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και σε συζητήσεις με
βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής
ενεργειακής απόδοσης, καθώς και με βασικούς τελικούς χρήστες από τη βιομηχανία και τον τριτογενή
τομέα.
Ανάπτυξη ενός μοντέλου για την ανάλυση του αντίκτυπου των υφιστάμενων και νέων πολιτικών για
ηλεκτρικούς κινητήρες, συλλογή δεδομένων για την τροφοδότηση του μοντέλου και ανάλυση
διαφορετικών σεναρίων εφαρμογής πολιτικών και αποτελέσματά όσον αφορά την εξοικονόμηση
ενέργειας και τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.
Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων, επαλήθευση, παρακολούθηση,
αξιολόγηση και αναφορά της εφαρμογής της πολιτικής, καθώς και απλές και βελτιωμένες
μεθοδολογίες υπολογισμού της λογιζόμενης εξοικονόμησης για να ληφθούν υπόψη οι συνεισφορές
από την ανακαίνιση του κινητήρα.
Παροχή πακέτου υποστήριξης πολιτικής που θα βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, να καθορίσουν τον αντίκτυπο των πολιτικών που σχετίζονται με
κινητήρες που ενισχύουν την ποιότητα της παρακολούθησης και του reporting των κρατών μελών
όσον αφορά τα κλιματικά τους σχέδια.
Επιτάχυνση του ρυθμού διείσδυσης ενεργειακά αποδοτικών κινητήρων με την εισαγωγή κατάλληλων
πολιτικών και διασφάλιση ότι η ανακαίνιση κινητήρα συνοδεύεται, όποτε είναι δυνατόν, από
συνδεδεμένα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπως το σωστό μέγεθος κινητήρα, συμπεριλαμβανομένης
της διακύμανσης της ταχύτητας και των ψηφιακών τεχνολογιών
Προώθηση της κυκλικότητας των ανακυκλώσιμων υλικών υψηλής αξίας που χρησιμοποιούνται στην
κατασκευή κινητήρων διασφαλίζοντας ότι τα προγράμματα ανακαίνισης κινητήρα που έχουν
αναπτυχθεί δεν αγνοούν αυτές τις πτυχές.
Δημιουργία ψηφιακής Πλατφόρμας Ανταλλαγής Γνώσης που ενθαρρύνει τη συζήτηση και την
ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων που ασχολούνται με την προώθηση τεχνολογιών
ενεργειακής απόδοσης και την εφαρμογή της πολιτικής ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη της ΕΕ,
καθώς και με τη συμμετοχή μερών από τη βιομηχανία (κατασκευαστές κινητήρων και τελικοί
χρήστες), την έρευνα και την ακαδημαϊκή κοινότητα και συλλέγοντας τις γνώσεις τους σε όλη τη
διαδικασία ανάπτυξης πολιτικής, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές και συζητώντας
συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα υποστηρίξει το ΚΑΠΕ στην
υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασιών:

Σελίδα 32 από 48

WP1 – Συμμετοχή στη διαχείριση του έργου (παρακολούθηση έργου, reporting, συναντήσεις κ.λπ.)
WP2 - Ανάπτυξη πολιτικών διενεργώντας ανάλυση προηγούμενων εμπειριών, εντοπίζοντας τις επιπτώσεις,
τα εμπόδια και τις βέλτιστες πρακτικές και αξιοποιώντας τα
WP3 – Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων των stakeholders
WP4 - Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τον υπολογισμό, επαλήθευση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και
αναφορά των αποτελεσμάτων εφαρμογής των επιλεγμένων πολιτικών
WP5 – Δράσεις δημοσιότητας και διάχυση αποτελεσμάτων έργου
WP6 – Δράσεις για τη βιωσιμότητα, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, όπου προβλέπονται εκτός έδρας μετακινήσεις, αυτές καλύπτονται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΚΑΠΕ και του προγράμματος LIFE-2021-CET-POLICY.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
•
•

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τριάντα (30) μήνες και ως έναρξη ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής της.
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 έργου.

