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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ι.Tο ΚΑΠΕ διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις για την επιλογή των Ανεξάρτητων Αξιολογητών για το 

Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 / GR ENERGY, σε συνέχεια της από 11/11/2020 Πρόσκλησης (ΧΜ 

/ΕΟΧ_3 – ΑΔΑ Ω882469ΗΚΜ-ΛΡ7), σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτήν όρους.  

 

ΙΙ. Παρατίθεται η τελική κατάταξη των επιλεγέντων για τη στελέχωση της Ομάδας των Ανεξάρτητων 

Αξιολογητών, βάσει της βαθμολογίας τους: 

Θέση κατάταξης Ονοματεπώνυμο υποψηφίου αξιολογητή 

1 Νικόλαος Στεφανάκης 

2 Βασίλειος Σταθής  

3 Νικόλαος Κολτσακλής 

4 Παναγιώτης Ι.Κ. Λιακόπουλος 

5 Λουκάς Μπελλώνιας 

6 Αθανάσιος Στεργιούλης 

 

ΙII.Διαδικασία Υποβολής Ενστάσεων. 

Σε εφαρμογή του γενικού δικαιώματος της αναφοράς αλλά και της αρχής της διαφάνειας και της 

χρηστής διοίκησης, κατά του πίνακα αυτού, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη 

ημέρα της ανάρτησής του στον ιστότοπο του Προγράμματος (http://eeares.cres.gr).  

Η ένσταση κατατίθεται με σχετική επιστολή στο e-mail: xm-eox@cres.gr . Η εξέταση των υποβληθεισών 

ενστάσεων κατά του πίνακα, θα γίνεται από ειδική Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων (δευτεροβάθμιο 

όργανο, διάφορο αυτού που προέβη στην αρχική επιλογή) του ΚΑΠΕ. Το πόρισμα της Επιτροπής, θα 

γνωστοποιείται από το ΚΑΠΕ εγγράφως στους ενιστάμενους, εντός δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία λήξεως της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.  
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Το ΚΑΠΕ προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες Αξιολογητές αμέσως 

μετά την κατάρτιση και ανάρτηση του πίνακα στον ιστότοπο του Προγράμματος. Σε περίπτωση 

ευδοκίμησης των Ενστάσεων κατά του πίνακα, το ΚΑΠΕ προβαίνει σε αναμόρφωση αυτού. Αξιολογητές 

που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους, εγγεγραμμένους και 

διαθέσιμους από τον πίνακα των μη επιτυχόντων – ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του 

Προγράμματος GR-ENERGY. 

Σε κάθε περίπτωση, οι  Αξιολογητές που θα επιλέγονται, είτε κατόπιν αναμόρφωσης του ως άνω 

πίνακα είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων Αξιολογητών, θα απασχολούνται για το 

υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης 

διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου, σύμφωνα και με τις τρέχουσες ανάγκες του Προγράμματος 

GR-ENERGY. 

 

Για το ΚΑΠΕ 

Δρ Λ. Πυργιώτης 

Γενικός Διευθυντής  
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