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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Ι.Tο ΚΑΠΕ διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών µε 
συµβάσεις Μίσθωσης έργου σε συνέχεια της από 30/9/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους 
σε αυτή όρους. 
 
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. 
 
ΙΙ. Παρατίθεται Κατάλογος Επιτυχόντων. 
 
Για το έργο  «EΝΕΡΓΕΙΝ» 
 
1 Μηχανικός ΠΕ 
 

Θέση 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Κωδικός EΝ.30.9.13. Γεωργίου Παρασκευάς 

 
 
 
ΙΙΙ. Κατάλογος µη επιτυχόντων, µε σειρά κατάταξης, θα αναρτηθεί από σήµερα στα γραφεία του 
Κέντρου:19ο χιλ.Λ.Μαραθώνος, Πικέρµι, Αττικής.  
 
 
ΙV.∆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, η οποία αρχίζει από την επόµενη 
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ηµέρα της ανάρτησής τους. 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.   

Το ΚΑΠΕ προβαίνει στη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τους επιλεγέντες υποψηφίους 
αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων, σε περίπτωση 
ευδοκίµησης των Ενστάσεων, που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται 
υποχρεωτικά από το ΚΑΠΕ, ενώ λύεται η σύµβαση µίσθωσης έργου µε τους υποψηφίους οι οποίοι 
δεν δικαιούνται απασχόλησης, βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαµβάνουν τις 
αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της λύσης της σύµβασης, 
χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή. 

Απασχολούµενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους 
από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα των µη επιτυχόντων ανά έργο. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων, είτε 
λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά 
περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης 
µίσθωσης έργου. 
  

 
 
 
 
 
 

∆ρ. Νικόλαος Καραπαναγιώτης 
Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών 
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