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ΘΕΜΑ:  
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύσταση Μητρώου Αξιολογητών 
Εκχωρούµενων πράξεων επιχειρηµατικότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 
2. Τον Ν.4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη ∆ιαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως ισχύει. 
3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010), όπως ισχύει. 
4. Την µε αρ. 26/2019 Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λάρισας για την επικύρωση του 
αποτελέσµατος των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019. 
5. Την υπ΄αριθµ. 15840/156612 Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - 
επικαιροποίησης του Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27.12.2010): «Οργανισµός της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας» όπως ισχύει. (ΦΕΚ 1748/Β/26-10-2018).  
6. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 32675/ΕΥΘΥ331/23.03.2015 (ΦΕΚ 713/Β΄/24-4-2015) 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθµ. 1545/Γ΄ΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 
1501/Β΄) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 
7. Την υπ’ αριθµ. 603/21-02-2019 (ΦΕΚ 828 Β 2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, µε την 
οποία ορίζεται η ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως Ενδιάµεσος 
Φορέας (ΕΦ) του Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020. 
8. Την από 24-06-2015 απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, 
µε την οποία εγκρίθηκαν η µεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόµενο του εντύπου εξειδίκευσης του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας 2014-2020, και ειδικότερα ως προς ορισµένες 
∆ράσεις του Άξονα 1. 
9. Τη µε αρ. πρωτ. 3282/14-11-2018 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Θεσσαλίας 
2014-2020 περί Έγκρισης της 15ης Γραπτής ∆ιαδικασίας για την έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, και ειδικότερα δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1. 
10.Το σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, σύµφωνα µε την 81986/ΕΥΘΥ712 απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού.  
11.Την 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ677/Β/3-3-2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε θέµα «∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων 
τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δηµιουργίας και διατήρησης καταλόγων προµηθευτών για την ανάθεση 
και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» όπως κάθε φορά ισχύει.  
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12. Των άρθρων 21 και 28 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚΑ’ 176/16-12-2015) « ∆ιαχείριση των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της 
Συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
13. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης 
∆εκεµβρίου 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, όπως ισχύει. 
14. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισµού 
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου όσον αφορά τις λεπτοµέρειες για την µεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των 
προγραµµάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τα µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των µέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστηµα καταγραφής 
και αποθήκευσης των δεδοµένων, όπως τροποποιείται και ισχύει. 
15. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(2016/C 262/01), καθώς και τα άρθρα 87,88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων.  
16. Τη µε αρ. C(2014)10183 final/18-12-2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση ορισµένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράµµατος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Θεσσαλίας 2014-2020» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
17. Το µε αριθ. 8217/ΕΥΚΕ100/23.01.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων µε 
θέµα: «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και 
προσαρµογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στην λειτουργία αυτή όσον αφορά στη 
διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραµµατική περίοδο 2014-2020». 
18. Την υπ΄αριθµ. 2228/05-08-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα 
«Σύσταση Μητρώου Αξιολογητών, Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιτροπής Ενστάσεων στα 
πλαίσια των ∆ηµόσιων Προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις 
δράσεις επιχειρηµατικότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014-2020», 
για τις οποίες έχει οριστεί Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) η ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για σύσταση του Μητρώου Αξιολογητών» (ΦΕΚ B’ 3237/23/08/2019).  
19. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας δεν προκαλείται δηµόσια δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 

 
ΚΑΛΕΙ 

 
Τους υπαλλήλους (µόνιµοι και µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ.) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
που είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι) του εσωτερικού ή αναγνωρισµένων 
ισότιµων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής σε αντικείµενο:  
- Οικονοµικής κατεύθυνσης  ή  
- Τεχνολογικής κατεύθυνσης ή  
- Θετικής Κατεύθυνσης   
οι οποίοι δύναται να συµµετέχουν στην αξιολόγηση έτσι όπως προβλέπεται κάθε φορά στο σχετικό 
θεσµικό πλαίσιο της προς αξιολόγηση ∆ράσης του ΕΠ ΠΘ 2014-2020 και έχουν ικανότητα χειρισµού Η/Υ 
(εφαρµογές word - excel και εφαρµογές διαδικτύου κλπ).  
 
