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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μετονομασία της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

2

Υπαγωγή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

3

Τροποποίηση της ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.17847/17-05-2018
(ΦΕΚ Β΄ 1876, Α.Δ.Α.: ΨΟ40465ΧΘΨ-82Θ) απόφασης «Σύσταση Επιτροπής με τίτλο ’’Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Greek National Coalition for Digital Skills
and Jobs)’’».

4

Σύσταση και Λειτουργία Μητρώου Αξιολογητών
Αιτήσεων Στήριξης Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ
2014-2020 στην Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10566/Ζ1
(1)
Μετονομασία της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 114 Α΄),
β) του π.δ. 97/2013 (ΦΕΚ 134 Α΄),
γ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄),
δ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α΄).
2. Την ομόφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 141/04-10-2018).
3. Το 205926/Z1/29-11-2018 αίτημα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς την
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Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με το
οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή, για
τη μετονομασία της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.
4. Τη θετική γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (συνεδρίαση 75/18-12-2018), που απεστάλη με
το αριθμ. 7618EΞ/21-12-2018 έγγραφο της Προέδρου της.
5. Την αριθμ. Φ.1/Γ/007/4242/Β1/11-01-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τη μετονομασία της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε Σχολή
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 10877/Ζ1
(2)
Υπαγωγή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

5396

και άλλες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του
ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄).
2. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και
το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Το απόσπασμα πρακτικών της 2968/03-10-2018
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ύστερα από εισήγηση της
Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
ιδρύματος (συνεδρίαση 3/02-10-2018).
4. Το αριθμ. 188330/Ζ1/06-11-2018 έγγραφο προς την
Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με το
οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή για
την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46
του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις
παραπάνω διατάξεις.
5. Το αριθμ. 188382/Ζ1/06-11-2018 έγγραφο προς τo
Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με το οποίο ζητείται η
διατύπωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή
του Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.
6. Το αριθμ. 7112/28-12-2018 έγγραφο της Αρχής
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με το οποίο
το Συμβούλιο της Αρχής διατύπωσε θετική γνώμη (συνεδρίαση 75η/18-12-2018) αναφορικά με την υπαγωγή
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του ιδρύματος στις διατάξεις του άρθρου 46
παρ. 1 και 2 του ν. 4485/2017.
7. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη από
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προθεσμία
για τη διατύπωση γνώμης από το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.
8. Το 273/Υ1/10-07-2018 υπηρεσιακό σημείωμα Γρ.
Υπουργού, με θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων».
9. Την αριθμ. Φ.1/Γ/005/2861/Β1/09-01-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, διαπιστώνεται:
Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οδηγεί στην απονομή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Τεύχος Β’ 388/13.02.2019

Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.3335
(3)
Τροποποίηση της ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.17847/
17-05-2018 (ΦΕΚ Β΄ 1876, Α.Δ.Α.: ΨΟ40465ΧΘΨ82Θ) απόφασης «Σύσταση Επιτροπής με τίτλο
’’Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες
και την Απασχόληση (Greek National Coalition
for Digital Skills and Jobs)’’».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄)
«Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις»,
β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 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΄),
δ) τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις... και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων»,
ε) του π.δ. 133/2017 (ΦΕΚ 161 Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
στ) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση...
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
ζ) του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/29-08-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.17847/17-05-2018 (ΦΕΚ 1876 Β΄)
απόφαση «Σύσταση Επιτροπής με τίτλο ’’Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση
(Greek National Coalition for Digital Skills and Jobs)’’».
3. Την ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.34059/21-09-2018 (ΦΕΚ 4607 Β΄)
απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/
οικ.17847/17-05-2018 (ΦΕΚ 1876 Β΄) απόφασης ’’Σύσταση Επιτροπής με τίτλο «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Greek National
Coalition for Digital Skills and Jobs)»’’».
4. Το από 06-11-2018 υπηρεσιακό σημείωμα του
Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και τα
συνημμένα αυτού.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.17847/17-05-2018
(ΦΕΚ 1876 Β΄) απόφαση «Σύσταση Επιτροπής με τίτλο
’’Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την
Απασχόληση (Greek National Coalition for Digital Skills
and Jobs)’’», όπως τροποποιήθηκε από την ΔΙΔΚ/Φ.38/
οικ.34059/21-09-2018 (ΦΕΚ 4607 Β΄) απόφαση με θέμα
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.17847/
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17-05-2018 (ΦΕΚ 1876 Β΄) απόφασης ’’Σύσταση Επιτροπής με τίτλο «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Greek National Coalition for
Digital Skills and Jobs)»’’» και ισχύει, και ορίζουμε νέα
Μέλη της Επιτροπής, ως εξής:
- Περιφέρεια Κρήτης
- Δήμος Θεσσαλονίκης
- Δήμος Σουφλίου
- Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)
- Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης,
Τεχνολογίας και Μαθηματικών (S.T.E.M. Education)
- Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης WRO Hellas
- Microsoft Hellas.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η ΔΙΔΚ/Φ.38/
οικ.17847/17-05-2018 (ΦΕΚ 1876 Β΄) απόφαση «Σύσταση Επιτροπής με τίτλο ’’Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Greek National
Coalition for Digital Skills and Jobs)’’», όπως τροποποιήθηκε από την ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.34059/21-09-2018
(ΦΕΚ 4607 Β΄) απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.17847/17-05-2018 (ΦΕΚ 1876 Β΄) απόφασης ’’Σύσταση Επιτροπής με τίτλο «Εθνική Συμμαχία
για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Greek
National Coalition for Digital Skills and Jobs)»’’» και ισχύει, ως προς το μέρος το οποίο δεν τροποποιείται από
την παρούσα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2019
Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 197
(4)
Σύσταση και Λειτουργία Μητρώου Αξιολογητών
Αιτήσεων Στήριξης Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ
2014-2020 στην Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις εθνικές διατάξεις:
α) Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως κάθε φορά
ισχύει.
β) Του π.δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας
Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/2010) και της 202855/2016
απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας «Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου»
(ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/2016), όπως κάθε φορά ισχύουν.
γ) Του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014) «Α) Για
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.
δ) Την 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/τ.Β΄/4-5-2016) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος ’’Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας 2014-2020’’», όπως κάθε φορά ισχύει.
ε) Την 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/τ.Β΄/25-10-2016)
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές
Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ)
Πράξεων ΠΑΑ», όπως κάθε φορά ισχύει.
στ) Την 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302/τ.Β΄/2017)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 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
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Την 13849/14-12-2017 (ΦΕΚ 4543/τ.Β΄/2017) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης 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 τροποποιήθηκε
