25/11/2015
Α.π.: 1301
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΘΕΜΑ: Πξόζθιεζε Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο γηα πξόζιεςε εμσηεξηθώλ
ζπλεξγαηώλ,
κε
πκβάζεηο
Μίζζσζεο
Έξγνπ,
γηα
ηελ
εθηέιεζε
Πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεί ην ΚΑΠΕ.
Τν Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ), έρνληαο
ππφςε:
α)Τν Π.Γ. Ίδξπζεο ηνπ ΚΑΠΔ ΠΓ 375/87, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 30
Ν.3734/2009, Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 375/1987 (ΦΔΚ 167 Α) «Ίδξπζε Ννκηθνχ
Πξνζψπνπ
Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ
Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ)» φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 30 ηνπ
Ν.3734/28.1.2009 (ΦΔΚ 8 Α) «Πξνψζεζε ηεο Σπκπαξαγσγήο δχν ή πεξηζζφηεξσλ
ρξήζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο, ξχζκηζε δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην πδξνειεθηξηθφ έξγν
Μεζνρψξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
β)Τελ ππ΄ αξηζκ. Γ13/Β/Φ9.5.14/1972/29.01.2014 απφθαζε Υπνπξγνχ ΠΔΚΑ (ΦΔΚ
Υ.Ο.Γ.Γ.48/2.02.2014) ζε ζπλδ. κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 δ) ζε ζπλδ. κε ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9 παξ.1 β) ηνπ Π.Γ. 375/87,φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
γ)Τελ αλάγθε ζχλαςεο Σπκβάζεσλ Έξγνπ, γηα ηελ νξζή θαη έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ ΚΑΠΔ έλαληη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ
θνξέσλ, κε ηε ζπκκεηνρή ζηα ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηα εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ
πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, ηα νπνία δελ δχλαληαη λα πινπνηεζνχλ απφ ην
κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ πνπ εμππεξεηεί πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο απηνχ,
δ)Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 23 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2621/1998 (Α΄136), φπσο
απηή
αληηθαηαζηάζεθε
κε
ηελ
παξάγξαθν
11
ηνπ
άξζξνπ
58
ηνπ
Ν.4009/2011(Α΄195) θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ
άξζξνπ 42 ηνπ Ν. 4030/2011 (ΦΔΚ 249 Α΄) “Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο,
ειέγρνπ θαηαζθεπψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο”, φπνπ ην ΚΑΠΔ εμαηξέζεθε ξεηά απφ ηελ
25ε.11.2011 απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 6 ηνπ Ν. 2527/1997,
ε) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3614/2007 «Γηαρείξηζε/Έιεγρνο θαη Δθαξκνγή Αλαπηπμηαθψλ
Παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 » (ΦΔΚ 267/Α/3.12.2007),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζε ζπλδ. κε ηελ ΥΑ 140//2008 (ΥΑ 14053/ΔΥΣ
1749 ΦΔΚ Β 540 2008): Απφθαζε έληαμεο πξάμεο ζε Δ.Π. ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε δηαδνρηθά θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ ΥΑ 43804/ΔΥΘΥ 2041/79.9.2009 (ΦΔΚ Β΄1957/9.9.2009), θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ σο άλσ κε ην άξζξν
κφλνλ ηεο ΥΑ 5058/ΔΥΘΥ 138/2013 (ΦΔΚ Β 292/13.2.2013) θαη ε νπνία ηζρχεη γηα
Σπγρξεκαηνδνηνχκελα Πξνγξάκκαηα ΔΣΠΑ,
ζη)Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Γηνηθεηηθέο
Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, Σπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Υπεξεζηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ Τνκέα-Τξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο
ξπζκίζεηο»,
δ)Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο
δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ,

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη
άιιεο δηαηάμεηο.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη κε Σχκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ εηήζηαο δηάξθεηαο, κε
δπλαηφηεηα αλαλέσζήο ηεο κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ησλ Πξνγξακκάησλ, ρσξίο
θακία δέζκεπζε εθ ησλ πξνηέξσλ, γηα ην ΚΑΠΔ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
πεξί πξνζιήςεσλ πνπ ην δηέπεη θαη εληφο πάληνηε ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ησλ ελ ιφγσ
Πξνγξακκάησλ, εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, κε ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη
νπζηαζηηθά πξνζφληα, σο αθνινχζσο:

