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1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο ΕΦΕΠΑΕ για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις του
Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση, με
βάση τα οριζόμενα στην παρούσα, προκειμένου να στελεχωθεί το Μητρώο Αξιολογητών
Αναπτυξιακού του ΕΦΕΠΑΕ.
Ο ΕΦΕΠΑΕ επιτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα αξιολόγησης έργων κρατικών ενισχύσεων του
Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για επενδυτικά σχέδια Π/Υ ύψους 1 έως 3 εκ. €. Περιγραφή
του Νόμου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου Και Ιδιωτικού Τομέα
(https://ependyseis.mindev.gov.gr/el).
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του, στον ΕΦΕΠΑΕ έχουν ανατεθεί καθήκοντα διαχείρισης
τα οποία περιλαμβάνουν την οργάνωση και υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης
επενδυτικών σχεδίων – προτάσεων υποψήφιων δικαιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ΚΥΑ της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα με ΑΠ: 91631/26-09-2022 (ΦΕΚ τ.Β’ 5026).
Βάσει των ανωτέρω, ο ΕΦΕΠΑΕ δημιουργεί Μητρώο Αξιολογητών για τον Αναπτυξιακό Νόμο
4887/2022.
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Υποχρεωτικά προσόντα
1. Τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι) της ημεδαπής ή ισότιμος
αναγνωρισμένος τίτλος από ίδρυμα του εξωτερικού σε θετικές ή οικονομικές ή
τεχνολογικές επιστήμες.
2. Αποδεδειγμένη τριετής εμπειρία σχετική με τον Αναπτυξιακό Νόμο (Αξιολόγηση,
έλεγχο, κατάρτιση, σχεδιασμό, διαχείριση υλοποίησης ή παρακολούθησης
επενδυτικών σχεδίων Αναπτυξιακών Νόμων).
Ενδεικτικά δικαιολογητικά τα οποία θα εξετασθούν, αποτελούν όλα τα δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν εμπειρία σε σχέση με τα κάτωθι:
- Αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων
- Έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων
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- Κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων
- Παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων
π.χ. συμβάσεις εργασίας ή έργου, βεβαιώσεις εργοδότη, αποδεικτικά αυτοαπασχόλησης,
αποδεικτικά αξιολόγησης κ.α.
3. Άριστη γνώση υπολογιστών και των βασικών λογισμικών-εφαρμογών γραφείου
(Μicrosoft Office 365 Outlook, Excel, Word κτλ ).
β) Επιθυμητά προσόντα
1. Μεταπτυχιακός Τίτλος/ PhD σε θετικές ή οικονομικές σπουδές (έμφαση σε ζητήματα
καινοτομίας, ενέργειας, περιβάλλοντος, ψηφιοποίησης, αγροδιατροφής)
2. Εμπειρία ή/και καλή γνώση σε Management Information Systems (MIS) και web-based
applications.
3. Πολύ καλή γνώση αγγλικών επιπέδου Proficiency.
3. ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
Το έργο των αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ είναι η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που
υποβάλλονται για υπαγωγή στον Ν. 4887/2022, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ με ΑΠ: 91631/2609-2022 και ειδικότερα στα άρθρο 1 έως 3 αυτής.
Η ανάθεση θα γίνεται με τυχαίο τρόπο και με οριζόντια-διαφανή κριτήρια επιλογής ή
αποκλεισμού (π.χ. σχέδια διαφορετικής περιφέρειας από εκείνη όπου εδρεύει ο αξιολογητής,
συναφή τυπικά προσόντα, εσωτερικό βαθμολογικό σύστημα).
Ο αξιολογητής που έχει επιλεγεί θα ειδοποιείται είτε μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Αναπτυξιακού Νόμου (στο εξής ΠΣ-ΑΝ) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα τάσσεται ολιγοήμερη αποκλειστική