και ισχύει.
η) Την 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β΄/
3-3-2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες 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.
θ) Το αριθμ. 2353/27-09-2016 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα «Περιφερειακή κατανομή πόρων
εκχωρούμενων μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020».
ι) Την 2026/29-06-2018 (Α.Δ.Α.: 7ΧΨ74653ΠΓ-ΦΙΓ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με θέμα «Απόφαση Ορισμού Δικαιούχου Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια
Ηπείρου».
ια) Την 2510/08-08-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων με θέμα «Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για την εφαρμογή των Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 που της
έχουν εκχωρηθεί» στο Μέτρο 20 του ΠΑΑ 2014-2020.
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ιβ) Των άρθρων 21 και 28 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιγ) Το αριθμ. 2618/30-08-2018 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ
2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας
από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, Μονάδα Γ, για την
εφαρμογή των Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 που
της έχουν εκχωρηθεί» στο Μέτρο 20 του ΠΑΑ 2014-2020
και κωδικό ΣΑΕ: 2018ΣΕ08210024 στο ΠΔΕ.
ιδ) Την 1041 (αριθμ. 88600/23-08-2018) απόφαση Αν.
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης
ένταξης στο ΠΔΕ του έργου «Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου,
Μονάδα Γ, για την εφαρμογή των Μέτρων/Δράσεων του
ΠΑΑ 2014-2020 που της έχουν εκχωρηθεί».
2. Τις ενωσιακές διατάξεις:
α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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 τηνκατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006,
όπως κάθε φορά ισχύει.
β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
1698/2005 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει.
γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 352/78,
(ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005
και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου.
δ) Την C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά την
έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2014-2020.
3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).
4. Τις απαιτήσεις της διενέργειας των αξιολογήσεων
των υποβληθέντων στην Περιφέρεια Ηπείρου αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των εκχωρούμενων Μέτρων/
Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ Π.Α.Α. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
Άρθρο 1
Μητρώο Αξιολογητών Περιφέρειας
Ηπείρου (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ)
1. Συστήνεται Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
Ηπείρου με τίτλο «Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούμενων
Μέτρων Π.Α.Α. Περιφέρειας Ηπείρου (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ)»
από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με σκοπό τη διενέργεια των αξιολογήσεων των υποβληθέντων Αιτήσεων
Στήριξης, στο πλαίσιο των αντίστοιχων Εκχωρούμενων
Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας Ηπείρου. Στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ δύναται να
εγγραφούν και τα μέλη των Γνωμοδοτικών Επιτροπών,
καθώς και των Επιτροπών Ενστάσεων έτσι όπως προβλέπονται κάθε φορά στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο του προς
αξιολόγηση Μέτρου του ΠΑΑ 2014-2020.
2. Το ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ καταρτίζεται και τηρείται στην
έδρα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με ευθύνη της
Μονάδας Γ, προκειμένου να χρησιμεύσει στον σχεδιασμό
και την υλοποίηση των αξιολογήσεων των υποβληθέντων Αιτήσεων Στήριξης. Η τήρησή του γίνεται σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
3. Μετά την κατάρτισή του, το ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ αναθεωρείται και επικαιροποιείται με την προσθήκη νέων
ειδικοτήτων, μετά από τροποποίηση των σχετικών Προσκλήσεων του αρμόδιου Γραμματέα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που προΐσταται της
ΕΥΔ ΠΑΑ, καθώς και λόγω της προσθήκης νέων μελών
ή της διαγραφής μελών, σύμφωνα με το άρθρο 5 της
παρούσας. Η εγγραφή στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην και την υποχρεωτική ανάθεση έργου
αξιολόγησης.
4. Η ισχύς του ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ εκτείνεται σε όλο το
χρονικό διάστημα διενέργειας των αξιολογήσεων των
υποβαλλομένων Αιτήσεων Στήριξης των αντίστοιχων
Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020.
5. Το κεφάλαιο Γ της παρούσας απόφασης που αφορά
στην «Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για το Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων
ΠΑΑ ΠΗ» δύναται να επικαιροποιείται (τροποποιείται,
συμπληρώνεται κ.λπ.) με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου που προΐσταται της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.
