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ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

για

σύσταση

την

Μητρώου

Αξιολογητών, µε σκοπό την
αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης
των Εκχωρούµενων Μέτρων
του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
2014-2020,

στην

Περιφέρεια

Θεσσαλίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει,
2. Τον Νόµο 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
3. Το Π.∆.129/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» που δηµοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ222/Α/27.12.2010 όπως ισχύει,
4. Την υπ΄αριθµ. 56/2014 Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λάρισας όπως τροποποιήθηκε
µε την υπ. Αριθ. 68/2014 για την ανάδειξη Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών
Συµβούλων τακτικών και αναπληρωµατικών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,
5. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
17ης ∆εκεµβρίου 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, όπως ισχύει,
6. Τον Καν (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(ΕΕ L 347/20.12.2013),
7. Τον Καν (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη
χρηµατοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την
κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ.
814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013),
8. Τον Καν (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί
θεσπίσεως κανόνων για άµεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο
πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
637/2008 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(ΕΕ L 347/20.12.2013),
9. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής για τη συµπλήρωση του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Σελίδα

2 από 12

ΑΔΑ: ΨΠΜΤ7ΛΡ-ΚΞΚ

(ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση µεταβατικών διατάξεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L
227/31.07.2014),
10. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την
έγκριση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, για στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει,
11. Την αρ. πρωτ.1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
του ΠΑΑ 2014–2020» (Σ∆Ε), όπως ισχύει,
12. Την αρ. πρωτ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/B/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού,
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε την οποία εκχωρούνται αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020: Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων Περιφερειών και Β. Στις Γενικές ∆ιευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ, όπως ισχύει,
13. Το αριθµ. πρωτ. 2353/27-09-2016 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και
∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων µε θέµα «Περιφερειακή κατανοµή πόρων εκχωρούµενων
µέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020»,
14. Την αρ. πρωτ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ: 4302/Β/2017) Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός
πλαισίου εφαρµογής των ∆ράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην
ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη
χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
15. Την αρ. πρωτ. 13849/14-12-2017 (ΦΕΚ: 4543/Β/2017) Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων
προς ένταξη στο Υποµέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις» του ΠΑΑ
της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
16. Το αρ. πρωτ. 8144/24-09-2018 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ µε θέµα: «Αξιολόγηση αιτήσεων
στήριξης στο πλαίσιο του Υποµέτρου 4.1 του ΠΑΑ»,
17. Την

αρ.

πρωτ.