Έξγν : (ΥΜ ΕΟΥ) Υξεκαηνδνηηθόο Μεραληζκόο Επξσπατθνύ
Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ 2009-2014 – Θεκαηηθή Πεξηνρή :
Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο
Κσδηθόο ΕΟΥ 11/15.1
Έλαο / κηα Υεκηθόο Μεραληθόο ΠΕ (1 ζέζε)
Απαηηνύκελα πξνζόληα :
Απνδεδεηγκέλε νθηαεηήο εκπεηξία (8) ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη
δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή επηηξνπή,
ηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Οθηαεηήο (8) ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα Αλαλεψζηκσλ
Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (ΔΞΔ) θαη εηδηθφηεξα ζε
ζέκαηα θαη εηδηθφηεξα κειέηεο θαη αμηνιφγεζε αεηθφξσλ ελεξγεηαθψλ
ηερλνινγηψλ ζε επίπεδν δήκσλ θαη θνηλνηήησλ.
Άξηζηε γλψζε Αγγιηθήο Γιψζζαο.
Θα ζπλεθηηκεζνύλ:
Η θαηνρή αλαγλσξηζκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζπλαθνχο κε
παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο.
Δξγαζηαθή εκπεηξία ζηα παξαπάλσ ζέκαηα ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ (επξσπατθέο
θαη κε ρψξεο).
Δκπεηξία ζηελ πινπνίεζε κειεηψλ θσηηζκνχ κέζσ ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 13201
θαη θάιπςεο ηνπ απφ ζπζηήκαηα ΑΠΔ
Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε κειεηψλ ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο
λέσλ θαη πθηζηάκελσλ θηηξίσλ ρξεζηκνπνηψληαο απινπνηεκέλα θαη δπλακηθά
εξγαιεία ελεξγεηαθήο πξνζνκνίσζεο, ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο πθηζηάκελσλ
θηηξίσλ, πξνζδηνξηζκφο ζελαξίσλ ιχζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη
ελζσκάησζεο ΑΠΔ ζε λέα θαη πθηζηάκελα θηίξηα

Κσδηθόο ΕΟΥ 11/15.2
Έλαο / Μηα Μεραληθόο ΠΕ (1 ζέζε)
Απαηηνύκελα πξνζόληα:
Απνδεδεηγκέλε πεληαεηήο εκπεηξία (5) ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη
δηαρείξηζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ αθνινπζψληαο ηελ ινγηθή
ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Τακείσλ, ζρεηηθά κε ηελ
βηψζηκεο αλάπηπμε, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο απηνδηνίθεζεο.
Πεληαεηήο (5) ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ
θαη ηελ επηθνηλσληαθή
ππνζηήξημε
ζεκάησλ Πεξηβάιινληνο,
ε/θαη
Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (ΔΞΔ) θαη
εηδηθφηεξα κειέηεο θαη αμηνιφγεζε αεηθφξσλ ηερλνινγηψλ ζε επίπεδν δήκσλ
θαη θνηλνηήησλ.
Καιή γλψζε Αγγιηθήο Γιψζζαο.
Θα ζπλεθηηκεζνύλ:
Η θαηνρή αλαγλσξηζκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζπλαθνχο κε ην
πεξηβάιινλ
Δξγαζηαθή εκπεηξία ζηα παξαπάλσ ζέκαηα ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ (επξσπατθέο
θαη κε ρψξεο).