15. Έργο: «CApitalisation
(CARISMED)».

for

Re-setting

Innovation

and

Sustainability

in

MED-Cities

Κωδικός : CARISMED 10.1


Μία /Ένας Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•

•
•

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού.
Αποδεδειγμένη Δεκαετής (10) εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης, συντονισμού και
διαχείρισης προγραμμάτων διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας, προγραμμάτων
χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή συναφών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Δεκαετής (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ).
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•
•
•

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2).
Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (μέγιστο: 20 μονάδες).
Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος βαθμολογείται με
1μονάδα, με μέγιστο τις 20 μονάδες.
Ειδική εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων υποστήριξης της καινοτομίας στη λεκάνη της
Μεσογείου με έμφαση στις χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Συμμετοχή άνω των
δέκα (10) ανθρωπομηνών σε σχετικά με την εν λόγω εμπειρία έργα, θα βαθμολογείται με 2 μονάδες
ανά μήνα, με μέγιστο τις 40 μονάδες.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Στόχος του έργου CARISMED, στο οποίο το ΚΑΠΕ είναι εταίρος, είναι η προώθηση καινοτόμων
προσεγγίσεων/μεθοδολογιών Κυκλικής Οικονομίας (ΚΕ) για την ανάταξη του δομημένου περιβάλλοντος
στις Μεσογειακές πόλεις (τόσο ως προς το κτιριακό κέλυφος, όσο και το τεχνολογικό και επιχειρηματικό του
περιεχόμενο) με την ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης/συμβουλευτικού οδηγού για την ανακύκλωση
κτιρίων/περιοχών του δομημένου περιβάλλοντος μέσω της ομαδοποίησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
στον τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΜμΕ ΠΔΒ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα έχει ως κύρια αρμοδιότητα την
υποστήριξη στο συντονισμό του έργου για λογαριασμό του ΚΑΠΕ (ΠΕ1: Διαχείριση Έργου) και την
παρακολούθηση της υλοποίησης - τεχνική συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):
•
•
•
•

ΠΕ2: Επικοινωνία,
ΠΕ3: Αστική Πολιτική σε Μεσογειακές πόλεις (βελτίωση αειφορίας και ενσωμάτωση καινοτομίας στο
αστικό περιβάλλον),
ΠΕ 4: Οδικοί χάρτες για τη δικτύωση και ενδυνάμωση των ικανοτήτων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
ΠΕ 5: Πιλοτική εφαρμογή (εργαστήρια) και ανοιχτές αγορές για Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (πρακτικές κυκλικής οικονομίας, μέθοδοι χαμηλού κόστους για την
προσαρμογή και επαναχρησιμοποίηση κτιρίων και δομημένου περιβάλλοντος, πράσινη εφοδιαστική
αλυσίδα).

Πλην της συμμετοχής του στην εκτέλεση του ως άνω
συμμετάσχει και στην υλοποίηση των παρακάτω Έργων:





έργου η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί

θα

The Technology transfer and Capitalization of Water Energy Food NEXUS - WEF-CAP (ENI CBC Med
Programme)
Mobilizing new Areas of Investments And Together Aiming to increase Quality of life for All – MAIA
TAQA (ENI CBC Med Programme)
Mitigation Enabling Energy Transition in the Southern Neighbourhood - MEETMED II (EE)

Τα παραδοτέα των έργων και ο τρόπος παραλαβής τους θα ορίζονται αναλυτικά στη σύμβαση έργου που θα
συναφθεί ανάμεσα στο ΚΑΠΕ και στην/ον επιλεγείσα/έντα υποψήφια/ο.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
•
•

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένδεκα(11) μήνες και όχι πέραν της λήξης του προγράμματος
22.11.2023.
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.

16. Έργο: «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-21 (ΧΜ ΕΟΧ
2014-21) /Management (Διαχείριση Προγράμματος)»
Κωδικός : ΧΜ ΕΟΧ 10.1.


Μία /Ένας Μηχανικός ΠΕ (1 θέση) με ποσοστό συμμετοχής στο Έργο 40%.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•

•

•

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
Δεκαετής (10) εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης
προγραμμάτων διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας, προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή συναφών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από τον δημόσιο και
τον ιδιωτικό τομέα.
Δεκαετής (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και ειδικότερα σε θέματα ενεργειακής πολιτικής, σε
θέματα συστημάτων αποφάσεων και διοίκησης, καθώς και σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και
παρακολούθησης έργων ΑΠΕ κ΄ ΕΞΕ.
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•