23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017

(ΦΕΚ

677/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 ισχύει,
18. Το αρ. Πρωτ. 239/25-4-2017 και 2480/26-09-2018 (ορθή επανάληψη) έγγραφα της ΕΥ∆ ΠΑΑ
2014-2020 µε θέµα «Υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από Υπηρεσίες των Περιφερειών για
την εφαρµογή των µέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 που τους έχουν εκχωρηθεί»,
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19. Την αρ. πρωτ. 3318/25-10-2018 (ΦΕΚ 4973/Β/08-11-2018) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα «Ορισµός ∆ικαιούχων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ
2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»,
20. Τα άρθρα 21 & 28 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/16.12.2015) «∆ιαχείριση των µηεξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
Συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων», όπως ισχύει,
21. Την αρ. πρωτ. 3884/13-12-2018 (Α∆Α: Ω7164653ΠΓ-ΜΩ5) απόφαση ένταξης του έργου µε
τίτλο: «Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την ∆νση Αγροτικής Οικονοµία Περιφέρειας
Θεσσαλίας, για την εφαρµογή των Μέτρων/∆ράσεων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014 – 2020 που της έχουν εκχωρηθεί στο Μέτρο 20» και κωδικό ΣΑ 2018ΣΕ08210055,
22. Τις απαιτήσεις της διενέργειας των αξιολογήσεων των υποβληθέντων αιτήσεων στήριξης στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των εκχωρούµενων Μέτρων/∆ράσεων του ΠΑΑ 2014-2020,
23. 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,
-των Αποκεντρωµένων και Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων,
-των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
οι οποίοι είναι κάτοχοι Πτυχίου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι εσωτερικού, ή
αναγνωρισµένων ισότιµων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής,
µε τις εξής ειδικότητες: (ΠΕ) Γεωτεχνικοί, (ΤΕ) Γεωπονίας, Οικονοµικοί, Μηχανικοί και έχουν
ικανότητα χειρισµού Η/Υ (εφαρµογές word-excel και εφαρµογές διαδικτύου κλπ),
για την υποβολή σχετικού αιτήµατος εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειµένου να καταρτιστεί
το Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούµενων Μέτρων ΠΑΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΜΑΕΜ
ΠΑΑ ΠΘ).
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην σύσταση Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούµενων Μέτρων του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, µε τίτλο «Μητρώο
Αξιολογητών Εκχωρούµενων Μέτρων ΠΑΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΘ)», από την
∆νση Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε σκοπό τη διενέργεια των αξιολογήσεων
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των προς ένταξη για χρηµατοδότηση Αιτήσεων Στήριξης, στο πλαίσιο των αντίστοιχων
Εκχωρούµενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΘ δύναται να εγγραφούν και τα µέλη των Γνωµοδοτικών Επιτροπών καθώς και
των Επιτροπών Ενστάσεων έτσι όπως προβλέπονται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο των προς
αξιολόγηση Μέτρων του ΠΑΑ 2014 – 2020.
Το ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΘ καταρτίζεται και τηρείται στην έδρα της ∆ΑΟ ΠΘ. Η τήρησή του γίνεται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
Μετά την κατάρτιση του, το Μητρώο Αξιολογητών (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΘ) αναθεωρείται και
επικαιροποιείται, είτε λόγω προσθήκης νέων µελών, ή διαγραφής µελών σύµφωνα µε το κεφάλαιο
5 της παρούσης, είτε λόγω προσθήκης νέων ειδικοτήτων µετά από τροποποίηση του θεσµικού
πλαισίου και της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειµένου να καλύπτονται οι
προκύπτουσες κάθε φορά ανάγκες σε ειδικότητες για την αξιολόγηση των Αιτήσεων Στήριξης των
Εκχωρούµενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Η εγγραφή στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΘ δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη και την υποχρεωτική ανάθεση έργου
αξιολόγησης.
Η ισχύς του ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΘ εκτείνεται σε όλο το χρονικό διάστηµα διενέργειας των αξιολογήσεων
των προς ένταξη για χρηµατοδότηση Αιτήσεων Στήριξης, των αντίστοιχων Εκχωρούµενων Μέτρων
του ΠΑΑ 2014-2020.
Το Μητρώο καταρτίζεται/τροποποιείται µε σχετική Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, µετά
από εισήγηση της ∆ΑΟ ΠΘ σε συνέχεια της αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτηµάτων από την
Επιτροπή Αξιολόγησης του κεφαλαίου 3 της παρούσης. Η εν λόγω Απόφαση δηµοσιεύεται στο
ΦΕΚ και αναρτάται στη ∆ιαύγεια.
Οι αιτούντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν
δηλώσει στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2.

ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑEM ΠΑΑ ΠΘ.

2.1 Προϋποθέσεις – Τυπικά προσόντα
∆ικαίωµα υποβολής αιτήµατος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών
Εκχωρούµενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν:
i. Οι υπάλληλοι (µόνιµοι και µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ.), των υπηρεσιών της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, των Αποκεντρωµένων και Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων, των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι είναι κάτοχοι Πτυχίου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι
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εσωτερικού, ή αναγνωρισµένων ισότιµων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, µε τις εξής
ειδικότητες: (ΠΕ) Γεωτεχνικοί, (ΤΕ) Γεωπονίας, Οικονοµικοί, Μηχανικοί 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

