
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 80  
Μητρώο Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων 

για τα έργα και τις δράσεις του Υπουργείου Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία χρημα-

τοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αν-

θεκτικότητας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 183 του ν. 4972/2022 «Εται-

ρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημο-
σίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας 
Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του 
Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την 
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολό-
γηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστο-
ληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων 
και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιο-
λόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πι-
στώσεων, Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομι-
κού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α’ 181).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιο-
τήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύ-
σταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181). 

9. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 15).

10. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

11. Την υπό στοιχεία Υ.70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

12. Την υπ’  αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

13. Τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α’ 176).

14. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρημα-
τοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μετα-
ξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις 
για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135). 

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 
2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (L 57/17).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 
2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανό-
νες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και 
της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).

18. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτελεστική απόφαση 
του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

19. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της 
αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
για την Ελλάδα (ST 10152/2021, ST 10152/2021 ADD 1).

20. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστη-
μα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

21. Την  υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 
6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρε-
σίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, περί έγκρισης 
του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχεί-
ρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει 
της  υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η 
οποία τροποποιήθηκε με την  υπό στοιχεία 154839 ΕΞ 
2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση.

22. Την υπό στοιχεία 30868 ΕΞ 2022/08/03/2022 (ΑΔΑ: 
6ΣΝΝΗ-ΞΝΜ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών για την ένταξη του Έργου με τίτλο «Ορι-
ζόντια Τεχνική Υποστήριξη των Δράσεων ’’Economic 
transformation on the Agricultural Sector - 16626’’ και 
’’Proposals for actions in the Aquaculture Sector - 16584’’ 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164467) στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

23. Την υπ’ αρ. 1/1533/03.01.2023 εισήγηση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014, για τη δημοσιονομική επίπτωση της πα-
ρούσας απόφασης, βάσει της οποίας ο συνολικός εκτι-
μώμενος προϋπολογισμός για την αποζημίωση των 
αξιολογητών, που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανέρχεται στο 
ποσό των 186.000 ευρώ, ενώ η εκτιμώμενη δαπάνη για 
το 2023 ανέρχεται στο ποσό των 80.000 ευρώ, αποφα-
σίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση της οργάνωσης 
και λειτουργίας του Μητρώου Αξιολογητών για τις αξιο-
λογήσεις των επενδυτικών σχεδίων για έργα και δράσεις 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα 
οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 2
Σύσταση Μητρώου Αξιολογητών

1. Σε εφαρμογή της παρ.  2 του άρθρου 183 του 
ν. 4972/2022 συνιστάται Μητρώο Αξιολογητών επενδυτι-

κών σχεδίων για τα έργα και τις δράσεις του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα οποία χρηματο-
δοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(ΜΗΤΡΩΟ).

2. Το ΜΗΤΡΩΟ περιλαμβάνει τρία υποΜητρώα:
α) Μητρώο αξιολογητών περιφερειακών ενισχύσεων 

για τα υποέργα «καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη 
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων», «εκσυγχρονισμός 
του πρωτογενή τομέα» και «πράσινος αγροτουρισμός».

β) Μητρώο αξιολογητών ενισχύσεων του Κανονισμού 
(ΕΕ) 702/2014 για τα υποέργα «αναδιάρθρωση των καλ-
λιεργειών» και «γενετική βελτίωση ζώων» και

γ) Μητρώο αξιολογητών ενισχύσεων του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1388/2014 για το υποέργο «ενίσχυση υδατοκαλλι-
εργειών».

Άρθρο 3
Αρμόδια υπηρεσία

Υπηρεσία αρμόδια για τη διαχείριση του ΜΗΤΡΩΟΥ 
είναι το Τμήμα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Έργων 
της Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης του 
π.δ. 97/2017, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 37/2022.

