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Θέµα: Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου
Αξιολογητών για το Πρόγραµµα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές
“Κοινότητες” – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης».
Σχετικά:

α) Η µε αριθµ. πρωτ. 34/23.02.2012 ΕΦ∆ ΚΑΠΕ Πρόσκληση Υποβολής
Προτάσεων (Κωδ. Πρόσκλησης ΚΑΠΕ-12403)
β) Η Απόφαση του ∆.Σ. του ΚΑΠΕ που ελήφθη κατά την 287
Συνεδρίαση του ∆.Σ. στις 02.05.2012 για την έγκριση Προκήρυξης
Ανοιχτής Πρόσκλησης, για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών.

1. ΓΕΝΙΚΑ
Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας, εφεξής ΚΑΠΕ,
ως Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης για την κατηγορία Πράξεων «Πράσινες
Αγροτικές και Νησιωτικές “Κοινότητες” – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», το οποίο
συγχρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και το Ταµείο Συνοχής, ενδιαφέρεται να
καταρτίσει Μητρώο Αξιολογητών για την αξιολόγηση των προτάσεων των
υποψήφιων δικαιούχων.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Συνοχής

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Περιγραφή και πληροφοριακό υλικό του προγράµµατος µπορούν να βρουν οι
ενδιαφερόµενοι στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ (www.cres.gr). Περιγραφή του
ΕΠΠΕΡΑΑ µπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα www.epperaa.gr και στην
ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2007-2013 (www.espa.gr).

2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που
διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:
α) Υποχρεωτικά προσόντα:
1. Πτυχίο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ελληνικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή
ισότιµο τίτλο Τµήµατος Πολυτεχνικής
/ Πανεπιστηµιακής Σχολής του
Εξωτερικού, νόµιµα αναγνωρισµένου από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο.
και
2. Πενταετή Επαγγελµατική εµπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία
δεκαετία, σε µια ή περισσότερες από τις παρακάτω θεµατικές ενότητες:
•

Θεµατική Ενότητα 1: Τεχνολογίες ΑΠΕ.

•

Θεµατική Ενότητα 2: Τεχνολογίες ΕΞΕΝ.

•

Θεµατική Ενότητα 3: ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων.

•

Θεµατική Ενότητα 4: ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων.

•

Θεµατική Ενότητα 5: Ενεργειακό Ισοζύγιο – Ενεργειακός Σχεδιασµός.

β) Επιθυµητά-µη υποχρεωτικά προσόντα:
•

Εµπειρία Αξιολόγησης. Ειδικότερα είναι επιθυµητή τεκµηριωµένη εµπειρία
σε αξιολογήσεις επιχορηγούµενων επενδύσεων, εµπειρία στη σύνταξη
σχετικών µελετών ή/και ελέγχου επενδύσεων στις προαναφερόµενες
θεµατικές ενότητες.

•

Μεταπτυχιακό/∆ιδακτορικό
περιοχές.

•

Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριµένο κατάλογο Αξιολογητών.

•

Πιστοποιητικό Κατάρτισης υποψηφίου σε αντικείµενα σχετικά µε την
αξιολόγηση.

∆ίπλωµα

σε

συναφή
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3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανακτήσουν τα έντυπα υποβολής από τον
ιστότοπο του ΚΑΠΕ (www.cres.gr).
Οι συµπληρωµένες αιτήσεις και τα συνηµµένα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση prasines_koinothtes@cres.gr. Μόνο στην περίπτωση αδυναµίας
ηλεκτρονικής υποβολής κατατίθενται σε έντυπη µορφή ιδιοχείρως ή
ταχυδροµικά ή µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση 19ο χλµ Λεωφ.
Μαραθώνος, Τ.Κ. 19009, Πικέρµι Αττικής.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται µε ευθύνη του ΚΑΠΕ. Η
ένταξη στο Μητρώο των υποψηφίων που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις
είναι υποχρεωτική. Η κατάταξη όσων ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών
(πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα
Πρόσκληση), θα προκύψει από κλήρωση. Η κλήρωση είναι δηµόσια,
διενεργείται από τον ΕΦ∆ ΚΑΠΕ και διεξάγεται από υπάλληλο του ΕΦ∆ ΚΑΠΕ,
που κατέχει θέση ευθύνης, παρουσία δύο (2) ακόµη υπαλλήλων της ίδιας
οργανικής µονάδας.
Ο χρόνος και ο τόπος της διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται
τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες νωρίτερα, µε ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης
στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ.
Η κλήρωση για τις λίστες κατάταξης µεταξύ εκείνων που πληρούν τις νόµιµες
προϋποθέσεις συµµετοχής θα υλοποιηθεί µε επιλογή συγκεκριµένου κλήρου.
Από την κλήρωση αυτή διεξάγεται ο απαιτούµενος αριθµός αξιολογητών και
τα κληρωθέντα µέλη αναγράφονται σε πίνακα, κατά τη σειρά κλήρωσης τους.
Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας µονάδας ειδοποιούνται αµελλητί
για την επιλογή τους οι αξιολογητές.
Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσµατά της συντάσσεται σχετικό
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τρεις (3), κατά τα ανωτέρω,
υπαλλήλους. Το πρακτικό αυτό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της πράξης επιλογής του κάθε αξιολογητή.
Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 2η Ιουλίου 2012
και ώρα 14:00.

4. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την υποβολή υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν:
Αίτηση εγγραφής στο µητρώο Αξιολογητών, µε συµπληρωµένα τα συνηµµένα:
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•

Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

•

Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα.

•

∆ήλωση Αξιολογητή περί επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων προς
το ΚΑΠΕ.

•

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

Τα στοιχεία του Βιογραφικού που καταθέτω είναι αληθή.

o

∆εν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
αδίκηµα.

o

∆εν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας και δωροδοκίας.

o

∆εν έχω καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική
διαγωγή του, όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση
καθήκοντος.

o

Αναλαµβάνω την υποχρέωση να προσκοµίσω ποινικό µητρώο, εάν
αυτό ζητηθεί από το ΚΑΠΕ.

o

∆εν έχω καµία σχέση εργασίας µε τους ∆ικαιούχους που θα
υποβάλουν προτάσεις. Επίσης, δεν έχω συµµετάσχει µε οποιοδήποτε
τρόπο στην σύνταξη πρότασης ή στην διεξαγωγή µετρήσεων που
θα υποβληθούν.

o

Αποδέχοµαι τους όρους και τη διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου
Αξιολογητών σύµφωνα µε την παρούσα πρόσκληση.

Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια.

5. ∆ΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τα πρόσωπα που θα ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών όταν κληθούν για
την αξιολόγηση των προτάσεων, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη
δήλωση περί των αρχών ανεξαρτησίας και εµπιστευτικότητας που θα πρέπει
να τηρήσουν.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦ∆ ΚΑΠΕ
∆Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕΡΙ∆ΗΣ
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