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην σύσταση Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούµενων πράξεων 
επιχειρηµατικότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
για τις οποίες έχει οριστεί ως Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆), η ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, µε τίτλο «Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούµενων Πράξεων Επιχειρηµατικότητας 
Περιφέρειας Θεσσαλίας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014-2020», µε σκοπό την 
πραγµατοποίηση όλων των σταδίων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται ή πρόκειται να 
υποβληθούν, στο πλαίσιο των προσκλήσεων χρηµατοδοτικής ενίσχυσης των Εκχωρούµενων δράσεων 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014-2020» στην ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
Το ΜΑΕΠ Π.Θ. καταρτίζεται και τηρείται στην έδρα της ∆ΙΑΠ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί 
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και δύναται να επικαιροποιείται (τροποποιείται, 
συµπληρώνεται, κ.λ.π) µε σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.  
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Η εγγραφή στο ΜΑΕΠ Π.Θ. δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη και την υποχρεωτική ανάθεση έργου 
αξιολόγησης. 
Η ισχύς του ΜΑΕΠ Π.Θ. εκτείνεται σε όλο το χρονικό διάστηµα διενέργειας των αξιολογήσεων των 
προτάσεων που υποβλήθηκαν ή πρόκειται να υποβληθούν στο πλαίσιο των προσκλήσεων 
χρηµατοδοτικής ενίσχυσης των Εκχωρούµενων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
2014-2020» στην ∆ΙΑΠ Π.Θ. 
 
2. ΟΡΟΙ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑEΠ Π.Θ. 
 
2.1 Προϋποθέσεις – Τυπικά προσόντα 
 
∆ικαίωµα υποβολής αιτήµατος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εκχωρούµενων πράξεων 
επιχειρηµατικότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 
έχουν: 
 
i. Οι υπάλληλοι (µόνιµοι και µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ.), των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι 
οποίοι είναι κάτοχοι Πτυχίου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι εσωτερικού, ή αναγνωρισµένων 
ισότιµων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής σε αντικείµενο οικονοµικής, τεχνολογικής ή θετικής 
κατεύθυνσης και έχουν ικανότητα χειρισµού Η/Υ (εφαρµογές word-excel και εφαρµογές διαδικτύου κλπ).  
ii. Οι υποψήφιοι, δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για το αδίκηµα 
της κλοπής, ή υπεξαίρεσης, ή απάτης, ή εκβίασης, ή πλαστογραφίας, ή ψευδορκίας, ή δωροδοκίας, ούτε 
να έχουν καταδικαστεί, για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους, όπως για απιστία περί 
την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος.  
 
2.2 Επιθυµητά επιπλέον προσόντα 
 
Μαζί µε τα ως άνω τυπικά προσόντα, για την αρτιότερη συγκρότηση του µητρώου, θα ληφθούν υπόψη 
και τα παρακάτω: 
i. Εργασιακή εµπειρία/προϋπηρεσία σε διαχείριση ή/και αξιολόγηση χρηµατοδοτούµενων έργων. 
ii. Εγγραφή σε άλλα συναφή Μητρώα, π.χ. Μητρώο αξιολογητών κ.λπ.. 
 
