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Αθήνα, 28.03.2013 

  

          Αρ. Πρωτ.: 3599 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3158/31.1.2013 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

ως προς τα σημεία (2), (3) και (7). 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ, 

 

Η ΟΠΟΙΑ ΠΛΕΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

O Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», εφεξής ΕΦΕΠΑΕ, 

τροποποιεί την με αριθμ. πρωτ. 3158/31.1.2013 πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον 

εμπλουτισμό του Μητρώο Αξιολογητών, το οποίο είχε συσταθεί και εγκριθεί με το 

υπ’ αριθ. πρωτ. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024/10.6.2010 έγγραφο της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ με θέμα 

«Έγκριση του Μητρώου Αξιολογητών» για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του 

ΕΠΑΝ ΙΙ και τις δράσεις Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας των πέντε 

Ε.Π. των περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης: 

 

α) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007-2013 του Υπουργείου 

Ανάπτυξης» (εφεξής ΕΠΑΝ ΙΙ), που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-

2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της 

σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001) και στο οποίο 

οι δράσεις κρατικών ενισχύσεων περιλαμβάνονται στους παρακάτω Άξονες 

Προτεραιότητας του Προγράμματος: 
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• Α.Π.2:Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας 

• Α.Π.3:Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 

• Α.Π.4:Ολοκλήρωση του Ενεργειακού Συστήματος της Χώρας και Ενίσχυση της 

Αειφορίας 

 

β)  των δράσεων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας των πέντε 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (εφεξής Ε.Π.) των Περιφερειών Μεταβατικής 

Στήριξης που περιλαμβάνονται στους παρακάτω Άξονες Προτεραιότητας  

(εφεξής Α.Π.): 

1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 

5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 

GR161PO006).Αττική – Α.Π.3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας 

και της Ψηφιακής Σύγκλισης. 

2.  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-11-2007 απόφαση 

έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO008). - Α.Π.4: 

Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια της Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης (Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-11-2007 απόφαση 

έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO008). Δυτική 

Μακεδονία – Α.Π.5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια της 

Δυτικής Μακεδονίας. 

4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 

(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5332/26-10-

2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO001) 

– Α.Π.8: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια της Στερεάς 

Ελλάδας. 

5. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5439/5-11-2007 απόφαση έγκρισης 

για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO002).– Α.Π.6: Ψηφιακή 

Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. 

 

Παραδείγματα δράσεων κρατικών ενισχύσεων προς αξιολόγηση είναι: 
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• Ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια ΜΜΕ του τομέα της μεταποίησης. 

• Συλλογικά Επιχειρηματικά Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρηματικών συσπειρώσεων 

και δικτυώσεων. 

• Στοχευμένες δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης δραστηριοτήτων ενίσχυσης 

των επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα και των υπηρεσιών, με έμφαση στην 

ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, με στόχο τη διαφοροποίηση του προϊόντος και την 

ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς 

αγορές. 

• Ειδικά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα που δεν 

εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο, ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, δράσεις 

ολικής ποιότητας, εφαρμογή προτύπων περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης 

των τουριστικών εγκαταστάσεων, ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για χρήση 

εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

• Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας (ίδρυσης νέων επιχειρήσεων όλων 

των τομέων). 

 

Περιγραφή του ΕΠΑΝ ΙΙ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα 

της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα (www.antagonistikotita.gr) και 

περιγραφή των 5 Ε.Π. των περιφερειών μεταβατικής στήριξης στην ιστοσελίδα  του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών. Μεταφορών και Δικτύων 

(www.espa.gr). 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Υποχρεωτικά προσόντα 

 

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή 

ισότιμο τίτλο Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού νόμιμα 

αναγνωρισμένου από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο. 