προθεσμία.
 Έκαστος αξιολογητής εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ οφείλει να
την αποδέχεται ή να την αρνείται άμεσα.
Ο αξιολογητής δεν απαιτείται να μεταβεί σε συγκεκριμένο χώρο εργασίας ούτε λαμβάνει τον
έντυπο φάκελο αλλά μέσω του προαναφερόμενου Πληροφοριακού Συστήματος αποκτά
πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του αιτήματος και διενεργεί την αξιολόγηση συμπληρώνοντας
τα σχετικά πεδία. Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία αξιολόγησης ο αξιολογητής δεν
επιτρέπεται επ’ ουδενί να επικοινωνεί με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου.
Κατόπιν ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων των επενδυτικών σχεδίων δύναται να ζητηθούν
διευκρινίσεις/ πληροφορίες από αρμόδια στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ και οι αξιολογητές θα
πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι.
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Οι αξιολογητές οφείλουν να γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής των αναπτυξιακών
νόμων και να τηρούν τα προβλεπόμενα στον συναφή Οδηγό Δεοντολογίας Αξιολογητών και
τους λοιπούς Οδηγούς Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών
Επενδύσεων του ΥΠΑΝΕ.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για το Μητρώο Αξιολογητών Αναπτυξιακού του ΕΦΕΠΑΕ θα
κληθούν στη συνέχεια:
- να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό πρόγραμμα από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων ή και από άλλο φορέα, σχετικά με το περιεχόμενο της διαδικασίας αξιολόγησης
επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου (όπως η διάρθρωση της οικονομοτεχνικής
μελέτης, μελέτη των κριτηρίων, βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, κοστολόγηση
κλπ), το οποίο εκτός από το θεωρητικό θα περιλαμβάνει και πρακτικό μέρος (εξοικείωση στο
ΠΣ-ΑΝ με παραδείγματα αξιολόγησης διαφόρων κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων
«καθεστώτων ενισχύσεων»)
- ενδεχομένως να αξιολογηθούν μέσω δοκιμασίας επάρκειας για το βαθμό κατανόησης και
αφομοίωσης των περιεχομένων του επιμορφωτικού προγράμματος
Επίσης, για τη διαδικασία της οριστικής επιλογής των αξιολογητών σε κάποια Δράση του
Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, ενδέχεται να κληθούν να συμμετάσχουν σε δοκιμασία
καταλληλόλητας (TEST) με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί είτε
εντός του ΠΣ-ΑΝ είτε σε εφαρμογή του ΕΦΕΠΑΕ.
Η αμοιβή των αξιολογητών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης των
επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε πρώτη φάση σε τριακόσια (300) ευρώ ανά αξιολόγηση.
Για τα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών, εφόσον αξιολογήσουν Επιχειρηματικά Σχέδια,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3213/2003 (Α΄ 309/31.12.2013) και του Ν. 4571/2018 (Α΄
186/30.10.2018), ως ισχύουν, σχετικά με την υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και
Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων.
Η διανομή προτάσεων προς αξιολόγηση δύναται να υπόκειται σε περιορισμούς α) ως προς τον
ελάχιστο και μέγιστο χρόνο αξιολόγησης ανά πρόταση, β) ως προς το μέγιστο αριθμό
αξιολογήσεων ανά αξιολογητή και γ) ως προς τον τύπο περιφέρειας της αίτησης
χρηματοδότησης που μπορεί να αξιολογήσει.