Έξγν: Cheap-GSHPs – “Cheap and Efficient Application of
Reliable Ground Source Heat Exchangers and Pumps”
Κσδηθόο Cheap 11/15.1
Έλαο / κία Μεραληθόο Μεηαιιείσλ – Μεηαιινπξγόο ΠΕ (1 ζέζε)
Απαηηνύκελα Πξνζόληα:
Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ ζηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε έξγσλ ΑΠΔ
θαη ΔΞΔ.
Δκπεηξία ζηε κειέηε εγθαηάζηαζεο γεσζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ελζσκάησζή
ηνπο ζε θηίξηα. Ταμηλφκεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε γήηλσλ ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο
(ΓΔΘ) θαη ζπζηεκάησλ γεσζεξκηθψλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο (ΓΑΘ).
Δκπεηξία ζηελ εθπφλεζε ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ ζηε βηνκεραλία θαη
παξαθνινχζεζε ιεηηνπξγίαο (monitoring) ζπζηεκάησλ ΓΑΘ ζην πιαίζην
πηινηηθψλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ.
Δθηέιεζε κεηξήζεσλ ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο εδάθνπο κε ηελ Μέζνδν Θεξκηθήο
Απφθξηζεο (Thermal Response Test-TRT).
Δκπεηξία ζηελ εθπφλεζε νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ, κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο θαη
ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ θαη εηδηθφηεξα ζε έξγα γεσζεξκίαο.
Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζηελ πινπνίεζε επξσπατθψλ θαη εζληθψλ

πξνγξακκάησλ ζε ζέκαηα ΑΠΔ & ΔΞΔ θαη ζε ζπζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο.
Δκπεηξία ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εξκελεία ηεο πθηζηάκελεο εζληθήο λνκνζεζίαο
ΑΠΔ θαη ΔΞΔ θαη ζχληαμε πξνηάζεσλ γηα βειηίσζή ηεο. Γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο
αδεηνδφηεζεο έξγσλ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ θαη εηδηθφηεξα ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ
εγθαηάζηαζε ΓΑΘ ζηα θηίξηα.
Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.
Θα ζπλεθηηκεζνύλ:
Η εκπεηξία ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηα πιαίζηα εζληθψλ θαη επξσπατθψλ
πξνγξακκάησλ.
H πνιχ θαιή γλψζε πξνγξακκάησλ H/Y αλάιπζεο ηξηζδηάζηαησλ γεσζεξκηθψλ
πεδίσλ θαη πξνζνκνίσζεο δηεξγαζηψλ LCA.
Η θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζε ζρεηηθφ αληηθείκελν.
Σρεηηθέο δεκνζηεχζεηο θαη αλαθνηλψζεηο.
Η πνιχ θαιή γλψζε κηαο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο.
Κσδηθόο Cheap 11/15.2

Έλαο / κία Μεραληθόο Οξπθηώλ Πόξσλ ΠΕ (1 ζέζε)
Απαηηνύκελα Πξνζόληα:
Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εηψλ ζην ζρεδηαζκφ, δηαζηαζηνιφγεζε θαη
θαηαζθεπή εθαξκνγψλ Γεσζεξκηθψλ Αληιηψλ Θεξκφηεηαο (ΓΑΘ) θαη γήηλσλ
ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο, θαζψο θαη ζηε κειέηε γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνδηαγξαθψλ
εμεηδίθεπζεο εγθαηαζηάζεσλ ΓΑΘ.
Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εηψλ ζηελ ξχζκηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε
(monitoring)
ιεηηνπξγίαο
ζπζηεκάησλ
επίδεημεο
Γεσζεξκηθψλ
Αληιηψλ
Θεξκφηεηαο πςειήο ηερλνινγίαο.
Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εηψλ ζηελ εθηέιεζε θαη επεμεξγαζία κεηξήζεσλ
ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο θαη ζεξκηθήο αληίζηαζεο θιεηζηψλ θαηαθφξπθσλ γήηλσλ
ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο κε ηε Μέζνδν Θεξκηθήο Απφθξηζεο (Thermal Response
Test-TRT) κε ηνλ εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ.
Δκπεηξία ζηελ εθπφλεζε ηερλννηθνλνκηθψλ κειεηψλ, κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο θαη
ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ζε έξγα γεσζεξκίαο (θαζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ
γεσηξήζεσλ, εθαξκνγέο ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη ειεθηξνπαξαγσγήο).
Δκπεηξία ζηελ πινπνίεζε επξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ θαη επηδεηθηηθψλ έξγσλ θαζψο
θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηα πιαίζηα εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ζε
έξγα γεσζεξκίαο (εθαξκνγέο ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη ειεθηξνπαξαγσγήο).
Γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.
Θα ζπλεθηηκεζνύλ:
Καιή γλψζε ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ηε Γεσζεξκία θαη ηηο
Γεσζεξκηθέο Αληιίεο Θεξκφηεηαο (ΓΑΘ).

