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Α.π.:1470         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη 
εξωτερικών συνεργατών, µε Συµβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την 
εκτέλεση Προγραµµάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. 

 

Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 
έχοντας υπόψη:  

α)Το Π.∆. Ίδρυσης του ΚΑΠΕ Π∆ 375/87, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 30 Ν.3734/2009, Τις διατάξεις του Π.∆. 375/1987 (ΦΕΚ 167 Α) 
«Ίδρυση Νοµικού Προσώπου  Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυµία «Κέντρο 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το άρθρο 30 του Ν.3734/28.1.2009 (ΦΕΚ 8 Α) «Προώθηση της 
Συµπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας, ρύθµιση 
ζητηµάτων σχετικών µε το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας και άλλες 
διατάξεις», 

β)Την υπ΄ αριθµ. ∆13/Β/Φ9.5.14/1972/29.01.2014 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ 
(ΦΕΚ  Υ.Ο.∆.∆.48/2.02.2014) σε συνδ. µε τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 δ) 
σε συνδ. µε τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.1 β) του Π.∆. 375/87,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

γ)Την ανάγκη σύναψης Συµβάσεων Έργου, για την ορθή και έγκαιρη 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΚΑΠΕ έναντι των ∆ιεθνών Οργανισµών και 
των επιστηµονικών φορέων, µε τη συµµετοχή στα εν λόγω Προγράµµατα 
εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού για την εκτέλεσή τους, τα οποία 
δεν δύνανται να υλοποιηθούν από το µόνιµο προσωπικό του Κέντρου που 
εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες αυτού, 

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

ε) Τις διατάξεις του Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση/Έλεγχος και Εφαρµογή 
Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 » 
(ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδ. µε την ΥΑ 
140//2008 (ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749 ΦΕΚ Β 540 2008): Απόφαση ένταξης πράξης 
σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά και 
κωδικοποιήθηκε µε την ΥΑ 43804/ΕΥΘΥ 2041/7-9.9.2009 (ΦΕΚ 
Β΄1957/9.9.2009), και αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω µε το άρθρο µόνον 
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της ΥΑ 5058/ΕΥΘΥ 138/2013 (ΦΕΚ Β 292/13.2.2013) και η οποία ισχύει για 
Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα ΕΣΠΑ,  

στ)Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «∆ιοικητικές 
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις», 

ζ)Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010  (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

προτίθεται να προσλάβει µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, µε 
δυνατότητα ανανέωσής της µέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραµµάτων, 
χωρίς καµία δέσµευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του 
χρόνου διάρκειας των εν λόγω Προγραµµάτων, εξειδικευµένο επιστηµονικό 
προσωπικό, µε συγκεκριµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως: 
 

Έργο : “Guiding European Policy toward a low-carbon economy. 
Modeling Energy system Development under Environmental 
And Socioeconomic constraints – MEDEAS” 
 
Κωδικός MEDEAS 12/15.1 
 
Ένας / Μία Χηµικός Μηχανικός (1 θέση)  
 
Απαιτούµενα Προσόντα: 

• Πενταετής (5) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα ΑΠΕ/ΕΞΕ 
και Τεχνικής και Οικονοµικής διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών έργων 
στους τοµείς ΑΠΕ/ΕΞΕ. 

• Γνώση του ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου στον τοµέα της ενέργειας, 
των ΑΠΕ και της ενεργειακής απόδοσης και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
µετάβασης σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα 

• Εµπειρία στη συλλογή και αξιολόγηση στατιστικών δεδοµένων που 
σχετίζονται µε την ενέργεια καθώς και στη στατιστική ανάλυση και 
ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων  

• Εµπειρία στην εκπόνηση µελετών ανάλυσης της ενεργειακής πολιτικής 
µε έµφαση στις πολιτικές µετάβασης σε µια οικονοµία χαµηλών 
εκποµπών άνθρακα 

• Εµπειρία σε µελέτες και ανάλυση της αγοράς ενέργειας 
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
• Γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων  

 
Θα συνεκτιµηθούν: 

• Η επαγγελµατική εµπειρία και εξειδίκευση σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά και 
ανταγωνιστικά έργα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, Ενεργειακής 
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Οικονοµίας, καθώς και στην ανάλυση Ενεργειακών Αγορών και 
θεµάτων Ενεργειακού Σχεδιασµού.  