Άρθρο 4
Δικαίωμα εγγραφής

1. Δικαίωμα εγγραφής στο ΜΗΤΡΩΟ έχουν, μετά την 
υποβολή της αίτησης του άρθρου 5 και αποδοχής της 
από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις διαδικασίες του ίδιου 
άρθρου:

Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου 
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής γεωτεχνικών, μηχανι-
κών ανάλογης ειδικότητας των επενδυτικών σχεδίων 
(ενδεικτικά: πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί) 
(εφεξής μηχανικοί) ή οικονομικών επιστημών ή επιστη-
μών τροφίμων, οι οποία εγγράφονται στα υπομητρώα 
αναλόγως του τίτλου σπουδών τους σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παρ. 2, και οι οποίοι:

α) είναι ηλικίας μέχρι 67 ετών,
β) είναι μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) 
ή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας εφόσον η 
επαγγελματική τους ειδικότητα το απαιτεί, 

γ) διαθέτουν κατ’ ελάχιστον 3ετή τεκμηριωμένη εμπει-
ρία σε σχέση με το αντικείμενο αξιολόγησης, όπως σύ-
νταξη αιτήσεων υπαγωγής, συμμετοχή στο σχεδιασμό ή 
στην κατάρτιση ή στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων 
επενδυτικών έργων ή εναλλακτικά έχουν αξιολογήσει 
τουλάχιστον 10 επενδυτικά έργα σε ίδιες ή ανάλογες 
κατηγορίες ενισχύσεων,

δ) διαθέτουν Η/Υ με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης και 
έχουν ικανότητα χειρισμού προγραμμάτων βασικών 
εφαρμογών γραφείου (Microsoft Οffice και Οutlook ή 
ανάλογων) και διαδικτύου,

ε) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση ούτε υπάρχει εις βάρος τους εκκρεμοδικία για 
το αδίκημα της κλοπής ή της υπεξαίρεσης ή απάτης ή 
εκβίασης ή πλαστογραφίας ή ψευδορκίας ή δωροδοκίας 
ή καθ’ υποτροπή συκοφαντικής δυσφήμησης, καθώς και 
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για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερί-
ας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσι-
ας ζωής, ούτε είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με 
τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα 
των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω και αν το αδίκημα έχει 
παραγραφεί, ούτε έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί δίωξη 
για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή και 
δραστηριότητά τους όπως για απιστία περί την υπηρε-
σία και για παράβαση καθήκοντος, ούτε έχουν στερηθεί 
λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα,

στ) δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή καθώς 
και η μη έναρξη διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης για 
σοβαρό παράπτωμα (όπως ενδεικτικά η παράβαση κα-
θήκοντος, η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, η 
δωροδοκία, κ.λπ.),

ζ) δεν εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
i) Δεν τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε δια-

δικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστι-
κή διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριό-
τητες ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 
τηρούν τους όρους αυτής ή δεν βρίσκονται σε οποιαδή-
ποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Ωστόσο, η Υπηρεσία μπορεί να μην αποκλείει υποψή-
φιο αξιολογητή, ο οποίος αποδεικνύει ότι είναι σε θέση 
να εκτελέσει την αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας,

ii) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παρά-
πτωμα, παραβιάζοντας τις εφαρμοστέες νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις ή τα πρότυπα δεοντολογίας του 
επαγγελματικού κλάδου τους και αυτό έχει διαπιστωθεί 
με δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ.

2. α) Στο υπομητρώο αξιολογητών περιφερειακών ενι-
σχύσεων δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι τίτλου 
σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.) της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών 
της αλλοδαπής γεωτεχνικών, μηχανικών, ή οικονομικών 
επιστημών ή επιστημών τροφίμων.

β) Στο υπομητρώο αξιολογητών ενισχύσεων του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 702/2014 δικαίωμα εγγραφής έχουν τα μέλη 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. των ειδικοτήτων γεωπόνος και κτηνίατρος.

γ) Στο υπομητρώο αξιολογητών ενισχύσεων του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 1388/2014 δικαίωμα εγγραφής έχουν τα μέλη 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της ειδικότητας γεωπόνος και ιχθυολόγος.

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εγγραφούν σε πε-
ρισσότερα υπομητρώα αναλόγως του τίτλου σπουδών.

4. Η ηλικία υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ του 
έτους γέννησης και του έτους υποβολής της αίτησης 
του άρθρου 5.