Η θαιή γλψζε πξνγξακκάησλ (EED, AutoCAD, Refprop θιπ.) θαη
πξνγξακκαηηζκνχ Η/Υ (Fortran, Matlab θιπ.).
Δκπεηξία ζηελ αμηνιφγεζε θαη έιεγρν ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο δεκνζίσλ έξγσλ.
Δκπεηξία ζε θαζνξηζκφ πξνδηαγξαθψλ κεηξεηηθψλ νξγάλσλ
απφδνζεο ζπζηεκάησλ Γεσζεξκηθψλ Αληιηψλ Θεξκφηεηαο.

γηα

κέηξεζε

Δκπεηξία ζε εθπφλεζε θαη επεμεξγαζία κεηξήζεσλ απφδνζεο ζπζηεκάησλ
Γεσζεξκηθψλ Αληιηψλ Θεξκφηεηαο.
Σρεηηθέο δεκνζηεχζεηο θαη αλαθνηλψζεηο.

Έξγν: TESSe2b – “Thermal Energy Storage Systems for Energy
Efficient Buildings. An integrated solution for residential
building energy storage by solar and geothermal resources”
Κσδηθόο TESS 11/15.1
Έλαο / κία Μεραληθόο Οξπθηώλ Πόξσλ ΠΕ (1 ζέζε)
Απαηηνύκελα Πξνζόληα:
Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζηε κειέηε θαη ζην ζρεδηαζκφ εθαξκνγψλ
Γεσζεξκηθψλ Αληιηψλ Θεξκφηεηαο (ΓΑΘ) επξείαο θιίκαθαο, θαζψο θαη ζηε κειέηε
γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνδηαγξαθψλ εμεηδίθεπζεο εγθαηαζηάζεσλ ΓΑΘ.
Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζηελ εθηέιεζε κεηξήζεσλ κε ηε Mέζνδν
Θεξκηθήο Απφθξηζεο (Thermal Response Test) ζε γήηλνπο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο
θαη ζηε ζπγγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ ηερληθψλ εθζέζεσλ.
Δκπεηξία ζηε ζπκκεηνρή θαη ζηελ πινπνίεζε εζληθψλ θαη επξσπατθψλ
εξεπλεηηθψλ θαη επηδεηθηηθψλ πξνγξακκάησλ (έξγσλ) ζρεηηθψλ κε ηηο ΑΠΔ.
Δκπεηξία ζηελ εθπφλεζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Σρεδίσλ (Business Plans) κε ζθνπφ ηε
βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ θαη ζηελ εθπφλεζε
ηερλννηθνλνκηθψλ κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο έξγσλ γεσζεξκίαο θαη ΓΑΘ.
Δκπεηξία ζηε ζχληαμε ησλ θαθέισλ γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ρνξήγεζεο
Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο εζληθνχ θαη δηεζλνχο επηπέδνπ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε
ηε Γεσζεξκία θαη ηηο ΓΑΘ.
Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

Θα ζπλεθηηκεζνύλ:
Δκπεηξία ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην εζληθψλ θαη επξσπατθψλ
εξεπλεηηθψλ θαη επηδεηθηηθψλ πξνγξακκάησλ (έξγσλ).
Σρεηηθέο δεκνζηεχζεηο άξζξσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, θαηνρή δηπισκάησλ
επξεζηηερλίαο, αλαθνηλψζεηο ζε εκεξίδεο, θαζψο θαη αλαθνηλψζεηο ζε εζληθά θαη
δηεζλή ζπλέδξηα.
Άξηζηε γλψζε ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ηε Γεσζεξκία θαη ηηο
ΓΑΘ.

