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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αξιολογητών για τη Δράση 2.β.1.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ»» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 

με το Άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005.
2. Το ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο, 
τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014)», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Την υπ. αριθμ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015 Υπουργική Απόφαση, με θέμα 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 
41546/Γ΄ΚΠΣ/281/ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση 
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 

6. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών 
ενισχύσεων.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης.
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8. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την 
έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01).

9. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων 
της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και 
ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.

10. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Τη με αρ. πρωτ. Α.Π. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20–10–2016 (ΦΕΚ 3521/Β’/01–11–2016) Υπουργική 
Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων, 
αξιολόγησης πράξεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τη με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από 
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014.

13. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον _έλεγχο σώρευσης 
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.

14. Το με αριθμό C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο 
Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης). 

15. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).

16. Το Π.Δ. 132/2010, «Περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» ΦΕΚ 225Α /2010 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

17. Την με αριθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των 
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και την 2ης Ιουνίου 2019 και το 
από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας Περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας.

18. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10161 final/18-12-2014 που αφορά την 
έγκριση του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την C(2020) 4707 final
 /07-07-2020.

19. Την με αρ. πρωτ. 1188/12-3-2019 απόφαση μέσω γραπτής της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 
«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014- 2020», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία η διαδικασία και το 
περιεχόμενο της 17ης έκδοσης του εντύπου εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των 
προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι. 

20. Την με αρ. πρωτ. 5045/19.12.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία 
ορίζεται ο “Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και 
Επιχειρηματικότητας” (ΕΦΕΠΑΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσος Φορέας 
Διαχείρισης (ΕΦΔ) των δράσεων του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδας 2014-2020»

21. 20. Την με αρ. πρωτ. 3989/29-9-2020 μέσω γραπτής διαδικασίας απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», με την οποία με την οποία εγκρίθηκε η 
μεθοδολογία η διαδικασία και το περιεχόμενο της 27ης έκδοσης του εντύπου εξειδίκευσης του ΕΠ, 
ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι και τα 
κριτήρια επιλογής των πράξεων της δράσης

22. Την με αρ. πρωτ. 2889/17-07-2020 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
επενδυτικών σχεδίων για τη δράση  2.β.1.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», όπως 
τροποποιήθηκε με τις 4533/26-10-2020, 5118/27-11-2020, 145/31-01-2021 και 2839/17-06-2021 
αποφάσεις



23. Την με αρ. πρωτ. εισερχ. 3011/29-6-2021 εισήγηση της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Δ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων & Ηπείρου σχετικά με την επιλογή των αξιολογητών της 
δράσης

24. Την ανάγκη για τεκμηριωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης, από αξιολογητές – μέλη του Μητρώου Αξιολογητών ΕΦΕΠΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε την προταθείσα διαδικασία επιλογής αξιολογητών για τη δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», όπως περιγράφεται στη σχετική εισήγηση και 
καθορίζουμε τους αξιολογητές – μέλη του Μητρώου Αξιολογητών  του ΕΦΕΠΑΕ  για τη Δράση ως 
κάτωθι:

Για  την διεξαγωγή της αξιολόγησης να χρησιμοποιηθούν αξιολογητές από το εγκεκριμένο μητρώο 
αξιολογητών του  ΕΦΕΠΑΕ  με  Περιφέρεια διαμονής τους την Δυτική Ελλάδα, ώστε να εξασφαλιστεί η 
εύκολη πρόσβασή τους στα γραφεία του ΕΦ (Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εταίρος του 
ΕΦΕΠΑΕ για τη Δυτική Ελλάδα), εφόσον απαιτηθεί να διεξαχθεί η εκπαίδευση τους και η αξιολόγηση 
των σχεδίων με επιτόπου παρουσία.