• Η επαγγελµατική εµπειρία στην εφαρµογή µεθόδων και τεχνικών 
λήψεων αποφάσεων στον ενεργειακό τοµέα (µεθοδολογίες 
βελτιστοποίησης, οικονοµική ανάλυση).  

• Η κατοχή αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, στα 
ανωτέρω θέµατα.  

• Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 

 

Έργο: GIZ “Technical Assistance for renewable energies and 
energy efficiency in Greece” 
 
Κωδικός GIZ 12/15.1 
 

Ένας /Μία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών ΠΕ (1 θέση) 

 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

• ∆εκαετής (10) τουλάχιστον εµπειρία σε έργα Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας και Εξοικονόµησης Ενέργειας. 

• Εµπειρία στον προσδιορισµό του τεχνικού και οικονοµικού 

εκµεταλλεύσιµου δυναµικού για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής 

ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. 

• Εµπειρία στη στατιστική επεξεργασία δεδοµένων παραγωγής και 

κατανάλωσης ενέργειας. 

• Εφαρµογή µεθόδων µέτρησης της ενεργειακής αποδοτικότητας 

κτηρίων. 

• Εµπειρία στην ανάλυση και αξιολόγηση της ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας σε δίκτυα µέσης και υψηλής τάσης και των 

δυνατοτήτων αποθήκευσης και εξισορρόπησης του ηλεκτρικού 

συστήµατος. 

• Υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και ενηµέρωσης. 

• Γνώση θεµάτων σχετικά µε τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας της βιοµάζας. 

• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 

Θα συνεκτιµηθούν: 

• Εµπειρία στη σχεδίαση, ανάλυση και ανάπτυξη πληροφοριακών 

συστηµάτων, εφαρµογών και υπολογιστικών εργαλείων για την 

ενέργεια και το ηλεκτρικό δίκτυο. 
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• Γνώση διαδικασιών υποβολής προτάσεων και υλοποίησης ευρωπαϊκών 

και εθνικών έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης 

Ενέργειας. 

 

Έργο: «EU coordinated MEthods and procedures based on Real 

Cases for the effective implementation of policies and 

measures supporting energy efficiency in the Industry - EU-

MERCI» 

 
Κωδικός EU-MERCI 12/15.1 
 

Ένας / Μία Περιβαλλοντολόγος ΠΕ (1 θέση) 

 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

• Εξαετής (6 έτη) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην ανάπτυξη 

και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και προγραµµάτων 

ανάπτυξης και µεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέµατα Ενέργειας, ΑΠΕ, 

Εξοικονόµησης Ενέργειας και Περιβάλλοντος. 

• Επαγγελµατική εµπειρία στον τοµέα της εκπαίδευσης. 

• Εµπειρία στη συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων καθώς και στη χρήση 

βάσεων δεδοµένων σε επίπεδο data entry και reporting. 

• Εµπειρία στην τεχνική υποστήριξη, οργάνωση και διαχείριση 

προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον 

δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. 

• Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, περιβάλλον Internet, 

προγράµµατα επεξεργασίας κειµένων και εικόνων). 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας . 

 

Θα συνεκτιµηθούν: 

• Η κατοχή αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα 

ανωτέρω αντικείµενα 

• Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών (πέρα από τις προαπαιτούµενες). 

 

 

Έργο: Cheap-GSHPs – “Cheap and Efficient Application of 

Reliable Ground Source Heat Exchangers and Pumps” 

Κωδικός Cheap 12/15.1 
 

Ένας/µία Οικονοµολόγος ΠΕ µε εξειδίκευση σε θέµατα που αφορούν 

την κοινωνικοοικονοµική διάσταση των ΑΠΕ (1 θέση) 
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Απαιτούµενα Προσόντα: 

• Εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέµατα που αφορούν τις ΑΠΕ και 
πιο συγκεκριµένα τη Γεωθερµία και τις ΓΑΘ, ως προς α) τους παράγοντες 
που επηρεάζουν την ενηµέρωση / ευαισθητοποίηση του κοινού, β) την 
κοινωνική τους αποδοχή, γ) τη συµβολή τους στη βιώσιµη ανάπτυξη, δ) 
τα εµπόδια και στρατηγικές διάδοσης, ε) την επιλογή συστηµάτων και 
τεχνολογιών και στ) τη δηµιουργία απασχόλησης και άλλων 
κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων.  

• Εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη συλλογή, επεξεργασία και 
στατιστική ανάλυση δεδοµένων, καθώς και στη δηµιουργία και διανοµή 
ερωτηµατολογίων πάνω σε θέµατα που αφορούν τη Γεωθερµία και τις ΑΠΕ 
γενικότερα.    

• Εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην εκπόνηση market analysis, 
SWOT analysis και action plans πάνω στις ΑΠΕ γενικότερα και ειδικότερα 
στη Γεωθερµία.  

• Εµπειρία στην εκπόνηση τεχνοοικονοµικών µελετών, µελετών 
σκοπιµότητας και business plans σε έργα Γεωθερµίας σχετικά µε 
ηλεκτροπαραγωγή, άµεσες χρήσεις και ΓΑΘ. 

• Εµπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών και επιδεικτικών 
έργων καθώς και στην υποβολή προτάσεων (µε έµφαση στην ενότητα των 
«Impacts») στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων.   

• Γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 

Θα συνεκτιµηθούν: 

• Η καλή γνώση της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τις ΑΠΕ και 
ειδικότερα και τη Γεωθερµία και τις ΓΑΘ. 

• Η καλή γνώση της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για την 
κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιοµηχανικών σχεδίων. 

• Η καλή γνώση προγραµµάτων στατιστικής ανάλυσης (SPSS, Stata). 

• Η κατοχή σχετικών µεταπτυχιακών τίτλων σε σχετικό αντικείµενο 

• Σχετικές δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις. 

 
 

Γενικά Προσόντα Επιλογής 

 

1. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν: 

 

α) Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
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Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθµό 

επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόµενης ειδικότητας.  

 

β) Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες) ή να 

έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως 

αντιρρησίες είδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις 

της στρατολογικής νοµοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική 

κοινωνική υπηρεσία. 

 

2. Όσοι ενδιαφερόµενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά 

αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 

σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου, δεν υπόκεινται σε διαδικασία επιλογής/ 

αξιολόγησης. 

 

3. ∆εν λαµβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 

διαφερόµενους που: 

 

α) Έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,  

υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 

δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, 

καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα 

κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής. 

 

β) Έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για 

πληµµέληµα της περίπτωσης α', έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί. 

 

γ) Λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο 

χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 

 

δ) Τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό 

επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) ή και υπό τις δύο αυτές 

καταστάσεις. 

 

ε) Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώµατος. 

 

Υποβολή ∆ικαιολογητικών  
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Οι υποψήφιοι 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, δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, ε) Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι 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. 

 

Η τεκµαιρόµενη εµπειρία, επαγγελµατική ή ερευνητική, πιστοποιείται µέσω 

των παραστατικών του ταµείου στο οποίο ήταν ασφαλισµένος ο 

ενδιαφερόµενος, από τα παραστατικά προς την εφορία (εφόσον πρόκειται για 

ελεύθερο επαγγελµατία), καθώς και από βεβαίωση από την υπηρεσία ή τον 

φορέα στον οποίο αυτός απασχολούνταν στο παρελθόν. Για τα ερευνητικά 

έργα και προγράµµατα, στα οποία ο ενδιαφερόµενος συµµετείχε, 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 την 

διαδικασία επιλογής των ενδιαφεροµένων. 

Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι θα πρέπει οµοίως να υποβάλουν και Υπεύθυνη 
∆ήλωση (Ν.1599/1986) ότι τα αναφερόµενα στοιχεία είναι ακριβή και ότι 
έχουν τακτοποιηµένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. 

Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα, θα κληθούν για 
προσωπική συνέντευξη σε ηµεροµηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί 
γραπτώς ή τηλεφωνικώς. 