Η πνιχ θαιή γλψζε πξνγξακκάησλ Η/Υ (EED, AutoCAD, ArcGis, Matlab θιπ.) θαη
ε θαιή γλψζε γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ Η/Υ (Fortran, C θιπ.).
Η θαιή γλψζε κηαο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο, θαηά πξνηίκεζε ηεο γεξκαληθήο ή
γαιιηθήο.
Γεληθά Πξνζόληα Επηινγήο
1. Οη ελδηαθεξφµελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ:
α) Τελ Διιεληθή ηζαγέλεηα ή ηζαγέλεηα θξάηνπο - µέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Δθφζνλ ν ππνςήθηνο έρεη ηζαγέλεηα θξάηνπο - µέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
πξέπεη απαξαίηεηα λα γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε βαζµφ επαξθή γηα ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο επηδησθφµελεο εηδηθφηεηαο.
β) Δθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (αθνξά ηνπο άλδξεο) ή λα έρνπλ
απαιιαγεί λφµηµα απφ απηέο, ή, εθφζνλ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο αληηξξεζίεο είδεζεο,
λα έρνπλ εθπιεξψζεη, ζχµθσλα µε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ζηξαηνινγηθήο
λνµνζεζίαο, άνπιε ζεηεία ή ελαιιαθηηθή πνιηηηθή θνηλσληθή ππεξεζία.
2. Όζνη ελδηαθεξφµελνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, φπσο ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ
παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηε ζχλαςε ζχµβαζεο µίζζσζεο
έξγνπ, δελ ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία επηινγήο/ αμηνιφγεζεο.
3. ∆ελ ιαµβάλνληαη ππφςε πξνηάζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ δηαθεξφµελνπο
πνπ:
α) Έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεµα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή,
ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία,
θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ' ππνηξνπή
ζπθνθαληηθή δπζθήµεζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεµα θαηά ηεο γελεηήζηαο
ειεπζεξίαο ή έγθιεµα νηθνλνµηθήο εθµεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο.
β) Έρνπλ παξαπεµθζεί µε ηειεζίδηθν βνχιεπµα γηα θαθνχξγεµα ή γηα πιεµµέιεµα
ηεο πεξίπησζεο α', έζησ θαη αλ ην αδίθεµα έρεη παξαγξαθεί.
γ) Λφγσ θαηαδίθεο, έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψµαηα θαη γηα φζν ρξφλν
δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή.
δ) Τεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπµπαξάζηαζε (πιήξε ή µεξηθή), ππφ επηθνπξηθή
δηθαζηηθή ζπµπαξάζηαζε (πιήξε ή µεξηθή) ή θαη ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο.
ε) Έρνπλ απνιπζεί, εμαηηίαο πεηζαξρηθνχ παξαπηψµαηνο.