2.3 Υποβολή Αίτησης και δικαιολογητικών 
Οι υποψήφιοι, υποβάλλουν: 
i. Αίτηση σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Α. 
ii. Βιογραφικό σηµείωµα, τύπου EU 
https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates  
iii. Υπεύθυνη ∆ήλωση, µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι (α) όλα τα αναγραφόµενα στο Βιογραφικό 
Σηµείωµα στοιχεία είναι αληθή - ακριβή, (β) δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για το αδίκηµα της κλοπής, ή υπεξαίρεσης, ή απάτης, ή εκβίασης, ή πλαστογραφίας, ή ψευδορκίας, ή 
δωροδοκίας, ούτε έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους, (γ) θα 
τηρούν εχεµύθεια και (δ) θα δηλώνουν οποιαδήποτε περίπτωση ύπαρξης σύγκρουσης συµφερόντων και 
δεν θα αναλαµβάνουν στην περίπτωση αυτή την αξιολόγηση της σχετικής αίτησης στήριξης. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλλουν τις Αιτήσεις µε τα δικαιολογητικά, καθ' όλη τη διάρκεια 
ισχύος του Μητρώου, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της ∆ΙΑΠ/Π.Θ.: 
anapt.program@thessaly.gov.gr  και µε θέµα "Για τη στελέχωση του ΜΑΕΠ της Π.Θ.". Αποδεικτικό 
υποβολής της Αίτησης αποτελεί ο αριθµός πρωτοκόλλου που λαµβάνει από την ∆ΙΑΠ/ΠΘ και για τον 
οποίο ενηµερώνονται οι αιτούντες µε απαντητικό ηλεκτρονικό µήνυµα της ∆ΙΑΠ/ΠΘ. 
 
2.4 Προθεσµίες υποβολής αιτηµάτων 
Για την αρχική κατάρτιση του Μητρώου, εξετάζονται αιτήµατα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
υποβάλλονται έως 23/09/2019 (καταληκτική ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης στην ∆ΙΑΠ Π.Θ.).  
 
3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για εγγραφή τους στο ΜΑΕΠ ΠΘ εκχωρούµενων πράξεων 
επιχειρηµατικότητας στην ∆ΙΑΠ από το Ε.Π. «Θεσσαλίας Ελλάδα 2014-2020», που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο της παρούσας Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πραγµατοποιείται από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 2228/05-08-2019 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας» (ΦΕΚ Β/23/08/2019) και συγκροτείται µε απόφαση του ιδίου η οποία 
αναρτάται στο ∆ιαύγεια.  
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Ειδικότερα η Επιτροπή σχετικά µε την αξιολόγηση των αιτήσεων για εγγραφή στο ΜΑΕΠ 
Π.Θ.: 
i. Εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων Αξιολογητών. Η Επιτροπή δύναται να ζητά 
από τους υποψήφιους, επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία, ιδίως αναφορικά µε τα υποβαλλόµενα 
δικαιολογητικά, ή τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία σχετιζόµενα µε την πλήρωση των 
προϋποθέσεων. Ενδεχόµενη άρνηση ή παράλειψη παροχής των ζητούµενων πληροφοριών, θα 
συνεπάγεται την άµεση απόρριψη της αίτησης του υποψηφίου. Αιτήσεις οι οποίες δε θα συνοδεύονται 
από το σύνολο των προβλεπόµενων, στην Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
δικαιολογητικών, θα απορρίπτονται. 
ii. Σχηµατίζει κρίση, µε βάση τα υποβληθέντα στοιχεία υποψηφιότητας, σχετικά µε την εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων της παρούσας Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ΜΑΕΠ 
Π.Θ.  
iii. Καταρτίζει πίνακα µε τους υποψήφιους που πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εγγραφής στο 
ΜΑΕΠ Π.Θ., καθώς και πίνακα των απορριπτέων µε σχετική αιτιολόγηση. 
iv. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης παραλαµβάνονται από την ∆ΙΑΠ/Π.Θ., η οποία εισηγείται 
αρµοδίως για την έκδοση, από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, της απόφασης Κατάρτισης του Μητρώου 
Αξιολογητών Εκχωρούµενων Πράξεων Επιχειρηµατικότητας του Ε.Π.«Θεσσαλίας 2014-2020» η οποία 
αναρτάται στο διαύγεια.   
 
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών, 
οι αιτούντες έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από τριµελή επιτροπή 
εξέτασης των ενστάσεων όπου τα µέλη της θα είναι διαφορετικά από τα µέλη της επιτροπής 
αξιολόγησης. 
 
