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24/6/2014 

Α.π.: 654     

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: 

• 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», 

• Την διάταξη του άρθρου 42 παρ.7 του Ν.4030/2011(ΦΕΚ 249 Α΄) «Νέος 
τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», 

• 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, 

προτίθεται να προσλάβει µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου διάρκειας µέχρι την 
31η/12/2014, εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, µε συγκεκριµένα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως: 

 

Έργο : Εuropean Liaison on Electricity grid Committed Towards 
long-term Research Activities (ELECTRA) 

Κωδικός ELE 6/14.1. 

Ένας / Μια (1) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση) 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

• Εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον τοµέα των Φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ισχύος που παρέχεται στα δίκτυα 
ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδες ΑΠΕ.  

• Εµπειρία σε υποσυστήµατα που συνθέτουν τα µικροδίκτυα και τα έξυπνα δίκτυα, 
τόσο σε επίπεδο συσκευών όσο και σε επίπεδο αλγορίθµων ελέγχου, 
παρακολούθησης, ανταλλαγής πληροφοριών και λήψης αποφάσεων. 

• Εµπειρία στη µοντελοποίηση, την προσοµοίωση (σύνθετων ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών κυκλωµάτων στα προγράµµατα προσοµοίωσης PSPICE και 
MATLAB), τον σχεδιασµός και την ανάπτυξη διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος και 
τεχνικών ελέγχου αντιστροφέων. 
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• Εµπειρία στην ανάπτυξη, το χειρισµό και τη συντήρηση µετρητικών διατάξεων και 
αισθητήρων: α) για την αξιολόγηση της απόδοσης και της λειτουργίας Φ/Β 
συστηµάτων και υποσυστηµάτων σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα και β) για τον 
έλεγχο διεργασιών και την επεξεργασία δεδοµένων. 

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

 

Θα συνεκτιµηθούν: 

• Εµπειρία σε θέµατα υλοποίησης Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων και 
υποβολής σχετικών προτάσεων. 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές µε την προκήρυξη αντικείµενο 

• ∆ηµοσιεύσεις και ετεροαναφορές σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. 

 

Έργο : Cost-reduction through material optimization and 
Higher EnErgyoutpuT of solArpHotovoltaic modules (CHEETAH) 

Κωδικός CHE6/14.1. 

Ένας / Μια (1) Φυσικός ΠΕ (1 θέση) 

 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

• Εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον τοµέα των φωτοβολταϊκών διατάξεων 
ως υλικά και συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.   

• Ερευνητική εµπειρία στον ηλεκτρικό και δοµικό χαρακτηρισµό ηµιαγώγιµων 
υλικών (συµπεριλαµβανοµένου λεπτών υµενίων και νανοδοµών) για την 
ανάπτυξη Φ/Β κυψελών νέας γενιάς.   

• Εµπειρία στο χειρισµό και τη συντήρηση εξοπλισµού µετρήσεων και αξιολόγησης 
της απόδοσης και των λειτουργικών χαρακτηριστικών Φ/Β στοιχείων και πλαισίων 
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα.  

• Μοντελοποίηση και προσοµοίωση της λειτουργίας Φ/Β διατάξεων (από το επίπεδο 
της κυψέλης έως ολόκληρης της ηλεκτροπαραγωγικής µονάδας). 

• Εµπειρία στην εκπαίδευση χρηστών, σχεδιαστών και εγκαταστατών Φ/Β 
συστηµάτων 

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

 
Θα συνεκτιµηθούν: 

• Εµπειρία σε θέµατα υλοποίησης Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων και 
υποβολής σχετικών προτάσεων. 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές µε την προκήρυξη αντικείµενο. 

• ∆ηµοσιεύσεις και ετεροαναφορές σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. 
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Έργο: IRPWIND — Integrated Research Project in Wind Energy  

 

Kωδικός IRP 6/14.1 

 

Ένας /µία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)  

 

Απαιτούµενα προσόντα: 

• Εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον τοµέα της χρήσης και ανάπτυξης 
αριθµητικών µεθόδων δοµικού σχεδιασµού κατασκευών, µε έµφαση σε 
κατασκευές συνθέτων υλικών. 

• Εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέµατα υλοποίησης Ευρωπαϊκών 
ερευνητικών προγραµµάτων και υποβολής σχετικών προτάσεων. 