Άρθρο 5
Διαδικασία εγγραφής

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τυποποιημένη αίτη-
ση μετά από την έκδοση της πρόσκλησης του άρθρου 6. 
Η αίτηση υποβάλλεται στο τόπο και στο χρόνο και με 
τη μορφή που ορίζονται στην πρόσκληση. Εάν οι ενδι-

αφερόμενοι επιθυμούν να εγγραφούν σε περισσότερα 
υπομητρώα, υποβάλουν μία αίτηση δηλώνοντας τα υπο-
μητρώα στα οποία ενδιαφέρονται να εγγραφούν.

2. Κατά περίπτωση ενδιαφερόμενου, η αίτηση υποβάλ-
λεται μαζί με τα εξής δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι 
της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4, υποβάλλουν:

α) Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή αντίγραφο τίτλου 
αναγνώρισης,

β) αντίγραφο δελτίου αστυνομική ταυτότητας ή άλλου 
επίσημου εγγράφου που αποδεικνύει την ηλικία,

γ) αντίγραφο εγγραφής στο αντίστοιχο επιμελητήριο 
εφόσον η επαγγελματική τους ειδικότητα το απαιτεί με 
απαλλαγή της υποχρέωσης υποβολής τίτλου σπουδών 
ή αναγνώρισης εφόσον από το έγγραφο του επιμελητη-
ρίου τεκμαίρεται ο τίτλος σπουδών,

δ) δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της εμπειρίας, όπως 
συμβάσεις εργασίας ή έργου, βεβαιώσεις εργοδότη, 
αποδεικτικά αξιολόγησης αντίστοιχων έργων,

ε) ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας ή 
για τους ενδιαφερόμενους δημόσιους υπαλλήλους βε-
βαίωση από την Υπηρεσία τους, όπου θα αναφέρεται ότι 
δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρε-
μεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για τα παραπτώματα 
που αφορούν στις προϋποθέσεις υποψηφιότητας. Οι 
δημόσιοι υπάλληλοι απαλλάσσονται της υποχρέωσης 
υποβολής τίτλου σπουδών ή αναγνώρισης εφόσον από 
το έγγραφο τεκμαίρεται ο τίτλος σπουδών,

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με γνήσιο 
υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη, με την οποία 
βεβαιώνεται ότι: i) Όλα τα στοιχεία που ο ενδιαφερόμε-
νος έχει υποβάλει ηλεκτρονικά είναι πραγματικά, έγκυρα 
και ακριβή, δεν υπάρχει σε βάρος του καταδίκη, εκκρε-
μοδικία, πειθαρχική ποινή ή δίωξη, ii) έχει λάβει γνώση 
των υποχρεώσεων καθώς και του έργου που θα αναλά-
βει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, 
iii) διαθέτει Η/Υ με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης και έχει 
ικανότητα χειρισμού προγραμμάτων βασικών εφαρμο-
γών γραφείου (Microsoft Office και Outlook ή ανάλογων) 
και διαδικτύου, iv) δεν έχει συνταξιοδοτηθεί, και v) δεν 
έχει υποχρέωση εγγραφής σε επιμελητήριο (αν πρόκει-
ται για ειδικότητα, για την οποία δεν απαιτείται εγγραφή 
σε επιμελητήριο).

Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας υποβάλλουν αίτηση χω-
ρίς δικαιολογητικά.

3. Η εγγραφή των ενδιαφερομένων ολοκληρώνεται 
εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή σύμφωνα με τη διαδικα-
σία του άρθρου 7 και ο ενδιαφερόμενος συμπεριληφθεί 
στην απόφαση του ίδιου άρθρου.

4. Οι εγγεγραμμένοι αξιολογητές υποβάλλουν στην 
Υπηρεσία, υπεύθυνη δήλωση του ν.  1599/1986, με 
γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη, για τη 
γνωστοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής των ανωτέρω 
στοιχείων. Παράλειψη γνωστοποίησης συνιστά λόγο αυ-
τοδίκαιης διαγραφής από το Μητρώο.

Άρθρο 6
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών 
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Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο. Η 
πρόσκληση περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υποβο-
λή των αιτήσεων και αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις 
ιστοσελίδες του Ταμείου (www.greece20.gov.gr) και της 
Υπηρεσίας. Μέχρι τη δημιουργία της ιστοσελίδας της 
Υπηρεσίας η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr).