Τπνβνιή Δηθαηνινγεηηθώλ
Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε, όπνπ ζα αλαθέξεηαη επθξηλώο ε
ζέζε ελδηαθέξνληόο ηνπο (θσδηθόο ζέζεο), ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε
θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ, ήηνη : α) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, β) Φσηνηππία 2 φςεσλ
ηαπηφηεηαο, γ)Φσηναληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, δ) Βεβαηψζεηο Πξνυπεξεζίαο, ε)
Ό,ηη άιιν θξίλνπλ νη ππνςήθηνη φηη άπηεηαη ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ θαη
εθηηκνχλ φηη ζα βνεζήζεη ζηελ επηινγή ηνπο.
Οη µεηαπηπρηαθνί θαη δηδαθηνξηθνί ηίηινη ζπνπδψλ, φπσο θαη ν βαζηθφο ηίηινο
ζπνπδψλ, εθφζνλ απνθηήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ, ζα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζµέλνη
απφ ηνλ ∆ΟΑΤΑΠ.
Η ηεθµαηξφµελε εµπεηξία, επαγγειµαηηθή ή εξεπλεηηθή, πηζηνπνηείηαη µέζσ ησλ
παξαζηαηηθψλ ηνπ ηαµείνπ ζην νπνίν ήηαλ αζθαιηζµέλνο ν ελδηαθεξφµελνο, απφ ηα
παξαζηαηηθά πξνο ηελ εθνξία (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ειεχζεξν επαγγειµαηία), θαζψο
θαη απφ βεβαίσζε απφ ηελ ππεξεζία ή ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν απηφο απαζρνινχληαλ
ζην παξειζφλ. Γηα ηα εξεπλεηηθά έξγα θαη πξνγξάµµαηα, ζηα νπνία ν ελδηαθεξφµελνο
ζπµµεηείρε, αξθεί ε ελππφγξαθε βεβαίσζε ζε πξσηφηππν έγγξαθν απφ ηνλ δηεπζπληή
ή πξντζηάµελν ηνπ θνξέα πνπ είρε ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ηνπ
πξνγξάµµαηνο. Η ηεθµαηξφµελε απηή εµπεηξία ζπλππνινγίδεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία
επηινγήο ησλ ελδηαθεξνµέλσλ.
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη ζα πξέπεη νκνίσο λα ππνβάινπλ θαη Υπεχζπλε Γήισζε
(Ν.1599/1986) φηη ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία είλαη αθξηβή θαη φηη έρνπλ
ηαθηνπνηεκέλεο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο.
Οη ππνςήθηνη πνπ ζα πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, ζα θιεζνχλ γηα πξνζσπηθή
ζπλέληεπμε ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα ηνπο θνηλνπνηεζεί γξαπηψο ή
ηειεθσληθψο.
Οη αηηήζεηο κε ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ή λα απνζηαινχλ
ηαρπδξνκηθψο, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, απφ ηελ 25ε/11/2015 κε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία παξαιαβήο ζηα γξαθεία ηνπ ΚΑΠΔ ηελ 7/12/2015 θαη ψξα 14:00 ζηε
Γ/λζε : 19ν ρικ. Λεσθφξνο Μαξαζψλνο, 19009 Πηθέξκη Αηηηθήο, ππφςε θαο Αηθ.
Μπερξάθε, κε ηελ έλδεημε: Αίηεζε γηα ηελ πξόζιεςε εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ,
κε πκβάζεηο Αλάζεζεο Έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε Πξνγξακκάησλ πνπ
πινπνηεί ην ΚΑΠΕ.
Σε πεξίπησζε πνπ νη ελδηαθεξφκελνη δελ έρνπλ ζπγθεληξψζεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά
ή δελ έρνπλ πξνιάβεη λα ηα απνζηείινπλ εγθαίξσο, κπνξνχλ λα ζηείινπλ ειεθηξνληθά
ηε ζρεηηθή αίηεζε θαη ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε :
bechraki@cres.gr έσο ηελ 7ε/12/15 θαη ψξα 14:00 πξνθεηκέλνπ νη ππνςεθηφηεηέο
ηνπο λα γίλνπλ απνδεθηέο θαη ελ ζπλερεία λα απνζηείινπλ θαη ηα ππφινηπα
δηθαηνινγεηηθά.
Δηαδηθαζία Επηινγήο
Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Υπνςεθίσλ
πνπ νξίδεηαη απφ ην ΓΣ ηνπ Κέληξνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή. Η
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο αμηνινγεί θαη βαζκνινγεί ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα

ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο πνπ
έρνπλ νξηζζεί απφ ην Γ.Σ. ηνπ ΚΑΠΔ, θαη θαηαηάζζεη ηνπο ππνςεθίνπο θαηά ζεηξά
αμηνιφγεζήο ηνπο, δηαβηβάδνληαο ζρεηηθή εηζήγεζε (Πξαθηηθφ Δπηηπρφλησλ κε ζεηξά
θαηάηαμεο) πξνο ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ, ν νπνίνο απνθαζίδεη ηελ
πξφζιεςε ησλ ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην Γ.Σ..