Άρθρο 2
Έργο των Μελών του ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ
1. Ο σκοπός του ΜΑΕΜ ΠΑΑ της ΠΗ επιτελείται με τον
ορισμό και τη συμμετοχή των μελών του στην αξιολό-
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γηση των Αιτήσεων Στήριξης, που υποβάλλονται και
αιτούνται χρηματοδότησης μέσω των Εκχωρούμενων
Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας Ηπείρου. Κατά τον ορισμό των μελών του
Μ.Α.Ε.Μ. του Π.Α.Α. θα διασφαλίζεται, σε επίπεδο φυσικού προσώπου, η τήρηση της εχεμύθειας κατά την αξιολόγηση της κάθε μεμονωμένης αξιολογούμενης Αίτησης
Στήριξης, καθώς και η τήρηση των προβλεπόμενων στο
ΣΔΕ περί σύγκρουσης συμφερόντων.
2. Οι Αξιολογητές, οι οποίοι αποτελούν μέλη του ΜΑΕΜ
ΠΑΑ ΠΗ, 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 Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 20142020, τις αφορούσες υπουργικές αποφάσεις και κάθε
σχετική οδηγία/εγκύκλιο.
3. Η τυχόν δαπάνη για τις εργασίες αξιολόγησης που
πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και εκτός
χρόνου που καλύπτεται από τυχόν 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 Υπηρεσία «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Ηπείρου» που έχει ορισθεί ως Δικαιούχος Τεχνικής Βοήθειας (έργο με κωδικό ΣΑΕ: 2018ΣΕ08210024). Το ύψος
της αποζημίωσης όσων συμμετέχουν στις εργασίες αξιολόγησης θα καθορίζεται με σχετική κοινή υπουργική
απόφαση.
Άρθρο 3
Εγγραφή στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ
1. Στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ εγγράφονται υπάλληλοι (μόνιμοι
και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.), των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, των Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας με χωρική αρμοδιότητα των δύο τελευταίων περιπτώσεων τα όρια της
Περιφέρειας Ηπείρου, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα και
η διαδικασία στελέχωσης του Μητρώου, καθορίζονται
στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας που αφορά σε Ανοικτή
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
εγγραφή στο Μητρώο έχουν οι υπάλληλοι της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου των κλάδων: ΠΕ Γεωτεχνικών, ΤΕ Γεωπονίας, ΠΕ Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού,
ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών, οι οποίοι δύναται
να συμμετέχουν στην αξιολόγηση, στη σύσταση των
γνωμοδοτικών επιτροπών, καθώς και των επιτροπών
ενστάσεων, έτσι όπως προβλέπεται κάθε φορά στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο του προς αξιολόγηση Μέτρου του
ΠΑΑ 2014-2020.
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3. Το Μητρώο δύναται να συμπληρώνεται και με άλλες
ειδικότητες, κατόπιν επικαιροποίησης της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειμένου να καλύπτονται οι προκύπτουσες κάθε φορά ανάγκες σε κλάδους
και ειδικότητες για την αξιολόγηση των Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στη
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. Το Μητρώο καταρτίζεται και τροποποιείται με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, μετά από εισήγηση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνέχεια
της αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτημάτων, από την
Επιτροπή Αξιολόγησης του Κεφαλαίου Β της παρούσης.
5. Οι αιτούντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Άρθρο 4
Επιλογή Αξιολογητών από το
ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ και υποχρεώσεις αυτών
Για την επιλογή των Αξιολογητών από το Μητρώο ακολουθείται η εξής διαδικασία:
1. Η Μονάδα Γ της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Η. ομαδοποιεί τα μέλη
του ΜΑEM ΠΑΑ ΠΗ ανά περιφερειακή ενότητα, σε κατηγορίες, ανάλογα με τον κλάδο, 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 και γ) Η ενδεχόμενη προηγούμενη εμπειρία/
κατάρτιση/επιμόρφωση σε θέματα αξιολογήσεων.
2. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας
Ηπείρου (Δ.Α.Ο. Π.Η.) προκειμένου να ορίσει μέλη του
ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ 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.
3. Η επιλογή των αξιολογητών γίνεται με απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου βάσει εισήγησης της Δ.Α.Ο. Π.Η.
Η απόφαση ορισμού των αξιολογητών αναρτάται στην
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Οι αξιολογητές υποχρεούνται να λάβουν γνώση του θεσμικού
πλαισίου του κάθε εκχωρούμενου μέτρου.
Άρθρο 5
Τήρηση και παρακολούθηση
του ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ
Το Μητρώο «ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ» τηρείται και παρακολουθείται σε συνεχή βάση από την αρμόδια προς τούτο
Μονάδα Γ της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου.
Α) Διαγραφή των εγγεγραμμένων μελών του ΜΑΕΜ
ΠΑΑ ΠΗ δύναται να επέλθει κατόπιν σχετικής εισήγησης
της Μονάδας Γ της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου
προς την Επιτροπή Αξιολόγησης, εφόσον διαπιστώνεται
ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι και προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, όπως στην περίπτωση απόλυσης,
συνταξιοδότησης, οικειοθελούς παραίτησης, θανάτου
κ.λπ., είτε εφόσον διαπιστώνεται για συγκεκριμένα μέλη:
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i. μη αιτιολογημένη άρνηση εφαρμογής των οδηγιών
και των κατευθύνσεων της ΕΥΔ ΠΑΑ,
ii. παράβαση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων
τους ή μη άρτια εκτέλεση του έργου που τους ανατίθεται,
iii. ψευδής δήλωση στοιχείων στην Υπεύθυνη δήλωση,
την οποία κατέθεσαν με τα δικαιολογητικά της Αίτησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
iv. 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,
v. παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα ή υπό δικαστική συμπαράσταση.
Β) Επισημαίνεται η υποχρέωση των μελών του ΜΑΕΜ
ΠΑΑ ΠΗ να συμμετέχουν, μετά από σχετική ενημέρωσή
τους από την Δ.Α.Ο. Π.Η., σε σεμινάρια - επιμορφώσεις
σχετικά με ζητήματα αξιολογήσεων, που διοργανώνονται από αυτή ή την ΕΥΔ ή ΜΟΔ ΑΕ, είτε από άλλο φορέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΑ ΠΗ»
1. Συστήνεται Επιτροπή Αξιολόγησης για την εξέταση
των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλονται για την εγγραφή στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ.
2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι τριμελής και αποτελείται από στελέχη της Δ.Α.Ο. Π.Η. ή/και των ΔΑΟΚ
των Περιφερειακών Ενοτήτων, με τους αναπληρωτές
τους, ενώ για την υποβοήθηση του έργου της δύναται
να ορίζεται και Γραμματεία.
3. Η συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και η
τροποποίησή της, πραγματοποιούνται με απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου που αναρτάται στη Διαύγεια.
4. 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 του Κεφαλαίου Γ της παρούσας, καθώς και στη
διαγραφή μελών, εφόσον διαπιστώνεται ότι συντρέχουν
οι λόγοι του άρθρου 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. Οι αιτήσεις, οι οποίες δεν συνοδεύονται από το
σύνολο των προβλεπόμενων στην Ανοικτή Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δικαιολογητικών, θα απορρίπτονται.
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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 ΠΗ.
iii. Καταρτίζει πίνακα με τους υποψήφιους που πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εγγραφής στο
ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ, καθώς και πίνακα των απορριπτέων με
σχετική αιτιολόγηση.
iv. Αποστέλλει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που
παραλαμβάνονται από την Μονάδα Γ της ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία εισηγείται αρμοδίως για την
έκδοση από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου της Απόφασης
Κατάρτισης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων
Μέτρων ΠΑΑ ΠΗ.
5. Για την αρχική κατάρτιση του Μητρώου, η Επιτροπή
Αξιολόγησης θα συνεδριάσει αμέσως μετά την παρέλευση της τιθέμενης καταληκτικής ημερομηνίας για την
υποβολή αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
6. Για την επικαιροποίηση του Μητρώου, η Επιτροπή
Αξιολόγησης θα συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το
έτος με σκοπό την εξέταση των νέων υποβαλλόμενων
αιτήσεων.
7. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να συνέρχεται
και εκτάκτως, μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου
τμήματος της Δ.Α.Ο. Π.Η., προκειμένου να καλυφθούν
επείγουσες ανάγκες εμπλουτισμού του Μητρώου (π.χ. με
έτερες ειδικότητες κ.λπ.), για την Αξιολόγηση Μέτρων
του ΠΑΑ 2014-2020.
8. Η Επιτροπή Αξιολόγησης λειτουργεί για όλο το διάστημα ισχύος του Μητρώου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
«ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΑ ΠΗ»
Η ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
αφορά στην κατάρτιση του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ Περιφέρειας Ηπείρου (ΜΑΕΜ
ΠΑΑ ΠΗ), με σκοπό την τελική συγκρότησή του από την
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. της Π.Η., για την άντληση Αξιολογητών από
αυτό, με στόχο τη διενέργεια των αξιολογήσεων των αιτήσεων στήριξης που υποβάλλονται στην Περιφέρεια
Ηπείρου, στο πλαίσιο των Εκχωρούμενων Μέτρων του
ΠΑΑ 2014-2020 στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
Ηπείρου.
Α. Όροι, προϋποθέσεις, απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής, υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για την
εγγραφή στο ΜΑEM ΠΑΑ ΠΗ
1) Προϋποθέσεις – Τυπικά προσόντα
Δικαίωμα υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια
Hπείρου έχουν:
i. Οι υπάλληλοι (μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.)
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, των Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Υπηρε-
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σιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας με χωρική αρμοδιότητα των δύο τελευταίων
περιπτώσεων τα όρια της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι
είναι κάτοχοι Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι.
(Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, των
