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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Ι.Tν ΚΑΠΕ δηελήξγεζε ηηο ζρεηηθέο αμηνινγήζεηο γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ κε 
ζπκβάζεηο Μίζζσζεο έξγνπ ζε ζπλέρεηα ηεο από 25/11/2015 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ : α)«Χρημαηοδοηικός Μητανιζμός Εσρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώροσ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009 – 2014 – Θεμαηική Περιοτή : Ανανεώζιμες Πηγές 
Ενέργειας ζύκθσλα κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο ζε απηή όξνπο. 
 
Τν ΚΑΠΕ, ζα πξνβεί ζηαδιακά, ζηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο επηιεγέληεο, 
έρνληαο ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα, λα θαιεί ηνπο επηηπρόληεο ησλ νπνίσλ νη εηδηθόηεηεο θξίλεηαη όηη 
απαηηνύληαη άκεζα γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ σο άλσ έξγνπ, δηαηεξώληαο ην δηθαίσκα λα 
κελ πξνβεί ζηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ έξγνπ κε όινπο ηνπ επηηπρόληεο, γηα ιόγνπο κε 
νθεηιόκελνπο ζε ππαηηηόηεηά ηνπ. 
 
Τπρόλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ, ζε πεξίπησζε επδνθίκεζεο ησλ Δλζηάζεσλ, όπσο 
αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηε δηαδηθαζία Υπνβνιήο Δλζηάζεσλ ηεο παξνύζεο, πνπ ζπλεπάγεηαη 
αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, ζα εθηειείηαη ππνρξεσηηθά από ην ΚΑΠΔ, ελώ ζα ιύεηαη ε 
ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο ππνςεθίνπο νη νπνίνη δελ δηθαηνύληαη απαζρόιεζεο, βάζεη 
ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη ππνςήθηνη απηνί ζα ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 
απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε 
ηνπο από ηελ αηηία απηή. Απαζρνινύκελνη πνπ απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, 
ζα αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο, από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ησλ κε 
επηηπρόλησλ αλά έξγν. Σε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ ζα επηιέγνληαη είηε θαηόπηλ 
αλακόξθσζεο ησλ πηλάθσλ, είηε ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, ζα 
απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη 
ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ. 
 
ΙΙ. Παξαηίζεηαη Καηάινγνο Δπηηπρόλησλ. 
 
Γηα ην έξγν «Χρημαηοδοηικός Μητανιζμός Εσρωπαϊκού Οικονομικού Χώροσ (ΧΜ ΕΟΧ) 
2009 – 2014 – Θεμαηική Περιοτή : Ανανεώζιμες Πηγές Ενέργειας» 
 
1 Χημικός Μητανικός ΠΕ 
 

Θέζε 1 ΟΝΟΜΑΤΔΠΩΝΥΜΟ 

Κσδηθόο EΟΧ.11/15.1 Νύτηης Χρήζηος 

 
 
1  Μητανικός ΠΕ 
 

Θέζε 1 ΟΝΟΜΑΤΔΠΩΝΥΜΟ 

Κσδηθόο EΟΧ.11/15.2 Γαβριήλ Λοσκάς 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ΙΙΙ. Καηάινγνο κε επηηπρόλησλ, κε ζεηξά θαηάηαμεο, ζα αλαξηεζεί από ζήκεξα ζηα γξαθεία ηνπ 
Κέληξνπ:19

ν
 ρηι.Λ.Μαξαζώλνο, Πηθέξκη, Αηηηθήο.  

 
 
ΙV.Διαδικαζία Υποβολής Ενζηάζεων. 

Πίλαθαο ησλ επηηπρόλησλ, ζα αλαξηεζεί θαη ζηα γξαθεία ηνπ ΚΑΠΔ. Πίλαθαο ησλ κε επηηπρόλησλ κε 
ζεηξά θαηάηαμεο, ζα αλαξηεζεί ζηα γξαθεία ηνπ ΚΑΠΔ, 19

ν
 ρικ. Λ. Μαξαζώλνο, 19009 Πηθέξκη. 

Σε εθαξκνγή ηνπ γεληθνύ δηθαηώκαηνο ηεο αλαθνξάο αιιά θαη ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 
ρξεζηήο δηνίθεζεο, θαηά ησλ πηλάθσλ απηώλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε 
έλζηαζεο κέζα ζε αποκλειζηική προθεζμία δέκα (10) ημερών, ε νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε 
εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο 
ζην ΚΑΠΔ (19

Ο
 ρικ. Λεσθ. Μαξαζώλνο, 19009 Πηθέξκη) είηε ζην e-mail: bechraki@cres.gr . 

Η εμέηαζε ησλ ππνβιεζεηζώλ ελζηάζεσλ θαηά ησλ πηλάθσλ ζα γίλεηαη από εηδηθή Δπηηξνπή 
Δμέηαζεο ησλ Δλζηάζεσλ (δεπηεξνβάζκην όξγαλν, δηάθνξν απηνύ πνπ πξνέβε ζηελ αξρηθή 
επηινγή). 

Τν πόξηζκα ηεο Δπηηξνπήο, ζα γλσζηνπνηείηαη από ην ΚΑΠΔ εγγξάθσο ζηνπο εληζηάκελνπο, εληόο 
δέθα (10) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο σο άλσ απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
ελζηάζεσλ.   

Τν ΚΑΠΔ πξνβαίλεη ζηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο επηιεγέληεο ππνςεθίνπο 
αμέζως μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ. Τπρόλ αναμόρθωζη ησλ πηλάθσλ, ζε πεξίπησζε 
επδνθίκεζεο ησλ Δλζηάζεσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη 
σποτρεωηικά από ην ΚΑΠΔ, ελώ ιύεηαη ε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο ππνςεθίνπο νη νπνίνη 
δελ δηθαηνύληαη απαζρόιεζεο, βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη ππνςήθηνη απηνί ιακβάλνπλ ηηο 
απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο, 
ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από ηελ αηηία απηή. 

Απαζρνινύκελνη πνπ απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, ανηικαθίζηανηαι κε άιινπο 
από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ησλ κε επηηπρόλησλ αλά έξγν. 

Σε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη είηε θαηόπηλ αλακόξθσζεο ησλ πηλάθσλ, είηε 
ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην σπολειπόμενο, θαηά 
πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηεο εγκεκριμένης διάρκειας ηεο ζύκβαζεο 
κίζζσζεο έξγνπ. 
  

 
 
 
 
 

Βαζίιεο Κίιηαο 
Γεληθόο Γ/ληήο 
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