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ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΧΩΡΟY) / “GR-Energy” 

Θεματική Περιοχή: 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 ΧΩΡΕΣ ΕΟΧ-ΕΖΕΣ: ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΟΧ 2014-21 (75%) 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (25%) 

 

Το ΚΑΠΕ, έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 
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2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 375/1987 (ΦΕΚ 167 Α) «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 30 του Ν.3734/28.1.2009 

(ΦΕΚ Α’ 8/28.1.2009) «Προώθηση της Συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση 

ζητημάτων σχετικών με το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» και την διάταξη του άρθρου 153 του 

Ν.4495/2017 (ΦΕΚ Α’ 167/3.11.2017). 

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

4. Την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/63052/6028 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 490-2.7.2020) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. 

Χατζηδάκη, με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε)». 

5. Το Ν. 4314/2014 για τη «διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει, και ιδίως τα 

άρθρα 11 και 12 με τα οποία ορίζεται η ΕΔΕΛ ως Αρχή Ελέγχου για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 

2014-2021. 

6. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ως ισχύει.  

7. Την υπ’ αριθμ. 28876/ΕΥΣΣΑ498/2018(ΦΕΚ Β' 938/16.03.2018) τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/ 

24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων 

τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση 

ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ Β΄ 677), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

8. Την με αριθ. 137675/EΥΘΥ1016, (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”»,  

9. Την Συμφωνία της 14ης Οκτωβρίου 2003 για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Δημοκρατίας της 

Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Κύπρου, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της 

Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτα, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της 

Σλοβενίας και της Δημοκρατίας της Σλοβακίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία είναι εφαρμοστέα από την 1η 

Μαΐου 2004. 

10. Το Πρωτόκολλο 38c της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με το οποίο συστήνεται ο 

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός EOX 2014-2021 μέσω του οποίου οι δότριες χώρες θα συνεισφέρουν στη μείωση των 

οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής, “Πρωτόκολλο 38c”). 

11. Την από 03.05.2016 Απόφαση αριθμ. 5/2010/SC της Διακρατικής Επιτροπής των χωρών ΕΖΕΣ, με την οποία 

συστήνεται και συγκροτείται η Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού για τη διαχείριση του Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ, εφεξής) περιόδου 2014-2021. 
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12. 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 («Μνημόνιο 

Κατανοήσεως», εφεξής). 

13. Τον από 23.09.2016 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2014-2021» (“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, τροποποιήθηκε και έκτοτε ισχύει (Κανονισμός, εφεξής) .  

14. Τις λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν θεσπισθεί και υιοθετηθεί από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2014-

2021, όπως εκάστοτε ισχύουν (Κατευθυντήριες Οδηγίες της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ, εφεξής). 

15. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 123 αυτού.  

16. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 

παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). 

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 

ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός 

Απαλλακτικός Κανονισμός»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής. 

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de 

minimis). 

19. Το έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με Αρ. 

Πρωτ.92415/EYKE6282/28.08.2017 και τίτλο: “Οδηγίες και Ενθάρρυνση των Φορέων που εμπλέκονται στη Χορήγηση 

Κρατικής Ενίσχυσης για να Συμμορφώνονται με τις Διαδικασίες ”.  

20. Την από 26.06.2019 Προγραμματική Συμφωνία (Programme Agreement) μεταξύ της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 

και του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (Προγραμματική Συμφωνία, εφεξής). 

21. Την 1329/19.02.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014-21 (ΦΕΚ B’ 526/19.2.2020) 

(Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, εφεξής). 

22. Την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 974 – ΥΑ 22869/21-3-2020) για συγχρηματοδότηση του Προγράμματος, “Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα (GR-Energy)” με Διαχειριστή Προγράμματος το “Κέντρο Ανανεώσιμών 

Πηγών κα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)”, από τις πηγές του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου περιόδου 2014-21 και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

23. Την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.Ε που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 411/27.5.2020 με θέμα «Υιοθέτηση του «Σύστηματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου στο Επίπεδο του Προγράμματος GR-Energy» από το ΔΣ του ΚΑΠΕ και Υπογραφή του από τον 

Νόμιμο Εκπρόσωπο κατόπιν υπόδειξης του ΕΣΕ σύμφωνα με το θεσμικό Πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021» 
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24. Την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.Ε που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 413/17.7.2020 με θέμα «Έγκριση των Τευχών της 

Ανοιχτής Πρόσκλησης του Προγράμματος GR-Energy του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021. Εξουσιοδότηση νομίμου εκπροσώπου για την υπογραφή της Ανοιχτής Πρόσκλησης (ελληνική και 

αγγλική έκδοση)». 

25. Την πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Πράξεων στο Πρόγραμμα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 προς Δυνητικούς Φορείς Υλοποίησης με Κωδικό Πρόσκλησης 

3740 στο ΟΠΣ (αρ. πρωτ. 1097/ΚΑΠΕ, 22/07/2020, ΑΔΑ: 6Ξ8Ξ469ΗΚΜ-4ΛΔ). 