κλάδων: ΠΕ Γεωτεχνικών, ΤΕ Γεωπονίας, ΠΕ Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών και έχουν ικανότητα χειρισμού Η/Υ (εφαρμογές
word - excel, εφαρμογές διαδικτύου κ.λπ.).
ii. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για οποιοδήποτε από
τα αδικήματα της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας, ούτε να έχουν καταδικαστεί για αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, όπως για
απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος.
2) Επιθυμητά επιπλέον προσόντα
Για την αρτιότερη συγκρότηση του μητρώου, συμπληρωματικά με τα ως άνω τυπικά προσόντα θα ληφθούν
υπόψη και τα κατωτέρω:
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 (π.χ. Μητρώο
αξιολογητών, ελεγκτών κ.λπ.).
iii. Επιμόρφωση σε θέματα επαληθεύσεων - πιστοποιήσεων - ελέγχων κ.λπ.
3) Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):
i. Αίτηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος (σε 2 αρχεία: συμπληρωμένη σε μορφή doc και υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη σε μορφή αρχείου pdf ).
ii. Βιογραφικό Σημείωμα (τύπου ΕU europass που μπορεί να δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα https://europass.
cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose ή άλλου
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τύπου που να αναφέρει όμως τα αντίστοιχα πεδία και
τα επιθυμητά προσόντα) σε αρχείο μορφότυπου doc.
iii. Πτυχίο (βασικός τίτλος σπουδών, με την αναγνώριση εάν πρόκειται για ίδρυμα της αλλοδαπής) σε pdf.
iv. Υπεύθυνη Δήλωση (υπογεγραμμένη, σκαναρισμένη και σε pdf ), με την οποία θα βεβαιώνεται ότι (α) όλα
τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία
είναι ακριβή και αληθή, (β) δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για οποιοδήποτε από
τα αδικήματα της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
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 την αξιολόγηση της σχετικής αίτησης στήριξης
με ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.
v. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας σε pdf.
vi. Μεταπτυχιακοί ή/και Διδακτορικοί τίτλοι (εάν υπάρχουν) σε pdf.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις
αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ως συνημμένα,
με ηλεκτρονική αλληλογραφία, καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος του Μητρώου, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
ΠΡΟΣ: dao@php.gov.gr και ΚΟΙΝ.: info.ipiros@mou.gr
και με θέμα «Για τη στελέχωση του ΜΑEM ΠΑΑ της ΠΗ».
Για την αρχική κατάρτιση του Μητρώου, εξετάζονται
αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλονται
έως ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Β. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται (εργάσιμες ημέρες από
09:00 μέχρι 12:00) στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
(τηλ.: 2651360505, Γιαννώρος) ή στην Δ.Α.Ο. Περιφέρειας
Ηπείρου (τηλ.: 2651364124, Ζαρίδης).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Υπόδειγμα Α
Αίτηση για εγγραφή στο ΜΑEM ΠΑΑ ΠΗ
Του/της (Ονοματεπώνυμο):
Πατρώνυμο:
Α.Δ.Τ.:
ΑΦΜ:
Υπάλληλος της Υπηρεσίας (Νομικό Πρόσωπο και Διεύθυνση):
Περιφερειακή Ενότητα:
Κατηγορία (ΠΕ/ΤΕ), Κλάδος, Ειδικότητα (εάν υπάρχει στον Κλάδο):
Δ/νση εργασίας:
Τηλέφωνο εργασίας:
Κινητό τηλέφωνο:
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):
Θέμα: «Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών Ε.Μ. ΠΑΑ Π.Η.»
Παρακαλώ όπως εξετάσετε την αίτηση μου, σύμφωνα με την Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την κατάρτιση του ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ, για την εγγραφή μου στο Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούμενων
Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Συνημμένα διαβιβάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά που προβλέπονται στην σχετική Πρόσκληση:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Κατέχω τα προσόντα και επιθυμώ την χρησιμοποίησή μου άμεσα στο σύνολο της διαδικασίας της
διενέργειας αξιολογήσεων των αιτήσεων του Υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020 και ακολούθως των
υπολοίπων υπομέτρων που θα προκυρηχθούν, τα οποία εκχωρήθηκαν στην Γ.Δ. Π.Α.Ο.&Κ. της Περιφέρειας
Ηπείρου (τίθεται Χ στο τετραγωνίδιο).

Ημερομηνία:

Ο Αιτών/Η Αιτούσα

Υπεύθυνη Δήλωση
1. Όλα τα στοιχεία της παρούσας αίτησης είναι ακριβή και αληθή.
2. Δηλώνω ότι παρέχω την συγκατάθεσή μου για την εκ μέρους της Επιτροπής Αξιολόγησης, της ΕΥΔ ΕΠ
και της Δ.Α.Ο. της Περιφέρειας Ηπείρου επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με
αφορούν και τα οποία αναφέρονται στην αίτηση που υποβάλλω για την εγγραφή μου στο Μητρώο
(ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ) για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν και σύμφωνα με τις διατάξεις του
Γ.Κ.Π.Δ. (Καν.(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).
Ο Δηλών/Η Δηλούσα

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 23 Ιανουαρίου 2019
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02003881302190008*