•
•

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2).
Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα υποστήριξης αποφάσεων και
ενεργειακής πολιτικής.
Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος βαθμολογείται με 2
μονάδες, με μέγιστο τις 20 μονάδες.
Ειδική εμπειρία σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού επενδυτικών σχεδίων και
επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα, σε θέματα πράσινης και γαλάζιας ενεργειακής ανάπτυξης
καθώς και σε θέματα δικτύωσης, θέματα μεθοδολογιών διαχείρισης ενέργειας και ενεργειακών
επιθεωρήσεων στον κτιριακό τομέα. Συμμετοχή άνω των έξι (6) ανθρωπομηνών σε σχετικά με την
εν λόγω εμπειρία, ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον δημόσιο ή
τον ιδιωτικό τομέα, θα βαθμολογείται με 2 μονάδες ανά μήνα, με μέγιστο τις 40 μονάδες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Στον Χρηματοοικονομικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-21 υλοποιείται
το πρόγραμμα “GR-Energy” στο οποίο το ΚΑΠΕ έχει το ρόλο του Διαχειριστή του Προγράμματος
(Programme Operator). Ο στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση επιδεικτικών καινοτόμων έργων που
αυξάνουν την παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ και την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημόσιες
υποδομές και κτίρια. Το ΚΑΠΕ είναι υπεύθυνο για συνέχιση της διαχείρισης και την ορθή υλοποίηση του
προγράμματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το πλαίσιο λειτουργίας του ΧΜ ΕΟΧ.

Στο πλαίσιο του «ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 /Management (Διαχείριση Προγράμματος)», έργου η/ο υποψήφια/ος
που θα επιλεγεί, θα έχει ως κύρια αρμοδιότητα την συνολική παρακολούθηση των κατασκευαστικών
υποέργων του Προγράμματος και την ανάληψη κατάλληλων ενεργειών για τη δρομολόγηση συναφών
δράσεων του προγράμματος, (συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος, οικονομική παρακολούθηση,
δράσεις δημοσιότητας, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, κ.λπ.). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως
άνω έργου η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα συμμετάσχει στα παρακάτω παραδοτέα:
•
•
•
•
•
•

ΠΕ 3: Υποστήριξη Φορέων Υλοποίησης.
ΠΕ 5: Επαλήθευση Δαπανών Φορέων Υλοποίησης.
ΠΕ 6: Παρακολούθηση Πράξεων.
ΠΕ 7: Έλεγχοι και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Έργων.
ΠΕ 8: Δραστηριότητες Προώθησης και Ενημέρωσης.
ΠΕ 9: Υποχρεώσεις reporting προς ΕΧΜ ΕΟΧ, ΕΣΕ, ΑΠ, Αρχή Παρατυπιών.
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•
•
•

ΠΕ 10: Έξοδα Τραπεζικών Λογαριασμών.
ΠΕ 11: Δαπάνες Λειτουργίας Επιτροπών Συνεργασίας και Προγράμματος.
ΠΕ 12: Δαπάνες Ενίσχυσης Συνεργασίας Διαχειριστών Προγραμμάτων.

•

HERCULLES: Heroes in Southern Europe to Decarbonize Industry with CCUS (Horizon Europe), με
ποσοστό συμμετοχής 15%
Χρηματοδοτικός Μηχανικός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-21 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-21) / Bilateral
Relations (Διμερής Σχέσεις), με ποσοστό συμμετοχής 15%
Διασυνοριακές ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – POLISYNERGIES, (Interreg V-A Ελλάδα -Κύπρος 2014-2020), με ποσοστό συμμετοχής 10%
Ενεργοποιώντας Κοινότητες κ΄ Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα
Δημόσια Κτίρια - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ (Interreg V-A Ελλάδα -Κύπρος 2014-2020), με ποσοστό συμμετοχής
10%
Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για την Ανάπτυξη Συνδυαστικών Προϊόντων, Υπηρεσιών
και Εφαρμογών Τεχνολογιών ΑΠΕ
κ΄
ΕΞΕ σε Υποδομές Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής
Κατανάλωσης» (ΟΠΣ 3875), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με ποσοστό συμμετοχής 10%.

Πλην της συμμετοχής του στην εκτέλεση του ως άνω έργου η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα
συμμετάσχει και στην υλοποίηση των παρακάτω Έργων:
•

•
•

•

Τα παραδοτέα των έργων και ο τρόπος παραλαβής τους θα ορίζονται αναλυτικά στη σύμβαση έργου που θα
συναφθεί ανάμεσα στο ΚΑΠΕ και στην/ον επιλεγείσα/έντα υποψήφια/ο.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
•

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι 24 μήνες (από 1.1.2023-31.12.2024) και όχι πέραν της λήξης
του προγράμματος 31.12.2024.
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.