26. Την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΚΑΠΕ, που ελήφθη κατά την υπ΄αριθμ. 415/3-9-2020 συνεδρίασή του, με 

θέμα ΗΔ Νο 4: «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή & Ανάθεση καθηκόντων», (με ΑΔΑ: 9Υ7Λ469ΗΚΜ-ΨΔΓ). 

27. Την Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων Πράξεων στο Πρόγραμμα του Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 προς Δυνητικούς Φορείς Υλοποίησης με Κωδικό 

Πρόσκλησης 3740 στο ΟΠΣ (αρ. πρωτ. 1345/ΚΑΠΕ, 23/09/2020, ΑΔΑ: ΨΧΞΠ469ΗΚΜ-Ψ2Κ). 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

εξειδικευμένους επιστήμονες, που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Παραρτήματος Β του 

παρόντος, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 

για τις παρακάτω πέντε (5) θέσεις Εξωτερικών Συνεργατών: 

 

Κωδικός  Θέσης Τίτλος Θέσης Συνολική Αμοιβή/ 

Αξιολόγηση (ευρώ)  

ΧΜ ΕΟΧ ΑΝΕΞ5 Πενταμελής Ομάδα Ανεξάρτητων Αξιολογητών 300,00€+ΦΠΑ 

 

 

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι: 

 η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020  και ώρα 14.00.  

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, εφεξής ΚΑΠΕ, ως Διαχειριστής Προγράμματος 

(Programme Operator) του ΧΜ ΕΟΧ 2014–2021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου)/GR Energy στη Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, 

Ενεργειακή Ασφάλεια», συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000€, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τις 

χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 75% (7.500.000€) και από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 25% (2.500.000€), ενδιαφέρεται να καταρτίσει 

Ομάδα Ανεξάρτητων Αξιολογητών για την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων Φορέων Υλοποίησης. 
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Η Ομάδα Ανεξάρτητων Αξιολογητών θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη και θα συμβάλλει στην αξιολόγηση 

των Προτάσεων στο πλαίσιο του Σταδίου Β της Ανοιχτής Πρόσκλησης για την υποβολή Προτάσεων Πράξεων 

στο Πρόγραμμα του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 προς Δυνητικούς Φορείς Υλοποίησης με Κωδικό Πρόσκλησης 3740 

στο ΟΠΣ (αρ. πρωτ. 1097/ΚΑΠΕ, 22/07/2020, ΑΔΑ: 6Ξ8Ξ469ΗΚΜ-4ΛΔ), και της σχετικής 1ης Τροποποίησης 

(αρ. πρωτ. 1345/ΚΑΠΕ, 23/09/2020, ΑΔΑ: ΨΧΞΠ469ΗΚΜ-Ψ2Κ).   

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα είναι  ορισμένης χρονικής διάρκειας: από την ημερομηνία υπογραφής της 

εκάστοτε σύμβασης από τους συμβαλλομένους έως την ολοκλήρωση του Σταδίου Β της Αξιολόγησης της 

παραπάνω πρόσκλησης του GR-Energy. 

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του Προγράμματος GR-Energy ΧΜ-

ΕΟΧ 2014-2020 και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΚΑΠΕ. Η παρούσα διαδικασία 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δεν είναι διαγωνιστική και 

συνεπώς η επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Το 

ΚΑΠΕ διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της εφόσον ο/η 

αντισυμβαλλόμενος/η δεν εκτελεί το έργο που του/της έχει ανατεθεί. 

Το συνολικό τίμημα (αμοιβή) για την εκτέλεση του έργου της Ομάδας Ανεξάρτητων Αξιολογητών, όπως 

αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα,  αντιστοιχεί στο έργο που θα υλοποιηθεί  από τους επιλεγέντες από την 

υπογραφή της «σύμβασης μίσθωσης έργου» έως την ολοκλήρωση του Σταδίου Β της Αξιολόγησης της 

παραπάνω πρόσκλησης του GR-Energy και ανάλογα με τον αριθμό των Προτάσεων Πράξεων που θα 

αξιολογήσουν.  

Για τον καθένα, στο συνολικό τίμημα θα συμπεριλαμβάνεται κάθε νόμιμη επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου 

και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και όλοι οι φόροι και η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά 

του/της ασφαλισμένου/ης και του εργοδότη εφόσον απαιτείται. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε 

να απευθύνεστε στο Διαχειριστή Προγράμματος ΚΑΠΕ, e-mail: xm-eox@cres.gr, υπόψη του Συντονιστή (Δρ. 