Με  γνώμονα την  επιλογή αξιολογητών με  τα  ποιοτικότερα  χαρακτηριστικά   αλλά  και  την εξασφάλιση 
ικανού αριθμού τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολογική διαδικασία εντός των χρονικών 
πλαισίων, αποφασίζεται η εφαρμογή των παρακάτω κριτηρίων ώστε να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή 
διαθεσιμότητα των πιο κατάλληλων αξιολογητών για το πρόγραμμα:

1. Αξιολογητές ενταγμένοι στον τομέα των ΤΠΕ
2. 2ετης εργασιακή εμπειρία
3. Εμπειρία αξιολόγησης
4. Εμπειρία στο ΠΣΚΕ Αξιολογητές με δηλωθέν τόπο διαμονής εκτός της περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας
5. Επιλεγμένος Φορέας Αξιολόγησης η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ηπείρου & Ιονίων Νήσων

Αποκλείονται από  τη  διαδικασία επιλογής αξιολογητών των αιτήσεων χρηματοδότησης  της 
συγκεκριμένης δράσης τα  στελέχη  των παρακάτω Υπηρεσιών/Γραφείων  που είναι  μέλη του Μητρώου 
του ΕΦΕΠΑΕ:

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ)

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» 
(ΕΥΔΠΕΠΔΕ)

 ΕΦΕΠΑΕ (Κεντρική Υπηρεσία και ΠΜ/εταίροι)
 Τομέα Εφαρμογών  Πληροφορικής  και Ψηφιακής Τεχνολογίας  της Μονάδας Οργάνωσης  της 

Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ)
 Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
 Ειδικές Γραμματείες Διαρθρωτικών Προγραμμάτων
 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ
 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Γραφεία Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
 Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας



 Πολιτικά Γραφεία Υπουργών

Ακολουθώντας την προαναφερθείσα διαδικασία προκύπτουν συνολικά 11 ΙΚΑΝΟΙ εν δυνάμει 
αξιολογητές. Λαμβάνοντας υπόψη:

 Την εξασφάλιση ενός ελάχιστου αριθμού αξιολογήσεων σε κάθε αξιολογητή, ώστε να υπάρχει 
κίνητρο συμμετοχής στην αξιολογική διαδικασία.

 Την εξασφάλιση ικανοποιητικού χρόνου περαίωσης της αξιολογικής διαδικασίας (μέγιστο 5 
ημέρες).

 Την διαθεσιμότητα μέσων και πόρων του ΕΦ που συντονίζει και υποστηρίζει την αξιολογική 
διαδικασία.

 Την πιθανότητα  αποχής ορισμένων αξιολογητών που ενώ θα δηλώσουν αρχικά διαθεσιμότητα, 
τελικά δεν θα συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Εφαρμόζεται  για τον υπολογισμό  των απαιτούμενων  αξιολογητών  που θα συμμετάσχουν στην 
αξιολόγηση ο παρακάτω τύπος:

Αξιολογητές = (Υ/4)+30%, όπου:

Υ= πλήθος υποβολών, (ήτοι 13 προτάσεις)

30%= συντελεστής  προσαύξησης για ασφαλή και έγκαιρη διεκπεραίωση της αξιολόγησης.

Με την εφαρμογή του παραπάνω τύπου υπολογισμού προκύπτει η ανάγκη για 4 αξιολογητές.

Βάσει όλων των παραπάνω διεργασιών καθορίστηκαν οι ΙΚΑΝΟΙ εν δυνάμει αξιολογητές καταταγμένοι 
με τυχαία σειρά προτεραιότητας βάσει κλήρωσης – μέλη του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για 
τη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», όπως αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα 
«Κατάλογος Αξιολογητών» του παρόντος πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης.

Για τους αξιολογητές προβλέπεται διαδικασία/σύστημα εκπαίδευσης, διαδικασία εξέτασης 
προκειμένου να επιλεγούν οι αξιολογητές εκείνοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για τη 
διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος, καθώς και σύστημα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη 
ορθής εκτέλεσης του προβλεπόμενου για τους αξιολογητές έργου.

Τα πρόσωπα που θα κληθούν να αξιολογήσουν μετά την επιτυχία τους στη διαδικασία εξέτασης, 
υποχρεούνται  να υποβάλουν υπογεγραμμένη  με τον ΕΦΕΠΑΕ σύμβαση  περί των υποχρεώσεων τους 
καθώς και δήλωση περί τήρησης της αρχής της μη σύγκρουσης συμφερόντων και της τήρησης της αρχής 
της ανεξαρτησίας.

Για την εφαρμογή των παραπάνω ενδεικτικά διευκρινίζεται ότι:

 Δεν υφίσταται ανεξαρτησία με συγκεκριμένο Δικαιούχο/επιχείρηση εάν σε αυτή συμμετέχει με 
οποιοδήποτε  ποσοστό  ή  εργάζεται  ή  είναι  τακτικός εξωτερικός συνεργάτης ο  ίδιος  ο 
αξιολογητής ή συγγενικό του πρόσωπο εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 2ου βαθμού.