•

17. Έργο: «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-21 (ΧΜ ΕΟΧ
2014-21) /Management (Διαχείριση Προγράμματος)».
Κωδικός : ΧΜ ΕΟΧ 10.2.
 Μία/Ένας Μηχανολόγος - Μηχανικός ΤΕ, (1 θέση), με ποσοστό συμμετοχής στο Έργο 50%.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•

Διετής (2) εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ, στην παροχή υπηρεσιών
ενεργειακής φύσεως και σε θέματα που αφορούν τα αειφόρα συστήματα.
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2).
Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα ενέργειας με μέγιστο 20
μονάδες.
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•
•

Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος βαθμολογείται με 2
μονάδες, με μέγιστο τις 20 μονάδες.
Ειδική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού /υποστήριξης ενεργειακών συστημάτων. Συμμετοχή άνω
των δέκα (10) ανθρωπομηνών σε σχετικά με την εν λόγω εμπειρία, ερευνητικά έργα
χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, θα
βαθμολογείται με 2 μονάδες ανά μήνα, με μέγιστο τις 40 μονάδες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
•
•

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι 24 μήνες (από 1/1/2023-31/12/2024) και όχι πέραν της
λήξης του προγράμματος 31/12/2024.
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.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Στον Χρηματοοικονομικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-21
υλοποιείται το πρόγραμμα “GR-Energy” στο οποίο το ΚΑΠΕ έχει το ρόλο του Διαχειριστή του
Προγράμματος (Programme Operator). Ο στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση επιδεικτικών
καινοτόμων έργων που αυξάνουν την παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ και την βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας σε δημόσιες υποδομές και κτίρια. Το ΚΑΠΕ είναι υπεύθυνο για την συνέχιση της
διαχείρισης και ορθής υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το
πλαίσιο λειτουργίας του ΧΜ ΕΟΧ. Στο πλαίσιο του «ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 /Management (Διαχείριση
Προγράμματος)», ο Συνεργάτης που θα επιλεχθεί, θα έχει ως κύρια αρμοδιότητα την υποστήριξη της
υπο-ομάδας (τεχνικής) υλοποίησης του Προγράμματος, (συνέχιση της υλοποίησης των υποέργων των
Πράξεων, δράσεις δημοσιότητας, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, κλπ). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο
υλοποίησης του ως άνω έργου, ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα συμμετάσχει στα παρακάτω
παραδοτέα:
•
•
•
•
•
•
•

ΠΕ 3: Υποστήριξη Φορέων Υλοποίησης.
ΠΕ 5: Επαλήθευση Δαπανών Φορέων Υλοποίησης.
ΠΕ 6: Παρακολούθηση Πράξεων.
ΠΕ 7: Έλεγχοι και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Έργων.
ΠΕ 8: Δραστηριότητες Προώθησης και Ενημέρωσης.
ΠΕ 11: Δαπάνες Λειτουργίας Επιτροπών Συνεργασίας και Προγράμματος.
ΠΕ 12: Δαπάνες Ενίσχυσης Συνεργασίας Διαχειριστών Προγραμμάτων.

Πλην της συμμετοχής του στην εκτέλεση του ως άνω Έργου, ο επιλεγείς συνεργάτης, θα συμμετάσχει
και στην υλοποίηση των παρακάτω Έργων:







Χρηματοδοτικός Μηχανικός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-21 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-21) /
Bilateral Relations (Διμερής Σχέσεις), με ποσοστό συμμετοχής 20%.
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 10%.
Ενεργοποιώντας Κοινότητες & Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα
Δημόσια Κτίρια - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ (Interreg V-A Ελλάδα -Κύπρος 2014-2020), με ποσοστό συμμετοχής
10%.
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HERCULLES: Heroes in Southern Europe to Decarbonize Industry with CCUS (Horizon Europe), με
ποσοστό συμμετοχής 10%.

Τα παραδοτέα των έργων και ο τρόπος παραλαβής τους θα ορίζονται αναλυτικά στη σύμβαση έργου
που θα συναφθεί ανάμεσα στο ΚΑΠΕ και στην/ον επιλεγείσα/έντα υποψήφια/ο.

18. Έργο: Mitigation Enabling Energy Transition in the Southern Neighbourhood – Phase 2
(Meetmed II).
Κωδικός : ΜΕΕΤΜΕD II 10.1.