Άρθρο 7
Εξέταση και αποδοχή των αιτήσεων - 
Ολοκλήρωση εγγραφής

1. Μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέ-
σεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων συστήνεται και συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Εξέ-
τασης Αιτήσεων Μητρώου Αξιολογητών (Επιτροπή) με 
έδρα τα γραφεία της Υπηρεσίας. Χρέη προέδρου ασκεί 
υπάλληλος της Υπηρεσίας. Στην απόφαση ορίζεται ότι 
η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 
και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, 
λειτουργία και τις συνεδριάσεις της.

2. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις ή συ-
μπληρωματικά στοιχεία επί των υποβληθέντων αιτήσεων, 
μέσω συστημένης επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου σύμφωνα με την πρόσκληση του άρθρου 6. Οι ενδι-
αφερόμενοι απαντούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Παρέλευση άπρακτης 
της προθεσμίας η εξέταση ολοκληρώνεται βάσει των 
στοιχείων και εγγράφων που υπάρχουν στη διάθεση της 
Επιτροπής. Με το πέρας των εργασιών η Επιτροπή συ-
ντάσσει πρακτικό αποδοχής και απόρριψης των αιτήσεων 
τα οποία, διαμέσου της Υπηρεσίας, υποβάλλει στο Γενικό 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για 
λόγους επιτάχυνσης των αξιολογήσεων είναι δυνατή η 
τμηματική ολοκλήρωση των εργασιών.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πο-
λιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων οι ενδιαφερόμενοι εγγράφο-
νται στο Μητρώο. Στην περίπτωση τμηματικής ολοκλή-
ρωσης των εργασιών της Επιτροπής η αρχική απόφαση 
συμπληρώνεται με τα νέα στοιχεία.

4. Η απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστο-
σελίδες του Ταμείου (www.greece20.gov.gr) και της 
Υπηρεσίας. Μέχρι τη δημιουργία της ιστοσελίδας της 
Υπηρεσίας η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr).

Άρθρο 8 
Οργάνωση και υλοποίηση 
της διαδικασίας αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση διενεργείται ηλεκτρονικά από αξιο-
λογητές που επιλέγονται και από το εν λόγω Μητρώο 
(εφεξής Μητρώο). Ο αξιολογητής δεν έχει την υποχρέ-
ωση μετάβασης σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.

2. α) Η ανάθεση των αξιολογήσεων γίνεται από την 
Υπηρεσία με τυχαίο τρόπο βάσει κριτηρίων επιλογής 

και αποκλεισμού, όπως τα προσόντα του αξιολογητή, ο 
τόπος μόνιμης κατοικίας, ο μέγιστος αριθμός αξιολογή-
σεων ανά αξιολογητή, η κατηγορία ενισχύσεων, η κατη-
γορία δαπανών, ο προϋπολογισμός επενδυτικής πρότα-
σης. Τα κριτήρια ανάθεσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
της Υπηρεσίας. Μέχρι τη δημιουργία της ιστοσελίδας 
της Υπηρεσίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ 
(www.minagric.gr).

β) Ο αξιολογητής που επιλέγεται ειδοποιείται από την 
Υπηρεσία και εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών 
την αποδέχεται ή την απορρίπτει. Τρείς απορρίψεις επι-
βάλουν αυτοδίκαιη διαγραφή από το Μητρώο.

γ) Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας που καθορίζεται από την Υπηρεσία βάσει 
προϋπολογισμού και κατηγορίας ενισχύσεων και η οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερολογι-
ακών ημερών και μεγαλύτερη των δέκα (10). Παρελθού-
σης άπρακτης της προθεσμίας η αξιολόγηση ανατίθεται 
σε άλλο αξιολογητή, ενώ λογίζεται ως απόρριψη για τον 
αξιολογητή που του ανακλήθηκε η ανάθεση.

