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1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
2.1.Η ∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενδιαφέρεται να καταρτίσει
Μητρώο Αξιολογητών φακέλων υποψηφιότητας στα καθεστώτα ενισχύσεων για:
-Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις (Σχεδίων Βελτίωσης)
-Εφάπαξ Πριµοδότηση Πρώτης Εγκατάστασης(Νέοι Γεωργοί) που θα υποβληθούν στο
πλαίσιο εφαρµογής των :
•
•

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» Μέτρα 1.1 και 3.1
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Π.Ε.Π.) Θεσσαλίας 2000-2006,
Μέτρα 2.1

2.2.Οι αξιολογητές θα χρησιµοποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες αξιολόγησης που θα
προκύψουν στα πλαίσια των προκηρύξεων για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη και
χρηµατοδότηση από το Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ. 2000-2006 και το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006.
2.3.Όλα τα θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή των Μέτρων ρυθµίζονται στις ΚΥΑ 532/2003
και 609/2005.
2.4.Οι αξιολογήσεις θα διενεργηθούν σε τόπο που θα ορίζεται από την ∆ΓΑ της περιφέρειας.
2.5.Οτρόπος πληρωµής και δικαιολόγησης των Αξιολογητών θα ορισθεί µε απόφαση Υπουργού
Γεωργίας.
2.6.Για τον σκοπό αυτό καλεί τους ενδιαφερόµενους, µόνο Φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις
προϋποθέσεις των παρακάτω εδαφίων, να υποβάλλουν σχετική αίτηση µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά.

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ / ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1.Όροι και Προϋποθέσεις για την ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών
∆ικαίωµα υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή στο µητρώο αξιολογητών
έχουν όσοι πληρούν τους ακόλουθους όρους :
•
•
•

∆εν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωµάτων.
Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόµιµα απαλλαγεί από αυτή.
∆εν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2

Περιφέρεια Θεσσαλίας

∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης

καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήµατα της γενετήσιας
ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
•

∆εν είναι υπόδικοι λόγω παραποµπής µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για
πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε.

•

∆εν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα ή για πληµµέληµα από
δόλο για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλακίσεως άνω του έτους ή έχει καταλογιστεί
ποινή άνω των έξι µηνών.

•

Είναι υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•

Έχουν τα απαραίτητα προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία
εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

•

Έχουν υποβάλλει, ως απαραίτητα δικαιολογητικά φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών
τους (και της ξένης γλώσσας), φωτοαντίγραφα αναγνώρισης ισοτιµίας πτυχίων της
αλλοδαπής από το ∆ΙΚΑΤΣΑ, έγγραφο νόµιµης απαλλαγής από τη στρατιωτική
θητεία, φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και φωτογραφία.

•

∆εν σχετίζονται είτε επαγγελµατικά είτε µε βαθµό συγγένειας µε φορείς ή φυσικά
πρόσωπα που εµπλέκονται στη διαδικασία συµπλήρωσης των Φακέλων
Υποψηφιότητας για τον εν λόγω άξονα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