Κωνσταντίνου Πατλιτζιάνα, τηλ. 2106603300). 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν τα 

Παραρτήματα A έως Ε, αναρτάται:  

α) στο διαδικτυακό τόπο του ΚΑΠΕ (www.cres.gr) 

 

  Ο Γενικός Διευθυντής ΚΑΠΕ 

 

Δρ Λ. Πυργιώτης, 
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Συνημμένα:  

Παράρτημα Α: Περιγραφή του Προγράμματος GR-Energy του ΧΜ-ΕΟΧ2014-2020 

Παράρτημα Β: Όροι Συμμετοχής - Αντικείμενο  

Παράρτημα Γ: Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  

Παράρτημα Δ: Διενέργεια Διαδικασίας – Αξιολόγηση Αιτήσεων / Προτάσεων  

Παράρτημα Ε: Σύναψη Σύμβασης  Μίσθωσης Έργου – Απασχόληση 

Παράρτημα Ζ: Υπεύθυνη Δήλωση για τα Μέλη της Ομάδας Ανεξάρτητων Αξιολογητων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GR-Energy του ΧΜ ΕΟΧ 

2014-21 

Το Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, 

Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια», 

συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000€, συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 75% (7.500.000€) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της 

Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 25% (2.500.000€).  

Οι προτεινόμενες Πράξεις του Προγράμματος θα πρέπει να συμβάλουν στους γενικούς στόχους του ΧΜ ΕΟΧ 

2014-2021 που είναι οι ακόλουθοι: 

 να ελαττωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες εντός του ΕΟΧ, 

 να ισχυροποιηθούν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των Δωρητών Xωρών και των Ωφελούμενων Χωρών. 

Το πρόγραμμα συμβάλλει στην υλοποίηση επιδεικτικών πράξεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και 

βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ) στην χώρα μας, ως πυλώνας πράσινης ανάπτυξης, στο 

πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών υποχρεώσεών μας. Επίσης, επιδιώκει την άμβλυνση των κοινωνικών 

και οικονομικών ανισοτήτων και την ενίσχυση των διμερών συνεργασιών των κρατών-μελών στο χώρο των 

ΑΠΕ και της ΕΑ .  

Ο στόχος του Προγράμματος «GR-Energy» για την Ελλάδα είναι "ενέργεια χαμηλότερης έντασης άνθρακα και 

αυξημένη ασφάλεια εφοδιασμού" και θα επιτευχθεί μέσω του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου 

αντίκτυπου των αποτελεσμάτων του προγράμματος στους ενδιαφερόμενους και στις ομάδες στόχους. Το 

κύριο αποτέλεσμα του προγράμματος είναι η "βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας". Συγκεκριμένα, τα 

έργα του "GR-Energy" θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO2, στη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας, στην αύξηση της παραγωγής ενέργειάς από ανανεώσιμες πηγές, στην αύξηση των θέσεων 

εργασίας και στη βελτίωση της δυναμικής των τοπικών κοινοτήτων. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει 

να υποστηρίζουν καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της παραγωγής ΑΠΕ και των παρεμβάσεων ΕΑ στις 

δημόσιες κοινωνικές υποδομές. 

Απώτερος σκοπός είναι η προώθηση και ουσιαστική συμβολή στην υλοποίηση ενός πλαισίου ισόρροπης 

ανάπτυξης, που δημιουργεί δυνατότητες μεγάλης προστιθέμενης αξίας και προοπτικές στην τοπική 

οικονομία, την εξοικείωση των κατοίκων με τις πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης και την βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. 

Περισσότερες Πληροφορίες για το Πρόγραμμα στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://eeares.cres.gr/ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B:  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

B.1. Γενικοί όροι συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Για τους πολίτες 

των κρατών της Ε.Ε. απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται από 

πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της 

θέσης που επιλέγουν.  

3. Να μην έχουν συνάψει Σύμβαση Εργασίας με οποιοδήποτε φορέα του δημοσίου ή του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα.  

4. Να μην έχουν κώλυμα υπογραφής σύμβασης μίσθωσης έργου, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας 

υποβολής της αίτησης, ούτε κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, ήτοι: 

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή 

ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία 

περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για 

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής. 

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο 

(αρ.43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό 

έχει παραγραφεί. 

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση αυτή. 

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του 

δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της 

σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει 

πενταετία από την απόλυση. 

5. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

αναγνώρισης και ισοτιμίας τους στην περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.  
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6. Να μην έχουν ή να μην προκύπτει οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση εμπλοκή για την προετοιμασία 

προτάσεων στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης του ΚΑΠΕ για το Πρόγραμμα GR-Energy. 

 

Β2. Αντικείμενο Σύμβασης – Ειδικοί Όροι συμμετοχής  

Παραδοτέα:  

Τα παραδοτέα συνίστανται στην υποβολή Εντύπου Αξιολόγησης της Φάσης Β της Ανοιχτής Πρόσκλησης του 

ΚΑΠΕ (σχετικό 25) για κάθε Πράξη που θα αναλαμβάνουν σύμφωνα με τους Κανόνες του Προγράμματος 

(Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΧΜ ΕΟΧ 2014-21 (ΦΕΚ B’ 526/19.2.2020) και εξειδίκευση Συστήματος 

του Προγράμματος). 

 

Διάρκεια  σύμβασης: 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης από τους συμβαλλομένους έως την έως την ολοκλήρωση του 

Σταδίου Β της Αξιολόγησης της Ανοιχτής Πρόσκλησης του GR-Energy (σχετικό 25) και ανάλογα με τον αριθμό 

των Πράξεων που θα ασχοληθούν.  

