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ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΧΩΡΟY)
Θεµατική Περιοχή:
GR03 - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
•

ΧΩΡΕΣ ΕΟΧ-ΕΖΕΣ: ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΟΧ 2009-14 (85%)

•

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(15%)

1. Γενικά
Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας, εφεξής ΚΑΠΕ, ως
∆ιαχειριστής
Προγράµµατος
(Program
Operator)
ΧΜ
ΕΟΧ
2009-2014
(Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου) στην Θεµατική
Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, συνολικού προϋπολογισµού
11.188.235€, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% (9.510.000€) και από το Πρόγραµµα ∆ηµοσιών
Επενδύσεων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κατά 15% (1.678.235€), ενδιαφέρεται να
καταρτίσει Μητρώο Αξιολογητών για την αξιολόγηση των προτάσεων των
υποψήφιων δικαιούχων.
Περιγραφή και πληροφοριακό υλικό του προγράµµατος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014
(Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου) στην Θεµατική
Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας µπορούν να βρουν οι ενδιαφερόµενοι
στην ιστοσελίδα της θεµατικής Περιοχής GR03 - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
(http://eeares.cres.gr). Περιγραφή του ΕΠΠΕΡΑΑ µπορεί να αναζητηθεί στην
ιστοσελίδα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 http://eeagrants.org και στην ιστοσελίδα του Εθνικού
Σηµείου Επαφής (http://www.eeagrants.gr/).
2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν
τα παρακάτω προσόντα:
α) Υποχρεωτικά προσόντα:
1.
Πτυχίο
Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης
Ελληνικού
Ανώτατου
Ιδρύµατος
(Πανεπιστήµιο/Τ.Ε.Ι) ή ισότιµο τίτλο Τµήµατος Πανεπιστηµιακής / Πολυτεχνικής Σχολής
του Εξωτερικού, νόµιµα αναγνωρισµένου από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο.
2. Οκταετή (8) Επαγγελµατική Εµπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία
δεκαετία (10), µε εξειδίκευση στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
3. Εµπειρία αξιολόγησης. Τεκµηριωµένη εµπειρία σε αξιολογήσεις επιχορηγούµενων
και λοιπών επενδύσεων, εµπειρία στη σύνταξη σχετικών µελετών ή / και ελέγχου
επενδύσεων σε όλες τις τεχνολογίες των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
Επιθυµητά-µη υποχρεωτικά προσόντα:
•

Μεταπτυχιακό / ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα 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 πρόγράµµατος (www.eeares.cres.gr).
Οι συµπληρωµένες αιτήσεις και τα συνηµµένα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη
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διεύθυνση
xm-eox@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.
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 αυτά περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση), θα
προκύψει από κλήρωση. Η κλήρωση είναι δηµόσια, διενεργείται από το ΚΑΠΕ και
διεξάγεται από υπάλληλο του ΚΑΠΕ, που κατέχει θέση ευθύνης, παρουσία δύο (2)
στελεχών του ΚΑΠΕ που εµπλέκονται µε το Πρόγραµµα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014.
Ο χρόνος και ο τόπος της διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον
δύο (2) ηµέρες νωρίτερα, µε ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα
του Προγράµµατος (www.eeares.cres.gr).
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 10η Οκτωβρίου 2014

και ώρα 14:00.
4. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την υποβολή υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν:
Αίτηση εγγραφής στο µητρώο Αξιολογητών, µε συµπληρωµένα τα συνηµµένα:
•

Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

•

Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα.

•

∆ήλωση Αξιολογητή περί επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων προς το
ΚΑΠΕ.

•

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

Τα στοιχεία του Βιογραφικού που καταθέτω είναι αληθή.

o

∆εν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
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αδίκηµα.
o

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

o

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

o

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

o

∆εν έχω καµία σχέση εργασίας µε τους ∆ικαιούχους που θα υποβάλουν
προτάσεις. Επίσης, δεν έχω συµµετάσχει µε οποιοδήποτε τρόπο στην
σύνταξη πρότασης ή στην διεξαγωγή µετρήσεων που θα υποβληθούν.
Συνεπώς δεν είµαι µέλος του ∆ιαχειριστή του Προγράµµατος (Program
Operator) και την Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράµµατος (Selection
Committee).

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. ∆ΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τα πρόσωπα που θα ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών, όταν κληθούν για την
αξιολόγηση των προτάσεων, υποχρεούνται να υποβάλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση µε: α)
Ρήτρα επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, β) Ρήτρα Εµπιστευτικότητας –
Εχεµύθειας & Ανεξαρτησίας, γ) Ρήτρα Παραίτησης από Αποζηµιώσεις για κάλυψη
Οδοιπορικών & ∆ιαµονής.

Ο Πρόεδρος και Γενικός ∆ιευθυντής ΚΑΠΕ
Κωνσταντίνος Κουρνιώτης,

Συνηµµένα
1. Αίτηση Εγγραφής.
2. Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
3. ∆ήλωση του Ν. 1599/86.

4