Οι αιτήσεις µε τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να 
αποσταλούν ταχυδροµικώς, µε συστηµένη επιστολή, από την 14η/12/2015 µε 
καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την 30/12/2015 
και ώρα 14:00 στη ∆/νση : 19ο χλµ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι 
Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, µε την ένδειξη: Αίτηση για την 
πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, µε Συµβάσεις Ανάθεσης Έργου, 
για την εκτέλεση Προγραµµάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι δεν έχουν συγκεντρώσει όλα τα 
δικαιολογητικά ή δεν έχουν προλάβει να τα αποστείλουν εγκαίρως, µπορούν 
να στείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και το βιογραφικό τους στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση : bechraki@cres.gr έως την 30η/12/15 και ώρα 14:00 
προκειµένου οι υποψηφιότητές τους να γίνουν αποδεκτές και εν συνεχεία να 
αποστείλουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 
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∆ιαδικασία Επιλογής 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Υποψηφίων που ορίζεται από το ∆Σ του Κέντρου, µετά από εισήγηση του 
Γενικού ∆ιευθυντή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί και βαθµολογεί τα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, σύµφωνα µε τα κριτήρια και 
τους αντίστοιχους συντελεστές που έχουν ορισθεί από το ∆.Σ. του ΚΑΠΕ, και 
κατατάσσει τους υποψηφίους κατά σειρά αξιολόγησής τους, διαβιβάζοντας 
σχετική εισήγηση (Πρακτικό Επιτυχόντων µε σειρά κατάταξης) προς τον 
Γενικό ∆ιευθυντή του Κέντρου, ο οποίος αποφασίζει την πρόσληψη των 
συµβασιούχων έργου, η οποία εγκρίνεται από το ∆.Σ.. 
 
 
∆ηµοσιότητα  
 
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, καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΚΑΠΕ.    
 
Κατάρτιση πινάκων και ∆ιαδικασία υποβολής ενστάσεων 

 
Πίνακας των επιτυχόντων, θα αναρτηθεί και 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 
στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζοµένων ηµερολογιακά), η 
οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του 
ΚΑΠΕ. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή 
απευθείας στο ΚΑΠΕ (19Ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι) είτε στο e-
mail: bechraki@cres.gr . 
 
Η εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων κατά των πινάκων θα γίνεται από 
ειδική Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων (δευτεροβάθµιο όργανο, διάφορο 
αυτού που προέβη στην αρχική επιλογή). 
 
Το πόρισµα της Επιτροπής, θα γνωστοποιείται από το ΚΑΠΕ εγγράφως στους 
ενιστάµενους, εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξεως της ως 
άνω αποκλειστικής προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων.   
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Απασχόληση  
 
Το ΚΑΠΕ, θα προβεί σταδιακά, στη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε 
τους επιλεγέντες, έχοντας τη διακριτική ευχέρεια, να καλεί τους επιτυχόντες 
των οποίων οι ειδικότητες κρίνεται ότι απαιτούνται άµεσα για τις ανάγκες 
υλοποίησης του ως άνω έργου, διατηρώντας το δικαίωµα να µην προβεί στη 
σύναψη συµβάσεων έργου µε όλους του επιτυχόντες, για λόγους µη 
οφειλόµενους σε υπαιτιότητά του. 
 
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 τους 
υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης, βάσει της νέας 
κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί 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. Απασχολούµενοι που 
αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, θα αντικαθίστανται µε 
άλλους, από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα των µη 
επιτυχόντων ανά έργο. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που θα επιλέγονται 
είτε κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων, είτε λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντων υποψηφίων, θα απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά 
περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης 
διάρκειας της σύµβασης µίσθωσης έργου. 
 
 

Τρόπος καθορισµού/Πληρωµής της Εργολαβικής Αµοιβής  

O καθορισµός της εργολαβικής αµοιβής των συµβασιούχων έργου γίνεται από 
το ∆Σ του ΚΑΠΕ, δυνάµει του άρθρου 6 παρ. 1δ του Π∆ 375/1987, σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 5 παρ. 1δ του Κανονισµού Λειτουργίας του ΚΑΠΕ και 
της διάταξης του άρθρου 361 Α.Κ, λαµβανοµένων υπόψη των τυπικών και 
ουσιαστικών προσόντων τους, καθώς και του προϋπολογισµού του 
συγκεκριµένου Προγράµµατος. 
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.  

 
 

 

 

Βασίλης Κίλιας 
Γενικός ∆/ντής 
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