4

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
Το έργο των αξιολογητών θα υπόκειται σε αξιολόγηση - αποτίμηση από τα αρμόδια στελέχη
του ΕΦΕΠΑΕ.
•

Η αξιολόγηση του έργου των αξιολογητών στοχεύει στη βελτίωση του έργου που
παρέχουν κατά την άσκηση του ρόλου τους ως αξιολογητών και στη συνεχή βελτίωση
της ποιότητας των αξιολογήσεων. Η επίδοση κάθε αξιολογητή μέλους του Μητρώου
του ΕΦΕΠΑΕ, μετά από την επιλογή του και συμμετοχή του σε αξιολόγηση επενδυτικών
σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, θα αποτυπώνεται ηλεκτρονικά στο
Σύστημα Αξιολόγησης Αξιολογητών (ΣAA), το οποίο διατηρείται και επικαιροποιείται
είτε στο ΠΣ-ΑΝ είτε σε άλλη εφαρμογή ίδιας χρηστικής λειτουργίας, κατά την κρίση του
ΕΦΕΠΑΕ.

•

Στη συνέχεια, αξιολογείται με μέριμνα του ΕΦΕΠΑΕ από εξουσιοδοτημένη Ομάδα
Ελέγχου των Αξιολογητών και βάσει ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων. Τα στοιχεία
θα προκύπτουν κατά βάση ως αναφορά (report) από το ΠΣ-ΑΝ ή από εναλλακτικό
εργαλείο και θα αξιοποιούνται για μελλοντικές αξιολογήσεις.

•

Το έργο των αξιολογητών θα ελέγχεται δευτερογενώς από το Τμήμα Εσωτερικού
Ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ και οι αξιολογητές θα πρέπει να παρέχουν τις σχετικές
πληροφορίες που δύναται να ζητηθούν από τους εσωτερικούς ελεγκτές και τα αρμόδια
όργανα του Φορέα.

→Βάσει των αποτελεσμάτων και σχετικής απόφασης του ΕΦΕΠΑΕ δύναται αξιολογητές με
ανεπαρκή επίδοση ή αντιεπαγγελματική συμπεριφορά να διαγράφονται, χωρίς δυνατότητα
επανένταξης στο Μητρώο Αξιολογητών Αναπτυξιακού.
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία
καλύπτουν τις υποχρεωτικές τυπικές προϋποθέσεις (προσόντα) του κεφ. 2 του παρόντος.
Ως αναφέρθηκε, με την παρούσα εισάγεται η υποχρέωση όλων των αξιολογητών, που
επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για τον Αναπτυξιακό Νόμο
4887/2022, να προβούν σε εγγραφή στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Μητρώου.
Κάθε αξιολογητής θα πρέπει να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, δημιουργώντας αυστηρά
προσωπικούς κωδικούς χρήστη (username – password).
➔ Για την υποβολή αίτησης εγγραφής βλ. το κεφ. 6 της παρούσας
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Επισημαίνεται ότι οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ οι οποίοι
ενδιαφέρονται να αξιολογήσουν προτάσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, θα πρέπει
να υποβάλουν εκ νέου αίτηση στο αντίστοιχο πεδίο της Πλατφόρμας του Μητρώου
Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.
6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την υποβολή υποψηφιότητας/συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται υποχρεωτικά
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, ορίζουν και λαμβάνουν προσωπικούς κωδικούς χρήστη.
→ Τονίζεται ότι η διαχείριση των προσωπικών κωδικών χρήστη αποτελεί ευθύνη του
υποψηφίου.
6.1 Αίτηση Εγγραφής για ένταξη/υπαγωγή στο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για τον
Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022:
Η Αίτηση Εγγραφής υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του
ΕΦΕΠΑΕ.
Το Φυσικό Πρόσωπο που επιθυμεί την Υποβολή Αίτησης για την ένταξή του στο Μητρώο
Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, συμπληρώνει τα προσωπικά
του στοιχεία στη Φόρμα Εγγραφής και επισυνάπτει τα έγγραφα/δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την εγγραφή του. Πριν την τελική υποβολή αποδέχεται τους όρους και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση.
Με την υποβολή της Αίτησης και μέχρι αυτή να εξεταστεί από τον ΕΦΕΠΑΕ, δεν μπορεί να
γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία αυτής.
 Αν η Αίτηση απορριφθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ, το άτομο που υπέβαλλε την Αίτηση θα
ενημερωθεί σχετικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 Εάν επιθυμεί μπορεί να προχωρήσει σε εκ νέου επεξεργασία της Αίτησης Εγγραφής του
ώστε να διορθωθούν τυχόν λάθη που οδήγησαν στην απόρριψη της Αίτησής του.
Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή από τον ΕΦΕΠΑΕ, ο αξιολογητής αποκτάει πρόσβαση μέσω του
ηλεκτρονικού λογαριασμού του στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα (Email Επικοινωνίας και
Κωδικός Πρόσβασης) και μπορεί πλέον μέσω της προσωπικής Καρτέλας/Προφίλ στην
Πλατφόρμα
να
έχει
πλήρη
εικόνα
και
έλεγχο
τόσο
των
Αιτήσεων
(εγγραφής/μεταβολής/διαγραφής), όσο των Αξιολογήσεων στις οποίες έχει συμμετάσχει.
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Η πρόσβαση στην Αίτηση και η υποβολή αυτής γίνεται μέσω του
ακόλουθου ηλεκτρονικού συνδέσμου:
https://neosanaptyxiakos.efepae-registry.gr/login