 

Τίμημα σύμβασης: 

Το συνολικό τίμημα (αμοιβή)  ορίζεται  σε 300,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. / ανά Πρόταση 

Αξιολόγησης. Στο συνολικό τίμημα συμπεριλαμβάνεται κάθε νόμιμη επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του 

Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και όλοι οι φόροι και η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά του/της 

ασφαλισμένου/ασφαλισμένης και του εργοδότη εφόσον απαιτείται. 

 

Τόπος εκτέλεσης έργου: 

Ο/η επιλεγείς/επιλεγείσα υποψήφιος/α θα εκτελεί το αντικείμενο της σύμβασης  στην Αθήνα, στις 

εγκαταστάσεις που θα του/της υποδείξει το ΚΑΠΕ. Στην αμοιβή του δε συμπεριλαμβάνονται κόστη 

μετακίνησης ή διαμονής.  

 

Ειδικοί όροι συμμετοχής: 

Απαιτούμενα προσόντα 

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει το σύνολο των παρακάτω ελάχιστων 

απαιτούμενων προσόντων:  
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1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πολυτεχνείο, 

Πανεπιστήμιο, ή ισότιμο τίτλο Τμήματος Πανεπιστημιακής / Πολυτεχνικής Σχολής του Εξωτερικού, νόμιμα 

αναγνωρισμένου από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο. 

2. Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

3. Οκταετής (8) Επαγγελματική Εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία (10), με 

εξειδίκευση στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  

4. Εμπειρία αξιολόγησης. Τεκμηριωμένη εμπειρία σε αξιολογήσεις επιχορηγούμενων και λοιπών 

επενδύσεων, εμπειρία στη σύνταξη σχετικών μελετών σε όλες τις τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας 

και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

 

Επιθυμητά προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν): 

 Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό Δίπλωμα σε συναφή θέματα. 

 Πιστοποιητικό Κατάρτισης υποψηφίου σε αντικείμενα σχετικά με την αξιολόγηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Γ1. Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» (βάσει του 

υποδείγματος στο τέλος του παρόντος Παραρτήματος Γ.3)  και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική 

συνέντευξη. Η «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» με συνημμένα σε αυτή όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα Γ.2 κατωτέρω, εσωκλείεται εντός σφραγισμένου 

φακέλου. 

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020  και ώρα 14.00.  

Οι αιτήσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να μη φέρουν 

ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Επίσης, πρέπει να είναι υπογεγραμμένες. Αποκλίσεις από 

τους υποχρεωτικούς όρους της πρόσκλησης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των αιτήσεων. 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς/ές 

πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στη Γραμματεία του ΚΑΠΕ:  

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(ΚΑΠΕ), Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  

19χλμ Λεωφ. Μαραθώνος (Ισόγειο), 19009, Πικέρμι Αττικής 

Υπόψη Δρ Κωνσταντίνου Πατλιτζιάνα, Τηλ. 2106603300 

Στο εξωτερικό μέρος του σφραγισμένου φακέλου της αίτησης θα αναγράφονται ευκρινώς ο τίτλος της 

αίτησης τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας, καθώς και η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ»: 

Προς: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) – Διεύθυνση 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

του/της (Όνομα, Επίθετο, ΑΦΜ, Διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, email) 

για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου  «ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021 

(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΧΩΡΟY) / “GR-Energy” 

(ΧΜ-ΕΟΧ 2014-2020)»  

 «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ» 
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Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων. Η νέα αίτηση 

πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει στο εξωτερικό μέρος του σφραγισμένου φακέλου υποβολής της και επί 

του νέου εντύπου «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» με μεγάλα γράμματα «ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ή 

«ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ» αντίστοιχα. 

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν και θα παραληφθούν από το 

ΚΑΠΕ, με ευθύνη του υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

αιτήσεων. Αιτήσεις, που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται από το ΚΑΠΕ μετά την καταληκτική ημερομηνία 

είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν αξιολογούνται. 

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, το ΚΑΠΕ ουδεμία ευθύνη φέρει 

για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των αιτήσεων που θα αποσταλούν.  

 

Γ2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Οι υποψήφιοι/ες επισυνάπτουν στην «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» (βάση του υποδείγματος στο 

τέλος του παρόντος Παραρτήματος Γ) και επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

 Αίτηση Συμμετοχής στην Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή της Ομάδας Ανεξάρτητων Αξιολογικών 

 Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι: 

 Τα στοιχεία του Βιογραφικού που κατατίθεται είναι αληθή. 

 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα. 

 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της κλοπής, 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας και δωροδοκίας. 

 Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, όπως για απιστία περί 

την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος.  

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει ποινικό μητρώο, εάν αυτό ζητηθεί από το ΚΑΠΕ. 

