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Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμπλήρωση του Μητρώου Αξιολογητών για
το Πρόγραμμα: «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια».
Σχετικά:

α) Η με αριθμ. πρωτ. 80/18.11.2011 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Κωδ.
Πρόσκλησης ΚΑΠΕ-102)
β) Η Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ που ελήφθη κατά την 288η Συνεδρίαση του
Δ.Σ. στις 02.07.2012 για την έγκριση Προκήρυξης Ανοιχτής Πρόσκλησης, για
την συμπλήρωση του Μητρώου Αξιολογητών.
γ) Οι με αριθμ. πρωτ. 09/20.01.2012, 77/08.03.2012 και 274/20.04.2012
Απoφάσεις του ΕΦΔ ΚΑΠΕ τροποποιήσεις της Ανοικτής Πρόσκλησης με
κωδικό ΚΑΠΕ-102 για υποβολή προτάσεων.
δ) Η με αριθμ. πρωτ. 13/30.01.2012 Απόφαση τροποποίησης του Οδηγού
Εφαρμογής

1. ΓΕΝΙΚΑ
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, εφεξής ΚΑΠΕ, ως Ενδιάμεσος
Φορέας Διαχείρισης για την κατηγορία Πράξεων «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια», 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

1 9ο Χ λ µ. Λ ε ω φ. Μ α ρ α θ ώ ν ο ς 1 9 0 0 9
℡: + 210–66 03 291
: + 210–66 03 305
ISO 9001:2008
9001:2008
Σελίδα 1 από 5
Αριθµ.02.35.06/842.
Αριθµ.02.35.06/842.1
02.35.06/842.1

Π ι κ έ ρ µ ι Α τ τ ι κ ή ς
: xristina@cres.gr
F-ΕΠΡ.110#13-02

ΑΔΑ: Β41Ξ469ΗΚΜ-ΖΑΥ

Το ΚΑΠΕ, με την με αριθμ. πρωτ. 20/14.02.2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών έχει συλλέξει αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο των
Αξιολογητών, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης από τη Επιτροπή
Διαχείρισης του Μητρώου. Λόγω του μεγάλου αριθμού των προτάσεων που υπεβλήθησαν
προς αξιολόγηση, το ΚΑΠΕ προβαίνει στην εκ νέου δημοσίευση Εκδήλωση ενδιαφέροντος
για την συμπλήρωση του Μητρώου Αξιολογητών για το Πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι
όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών σε
απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 20/14.02.2012 δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια
περαιτέρω ενέργεια. Η συμμετοχή τους θεωρείται αυτοδίκαιη.
Περιγραφή και πληροφοριακό υλικό του προγράμματος «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια
Κτήρια» 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. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι κατηγορίες Αξιολογητών είναι δύο:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. Δικαίωμα 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 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
έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:
Μελέτη/Εφαρμογή
πράσινων
δωμάτων,
Φυτοτεχνία-Γεωπονία,
Βιοκλιματική
αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονική τοπίου, Διαχείριση επενδυτικών έργων ή/και κοινοτικών
προγραμμάτων σχετικών με εξοικονόμηση ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον.
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 στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

•

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Δίπλωμα σε συναφή θέματα

•

Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριμένο κατάλογο αξιολογητών.

•

Πιστοποιητικό Κατάρτισης υποψηφίου σε αντικείμενα σχετικά με την αξιολόγηση.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. Δικαίωμα 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 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
έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:
Εξοικονόμηση ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον, Αστική κλιματολογία, Φαινόμενο
αστικής νησίδας, Τεχνολογίες κλιματικής προσαρμογής στο δομημένο περιβάλλον,
Μετρήσεις περιβαλλοντικών/κλιματικών μεγεθών στο δομημένο περιβάλλον.
β) Επιθυμητά-μη υποχρεωτικά προσόντα:
•

Εμπειρία Αξιολόγησης. Ειδικότερα απαιτείται τεκμηριωμένη εμπειρία σε
αξιολογήσεις επιχορηγούμενων επενδύσεων, εμπειρία στη σύνταξη σχετικών
μελετών ή/και ελέγχου επενδύσεων στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

•

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Δίπλωμα σε συναφή θέματα

•

Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριμένο κατάλογο αξιολογητών.

•

Πιστοποιητικό Κατάρτισης υποψηφίου σε αντικείμενα σχετικά με την αξιολόγηση.

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
prasina_domata@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.
Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών σε
απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 20/14.02.2012 δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια
περαιτέρω ενέργεια. Η συμμετοχή τους θεωρείται αυτοδίκαιη.
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
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αυτά περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση), θα προκύψει από κλήρωση. Η κλήρωση
είναι δημόσια, διενεργείται από τον ΕΦΔ ΚΑΠΕ και διεξάγεται από υπάλληλο του ΕΦΔ
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 Παρασκευή 31 Αυγούστου
2012 και ώρα 14:00.

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

Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

•

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

•

Δήλωση αξιολογητή περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων προς το ΚΑΠΕ

•

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

Τα στοιχεία του Βιογραφικού που καταθέτω είναι αληθή.

o

Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα.

o

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

o

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

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

o

Δεν έχω καμία σχέση εργασίας με τους Δικαιούχους 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. ΔΗΛΩΣΗ 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 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΔ ΚΑΠΕ

ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕΡΙΔΗΣ

Συνημμένα
1. Αίτηση Εγγραφής
2. Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
3. Δήλωση αξιολογητή περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων προς το ΚΑΠΕ
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