• Εµπειρία σε µεθόδους υπολογισµού αξιοπιστίας κατασκευών (reliability 
estimation) και πιθανολογικού σχεδιασµού (probabilistic design).  

• Πολύ καλές γνώσεις προγραµµατισµού (σε περιβάλλοντα windows ή/και unix). 

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

 

Θα συνεκτιµηθούν: 

• Εµπειρία σε µεθόδους σχεδιασµού ανεµογεννητριών και/ ή κατασκευαστικών 
στοιχείων αυτών, µε έµφαση σε µεγάλου µεγέθους υπεράκτιες ανεµογεννήτριες. 

• Η κατοχή αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα ανωτέρω θέµατα. 

• ∆ιεθνής αναγνώριση µέσω δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά και 
συνέδρια. 

• Εµπειρία σε πειράµατα αντοχής υλικών ή/και κατασκευών, µε έµφαση σε δοκιµές 
συνθέτων υλικών/κατασκευών. 

 

 

 

Έργο : Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

Κωδικός ΕΟΧ 6/14.1 

Ένας / Μια (1) πτυχιούχος ΤΕ Marketing  (1 θέση) 

 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

• Tετραετής (4) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα ανάλυσης αγοράς 
ΑΠΕ και ΕΞΕ. 

• Τετραετής (4) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε ευρωπαϊκά προγράµµατα 
(MED, FP7) στον τοµέα της ενέργειας, σε θέµατα ΑΠΕ και ΕΞΕ 

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

• Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (word, excel, powerpoint, 
internet) 
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Θα συνεκτιµηθούν: 

• Αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα υλοποίησης και διαχείρισης προγραµµάτων 
χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία, ΕΣΠΑ, το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. 

 

 

 

Έργο : Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

Κωδικός ΕΟΧ 6/14.3 

Ένας / Μια Οικονοµολόγος ΠΕ  (1 θέση) 

 

Απαιτούµενα Προσόντα: 
• Τριετής (3) εµπειρία σε θέµατα χρηµατοοικονοµικά και ενεργειακά. 
• Γνώση της τρέχουσας νοµοθεσίας για την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας και 

της νοµοθεσίας που αφορά δανειοδοτήσεις έργων ΑΠΕ. 
• Πολύ καλή γνώση και χρήσης του ενεργειακού µοντέλου LEAP και του 

οικονοµετρικού E-Views ή WinRATS. 
• Εκπόνηση ενεργειακών έργων και µελετών σε χώρες εκτός Ε.Ε. 
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 
• Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (word, excel, powerpoint, 

internet) 
 
 
 
Θα συνεκτιµηθούν: 

• Η κατοχή αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα ανωτέρω 
θέµατα. 

• Εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης προγραµµάων χρηµατοδοτούµενων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, ΕΣΠΑ, το ∆ηµόσιο 
και τον Ιδιωτικό τοµέα. 

 

 

Έργο : TECLENERGY – Education Modules’ Development for 
Technical and Legal Issues in Energy Sector Technologies 

Κωδικός TEC 6/14.1. 

Ένας / Μια (1) Περιβαλλοντολόγος ΠΕ  (1 θέση) 

 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

• Tετραετής (4) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων σε θέµατα Ενέργειας, ΑΠΕ, Εξοικονόµησης Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος. 
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• Επαγγελµατική εµπειρία στον τοµέα της εκπαίδευσης. 

• Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (ΜS-Office, Internet, προγράµµατα επεξεργασίας 
κειµένων και εικόνων). 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας. 

 
 
 
Θα συνεκτιµηθούν: 

• Η κατοχή αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα ανωτέρω 
αντικείµενα. 

• Αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα τεχνικής υποστήριξης, οργάνωσης και 
διαχείρισης προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. 

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

 

 

Έργο : Request2Action «Removing barriers to low carbon 
retrofit by improving access to data and insight of the benefits 
to key market actors 

Κωδικός REQ 6/14.1. 

Ένας / Μια (1) Φυσικός ΠΕ  (1 θέση) 

 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

• Εξειδίκευση στην φυσική του κτιριακού-περιβάλλοντος. 