 Δεν έχει καμία σχέση εργασίας με τους Δικαιούχους που θα υποβάλουν προτάσεις στα πλαίσια της 

Πρόσκλησης και δεν έχει συμμετάσχει  με οποιοδήποτε τρόπο στη σύνταξη πρότασης ή στη 

διεξαγωγή μετρήσεων που θα υποβληθούν. Συνεπώς δεν είμαι μέλος του Διαχειριστή του 

Προγράμματος και την Επιτελική Ομάδα Επιλογής του Προγράμματος. 
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 Αποδέχεται τους όρους και τη διαδικασία κατάρτισης της Ομάδας Ανεξάρτητων Αξιολογητών 

σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. 

 Δήλωση Ανεξάρτητου Αξιολογητή περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων προς το ΚΑΠΕ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ). 
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Γ3. Υποδείγματα  

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 

του ΚΑΠΕ για το 

Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου) / GR Energy. 

Ημερομηνία: …/…/…. 

Παρακαλώ για την συμμετοχή μου στην Ομάδα Ανεξάρτητων Αξιολογητών του φορέα σας για την αξιολόγηση των προτάσεων των 

υποψήφιων Δικαιούχων για το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) 

/GR Energy. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

ΟΝΟΜΑ: 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 

 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

 

ΤΩΡΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Οδός:                                Αριθ.: 

 

Τ.Κ.                                   Πόλη: 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 

Εργασίας : 

Κινητό τηλέφωνο 

Φαξ Επικοινωνίας: 

Ε-mail : 

Α.Φ.Μ.:                         ΔΟΥ: 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Α.Π.Υ.) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ο/Η ΑΙΤ……… 

(υπογραφή) 
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ΕΝΤΥΠO ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: 

ΣΧΟΛΗ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 

ΕΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:                    -                    ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: 

ΣΧΟΛΗ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 

ΕΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:                    -                   ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: 

ΣΧΟΛΗ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: 

ΕΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:                    -                   ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ: 
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (χρονολογικά): 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ/ΘΕΣΗ/ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

   

   

   

   

   

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

   

   

   

   

   

3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 

8, παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Ε-mail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από της Διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν.1599/1986, δηλώνω ότι: 
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(4)

 

Ημερομηνία:.../.../2020 

Ο – Η Δηλών/ούσα 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 

8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 

σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Δ1. Κριτήρια Αξιολόγησης  

Η βαθμολόγηση και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια: 

Α/Α Προσόν – Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες 

Βαθμολόγησης 

1 Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών  ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2 Ελάχιστη (8 ετής) απαιτούμενη συναφής εμπειρία  ΝΑΙ/ΟΧΙ 

3 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  ΝΑΙ/ΟΧΙ  

4 Επιπλέον απαιτούμενη συναφής εμπειρία max. 200 

5 Πρόσθετα προσόντα σχετικά με το αντικείμενο του 

Προγράμματος (συναφείς Μεταπτυχιακοί τίτλοι, άλλα) 

max. 400 

6 Συνέντευξη max. 400 

                      ΣΥΝΟΛΟ: max. 1.000 

 

Η βαθμολόγηση της επιπλέον/κατά προτίμησης απαιτούμενης συναφούς εμπειρίας και των πρόσθετων 

προσόντων, διαφοροποιείται ανά θέση. 

Διευκρινίσεις: 

1. Τα προσόντα ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο, πρέπει να υφίστανται κατά την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

2. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα (δηλαδή τα κριτήρια 

με βαθμολόγηση ΝΑΙ/ΟΧΙ) της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. Ελλιπείς αιτήσεις δε 

θα ληφθούν υπ’ όψη. 
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3. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση πρότασης, είτε στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν 

τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν 

θα μοριοδοτηθούν/βαθμολογηθούν  για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

4. Στην περίπτωση υποβολής τίτλου σπουδών για την πιστοποίηση συνεκτιμώμενου προσόντος, ο 

οποίος έχει χορηγηθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής και δε συνοδεύεται από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά αναγνώρισης  ισοτιμίας, η αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης δεν απορρίπτεται 

αλλά δε βαθμολογείται το συγκεκριμένο συνεκτιμώμενο προσόν. 

5. Η κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, θεωρείται ότι καλύπτεται και όταν ο/η υποψήφιος/α 

διαθέτει μόνο αντίστοιχο διδακτορικό τίτλο σπουδών. 

6. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου 

στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με τη 

ζητούμενη εμπειρία. Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας 

που ορίζεται από την προκήρυξη ως απαιτούμενο τυπικό προσόν, βαθμολογείται επίσης και η 

επιπλέον εμπειρία που διαθέτουν οι υποψήφιοι, για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό 

διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του μέγιστου αριθμού μηνών επιπλέον εμπειρίας του 

βαθμολογούμενου κριτηρίου. 

7. Η εμπειρία που δηλώνει ο υποψήφιος, μπορεί να καλύπτει ταυτόχρονα περισσότερα τους ενός 

κριτήρια (π.χ. κριτήριο εμπειρίας σε ευρωπαϊκά έργα και κριτήριο εμπειρίας σε συναφή θέση 

εργασίας). Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος εμπειρίας μπορεί να προσμετρηθεί σε κάθε κριτήριο. 