Για την αρχική κατάρτιση του Μητρώου η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνεδριάσει εντός δέκα ηµερών 
µετά την 23ην Σεπτεµβρίου 2019. Ενώ για την επικαιροποίηση του Μητρώου θα συνέρχεται τουλάχιστον 
δύο φορές το έτος µε σκοπό την εξέταση των νέων υποβαλλόµενων αιτήσεων και εκτάκτως, µετά από 
σχετική εισήγηση της ∆ΙΑΠ, προκειµένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες συµπλήρωσης του 
Μητρώου.  
 
4. ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΕΠ Π.Θ.  
 
1. Ο σκοπός του ΜΑΕΠ της Π.Θ., επιτελείται µε τον ορισµό και τη συµµετοχή των µελών του, στην 
διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν ή πρόκειται να υποβληθούν, στο πλαίσιο των 
προσκλήσεων χρηµατοδοτικής ενίσχυσης, των Εκχωρούµενων δράσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 - 2020» χρηµατοδοτικής ενίσχυσης, των αντίστοιχων Εκχωρούµενων 
∆ράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην ∆ΙΑΠ 
Π.Θ. Κατά τον ορισµό των µελών του ΜΑΕΠ Π.Θ. θα διασφαλίζεται, σε επίπεδο φυσικού προσώπου, η 
τήρηση της εχεµύθειας κατά την αξιολόγηση της κάθε µεµονωµένης Αίτησης Χρηµατοδότησης, καθώς 
και η τήρηση των προβλεπόµενων στο Σ∆Ε περί σύγκρουσης συµφερόντων. 
 
2. Οι Αξιολογητές, µέλη του ΜΑΕΠ Π.Θ., στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, διενεργούν αξιολογήσεις 
µέσω της συµπλήρωσης των αντίστοιχων ηλεκτρονικών φύλλων αξιολόγησης του Πληροφοριακού 
Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ή/και εξωσυστηµικά µέσω της συµπλήρωσης των εντύπων 
αξιολόγησης που θα δίνονται από την ∆ΙΑΠ, µε βάση εγκεκριµένα προγραµµατικά έγγραφα, τους 
κανόνες και τα εγχειρίδια επιλεξιµότητας δαπανών, το Ενωσιακό και Εθνικό θεσµικό πλαίσιο, το 
εγκεκριµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) του ΕΣΠΑ 2014- 2020, τις αφορούσες Υπουργικές 
Αποφάσεις και κάθε σχετική οδηγία/εγκύκλιο. 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
 