ή/και

έλεγχο

χρηµατοδοτούµενων έργων και ειδικότερα στο τοµέα της Γεωργίας.
ii. Εγγραφή σε άλλα συναφή Μητρώα, πχ Μητρώο αξιολογητών, ελεγκτών κ.λπ..
iii. Επιµόρφωση σε θέµατα επαληθεύσεων-πιστοποιήσεων-ελέγχων κ.λπ..
2.3 Υποβολή Αίτησης και δικαιολογητικών
Οι υποψήφιοι, υποβάλλουν:
i. Αίτηση σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Α.
ii. Βιογραφικό

σηµείωµα,

τύπου

ΕU

europass

http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.
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, (δ) θα
δηλώνουν οποιαδήποτε

περίπτωση ύπαρξης σύγκρουσης συµφερόντων και δεν θα

αναλαµβάνουν την αξιολόγηση της σχετικής αίτησης στήριξης και (ε) δέχονται η ∆ΑΟ ΠΘ να
τηρεί και επεξεργάζεται τα στοιχεία των προσωπικών τους δεδοµένων για τις ανάγκες
σύστασης του Μητρώου αξιολογητών.
iv. Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλλουν την αίτηση µε τα δικαιολογητικά, καθ' όλη τη
διάρκεια ισχύος του Μητρώου, στην ταχυδροµική διεύθυνση της ∆ΑΟ ΠΘ Καλισθένους 27,
41335 Λάρισα σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη:
Προς:
∆ΑΟ Περιφέρειας Θεσσαλίας
Σελίδα
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Καλισθένους 27, 41335 Λάρισα
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύσταση Μητρώου
Αξιολογητών στο πλαίσιο Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 εκχωρούµενων
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

2.4 Προθεσµίες υποβολής αιτηµάτων
Για την αρχική κατάρτιση του Μητρώου, εξετάζονται αιτήµατα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που
υποβάλλονται από την 10/01 έως 25/01/2019. (καταληκτική ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης στην
∆ΑΟ ΠΘ)
3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
Για την εξέταση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που υποβάλλονται για την εγγραφή στο
ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΘ, θα συσταθεί επιτροπή αξιολόγησης.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι τριµελής και αποτελείται από ένα (1) στέλεχος της ∆ΑΟ ΠΘ και δυο
(2) των ∆ΑΟ Π.Ε. ΠΘ , µε τους αναπληρωτές τους, ενώ για την υποβοήθηση του έργου της δύναται
να ορίζεται και Γραµµατεία.
Η συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και η τροποποίηση αυτής, πραγµατοποιούνται µε
απόφαση του Περιφερειάρχη που αναρτάται στη ∆ιαύγεια.
Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης συνίσταται, στην αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων
Αξιολογητών Εκχωρούµενων Μέτρων ΠΑΑ, που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Ανοικτής
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και στην διαγραφή µελών
εφόσον διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι λόγοι του κεφαλαίου 5 της παρούσας.
Ειδικότερα η Επιτροπή:
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 Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
εγγραφή στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΘ,
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iii. καταρτίζει πίνακα µε τους υποψήφιους που πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις
εγγραφής στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΘ, καθώς και πίνακα των απορριπτέων µε σχετική αιτιολόγηση.
Τα προσωρινά αποτελέσµατα της αξιολόγησης κατόπιν εισήγησης της ∆ΑΟ ΠΘ µε σχετική
απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας αναρτώνται

στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας

Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr) ενώ αποστέλλεται ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα στους
αιτούντες στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο
Αξιολογητών, οι αιτούντες έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης εντός επτά (7) ηµερολογιακών
ηµερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσµάτων.
Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από νέα τριµελή επιτροπή (2 µέλη
∆ΑΟ ΠΘ και ένα µέλος ∆ΑΟ Π.Ε. ΠΘ µε τους αναπληρωτές τους) εξέτασης των ενστάσεων όπου
τα µέλη της πρέπει να είναι διαφορετικά από τα µέλη της επιτροπής αξιολόγησης.
Μετά την εξέταση των ενστάσεων εκδίδονται τα οριστικά αποτελέσµατα του µητρώου αξιολογητών.
Η συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την αρχική κατάρτιση του Μητρώου, θα
πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά την παρέλευση της τιθέµενης καταληκτικής ηµεροµηνίας για την
υποβολή αιτηµάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αρχική κατάρτιση του Μητρώου και θα
συνέρχεται δύο φορές ανά έτος για την επικαιροποίηση του.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να συνέρχεται και εκτάκτως, µετά από σχετική εισήγηση του
αρµόδιου τµήµατος της ∆ΑΟ ΠΘ, προκειµένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες εµπλουτισµού
του Μητρώου (π.χ. µε έτερες ειδικότητες κ.λπ.), για την Αξιολόγηση Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020.
Η Επιτροπής Αξιολόγησης λειτουργεί για όλο το διάστηµα ισχύος του Μητρώου και συνεδριάζει
εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του κεφαλαίου 3 εκδίδεται απόφαση του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας, κατόπιν εισήγησης της ∆ΑΟ ΠΘ, για την συγκρότηση του Μητρώου Αξιολογητών
Εκχωρούµενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία δηµοσιεύεται
στο ΦΕΚ και αναρτάται στη ∆ιαύγεια.
Το Μητρώο δύναται να τροποποιηθεί µε σχετική Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, µετά
από εισήγηση της ∆ΑΟ ΠΘ , είτε λόγω προσθήκης νέων µελών, ή διαγραφής µελών, είτε λόγω
προσθήκης νέων ειδικοτήτων µετά από τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου και της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειµένου να καλύπτονται οι προκύπτουσες κάθε φορά ανάγκες σε
ειδικότητες για την αξιολόγηση των Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούµενων Μέτρων του ΠΑΑ 20142020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η σχετική απόφαση τροποποίησης δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ και
αναρτάται στη ∆ιαύγεια.
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Η εγγραφή στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΘ δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη και την υποχρεωτική ανάθεση έργου
αξιολόγησης.
Η ισχύς του ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΘ εκτείνεται σε όλο το χρονικό διάστηµα διενέργειας των αξιολογήσεων
των προς ένταξη για χρηµατοδότηση Αιτήσεων στήριξης στα εκχωρούµενα µέτρα του ΠΑΑ 20142020.
Το ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΘ τηρείται στην έδρα της ∆ΑΟ ΠΘ.
5. ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
∆ιαγραφή των εγγεγραµµένων µελών του ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΘ δύναται να επέλθει κατόπιν
τεκµηριωµένου αιτήµατος της ∆ΑΟ ΠΘ και στη συνέχεια εισήγησης προς