Δεκνζηόηεηα
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, κε ηα ζηνηρεία, ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν
ππνβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα δεκνζηεπζεί ζε δχν εκεξήζηεο
εθεκεξίδεο ηεο Αζήλαο, ζε δχν εθεκεξίδεο δχν άιισλ πφιεσλ κε Παλεπηζηεκηαθέο
ζρνιέο, θαζψο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν ηνπ ΚΑΠΔ.
Καηάξηηζε πηλάθσλ θαη Δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ
Πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ, ζα αλαξηεζεί θαη ζηα γξαθεία ηνπ ΚΑΠΔ. Πίλαθαο ησλ κε
επηηπρφλησλ κε ζεηξά θαηάηαμεο, ζα αλαξηεζεί ζηα γξαθεία ηνπ ΚΑΠΔ, 19 ν ρικ. Λ.
Μαξαζψλνο, 19009 Πηθέξκη.
Σε εθαξκνγή ηνπ γεληθνχ δηθαηψκαηνο ηεο αλαθνξάο αιιά θαη ηεο αξρήο ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, θαηά ησλ πηλάθσλ απηψλ, επηηξέπεηαη ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10)
εκεξώλ (ππνινγηδνκέλσλ εκεξνινγηαθά), ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε
εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζηα γξαθεία ηνπ ΚΑΠΔ. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή
απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην ΚΑΠΔ (19 Ο ρικ. Λεσθ.
Μαξαζψλνο, 19009 Πηθέξκη) είηε ζην e-mail: bechraki@cres.gr .
Η εμέηαζε ησλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ θαηά ησλ πηλάθσλ ζα γίλεηαη απφ εηδηθή
Δπηηξνπή Δμέηαζεο ησλ Δλζηάζεσλ (δεπηεξνβάζκην φξγαλν, δηάθνξν απηνχ πνπ
πξνέβε ζηελ αξρηθή επηινγή).
Τν πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο, ζα γλσζηνπνηείηαη απφ ην ΚΑΠΔ εγγξάθσο ζηνπο
εληζηάκελνπο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο σο άλσ
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ.
Απαζρόιεζε
Τν ΚΑΠΕ, ζα πξνβεί ζηαδηαθά, ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο
επηιεγέληεο, έρνληαο ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα, λα θαιεί ηνπο επηηπρφληεο ησλ νπνίσλ νη
εηδηθφηεηεο θξίλεηαη φηη απαηηνχληαη άκεζα γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ σο άλσ
έξγνπ, δηαηεξψληαο ην δηθαίσκα λα κελ πξνβεί ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ έξγνπ κε
φινπο ηνπ επηηπρφληεο, γηα ιφγνπο κε νθεηιφκελνπο ζε ππαηηηφηεηά ηνπ.
Τπρφλ αλακφξθσζε ησλ πηλάθσλ, ζε πεξίπησζε επδνθίκεζεο ησλ Δλζηάζεσλ, φπσο
αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηε δηαδηθαζία Υπνβνιήο Δλζηάζεσλ ηεο παξνχζεο, πνπ
ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, ζα εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην ΚΑΠΔ,
ελψ ζα ιχεηαη ε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο ππνςεθίνπο νη νπνίνη δελ
δηθαηνχληαη απαζρφιεζεο, βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη ππνςήθηνη απηνί ζα

ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα
ηεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ηνπο απφ ηελ αηηία απηή.
Απαζρνινχκελνη πνπ απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, ζα
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο, απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα
ησλ κε επηηπρφλησλ αλά έξγν. Σε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ ζα επηιέγνληαη
είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ πηλάθσλ, είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ
ππνςεθίσλ, ζα απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο
κίζζσζεο έξγνπ.

Σξόπνο θαζνξηζκνύ/Πιεξσκήο ηεο Εξγνιαβηθήο Ακνηβήο
O θαζνξηζκφο ηεο εξγνιαβηθήο ακνηβήο ησλ ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ γίλεηαη απφ ην ΓΣ
ηνπ ΚΑΠΔ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1δ ηνπ ΠΓ 375/1987, ζε ζπλδπαζκφ κε ην
άξζξν 5 παξ. 1δ ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΚΑΠΔ θαη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ
361 Α.Κ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηνπο,
θαζψο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο.
Τα άηνµα πνπ ζα επηιεγνχλ, ζα πιεξψλνληαη µε ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ
(δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εθζέζεσλ
πξνφδνπ-παξαδνηέσλ) θαη ζα ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο λφµηµεο θξαηήζεηο.

Βαζίιεο Κίιηαο
Γεληθφο Γ/ληήο