Για την επιλογή των Αξιολογητών από το Μητρώο ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
1. Το αρµόδιο της ∆ΙΑΠ Π.Θ. οµαδοποιεί τα µέλη του ΜΑΕΠ Π.Θ. ανά Περιφερειακή Ενότητα, σε 
κατηγορίες, ανάλογα µε το κλάδο/ ειδικότητα και την εµπειρία τους. Τα βασικά κριτήρια για τη 
δηµιουργία των διαφόρων κατηγοριών µελών του ΜΑΕΠ Π.Θ. είναι : α) Το γνωστικό αντικείµενο, β) Η 
εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο, γ) Η ενδεχόµενη προηγούµενη εµπειρία/κατάρτιση/επιµόρφωση 
σε θέµατα αξιολογήσεων. 
2. Η ∆ΙΑΠ προσδιορίζει τις κατηγορίες των µελών και τον αριθµό των αξιολογητών του Μητρώου που 
απαιτούνται κάθε φορά σε συνάρτηση µε τα κριτήρια που έχουν οριστεί στην δηµόσια πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων για δράσεις επιχειρηµατικότητας καθώς και τον αριθµό των αιτήσεων 
χρηµατοδότησης που έχουν υποβληθεί αντίστοιχα. Σε περίπτωση που ο αριθµός των µελών του ΜΑΕΠ 
Π.Θ. που δύναται να αξιολογήσει τις αιτήσεις χρηµατοδότησης της εκάστοτε ∆ηµόσιας Πρόσκλησης 
υπερβαίνει τον οριζόµενο αριθµό αξιολογητών, η ∆ΙΑΠ εισηγείται στην Επιτροπή για διενέργεια 
κλήρωσης για τον προσδιορισµό των εν δυνάµει αξιολογητών και των αναπληρωτών αυτών. 
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3. Η ∆ΙΑΠ µε απόφαση του Περιφερειάρχη βάσει εισήγησης της η οποία αναρτάται στην ∆ιαύγεια και 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ορίζει τους εν δυνάµει αξιολογητές και τους αναπληρωτές αυτών της 
εκάστοτε δηµόσιας πρόσκλησης επιχειρηµατικότητας και τους προσκαλεί για συµµετοχή στην 
αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης  συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα. Οι αξιολογητές 
ενηµερώνονται για την ηµεροµηνία και την ώρα διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων 
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από την ∆ΙΑΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην 
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με απαντητικό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (εµαίλ) δεσµεύονται ή 
απορρίπτουν την πρόταση συµµετοχής στην διαδικασία αξιολόγησης µέσα σε οριζόµενο από την 
Απόφαση διάστηµα.    
4. Οι αξιολογητές υποχρεούνται να λάβουν γνώση του θεσµικού πλαισίου του κάθε εκχωρούµενου 
µέτρου και των οριζόµενων στην εκάστοτε πρόσκληση. 
 
6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ  
 
Η εγγραφή στο ΜΑΕΠ Π.Θ. είναι υποχρεωτική για τη συµµετοχή στα στάδια της αξιολόγησης, και είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζηµίωση όσων συµµετέχουν σε αυτά, εφόσον οι εργασίες 
αξιολόγησης πραγµατοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας και εκτός χρόνου που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση για τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Η αποζηµίωση ανά αξιολόγηση αίτησης 
χρηµατοδότησης θα ορίζεται µε Απόφαση του Περιφερειάρχη για κάθε πρόσκληση δράσης 
επιχειρηµατικότητας.  Η δαπάνη για τις εργασίες των σταδίων αξιολόγησης θα βαρύνει τις πιστώσεις της 
«Τεχνικής Βοήθειας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.  
 
7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται (εργάσιµες ηµέρες από 9:00 µέχρι 14:00) 
στην ∆ΙΑΠ/Π.Θ. Γουγουλιάς Νικόλαος, τηλ. 2413506327, Πάντος Νικόλαος, τηλ. 2413506326, Πάκα 
Χριστίνα, τηλ. 2413506325 
 
 
 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 
 
 
 
 
 

               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
 

Συν/να: 
- Υπόδειγµα Α.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 62Β67ΛΡ-65Β



Υπόδειγµα Α: 
Αίτηση για εγγραφή στο ΜΑΕΠ Π.Θ. 
 
Του/της: 
 
ΠΡΟΣ: ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού: 
 
Υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης: 
Ονοµατεπώνυµο: 
Κατεύθυνση: 
Κλάδος/ ειδικότητα:  
Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας: 
ΑΦΜ: 
∆/νση Εργασίας: 
Τηλέφωνο εργασίας: 
Κινητό τηλέφωνο: 
∆/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) 
 
ΘΕΜΑ: «Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούµενων ∆ράσεων 
Ε.Π. «Θεσσαλία 2014-2020»» 
 
Παρακαλώ όπως εξετάσετε την αίτησή µου, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 
……………Πρόσκληση της Υπηρεσίας σας όπως αυτή ισχύει, για εγγραφή στο 
µητρώο Αξιολογητών Εκχωρούµενων Πράξεων Επιχειρηµατικότητας του Ε.Π. 
«Θεσσαλία 2014-2020» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.  
 
Συνηµµένα σας διαβιβάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 
Σχετική Πρόσκληση: 
(1) 
(2) 
(3) 
 

Ηµεροµηνία 
Ο αιτών/ Η αιτούσα 
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