8. Υπολογισμός της εμπειρίας: 

 Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται 

από την πρόσκληση. 

 Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο/η κάθε υποψήφιος/α πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που 

προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 

 Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των 

πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25). 

 Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία, πλην ΙΚΑ, π.χ. ταμείο ΟΑΕΕ, όταν δεν προκύπτουν 

σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου 

των χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας δια του 30 και λαμβάνοντας το 

ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει. 
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 Τονίζεται ότι, όταν με την πρόσκληση ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς 

όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να 

προκύπτει η εξειδικευμένη, κατά περίπτωση, εμπειρία και η διάρκεια της. 

9. Στην περίπτωση που υποψήφιος/α συγκεντρώσει λιγότερες από 150 μονάδες στο στάδιο της 

συνέντευξης αποκλείεται και η αίτηση του/της  απορρίπτεται. 

10. Από τις αιτήσεις/προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα αναφερόμενα, 

επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τους 

επιλεγέντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας. 

 

 

Δ2. Αξιολόγηση Προτάσεων 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται με ευθύνη του ΚΑΠΕ. Η αξιολόγηση των υποψηφίων 

Αξιολογητών διενεργείται από  τριμελές (3) Κλιμάκιο / Επιτροπή Διαχείρισης της Ομάδας Ανεξάρτητων 

Αξιολογητών /Μητρώου το οποίο και εισηγείται σχετικώς στον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος προβαίνει στην 

δημοσιοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων.  

Το Κλιμάκιο / Επιτροπή θα προβεί στον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων και των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών και θα καταρτίσει κατάλογο των υποψηφίων που θα πληρούν τους όρους συμμετοχής 

στην πρόσκληση και θα γίνουν δεκτοί στη διαδικασία αξιολόγησης που θα ακολουθήσει. Στη συνέχεια, η 

Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των απαιτούμενων και πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων και 

στη βαθμολόγηση αυτών.  

Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν από την Επιτροπή για συνέντευξη ώστε να παράσχουν εξηγήσεις-

διευκρινίσεις επί των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και προσόντων τους. Η ενδεχόμενη συνέντευξη 

θα έχει ως στόχο τη διερεύνηση επιπρόσθετων στοιχείων.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή θα καταρτίσει «τελικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων» στον οποίο θα 

παρουσιάζεται η σειρά προτεραιότητας για κάθε θέση, βάσει της συνολικής βαθμολογίας (άθροισμα 

βαθμού από τον «πίνακα βαθμολογίας προσόντων» και από τη πιθανή συνέντευξη – εφόσον κριθεί 

απαραίτητο).  

Τέλος, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης, με πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη 

αιτιολογία σε σχέση με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων για τη θέση. 
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Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια 

της εμπειρίας και αν αυτές συμπίπτουν, τότε λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών. Αν 

εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των 

ισοβαθμούντων, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση με ενημέρωση των ισοβαθμούντων 

υποψηφίων, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων. 

 

Δ3. Ανάρτηση Αποτελεσμάτων - Ενστάσεις 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στον ιστότοπο του Προγράμματος (http://eeares.cres.gr). 

Επί των αποτελεσμάτων (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία να 

υποβάλουν ενστάσεις απευθείας στο ΚΑΠΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών 

από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων ιστότοπο του ΚΑΠΕ 

(www.cres.gr). Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως 

εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή. Η 

ένσταση επιτρέπεται για λόγους σχετικούς με τη νομιμότητα των διαδικασιών και όχι για την ουσιαστική 

εκτίμηση του Κλιμακίου / Επιτροπής Διαχείρισης της Ομάδας Ανεξάρτητων Αξιολογητών .  

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή με 

αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφορέα (courier) απευθείας στο ΚΑΠΕ, η οποία πάντως θα 

πρέπει να παραληφθεί με ευθύνη του ενιστάμενου, εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) εργασίμων 

ημερών. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην 

αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται.  

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της ένστασης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:  

ΕΝΣΤΑΣΗ  

του/της (Όνομα, Επίθετο, ΑΦΜ, Διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, email, Δ/νση) 

για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

στο πλαίσιο του έργου  «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΧΩΡΟY) / “GR-Energy” (ΧΜ-ΕΟΧ 2014-2020) 

 

Η ενστάσεις θα εξεταστούν εντός 5 ημερών από Επιτροπή  Ενστάσεων που θα οριστεί. 
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Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους, 

κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 

45/9.3.1999), εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και 

υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

Δ4. Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων  

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που αφορούν τους/τις υποψηφίους/ες και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά 

που καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής του/της υποψηφίου/ας 

για την προκηρυσσόμενη θέση και για την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ –ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 

επιλεγέντες υποψηφίους  οι οποίοι θα κληθούν  να υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, σε ορισμένο 

τόπο και εντός ορισμένης προθεσμίας. 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να προσκομίσει στο ΚΑΠΕ αντίγραφο του ποινικού του/της 

μητρώου και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και των όποιων μεταβολών της. 