• Επταετής (7) εµπειρία σε θέµατα φυσικής κτιρίων και συγκεκριµένα σε θέµατα 
εξοικονόµησης ενέργειας στο κτιριακό περιβάλλον, διενέργειας δυναµικών 
προσοµοιώσεων στα κτίρια, λήψης και επεξεργασίας µετρήσεων ενεργειακών 
µεγεθών σε κτίρια και υποβολή προτάσεων βελτιστοποίησης της ενεργειακής 
κατάστασης κτιρίων και δοµηµένου περιβάλλοντος. 

• Πιστοποιηµένη εµπειρία συµµετοχής σε Ευρωπαϊκά έργα. 

• Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (word, excel, powerpoint, 
internet) στατιστικών προγραµµάτων (SPSS κλπ), εργαλείων προσοµοίωσης 
κτιρίων (όπως TRNSYS). 

• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 

 
 
Θα συνεκτιµηθούν: 

• Η κατοχή αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέµατα φυσικής 
κτιριακού περιβάλλοντος ή σχετικού µεταπτυχιακού 

• Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις. 

• Αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα υλοποίησης και διαχείρισης προγραµµάτων 
χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία, ΕΣΠΑ, το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. 
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Έργο : GALET Greece/ Albania Energy Tourism / IPA CROSS 
BORDER PROGRAMME 2007 - 2013 

Κωδικός GAL 6/14.1. 

Ένας / Μια (1) Φυσικός ΠΕ  (1 θέση) 

 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

• ∆εκαετής (10) εµπειρία σε θέµατα κτιρίων. 

• Πρόσφατη εµπειρία σε θέµατα φυσικής κτιρίων και σε µελέτες και εφαρµογές 
εξοικονόµησης ενέργειας σε έργα µεγάλης κλίµακας στο αστικό περιβάλλον. 

• Άριστη γνώση χρήσης των µοντέλων – προγραµµάτων δυναµικών 
προσοµοιώσεων κτηρίων TRNSYS, και ρευστοµηχανικής µελέτης (CFD), γνώσεις 
Autocad και Matlab.  

• Εµπειρία σε θέµατα Αξιολόγησης / Προσαρµογής / ∆ιαστασιολόγησης / 
Βελτιστοποίησης συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας σε κτήρια. 

• Εµπειρία σε θέµατα σχεδιασµού, διαχείρισης, παρακολούθησης και παραλαβής 
έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, ΕΣΠΑ, το ∆ηµόσιο 
και τον Ιδιωτικό τοµέα. 

• Γνώση της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σε θέµατα ενεργειακής 
αποδοτικότητας στα κτήρια. 

• Πρόσφατη εµπειρία σε διενέργεια διαγωνισµών για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ 
και Ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

• Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (word, excel, powerpoint, 
internet) 

 
Θα συνεκτιµηθούν: 

• Η κατοχή αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέµατα δοµηµένου 
περιβάλλοντος. 

• Εµπειρία σε θέµατα εφαρµογής ενεργειακής αναβάθµισης κτηρίων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, του ∆ηµοσίου και του Ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα. 

 

Έργο : Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης για πράξεις του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2007 - 2013» 

Κωδικός ΕΦ∆ 6/14.2. 

∆ύο / Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ΠΕ  (2 θέσεις) 

 

Απαιτούµενα Προσόντα: 

• Τουλάχιστον πενταετή (5) εµπειρία σε ενεργειακό / βιοκλιµατικό σχεδιασµό 
κτιρίων και στην αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους από την υλοποίηση 
βιοκλιµατικών παρεµβάσεων. 
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• Εµπειρία στην χρήση εξειδικευµένων υπολογιστικών προγραµµάτων στα κτίρια µε 
χρήση δυναµικών προσοµοιωτικών µοντέλων. 

• Εµπειρία συµµετοχής σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα. 

• Γνώση σχεδιαστικών προγραµµάτων Autocad. 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 
 
Θα συνεκτιµηθούν: 

• Η κατοχή αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα ανωτέρω 
θέµατα. 

• Εµπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων. 

• Γνώση Γαλλικής γλώσσας. 

 

 

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) Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, δ) Βεβαιώσεις 
Προϋπηρεσίας(επικυρωµένες), ε) Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των 
απαιτούµενων προσόντων και εκτιµούν ότι θα βοηθήσει στην επιλογή τους. 

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 24η/6/2014 µε καταληκτική 
ηµεροµηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την 4/7/2014 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 4η/7/14 και ώρα 14:00 προκειµένου οι υποψηφιότητές 
τους να γίνουν αποδεκτές και εν συνεχεία να αποστείλουν και τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά. 
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