Η δυνατότητα υποβολής αίτησης ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
πρόσκλησης.
Η Αίτηση, προκειμένου να υποβληθεί επιτυχώς, πρέπει να συμπληρωθεί ορθώς και πλήρως
ανά πεδίο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του συστήματος.
Τονίζεται ότι, κατόπιν συμπλήρωσης των πεδίων και επισύναψης των απαιτούμενων
εγγράφων, ο υποψήφιος πρέπει να πατήσει την επιλογή της «Υποβολής» ειδάλλως η αίτηση
φαίνεται σε εκκρεμότητα, ΔΕΝ λογίζεται ως οριστική και ΔΕΝ αξιολογείται.
Επισυνάπτονται υποχρεωτικά:
•
•
•
•
•
•

Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους
δράσης
Τίτλος Σπουδών (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, οι οποίες φέρουν σχετική υπογραφή και σφραγίδα
εργοδότη, ένσημα, συμβάσεις έργου, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, Βεβαιώσεις
Συμμετοχής σε Μητρώα Αξιολογητών κ.α.
Στοιχεία τεκμηρίωσης ικανότητας χρήσης Η/Υ (πιστοποιητικά χρήσης Η/Υ ή αποδεικτικά
μακροχρόνιας εμπειρίας στη χρήση Η/Υ).
Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας: έγγραφο που να πιστοποιεί τη μόνιμη διαμονή και
κατ’ επέκταση να προσδιορίζει και την περιφέρεια στην οποία θα υπάγεται ως
Αξιολογητής.
Δήλωση του Ν.1599/86, η οποία βρίσκεται ήδη ως υπόδειγμα στην Ηλεκτρονική
Πλατφόρμα και η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί, να θεωρηθεί ως προς το γνήσιο
της υπογραφής (από αρμόδια αρχή ή μέσω του gov.gr) και να αναρτηθεί εκ νέου στην
ανάλογη υποδοχή (port) της Πλατφόρμας, στην οποία ο υποψήφιος θα πρέπει να
δηλώνει υπεύθυνα ότι:
➢ Τα στοιχεία του Βιογραφικού είναι αληθή.
➢ Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα.
➢ Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας και δωροδοκίας.
➢ Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του,
όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος.
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➢ Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει ποινικό μητρώο, εάν αυτό ζητηθεί από
τον ΕΦΕΠΑΕ.
➢ Εφόσον επιλεγεί ως αξιολογητής δεν θα έχει καμία σχέση εργασίας ή οποιαδήποτε
συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα αυτών που θα υποβάλουν προτάσεις. Επίσης, δεν
θα αξιολογήσει επενδυτική πρόταση στη σύνταξη της οποίας έχουν συμμετάσχει με
οποιονδήποτε τρόπο, είτε ο ίδιος, είτε ο φορέας απασχόλησής του. Στην περίπτωση που του
ανατεθεί τέτοια πρόταση, δεσμεύεται να μην προβεί σε αξιολόγηση και να ενημερώσει
σχετικά τον ΕΦΕΠΑΕ.

•

➢ Αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται από τον ΕΦΕΠΑΕ μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχω δηλώσει
στην Πλατφόρμα του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ, επέχουν θέση
κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και
προθεσμιών.
➢ Αποδέχεται τους όρους και την διαδικασία κατάρτισης του μητρώου αξιολογητών
σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.
➢ Είναι σε γνώση του η υποχρέωση, εφόσον αξιολογήσει Επιχειρηματικά Σχέδια, για
Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης
Οικονομικών Συμφερόντων, σύμφωνα με το Ν. 3213/2003 (Α΄ 309/31.12.2013) και
το Ν. 4571/2018 (Α΄ 186/30.10.2018).
Υπεύθυνη Δήλωση περί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR), η οποία
βρίσκεται επίσης ως υπόδειγμα στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και η οποία θα πρέπει
να συμπληρωθεί, υπογραφεί και αναρτηθεί εκ νέου στην ανάλογη υποδοχή (port) της
Πλατφόρμας.