Στην περίπτωση που ο/ η επιλεγείς/είσαι υποψήφιος/α δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της 

σύμβασης ή δεν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα ή παραιτηθεί εγγράφως από κάθε δικαίωμα του/της, 

καλείται ο/η επόμενος/η στη σειρά κατάταξης υποψήφιος/α να υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου.  

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα είναι  ορισμένης χρονικής διάρκειας: από την ημερομηνία υπογραφής της 

εκάστοτε σύμβασης από τους συμβαλλομένους έως την έως την ολοκλήρωση του Σταδίου Β της 

Αξιολόγησης της παραπάνω πρόσκλησης του GR-Energy.  

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στο πλαίσιο και τις δυνατότητες του Προγράμματος GR-Energy, η 

παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης ή/και επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 

της.  

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του Προγράμματος GR-Energy του 

ΧΜ-ΕΟΧ 2014-2020 και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΚΑΠΕ. Η παρούσα διαδικασία 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δεν είναι διαγωνιστική και 

συνεπώς η επιλογή αντισυμβαλλόμενων έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».  

Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος/η εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του/της σύμφωνα με τους 

όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, το ΚΑΠΕ δύναται να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως 

και να προβεί σε αντικατάστασή του/της με τον/την επόμενο/η κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο/α, χωρίς 

περαιτέρω διαδικασία, ή να προβεί σε νέα διαδικασία επιλογής. Αντιστοίχως αναπληρώνεται ο/η 

αντισυμβαλλόμενος/η που τυχόν αποχωρήσει πριν από τη λήξη της σύμβασής. Το αποτέλεσμα της 

εργασίας ανήκει στο ΚΑΠΕ. 

Τέλος, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το Πρόγραμμα GR-Energy 

του ΧΜ ΟΕΧ 2014-21 χρηματοδότηση, το ΚΑΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με δήλωση διακοπής και 

αζημίως την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης  έργου.  

Για την απασχόληση του επιλεχθέντος υποψηφίου  ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: 
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 Ο/η επιλεχθείς/είσα θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τα μέλη της Επιτελικής Ομάδας του 

GR-Energy  και ειδικότερα τον Υπεύθυνο Προγράμματος και τον Συντονιστή.  

 Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποχρεούται να υποβάλλει τα καθορισμένα Παραδοτέα. Ο Συντονιστής του 

Προγράμματος παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί –είτε ολικά είτε κατά τμήματα– την ποιοτική και 

ποσοτική εκτέλεση του έργου των Μελών της Ομάδας των Ανεξάρτητων Αξιολογητών, και εισηγείται 

προς τον Υπεύθυνο Προγράμματος την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του.  

 Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο 

εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του Έργου, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού 

υπολοίπου στο Έργο, μετά από πιστοποίηση και εντολή του επιφορτισμένου με την παρακολούθηση 

του Έργου στελέχους και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(ΆΡΘΡΟ 8 Ν. 1599/1986) 

 

Α. ΡΗΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 

Β. ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ –ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ . 

Γ. ΡΗΤΡΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ     

    ΔΙΑΜΟΝΗΣ. 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986(3), δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι: 
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 Α. ΡΗΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 

Ενημερώθηκα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (ΚΑΠΕ) και παρέχω τη συγκατάθεσή μου ειδικώς 

και ελευθέρως για την εκ μέρους του ΚΑΠΕ συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και 

επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, των προσωπικών 

δεδομένων μου, τα οποία δηλώνονται στην Αίτηση Συμμετοχής στην Πρόσκληση του ΚΑΠΕ για 

την Συγκρότηση της Ανεξάρτητης Ομάδας Αξιολογητών με σκοπό την συμβολή στην αξιολόγηση 

προς ένταξη προτάσεων στο πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου)/ GR Energy, στο οποίο υπέβαλα Αίτηση και αποκλειστικά για 

τους σκοπούς υλοποίησης της αξιολόγησης και των οποίων προσωπικών δεδομένων αποδέκτης θα 

είναι και θα τα επεξεργάζεται το ΚΑΠΕ, για τον σκοπό αυτό. 

Τα αναφερόμενα  στα προσκομισθέντα έγγραφα στοιχεία μου είναι ορθά, πλήρη και αληθή, 

ενημερώθηκα δε για την υποχρέωσή μου να ενημερώνω έγκαιρα  το ΚΑΠΕ για κάθε τυχόν 

μεταβολή των στοιχείων μου. 

Ενημερώθηκα ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 έχω τα ακόλουθα δικαιώματα:  

1.Δικαίωμα πρόσβασης : 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 

υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες πληροφορίες: α)  τους σκοπούς της επεξεργασίας, β)  

τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γ)  τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 

αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, δ)  εάν 

είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, ε)  την 

ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω 

επεξεργασία, στ)  το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ζ)  όταν τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη 
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πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, η)  την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης 

αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις 

που πραγματοποιείται τέτοια, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, 

καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το 

υποκείμενο των δεδομένων. 