δ) Ο αξιολογητής που επιλέγεται υποχρεούται:
δα) σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, 

με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη, περί 
των αρχών της εμπιστευτικότητας, μη σύγκρουσης συμ-
φερόντων και της τήρησης της αρχής της ανεξαρτησίας, 
η οποία ενδεικτικά αναφέρεται ότι παραβιάζεται στην 
περίπτωση που:

i. Ο ίδιος ο αξιολογητής ή συγγενικό του πρόσωπο εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 2ου βαθμού συμμετέχει 
με οποιοδήποτε ποσοστό ή εργάζεται ή είναι τακτικός 
εξωτερικός συνεργάτης σε συγκεκριμένο Δικαιούχο.

ii. Ο ίδιος ο αξιολογητής συμμετέχει με οποιοδήποτε 
ποσοστό ή εργάζεται ή είναι εξωτερικός συνεργάτης σε 
γραφείο μελετητών- συμβούλων ή σε οποιαδήποτε άλλη 
επιχείρηση έχει καταρτίσει τη Αίτηση Χρηματοδότησης, 
ανεξαρτήτως εάν ο ίδιος συμμετείχε στην κατάρτιση της.

Οι όροι αυτοί πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα.
δβ) σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης και οικο-

νομικών συμφερόντων (ν. 3213/2003 και ν. 4571/2018).
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πο-

λιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και μετά από εισήγηση της 
Υπηρεσίας διαγράφονται αξιολογητές από το Μητρώο, 
χωρίς δυνατότητα επανένταξης, σε περιπτώσεις ανεπαρ-
κούς επίδοσης ή αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς.

Άρθρο 9
Έργο αξιολογητών

1. Έργο των αξιολογητών, εφόσον επιλεγούν, είναι:
α) Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που 

υποβάλλονται στο ΥΠΑΑΤ για τα υποέργα που χρη-
ματοδοτούνται από το Ταμείο και συγκεκριμένα: αα) 
«Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων» (υπ’ αρ. 162/2022 πρόσκληση 
και ΑΔΑ: ΨΡ724653ΠΓ-Κ2Ω), αβ) «Εκσυγχρονισμός του 
πρωτογενούς τομέα» (υπ’ αρ. 163/2022 πρόσκληση και 
ΑΔΑ: 9ΧΛΣ4653ΠΓ-ΤΦ2), αγ) «Πράσινος αγροτουρισμός» 
(υπ’ αρ. 154/2022 πρόσκληση και ΑΔΑ: 9ΛΦΥ4653ΠΓ-
0ΝΕ), αδ) «Γενετική βελτίωση ζώων» (υπ’ αρ. 165/2022 
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πρόσκληση και ΑΔΑ: ΡΖΖ84653ΠΓ-Σ87), αε) «Αναδιάρ-
θρωση καλλιεργειών» (υπ΄αρ. 166/2022 πρόσκληση και 
ΑΔΑ: ΨΦ6Χ4653ΠΓ-ΦΟΩ) και αστ) «Ενίσχυση υδατο-
καλλιεργειών». Το σχετικό υλικό είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr). Λεπτομέρειες 
του έργου της αξιολόγησης παρέχονται στις αντίστοιχες 
προσκλήσεις των υποέργων,

β) η εισήγηση της αξιολόγησης στη γνωμοδοτική επι-
τροπή εφόσον κριθεί απαραίτητο λόγω της πολυπλο-
κότητας του επενδυτικού σχεδίου και οπωσδήποτε για 
επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 
5.000.000 €.

2. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν συνιστά αυτομάτως 
ανάθεση αξιολόγησης.

Άρθρο 10
Αμοιβή των αξιολογητών

1. Το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους 
αξιολογητές ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ 
ανά αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης επενδυτι-
κού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της εισήγησης της 
περ. β της παρ. 1 του άρθρου 9, χωρίς το Φόρο Προστι-
θέμενης Αξίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ τον μήνα και το ποσό των 
δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ το έτος.

2. Η ένταξη αξιολογητή στο Μητρώο δεν γεννά αυτο-
δικαίως δικαίωμα καταβολής της οποιασδήποτε αποζη-

μίωσης/αμοιβής. Δικαίωμα αποζημίωσης γεννάται μετά 
την επιτυχή αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου.

3. Το σύνολο των αποζημιώσεων των αξιολογητών 
βαρύνει την 2022ΣΑΤΑ0820006, που αντιστοιχεί στο 
έργο «Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη των Δράσεων 
Economic transformation on the Agricultural Sector 
16626» και «Proposals for actions in the Agriculture 
Sector 16584» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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