Επισυνάπτονται επικουρικά προς τεκμηρίωση των επιθυμητών προσόντων (εφόσον
υπάρχουν):
• Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών
• Λοιπά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ικανότητας αξιολογητή
6.2 Λοιπές Αιτήσεις μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (https://neosanaptyxiakos.efepaeregistry.gr/login)
i.
Αίτηση Μεταβολής Στοιχείων
Οποιοδήποτε μέλος του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ, έχει τη δυνατότητα και
συγχρόνως την υποχρέωση τήρησης ενημερωμένων/επικαιροποιημένων στοιχείων της
προσωπικής του Καρτέλας/Προφίλ που έχει δημιουργηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, ακόμη
και μετά την ένταξή του σε αυτό.
α) Σε περίπτωση Μεταβολής των στοιχείων ταυτότητας και της Διεύθυνσης Κατοικίας (εντός
της ίδιας Περιφέρειας με αυτήν της αρχικής εγγραφής/ένταξης του Αξιολογητή στο Μητρώο),
οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα στην προσωπική Καρτέλα/Προφίλ του Αξιολογητή, δίχως
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την μεσολάβηση (έγκριση) του ΕΦΕΠΑΕ. Τονίζεται ότι η επικαιροποίηση των ανωτέρω
στοιχείων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αξιολογητή.
β) Σε οποιαδήποτε άλλη μεταβολή των προσωπικών του στοιχείων από αυτά της αρχικής
εγγραφής του στο Μητρώο, απαιτείται έγκριση και αποδοχή των αλλαγών από τον ΕΦΕΠΑΕ,
κατόπιν διασταύρωσης των αιτούμενων αλλαγών και των απαραίτητων δικαιολογητικών που
απαιτούνται να αναρτηθούν.
Σε περίπτωση απόρριψης των αιτούμενων αλλαγών, ο Αξιολογητής έχει τη δυνατότητα να
ενημερωθεί μέσα από την αντίστοιχη Καρτέλα περί του λόγου απόρριψης.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναρτηθούν σκαναρισμένα τα αποδεικτικά των νέων
στοιχείων του αξιολογητή.
ii.

