
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 25 Ιανουαρίου 2019
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Κ.Μ.
Ταχ. Δ/νση :  26ης Οκτωβρίου 64
Τ.Κ. :  54627, Θεσσαλονίκη
Ταχ. Γραφείο :  73
Ταχ. Θυρίδα :  10881
Πληροφορίες :  Κυριάκος Δογάνης, Ιωάννης

Υψηλός
  

Τηλ. :  2313 330397, 430
FAX :  2313 330044
E-mail : k.doganis@pkm.gov.gr,     

i.ipsilos@pkm.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύσταση-λειτουργία Μητρώου Αξιολογητών

Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της ΠΚΜ ανακοινώνεται η  σύσταση
Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων του Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης
2014-2020 (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΚΜ), εφεξής Μητρώο, σύμφωνα με την αριθμ. 634475 (2481)/13-12-
2018 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 6125/
Β΄/31-12-2018).

Τα  μέλη  του  Μητρώου  συμμετέχουν  στη  διενέργεια  αξιολογήσεων  των  υποβληθέντων
Αιτήσεων Στήριξης, στο πλαίσιο των αντίστοιχων Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020
στην  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,  στη  σύσταση  των  γνωμοδοτικών  επιτροπών  και  των
επιτροπών ενστάσεων, έτσι όπως προβλέπεται κάθε φορά στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο του προς
αξιολόγηση Μέτρου του ΠΑΑ 2014-2020. 

Δικαίωμα  υποβολής  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  εγγραφή  στο  Μητρώο  έχουν  οι
υπάλληλοι (μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας,  των  Αποκεντρωμένων  και  Περιφερειακών  υπηρεσιών  του  Υπουργείου  Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης,
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)
Γεωτεχνικών,  (ΤΕ)  Γεωπονίας,  (ΠΕ)  Οικονομικού,  (ΠΕ)  Μηχανικών  και  έχουν  ικανότητα
χειρισμού Η/Υ (εφαρμογές word-excel και εφαρμογές διαδικτύου κ.λπ.).  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. 

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, π.χ. Μητρώο Αξιολογητών, Ελεγκτών κλπ.,
iii. Επιμόρφωση σε θέματα επαληθεύσεων - πιστοποιήσεων - ελέγχων κ.λπ.



Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών 
Οι υποψήφιοι, υποβάλλουν: 

i. Αίτηση. 
ii. Βιογραφικό σημείωμα, τύπου EU europass: 
http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-
instructions.    
iii. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι (α) όλα τα αναγραφόμενα 
στο Βιογραφικό Σημείωμα στοιχεία είναι αληθή - ακριβή, (β) δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για το αδίκημα της κλοπής, ή 
υπεξαίρεσης, ή απάτης, ή εκβίασης, ή πλαστογραφίας, ή ψευδορκίας, ή δωροδοκίας, 
ούτε έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, 
(γ) θα τηρούν εχεμύθεια και (δ) θα δηλώνουν οποιαδήποτε περίπτωση ύπαρξης 
σύγκρουσης συμφερόντων και δεν θα αναλαμβάνουν την αξιολόγηση της σχετικής 
αίτησης στήριξης ή τη συμμετοχή σε επιτροπές που θα διαχειριστούν αυτήν.

Ειδικά  για  τις  Δράσεις  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” οι  ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
υποβάλλουν τις  αιτήσεις  με  τα  δικαιολογητικά,  έως και  Τρίτη 12-02-2019,  στην  ηλεκτρονική
διεύθυνση της ΔΑΟΑ ΠΚΜ dao@pkm.gov.gr με κοινοποίηση στο e.giasemi@pkm.gov.gr και στο
i.ipsilos@pkm.gov.gr και με θέμα "Για τη στελέχωση του ΜΑΕΜ ΠΑΑ της ΠΚΜ". Αποδεικτικό
υποβολής της αίτησης αποτελεί ο αριθμός πρωτοκόλλου που λαμβάνει από την ΔΑΟΑ ΠΚΜ και
για  τον  οποίο  ενημερώνονται  οι  αιτούντες  με  απαντητική  στο  αίτημα  τους  ηλεκτρονική
αλληλογραφία της ΔΑΟΑ ΠΚΜ. 

Επισημαίνεται  ότι  η  εγγραφή στο  Μητρώο Αξιολογητών δεν  είναι  υποχρεωτική για  τη
συμμετοχή  στα  στάδια  της  αξιολόγησης,  ωστόσο  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την
αποζημίωση όσων συμμετέχουν σε αυτά,  εφόσον οι  εργασίες αξιολόγησης πραγματοποιηθούν
εκτός ωραρίου εργασίας και εκτός χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση για τα
υπηρεσιακά  τους  καθήκοντα  και  έχει  προβλεφθεί  σε  σχετική  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση
καθορισμού αμοιβή τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΔΑΟΑ
ΠΚΜ, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 9:00 μέχρι 14:00, στα τηλέφωνα: 2313 330 394, -430, -
397 και -357. 
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