την Επιτροπή

Αξιολόγησης, εφόσον διαπιστώνεται ότι δε συντρέχουν πλέον οι λόγοι–προϋποθέσεις εγγραφής
στο Μητρώο όπως στην περίπτωση απόλυσης, συνταξιοδότησης, οικειοθελούς παραίτησης,
θανάτου, κ.λπ., είτε εφ’ όσον διαπιστώνεται για συγκεκριµένα µέλη :
i. µη αιτιολογηµένη άρνηση, εφαρµογής των οδηγιών και των κατευθύνσεων της ΕΥ∆ ΠΑΑ,
iv. παράβαση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων τους ή µη άρτια εκτέλεση του έργου που
τους ανατίθεται,
v. Ψευδής δήλωση στοιχείων στην Υπεύθυνη δήλωση την οποία κατέθεσαν µε τα
δικαιολογητικά της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
vi. καταδίκη για κακούργηµα ή οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση καθώς και
οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής,
vii. παραποµπή µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή πληµµέληµα ή υπό δικαστική
συµπαράσταση
viii. µη τήρηση αντικειµενικής και τεκµηριωµένης αξιολόγησης των αιτήσεων,
ix. µη τήρηση των προθεσµιών που τίθενται από το θεσµικό πλαίσιο
x. µη τήρηση εχεµύθειας ως προς τις διαδικασίες και τους φακέλους που επεξεργάζεται,
6. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ (ΜΑΕΜ ΠΑΑ
ΠΘ)
1. Ο σκοπός του ΜΑΕΜ ΠΑΑ της ΠΘ, επιτελείται µε τον ορισµό και τη συµµετοχή των µελών του,
στην αξιολόγηση των Αιτήσεων Στήριξης που αιτούνται χρηµατοδότηση µέσω των Εκχωρούµενων
Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020. Κατά τον ορισµό των µελών του ΜΑΕΜ του ΠΑΑ θα διασφαλίζεται,
σε επίπεδο φυσικού προσώπου, η τήρηση της εχεµύθειας κατά την αξιολόγηση της κάθε
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µεµονωµένης ελεγχόµενης Αίτησης Στήριξης, καθώς και η τήρηση των προβλεπόµενων στο Σ∆Ε
περί σύγκρουσης συµφερόντων.
2. Οι Αξιολογητές, µέλη του ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΘ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, διενεργούν
αξιολογήσεις µέσω της συµπλήρωσης των αντίστοιχων ηλεκτρονικών φύλλων αξιολόγησης του
ΠΣΚΕ µε βάση τα 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 ΠΑΑ 2014-2020, τις αφορούσες Υπουργικές Αποφάσεις και
κάθε σχετική οδηγία/εγκύκλιο.
3. Οι αξιολογητές είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τους όρους του κεφαλαίου 5, καθώς και να
συµµετέχουν, µετά από σχετική ενηµέρωσή τους από την ∆ΑΟ ΠΘ, σε σεµινάρια - επιµορφώσεις
σχετικά µε ζητήµατα αξιολογήσεων, που διοργανώνονται από αυτή ή την ΕΥ∆ ΠΑΑ ή ΜΟ∆ ΑΕ, είτε
από άλλο φορέα.
4. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται, ακόµα και µε την κατάλληλη αξιοποίηση των
αναπληρωµατικών µελών, ότι άτοµα που έχουν λειτουργήσει ως αξιολογητές µιας αίτησης στήριξης
δεν συµµετέχουν στη σύνθεση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής που εξετάζει τη συγκεκριµένη αίτηση.
5. Επιπλέον σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι άτοµα που έχουν αξιολογήσει ή
γνωµοδοτήσει επί µιας αίτησης στήριξης δεν συµµετέχουν στη διαδικασία εξέτασης προσφυγής
που αφορά τη συγκεκριµένη αίτηση.
6. Η εγγραφή στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΘ δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη και την υποχρεωτική ανάθεση
έργου αξιολόγησης.
7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Για την επιλογή των Αξιολογητών από το Μητρώο ακολουθείται η εξής διαδικασία:
1. Η ∆ΑΟ ΠΘ οµαδοποιεί τα µέλη του ΜΑEM ΠΑΑ ανά περιφερειακή ενότητα, σε κατηγορίες,
ανάλογα µε την ειδικότητα και την εµπειρία τους. Τα βασικά κριτήρια για τη δηµιουργία των
διαφόρων κατηγοριών µελών του ΜΑΕΜ ΠΑΑ, είναι: α) Το γνωστικό αντικείµενο, β) Η εξειδίκευση
στο γνωστικό αντικείµενο, γ) Η ενδεχόµενη προηγούµενη εµπειρία/κατάρτιση/επιµόρφωση σε
θέµατα αξιολογήσεων.
2. Η ∆ΑΟ ΠΘ προκειµένου να ορίσει µέλη του ΜΑΕΜ ΠΑΑ ως Αξιολογητές, προσδιορίζει από το
Μητρώο τις κατηγορίες που απαιτούνται κάθε φορά σε συνάρτηση µε τις απαιτήσεις και τις
ιδιαιτερότητες του κάθε εκχωρούµενου Μέτρου και ανάλογα µε τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί
ανά πρόσκληση.
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3. Ο ορισµός των αξιολογητών γίνεται µε έκδοση απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας,
κατόπιν εισήγησης της ∆ΑΟ ΠΘ, η οποία αναρτάται στη ∆ιαύγεια και στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr).
4. Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και για την έκδοση αποφάσεων