2. Δικαίωμα διόρθωσης: 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που το αφορούν.  

3. Δικαίωμα διαγραφής: 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 

διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: α)  

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για 

τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, β)  τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, γ)  τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του εθνικού ή του 

ενωσιακού δικαίου.  

4. Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: 

Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον 

περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α)  η ακρίβεια των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα 

που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, β)  η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων 

αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ' αυτής, τον 

περιορισμό της χρήσης τους, γ)  ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται 
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από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών 

αξιώσεων.  

5. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, 

κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα 

να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, το 

υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι 

τεχνικά εφικτό. Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων ασκείται με την επιφύλαξη του 

δικαιώματος διαγραφής. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι 

απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την 

άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

 

6. Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(ΑΠΔΠΧ): 

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, κάθε υποκείμενο των 

δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ, εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά, παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. 

ΚΑΠΕ: Υπεύθυνη κα Κ. Μπεχράκη, Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, ΤΗΛ:210 6603224. 

Το ΚΑΠΕ διατηρεί στο Αρχείο του τα προσωπικά μου δεδομένα για τον απολύτως απαραίτητο 

χρόνο, που προβλέπεται στο ως άνω Πρόγραμμα, στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου του και 

μοναδικοί αποδέκτες αυτών μπορούν να είναι μόνο τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και οι νόμιμοι 

αποδέκτες, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.   

 

Β.  ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ –ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ: 

α) Αναλαμβάνω την υποχρέωση να λάβω όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του 

εμπιστευτικού και απόρρητου χαρακτήρα των πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση μου. 
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β) Δεν θα αναπαράγω καθ’ οιονδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει τις προαναφερθείσες 

πληροφορίες, δεν θα αποκαλύπτω σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε θα κάνω χρήση με οποιονδήποτε 

τρόπο, οποιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου σχετικών με τις δραστηριότητες του ΚΑΠΕ, τις 

εργασίες, τις επιστημονικές γνώσεις και αποτελέσματα διοικητικές και οικονομικές μεθόδους και 

πρακτικές, οικονομικά στοιχεία, καταλόγους πελατών, πολιτική, και υποθέσεις του ΚΑΠΕ, ή 

οποιουδήποτε πελάτη του, προσωπικά δεδομένα τρίτων, πελατών του Κέντρου, προστατευόμενα 

κατά τον Ν.2472/1997 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που περιήλθαν σε γνώση μου 

υπό την ιδιότητά μου ως αξιολογητή ή άλλως, και θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια για να 

εμποδίσω την περιέλευση τέτοιων πληροφοριών σε τρίτους. 

γ) Κατά τη λήξη της απασχόλησής μου στο ΚΑΠΕ, για οποιοδήποτε λόγο, θα επιστρέψω αμέσως 

στην τελευταία, χωρίς ανάγκη όχλησης ή άλλης ενέργειας από μέρους της, οποιαδήποτε 

αλληλογραφία, έγγραφα, υπομνήματα, σημειώσεις, αρχεία, αναφορές, φακέλους, προδιαγραφές, 

έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα που ανήκουν στο ΚΑΠΕ, που βρίσκονται τυχόν στην 

κατοχή μου ή υπό τον έλεγχό μου, μαζί με όποια τυχόν αντίγραφα των ανωτέρω. 

δ) Θα τηρήσω απόρρητες τις πληροφορίες που μου χορηγήθηκαν σε εμπιστευτική βάση για όλο το 

χρονικό διάστημα που διαθέτω πρόσβαση σε αυτές 

ε) Αποδέχομαι στο πλαίσιο των αρχών εμπιστευτικότητας και ανεξαρτησίας και βεβαιώνω τη μη 

συμμετοχή μου, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, στην κατάρτιση και υλοποίηση των προτάσεων που θα 

εγκριθούν στα πλαίσια του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου)/ GR Energy και δηλώνω ότι δεν υφίσταται κανένα ασυμβίβαστο 

της ιδιότητας μου ως αξιολογητής και ούτε τίθεται  ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων με τα 

συμφέροντα των δυνητικών τελικών δικαιούχων, των οποίων τις αιτήσεις ενδέχεται να κληθώ να 

ελέγξω με την εν λόγω ιδιότητά μου. 

 

Γ.  ΡΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: 

Αποδέχομαι ότι τα έξοδα μεταφοράς μου προς και από το χώρο διεξαγωγής των αξιολογήσεων του 

Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου) / GR Energy, καθώς και τα έξοδα διαμονής μου, θα βαρύνουν αποκλειστικά εμένα, 
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παραιτούμενος/η από κάθε αξίωση για κάλυψη σχετικής αποζημίωσης από το Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 

 

Η παρούσα Δήλωση συνετάγη εις διπλούν (2) και το ΚΑΠΕ και ο Δηλών/Δηλούσα έλαβαν από 

ένα (1) πρωτότυπο. 

 

 

 

Ο /Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

Ημερομηνία: 

 

Υπογραφή: 

 

ΑΔΑ: Ω882469ΗΚΜ-ΛΡ7