2. Διετής τουλάχιστον Επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την 

τελευταία δεκαετία, σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα: 

- Μεταποίηση, κυρίως σε ΜΜΕ 

- Τουρισμός 

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
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- Περιβάλλον 

- Ενέργεια, κυρίως σε ΑΠΕ / Συμπαραγωγή / Εξοικονόμηση  

- Ποιότητα 

- Υπηρεσίες - Εμπόριο 

- Κατάρτιση (Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο 

Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας) 

Με ενασχόληση σε ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω θέματα: 

 Οικονομική Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων 

 Αξιολόγηση Επιχειρηματικών ή Επενδυτικών Σχεδίων 

 Δανειοδότηση – Χρηματοδότηση επιχειρήσεων 

 Υλοποίηση – Διαχείριση Επενδυτικών Έργων, Κοινοτικών Προγραμμάτων, κλπ 

 

3. Ικανότητα Χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά.  

 

β)  Επιθυμητά προσόντα:  

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία σε αξιολογήσεις επιχορηγούμενων επενδύσεων, εμπειρία 

στη σύνταξη σχετικών μελετών ή/και ελέγχου επενδύσεων στα αντικείμενα του 

ανωτέρω 2.2. 

  Εμπειρία στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) 

  Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριμένο κατάλογο αξιολογητών 

  Πιστοποιητικό Κατάρτισης υποψηφίου σε Αντικείμενα σχετικά με την αξιολόγηση 
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3. ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 
 
Έργο των αξιολογητών που θα ενταχθούν στο Μητρώο είναι η αξιολόγηση / 

βαθμολόγηση των προτάσεων που θα τους ανατεθούν, σύμφωνα με τα κριτήρια 

αξιολόγησης του Οδηγού της Προκήρυξης και τις Οδηγίες του ΕΦΕΠΑΕ. 

 

Η αξιολόγηση θα διενεργείται ηλεκτρονικά από τον αξιολογητή και θα καταχωρείται 

στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Μετά την ολοκλήρωση κάθε 

αξιολόγησης, αυτή καταχωρείται από τον αξιολογητή άμεσα και οριστικά στο 

σύστημα, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω αλλαγών. Κάθε αξιολογητής θα μπορεί να 

συμμετέχει σε περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία / αντικείμενα, εφόσον διαθέτει τα 

κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 

 

Πριν από την έναρξη της αξιολόγησης κάθε πράξης θα πραγματοποιείται ένα 

σύντομο σεμινάριο προς τους αξιολογητές, θα διανέμεται το απαραίτητο 

πληροφοριακό υλικό και θα ελέγχεται με γραπτή δοκιμασία ο βαθμός κατανόησης  

(επάρκεια) των απαιτήσεων του προγράμματος. Η επιτυχής αντιμετώπιση της 

δοκιμασίας αυτής, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην 

αξιολόγηση.  

 

Η διανομή προτάσεων προς αξιολόγηση θα γίνεται με επιτόπια κλήρωση και 

αυτόματη χρέωση έργου ανά αξιολογητή. Η κλήρωση θα διεξάγεται αφού οι 

αξιολογητές εισέλθουν στην αίθουσα και θα επαναλαμβάνεται σε κάθε χρέωση νέας 

πρότασης. 

 

Το Μητρώο δύναται να τροποποιείται για τους εξής λόγους: 

 

 Εμπλουτισμός με επαναληπτική προκήρυξη, λόγω ανεπαρκούς αριθμού 

συμμετεχόντων ή/και για πρόσθετη κατηγορία αξιολογήσεων που δεν είχε 

αρχικά προβλεφθεί. 

 Διαγραφές αξιολογητών λόγω ελλιπούς ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του 

ρόλου τους, π.χ. μη προσέλευση στην αξιολόγηση χωρίς σοβαρό λόγο, 

διαρκής άρνηση συμμετοχής, εγκατάλειψη αξιολογήσεων στο μέσον των 

εργασιών κλπ. 
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 Διαγραφές αξιολογητών λόγω επίδειξης αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς 

π.χ. συχνά και συστηματικά σφάλματα, παραβίαση κανόνων διαφάνειας, 

άγνοια οδηγού προγράμματος και συστήματος αξιολόγησης, άγνοια βασικών 

κανονισμών κλπ. 

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν 

τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις(προσόντα) της παρ.2 του παρόντος. 

Τα μέλη του ισχύοντος Μητρώου δεν υποβάλλουν νέα αίτηση.  