 Θεωρείται ότι υπάρχει συμμετοχή στην σύνταξη-μελέτη-κατάρτιση μιας Αίτησης Χρηματοδότησης 
και στην περίπτωση που ο αξιολογητής συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό ή  εργάζεται ή είναι 
εξωτερικός συνεργάτης σε  γραφείο  μελετητών-συμβούλων ή  σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση 
έχει καταρτίσει την Αίτηση Χρηματοδότησης, ανεξαρτήτως εάν ο ίδιος συμμετείχε στην κατάρτισή 
της.



Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10.2 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της Δράσης 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»:

 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης ανατίθενται προς αξιολόγηση στους αξιολογητές με τυχαία επιλογή 
από τον ΕΦΔ μέσω του ΠΣΚΕ.

 Κάθε κλήρωση για χρέωση αίτησης χρηματοδότησης σε αξιολογητή, λαμβάνει χώρα από τους 
υπεύθυνους της διαδικασίας, τη στιγμή της διενέργειας της αξιολόγησης. Κανένα εμπλεκόμενο 
μέρος δε γνωρίζει εκ των προτέρων το φυσικό πρόσωπο που θα αναλάβει την αξιολόγηση.

 Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται κατά την αξιολόγηση ότι ο αξιολογητής δεν ταυτίζεται  με το 
συντάκτη του επενδυτικού σχεδίου και δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με το  επενδυτικό σχέδιο.

 Ο  αξιολογητής προβαίνει στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων μέσω  του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ο αξιολογητής εξετάζει την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων 
δαπανών, τη συνάφειά τους με το επενδυτικό σχέδιο καθώς και το εύλογο του κόστους αυτών σύμφωνα 
με την προσκομισθείσα τεκμηρίωση και εάν απαιτείται αναπροσαρμόζει τον προϋπολογισμό του 
επενδυτικού σχεδίου.

Για τους παραπάνω λόγους, ο αξιολογητής δηλώνει με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 το κείμενο 
που επισυνάπτεται συνημμένα.

Οι Αξιολογητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη τήρησης της υπεύθυνης δήλωσης περί τήρησης της 
αρχής της μη σύγκρουσης συμφερόντων και της αρχής της ανεξαρτησίας και εμπιστευτικότητας και 
υποχρεούνται να αρνηθούν, άλλως απέχουν από την αξιολόγηση Αίτησης Χρηματοδότησης που 
ενδεχομένως τους ανατεθεί για αξιολόγηση,  εφόσον διαπιστώσουν  ότι αντίκειται στις ως άνω αρχές.

Ο αξιολογητής δεν θα μπορεί να χρεώνεται δεύτερη αξιολόγηση εάν δεν έχει ολοκληρώσει και υποβάλει 
την προηγούμενη.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Νεκτάριος Φαρμάκης

Συνημμένα:
1. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Αξιολογητή
2. Παράρτημα «Κατάλογος Αξιολογητών»

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ
3. ΕΦΕΠΑΕ
4. ΕΥΚΕ
5. ΜΟΔ – Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας
6. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 ΠΡΟΣ(1): ΕΦΕΠΑΕ 

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 Δεν απασχολούμαι είτε με απόσπαση, διάθεση ή άλλη σχέση στις παρακάτω

Υπηρεσίες/Γραφεία:

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ)

 ΕΦΕΠΑΕ (Κεντρική Υπηρεσία και εταίροι)

 Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας της Μονάδας

Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ)

 Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)

 Ειδική Γραμματεία Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ

 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 Γραφείο Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

 Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας

 Πολιτικά Γραφεία Υπουργών

 Δεν είμαι μέλος του Μητρώου του ΕΦΕΠΑΕ αποκλειστικά στον Τομέα

«Κατάρτιση».

 Έχοντας λάβει γνώση α) του άρθρου 7 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής

Διαδικασίας) β) του άρθρου 229 (1.ζ) του Ν. 4281/2014 και γ) του άρθρου 57 του

Κανονισμού 966/2012 (Δημοσιονομικός Κανονισμός ΕΕ) κατανοώ την περιγραφόμενη εκεί 

έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων και δηλώνω ότι δεν θέτω, ούτε πρόκειται να θέσω σε 
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προτεραιότητα το προσωπικό μου συμφέρον εις βάρος των καθηκόντων που μου έχουν ανατεθεί 

εκ της ως άνω προαναφερόμενης ιδιότητός μου.