του Περιφερειάρχη

Θεσσαλίας για την συγκρότηση των Γνωµοδοτικών Επιτροπών καθώς και των Επιτροπών
Ενστάσεων.
8. ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
1. Η δαπάνη για τις εργασίες αξιολόγησης που πραγµατοποιούνται αποδεδειγµένα εκτός
ωραρίου εργασίας και εκτός χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση από
αξιολογητές που επιλέχθηκαν από το ΜΑΕΜ ΠΑΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Μέτρου 20 του
ΠΑΑ «Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών» µέρος των οποίων έχει εκχωρηθεί στην ∆ΑΟ Περιφέρειας
Θεσσαλίας, υπηρεσία που έχει ορισθεί ∆ικαιούχος Τεχνικής Βοήθειας (έργο µε κωδικό ΣΑΕ:
2018ΣΕ08210055).
2. Ο καθορισµός της αµοιβής και τα δικαιολογητικά πληρωµής θα καθοριστούν µε σχετική ΚΥΑ
που θα εκδοθεί.
9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
οι ενδιαφερόµενοι µπορεί να απευθύνονται στην ∆ΑΟ Περιφέρειας Θεσσαλίας (εργάσιµες ηµέρες
και ώρες µεταξύ 9:00 και 14:00) στους κ. Κατσιλέρο Γεώργιο τηλέφωνο: 2413511253,

email:

agroikon@thessaly.gov.gr

email:

και

κ.

Γκίζα

ΒΑσιλική

τηλέφωνο

2413511257

και

v.gkiza@thessaly.gov.gr.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα συνηµµένα αρχεία βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διευθυνση www.thessaly.gov.gr.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κωνσταντίνος Αγοραστός
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Συνηµµένα υποδείγµατα:
1. Υπόδειγµα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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)

(1)

ΠΡΟΣ :

∆ΑΟ Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Ε-mail):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

(3)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
(α) όλα τα αναγραφόµενα στο Βιογραφικό Σηµείωµα στοιχεία είναι αληθή – ακριβή,
(β) δεν έχω 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 τηρώ εχεµύθεια,
(δ) θα δηλώνω οποιαδήποτε περίπτωση ύπαρξης σύγκρουσης συµφερόντων και δεν θα αναλαµβάνουν την αξιολόγηση της
σχετικής αίτησης στήριξης και
(ε) δέχοµαι η ∆ΑΟ ΠΘ να κάνει τηρεί και επεξεργάζεται τα στοιχεία των προσωπικών µου δεδοµένων για τις ανάγκες
σύστασης του Μητρώου Αξιολογητών

Ηµεροµηνία:

… /…/ 20…
Ο – Η ∆ηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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Υπόδειγµα 1:

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ΜΑEM ΠΑΑ ΠΘ

ΠΡΟΣ: ∆ΑΟ Περιφέρειας Θεσσαλίας

Του/της:
Υπάλληλος/Στέλεχος της Υπηρεσίας:
Ονοµατεπώνυµο:
Ειδικότητα:
∆/νση εργασίας:
Τηλέφωνο εργασίας:
Κινητό τηλέφωνο:
∆/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail):

Θέµα: «Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούµενων
Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Παρακαλώ όπως εξετάσετε την αίτηση µου, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
....................... Πρόσκληση της Υπηρεσίας σας όπως αυτή ισχύει, για εγγραφή
µου στο Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούµενων Μέτρων του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συνηµµένα διαβιβάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά που προβλέπονται
στην σχετική Πρόσκληση:
(1)
(2)