Αίτηση Διαγραφής

Οποιοδήποτε μέλος του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ έχει τη δυνατότητα - σε
οποιαδήποτε στιγμή- να αιτηθεί την Διαγραφή του από το Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.
Επί αυτού συμπληρώνει τη σχετική Αίτηση μέσα από την προσωπική του Καρτέλα/Προφίλ που
έχει δημιουργηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (μετά την αποδοχή της Αίτησης Εγγραφής που
έχει υποβάλλει προς τον ΕΦΕΠΑΕ).
Η Αίτηση Διαγραφής αντλεί στοιχεία από τα υπάρχοντα και πιο πρόσφατα επικαιροποιημένα
προσωπικά στοιχεία του Αξιολογητή στη βάση δεδομένων του Ηλεκτρονικού Μητρώου, και
εμφανίζεται ως προ-συμπληρωμένο Πρότυπο.
Ο Αξιολογητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων της προσυμπληρωμένης Αίτησης και να την υποβάλλει (upload) εκ νέου στην πλατφόρμα.
➔ Πρέπει απαραιτήτως να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του ή να
συνοδεύεται από Υ/Δ επιβεβαίωσης του αιτήματος από το gov.gr. Η Αίτηση Διαγραφής,
εγκρίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ και τίθεται σε ισχύ από την επόμενη επικαιροποίηση του
Μητρώου.
6.3 Διασαφήσεις ηλεκτρονικής υποβολής & Λοιπών ενεργειών
Για την υποβολή υποψηφιότητας δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τα παραπάνω
έγγραφα/δικαιολογητικά, παρά μόνο ηλεκτρονικός φάκελος.
Ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ή εστιασμένου ελέγχου να
ελέγξει την ακρίβεια των πληροφοριών του βιογραφικού καθώς και να ζητήσει τα
δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή.
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1. Η Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο συμπληρώνεται και υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω
της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΦΕΠΑΕ. Δεν γίνεται δεκτή η υποβολή φυσικού
φακέλου.
2. Η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του
αξιολογητή ή υποψηφίου.
3. Η ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης εγγραφής του υποψηφίου γίνεται με την
παραλαβή από τον ίδιο απαντητικού email, όπου περιλαμβάνεται σύνδεσμος μέσω του
οποίου ο υποψήφιος αξιολογητής επικυρώνει την αίτησή του. Ο κάθε αξιολογητής
ταυτοποιείται με βάση την ηλεκτρονική του διεύθυνση και καμία ηλεκτρονική
διεύθυνση δεν γίνεται να αντιστοιχεί σε δύο ή παραπάνω χρήστες.
4. Τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του αξιολογητή (π.χ τηλέφωνο, email, ΑΔΤ
κ.α.) αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του ιδίου και τα στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ στο εξής
δεν μπορούν να τα μεταβάλουν.
5. Ο αξιολογητής του Μητρώου εισέρχεται με τους κωδικούς χρήστη στο σύστημα και
μπορεί να αλλάξει οποιοδήποτε εκ των παραπάνω στοιχείων, άνευ έγκρισης. Για
αλλαγή η οποία αφορά θέμα περιφέρειας υποβάλλεται Αίτηση Μεταβολής στο
σύστημα, η οποία ελέγχεται από τον ΕΦΕΠΑΕ.
6. Τονίζεται ότι το ΑΦΜ είναι υποχρεωτικά φυσικού προσώπου και δεν επιτρέπεται καμία
αλλαγή του.
7. Κάθε χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στα τρέχοντα στοιχεία της καρτέλας του, στα
συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και στο ιστορικό των αξιολογήσεών του, μέσω του
ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ
8. Όπως προαναφέρθηκε στο 6.1, η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 πρέπει
απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένη και να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της
υπογραφής από αρμόδια αρχή ή να έχει εκδοθεί μέσω του gov.gr.
Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
7. ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τα πρόσωπα που θα ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για τον Αναπτυξιακό
Νόμο 4887/2022, εφόσον κληθούν κατόπιν σχετικής απόφασης για την αξιολόγηση
επενδυτικών προτάσεων, υποχρεούνται να υποβάλουν ad hoc Υπεύθυνη Δήλωση περί των
αρχών εμπιστευτικότητας και μη σύγκρουσης συμφερόντων, όρους τους οποίους και θα
πρέπει απαρέγκλιτα να τηρήσουν.
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Η εν λόγω Υ/Δ παρέχεται σε εκείνο το χρόνο από τον ΕΦΕΠΑΕ και υποβάλλεται ενυπόγραφη,
εφόσον το μέλος του Μητρώου επιλεγεί τελικά προς συμμετοχή σε αξιολόγηση κάποιας
δράσης.
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αξιολόγηση των Αιτήσεων των υποψηφίων διενεργείται με ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ.
Η ένταξη στο Μητρώο, για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, των υποψηφίων που
ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις είναι υποχρεωτική για το φορέα.
Διευκρινίζεται ότι η ένταξη στο Μητρώο δεν συνιστά αυτομάτως και επιλογή για αξιολογήσεις
προτάσεων μιας δράσης, όπως αναφέρεται και στο κεφ. 3 της παρούσας.
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ένταξης στο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ, οι
αιτούντες έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών
ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.
Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε ενυπόγραφο συνημμένο έγγραφο
που αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω email (σαρωμένο) στον ΕΦΕΠΑΕ.
Στις αντιρρήσεις καταγράφεται με σαφήνεια αλλά ευσύνοπτα η θέση του υποψηφίου και το
αίτημά του. Εφόσον απαιτείται, συνοδεύεται από έγγραφο/α τεκμηρίωσης.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν - εφόσον προσκληθούν για την αξιολόγηση συγκεκριμένων
έργων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022- θα προχωρήσουν στην υπογραφή Σύμβασης
έργου με τον ΕΦΕΠΑΕ, όπου θα περιγράφονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες τους, όπως και
το πλαίσιο της αμοιβής τους, όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Η ένταξη/υπαγωγή του αξιολογητή στο Μητρώο Αξιολογητών δεν γεννά αυτοδικαίως την εκ
μέρους του απαίτηση για καταβολή προς αυτόν οποιασδήποτε αποζημίωσης/αμοιβής από το
γεγονός αυτό.
9. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
9.1 Επικαιροποίηση του ΜΗΤΡΩΟΥ
Το Μητρώο επικαιροποιείται ανά τακτά διαστήματα και τουλάχιστον μία (1) φορά ανά έτος.
Προβλέπεται η δυνατότητα έκτακτης επικαιροποίησης του Μητρώου, εφόσον ο ΕΦΕΠΑΕ και η
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων το κρίνουν αναγκαίο
λόγω συγκεκριμένων απαιτήσεων του διαχειριστικού έργου.
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