Μία /Ένας Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•

•
•

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού.
Δεκαετής (10) εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης
προγραμμάτων διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας, προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή συναφών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από τον δημόσιο και
τον ιδιωτικό τομέα.
Δεκαετής (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ).
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•
•
•

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός επί 2).
Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (μέγιστο: 20 μονάδες).
Γενική επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχη του τίτλου σπουδών. Κάθε έτος βαθμολογείται με 1
μονάδα, με μέγιστο τις 20 μονάδες.
Ειδική εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων τεχνικής βοήθειας για την προώθηση της
εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη λεκάνη της Μεσογείου με
έμφαση στις χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Συμμετοχή άνω των δέκα (10)
ανθρωπομηνών σε σχετικά με την εν λόγω εμπειρία έργα, θα βαθμολογείται με 2 μονάδες ανά μήνα,
με μέγιστο τις 40 μονάδες.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Βασικός στόχος του έργου είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας
της Αλγερίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Λίβανου, της Λιβύης, του Μαρόκου, της Παλαιστίνης και της
Τυνησίας.

Οι δραστηριότητες του MeetMED II στοχεύουν στην ενίσχυση της εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης
ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη βελτίωση του ενεργειακού μείγματος των χωρών με
επίκεντρο τους τομείς των κτιρίων και των συσκευών για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή
ενέργεια, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα κύρια διακυβεύματα και τις
προκλήσεις της ενέργειας, επιταχύνοντας έτσι τη συμμετοχή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα έχει ως κύρια αρμοδιότητα τον συντονισμό και την παρακολούθηση
της Δράσης 3.1.2 του έργου για λογαριασμό της κοινοπραξίας των εταίρων του έργου, καθώς και τον
συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των δράσεων του έργου για λογαριασμό του ΚΑΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί, θα συμμετέχει στα κάτωθι Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):
•
•

•
•
•

ΠΕ1: Διαχείριση Έργου,
ΠΕ2: Ενεργειακή Πολιτική (εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας),
ΠΕ3: Προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στον κτηριακό τομέα (τεχνική βοήθεια για υλοποίηση
πιλοτικών έργων),
ΠΕ 4: Προώθηση ενεργειακών συσκευών υψηλής απόδοσης (τεχνική βοήθεια για υλοποίηση δράσεων
σήμανσης ενεργειακών συσκευών),
ΠΕ 5: Διάδοση και ενημέρωση

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











User-driven Energy-Matching & Business prospection tool for industrial Excess heat/cold Reduction,
Recovery and Redistribution - EMB3RS (HORIZON 2020 Programme).
Mobilizing new Areas of Investments and Together Aiming to increase Quality of life for All – MAIA
TAQA (ENI CBC Med Programme).
Mainstreaming of refinancing schemes as enhancer for the implementation of energy efficiency
service projects –REFINE (HORIZON 2020 Programme).
Driving Investment in Energy Efficiency - ESI 2.0 (HORIZON 2020 Programme).
Application of Solar Thermal Energy to Processes - ASTEP (HORIZON 2020 Programme).
Heroes in Southern Europe to Decarbonize Industry with CCUS – HERCULLES (HORIZON 2020
Programme).
Integration of non-energy benefits into energy audit practices to accelerate the uptake of
recommended measures - KNOWnNEBs (Life – Clean Energy Transition Programme).
Ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων οδοφωτισμού των ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού (Προγραμματική
σύμβαση ΚΑΠΕ – ΤΠΔ).
Ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων επί της Οδού Ακαδημίας 40 στην Αθήνα (Προγραμματική σύμβαση ΚΑΠΕ – ΤΠΔ).
Προώθηση πρωτοβουλιών κοινοτικής ενέργειας στην Βόρεια Εύβοια (Προγραμματική σύμβαση
ΚΑΠΕ – ΕΕΤΑΑ – Πράσινο Ταμείο).
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Τα παραδοτέα των έργων και ο τρόπος παραλαβής τους θα ορίζονται αναλυτικά στη σύμβαση έργου που θα
συναφθεί ανάμεσα στο ΚΑΠΕ και στην/ον επιλεγείσα/έντα υποψήφια/ο.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
•
•

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δεκαοχτώ (18) μήνες και όχι πέραν της λήξης του προγράμματος
30.6.2024.
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.