 Δεν έχω υποβάλλει επενδυτική πρόταση στην παρούσα δράση ο ίδιος ή συγγενικό μου 

πρόσωπο εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 2ου βαθμού, ή και μέσω νομικού προσώπου στο 

οποίο συμμετέχω με οποιοδήποτε ποσοστό ως εταίρος ή μέτοχος ή στη Διοίκηση αυτού ή στο 

οποίο (νομικό πρόσωπό) συμμετέχει συγγενικό μου πρόσωπο εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι 

2ου βαθμού.

 Δεν έχω την ιδιότητα του αφανούς εταίρου σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 

υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο προς αξιολόγηση στην παρούσα δράση. 

 Γνωρίζω ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων μου που σχετίζονται με την αξιολόγηση πράξεων, δεν 

δύναμαι να αξιολογώ πράξεις ή να εγκρίνω την αξιολόγηση πράξεων που αφορούν σε φορείς 

υποβολής πρότασης με τους οποίους βρίσκομαι ή διατηρώ σχέση που δύναται να χαρακτηριστεί 

ως σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή σχέση από την οποία να έχω προσωπικό, οικονομικό 

κυρίως, συμφέρον εξαρτώμενο από τους φορείς υποβολής πρότασης, το οποίο δύναται να 

επηρεάσει την αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων μου με αθέμιτο τρόπο. 

 Γνωρίζω ότι τα όρια που ισχύουν για τις απολαβές αξιολογητών βάσει της εκάστοτε διοικητικής 

πράξης που τα ορίζει, υπολογίζονται σύμφωνα με την ημερομηνία απόκτησης δικαιώματος και 

όχι την ημερομηνία της πληρωμής. 

 Γνωρίζω ότι οι υπερβάλλουσες διενεργηθείσες, από μεριάς μου, αξιολογήσεις, δεν θα τύχουν 

αποζημίωσης.

 Γνωρίζω ότι φέρω την εξολοκλήρου ευθύνη για την τήρηση των ορίων αμοιβής και αριθμού 

αξιολογήσεων και θα ενημερώσω αμελλητί τον αρμόδιο ΕΤΑΙΡΟ του ΕΦΕΠΑΕ, όταν τείνω να 

υπερβώ τα σχετικά όρια.

 Δεν εργάζομαι ή συμμετέχω με οποιοδήποτε ποσοστό ή είμαι εξωτερικός συνεργάτης σε 

γραφείο μελετητών-συμβούλων ή σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση έχει καταρτίσει την αίτηση 

χρηματοδότησης, ανεξαρτήτως εάν ο ίδιος συμμετείχα προσωπικά στην κατάρτισή της.

 Επίσης, δεν μπορώ να αξιολογώ πράξεις ή να εγκρίνω την αξιολόγηση πράξεων όταν στο 

εταιρικό ή και στο μετοχικό κεφάλαιο ή και στη διοίκηση των φορέων υποβολής αυτών, 

συμμετέχει σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγγενής μου μέχρι και τετάρτου βαθμού.

 Επιπλέον, δεν μου επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αξιολόγησης που 

μου έχουν ανατεθεί να αποδέχομαι δωρεές παντός είδους από τους φορείς υποβολής πρότασης.

 Διαβεβαιώνω ότι εάν διαπιστώσω, κατά την ανάθεση/ άσκηση δραστηριότητας στο πλαίσιο των 

καθηκόντων μου, ότι συντρέχει οποιαδήποτε κατάσταση, η οποία δύναται να χαρακτηριστεί ως 

σύγκρουση συμφερόντων κατά τα ανωτέρω, οφείλω να τη δηλώσω αμελλητί στον ΕΤΑΙΡΟ. Στην 

περίπτωση αυτή, γνωρίζω ότι οφείλω να μην αποδεχθώ την ανάθεση καθηκόντων ή να απέχω 

από την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

Ημερομηνία:    /     / 2021

Ο – Η Δηλ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Α/Α A/Μ ΕΦΕΠΑΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 1891 ΓΙΩΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2 1911 ΚΙΤΣΟΤΟΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

3 1935 ΜΠΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

4 3136 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

5 1953 ΣΚΕΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

6 3068 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7 2225 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8 2232 ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΙΟΚΑΣ

9 1937 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10 1970 ΧΑΪΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

11 1966 ΥΦΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΟΣ
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