3.2.Προσόντα
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω προσόντα :
3.2.1. Υποχρεωτικά:
3.2.1.1.Πτυχίο Α.Ε.Ι. Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης.
3.2.1.2.Να είναι µέλη του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.)
3.2.1.3.Τουλάχιστον πενταετή γενική επαγγελµατική εµπειρία εκ των οποίων,
τουλάχιστον τριετή ειδική εµπειρία στον τοµέα / τοµείς εξειδίκευσης
ενδιαφέροντος. Η περίοδος ειδικής εµπειρίας υπολογίζεται µετά από την
εγγραφή τους στο ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.
3.2.1.4.Γνώση Κανονισµών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και των διαδικασιών
Υλοποίησης έργων του Κ.Π.Σ.
3.2.1.5.∆υνατότητα χρήσης αυτοµατισµών γραφείου για την σύνταξη και την υποβολή
των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων τους σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα
µε προδιαγραφές που θα θέσει το Υπουργείο Γεωργίας. Άριστη γνώση
Microsoft Excel και Word, ενώ επιθυµητή είναι η γνώση χρήσης Βάσεων
∆εδοµένων σε περιβάλλον Access
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3.2.2. Προαιρετικά (Θα ληφθούν υπόψη)
3.2.2.1.Εµπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης προτάσεων
3.2.2.2.Κατοχή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου µε σχετική εξειδίκευση στους
τοµείς που προτείνουν.
3.2.2.3.Συµµετοχή σε επιµορφωτικά σεµινάρια άνω των 200 ωρών σχετικών µε τους
τοµείς εξειδίκευσης;.
3.2.2.4.Εµπειρία σε διαδικασίες συµπλήρωσης Συνοπτικών Τεχνικών ∆ελτίων Έργων
και Υποέργων.
3.2.2.5.Γνώση επισήµων ξένων γλωσσών της Ε.Ε. επιπλέον της µητρικής.
3.2.3. ∆ικαιολογητικά Εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών
3.2.3.1.Αίτηση - Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
3.2.3.2.Τίτλοι Σπουδών. Στην περίπτωση απόκτησης των τίτλων σπουδών σε ίδρυµα
της αλλοδαπής απαραίτητη είναι η βεβαίωση αναγνώρισης των σπουδών από το
∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
3.2.3.3.Βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.
3.2.3.4.Βεβαιώσεις συνολικής προϋπηρεσίας.
3.2.3.5.Βεβαιώσεις συµµετοχής σε έργα σχετικά µε τους προτεινόµενους από τον
υποψήφιο αξιολογητή, τοµείς. Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από
αντίγραφα σχετικών συµβάσεων.
3.2.3.6.Βεβαίωση συµµετοχής σε έργα µε απαίτηση την χρήση εξειδικευµένων
γνώσεων σχετικά µε τη διαδικασία υλοποίησης του Κ.Π.Σ.
3.2.3.7.Λοιπές βεβαιώσεις γνώσεων Η/Υ, Ξένων Γλωσσών και Πιστοποιητικά
Συµµετοχής σε σχετικά µε τους προτεινόµενους τοµείς σεµινάρια.
3.2.3.8.Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Για τον υπολογισµό του χρόνου της απαραίτητης προϋπηρεσίας ισχύουν τα εξής:
α) Η επαγγελµατική εµπειρία (γενική και ειδική) προσµετράται από την άθροιση των
µηνών συµµετοχής σε σχετικά έργα που πιστοποιείται µε τις απαραίτητες
βεβαιώσεις.
β) Η επαγγελµατική εµπειρία που έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια µεταπτυχιακών
σπουδών προσµετράται µόνον εφόσον ήταν έµµισθη και µπορεί να πιστοποιηθεί.
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4.ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΑΙΤΗΣΗ
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµπεριληφθούν στο Μητρώο Αξιολογητών καλούνται να
παραλάβουν το τεύχος εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το σχετικό ενηµερωτικό υλικό από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας, ∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης, Φαρσάλων 148, ΤΚ 41335, 2ος
όροφος, τηλ.: 2410 670518, καθώς επίσης και στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, http://wwwdgapethgr./.

5.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το απαραίτητο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(αίτηση)και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 µέχρι την 6η Ιουνίου 2005, ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 14.00΄στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης, Φαρσάλων 148,
ΤΚ 41335, 2ος όροφος, τηλ.: 2410 670518, fax: 6410 670184.

6.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης των υποψηφίων αξιολογητών και η σχετική βαθµολογία
κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους µε συστηµένη επιστολή.

7.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Πρόσωπα που θα ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών, όταν θα κληθούν για τη µελέτη και
αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας, υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
προσωποποιηµένων αρχών ανεξαρτησίας και εµπιστευτικότητας που θα πρέπει να
τηρήσουν, σε σχέση µε κάθε υποψήφιο ατοµικά.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες και διευκρινήσεις σχετικά µε τα δικαιολογητικά και την
διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων αξιολογητών, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στη ∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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