19. Έργο: «Εξασφάλιση και Τεκμηρίωση της Απόδοσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης
Νοσοκομείων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5136036, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ κ΄ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Κωδικός: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 10.1.
 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.
Διετής (2) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε υλοποίηση έργων στον ενεργειακό τομέα (ΑΠΕ,
Εξοικονόμηση Ενέργειάς, Ηλεκτρική Ενέργεια, κ.λπ.) ή / και στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν
στα αειφόρα ενεργειακά συστήματα.
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, ωρίμανσης και επίβλεψης έργων σε κτήρια και
εγκαταστάσεις. Συμμετοχή άνω των δέκα (10) ανθρωπομηνών σε σχετικά με την εν λόγω εμπειρία,
ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας
(ΓΓΕΚ), θα βαθμολογείται με 1 μονάδα ανά μήνα, με μέγιστο τις 20 μονάδες.
Πιστοποίηση σύμφωνα με ένα από τα πρωτόκολλα επαγγελματικών πιστοποιήσεων στη Διοίκηση
Έργων (Project Management): IPMA, PM2, PMP (20 μονάδες).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

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
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εξασφάλιση και τεκμηρίωση της Απόδοσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης Νοσοκομείων. Συγκεκριμένα, για
την ομαλή υλοποίηση του έργου το ΚΑΠΕ θα υλοποιήσει τα παρακάτω:
•

Δράση 0: Εξειδίκευση του ακριβές πλαισίου συνεργασίας για την εξασφάλιση και τεκμηρίωση της
Απόδοσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης των Νοσοκομείων.

•

Δράση Β: Ανάπτυξη και προκαταρκτική λειτουργία του μηχανισμού παρακολούθησης
κεφαλαιοποίησης των Ενεργειακών-Περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων του Προγράμματος.

•

Δράση Α: Αναλυτική ενεργειακή αποτύπωση των Νοσοκομείων που αναβαθμίζονται ενεργειακά πριν την
υλοποίηση παρεμβάσεων.
και

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 παρακολούθησηςκεφαλαιοποίησης των ενεργειακών-περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων των έργων στα νοσοκομεία.
Πιο αναλυτικά, η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεχθεί θα συμμετέχει στην υλοποίηση των Δραστηριοτήτων και
των αντίστοιχων Παραδοτέου του Έργου:
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Νο

Παραδοτέο

1

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

3

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

2

4
5
6
7
8
9

Μήνας
Παράδοσης

2η Έκθεση Συνεισφοράς στο Παραδοτέο 0.1.1 «Εγχειρίδιο Συνεργασίας με την ΕΥΔ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Νοσοκομείων»
1η «Έκθεση Συνεισφοράς στο Παραδοτέο Α.1.1 «Καταγραφή των Δεδομένων και
Δεικτών από τα ΤΔΠ που έχουν υποβληθεί από τα Νοσοκομεία»
2η «Έκθεση Συνεισφοράς στο Παραδοτέο Α.1.1 «Καταγραφή των Δεδομένων και
Δεικτών από τα ΤΔΠ που έχουν υποβληθεί από τα Νοσοκομεία»
3η «Έκθεση Συνεισφοράς στο Παραδοτέο Α.1.1 «Καταγραφή των Δεδομένων και
Δεικτών από τα ΤΔΠ που έχουν υποβληθεί από τα Νοσοκομεία»
4η «Έκθεση Συνεισφοράς στο Παραδοτέο Α.1.1 «Καταγραφή των Δεδομένων και
Δεικτών από τα ΤΔΠ που έχουν υποβληθεί από τα Νοσοκομεία»

1η Έκθεση Συνεισφοράς στο Παραδοτέο Α.1.2 «Ανάλυση Κενών (Gap Analysis) και
Καταγραφή Αναγκών Προτάσεις
2η Έκθεση Συνεισφοράς στο Παραδοτέο Α.1.2 «Ανάλυση Κενών (Gap Analysis) και
Καταγραφή Αναγκών Προτάσεις

1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
8ος
9ος

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
•
•

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 9 μήνες και ως έναρξη ορίζεται 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 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.
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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
νόμιμα από
εκπληρώσει,
εναλλακτική

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

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

β)

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.

γ)

Λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή.

ε)

Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.

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.

Τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή µερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

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 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 22/11/2022, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ
την 09/12/2022 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.
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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. 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
10 μέγιστο
20 μέγιστο

αντικείμενο

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

της

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

40 μέγιστο
50 μέγιστο

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 υπολογιζόμενων 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 τής 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, Ν. 4093/2012 και Ν. 4354/2015), γίνεται από το Δ.Σ. του ΚΑΠΕ, δυνάμει του
άρθρου 6 παρ. 1δ του Π.Δ. 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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