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την υποβολή υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν: 

 

α) Αίτηση με συμπληρωμένα τα συνημμένα Έντυπα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

β) Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του 

δράσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και 

ουσιαστικών τους προσόντων. 

 

γ) Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα 

ότι: 

 Τα στοιχεία του Βιογραφικού είναι αληθή. 

 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 

αδίκημα. 

 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 

από τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας και δωροδοκίας. 

 Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική 

διαγωγή του, όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση 

καθήκοντος. 

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει ποινικό μητρώο, εάν αυτό 

ζητηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ ή την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

ΕΠΑΝ ΙΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης.  
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 Εφόσον επιλεγεί ως αξιολογητής δεν θα έχει καμία σχέση εργασίας ή 

οποιαδήποτε συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα αυτών που θα 

υποβάλουν προτάσεις. Επίσης, δεν θα συμμετάσχει με οποιοδήποτε 

τρόπο στην σύνταξη των προτάσεων που θα υποβληθούν.  

 Αποδέχεται τους όρους και την διαδικασία κατάρτισης του μητρώου 

αξιολογητών σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. 

Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

 

6. ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Τα πρόσωπα που θα ενταχθούν στο διευρυμένο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ, 

όταν κληθούν για την μελέτη και αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, 

υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί των αρχών ανεξαρτησίας και 

εμπιστευτικότητας που θα πρέπει να τηρήσουν.  

 

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση εγγραφής και τα συνημμένα 

έντυπα, στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr). 

 
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και 

παράλληλα ο φυσικός φάκελος κατατίθεται αποκλειστικά στους εταίρους του 

ΕΦΕΠΑΕ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά. 

 
Ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται να δηλώσει την γεωγραφική περιοχή στην οποία 

επιθυμεί να υπαχθεί ως αξιολογητής. Οι αξιολογήσεις διενεργούνται, κατά κανόνα, 

στην πόλη που είναι έδρα του αρμόδιου για την περιοχή εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε υποψήφιος (επί ποινή αποκλεισμού) υποβάλλει αίτηση μόνο 

για μία γεωγραφική περιοχή του Παραρτήματος Ι. 

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται με ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ. 
 
Η ένταξη στο Μητρώο των υποψηφίων που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

είναι υποχρεωτική. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα κατατάξει τους εντασσόμενους αξιολογητές σε 

έναν ή περισσότερους τομείς εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τα προσόντα τους, 

την εμπειρία τους και τις ανάγκες των προς διαχείριση έργων.  

http://www.efepae.gr/


 
  

 

 8 

Ο τελικός διευρυμένος κατάλογος των αξιολογητών θα εγκριθεί από την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα προχωρήσουν στην υπογραφή σύμβασης 

συνεργασίας με τον ΕΦΕΠΑΕ, όπου θα περιγράφονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες 

τους, καθώς και το πλαίσιο της αμοιβής τους, που καθορίζεται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

 

Επισημαίνεται ότι πριν από την έναρξη των αξιολογήσεων, διενεργείται κλήρωση των 

αξιολογητών ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε δράσης (π.χ. αριθμός προτάσεων, 

αντικείμενο του προγράμματος κλπ) γεγονός που καθορίζει τους αξιολογητές που 

κάθε φορά θα κληθούν να αξιολογήσουν. 

 

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των αξιολογητών, προς τον τόπο αξιολόγησης 

που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη, στην περίπτωση 

που ο νομός διαμονής του αξιολογητή διαφέρει από το νομό, στον οποίο 

πραγματοποιείται η αξιολόγηση. 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 12η Απριλίου 

2013 ώρα 17.00 μμ 

 

Πληροφορίες για το μητρώο δίνονται από τον ΕΦΕΠΑΕ (Σεβαστουπόλεως 113, 

Αθήνα, τηλ. 210-6985210) και τους κατά τόπους φορείς του Παραρτήματος Ι. 

 

Με ευθύνη των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης θα 

δημοσιοποιηθεί ευρέως στην περιοχή ευθύνης τους, με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΦΕΠΑΕ 

Θωμάς - Φωκίων  Αλγιανάκογλου 

 
 


