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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΟ ΣΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΩΝ 
 

Η Διαχειριςτική Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων Δυτικήσ Ελλάδασ, Πελοποννήςου, Ηπείρου και 

Ιονίων Νήςων και ο ΕΦΕΠΑΕ ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων του 

Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ Ανταγωνιςτικότητα - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020), ςφμφωνα με τθν Α.Π. 1557/432Γ/Γ01 Απόφαςθ Ανάδειξθσ ΕΦΔ του 

Υφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, πραγματοποιεί την επικαιροποίηςη και τον 

εμπλουτιςμό του υφιςτάμενου Μητρϊου Αξιολογητϊν. 

 

Δικαίωμα υποβολήσ υποψηφιότητασ ζχουν όλα τα φυςικά πρόςωπα που διακζτουν τα παρακάτω 

προςόντα: 

α) Τποχρεωτικά : 

1. Πηστίο ηριηοβάθμιας εκπαίδεσζης Ελληνικού Πανεπιζηημίος (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ιζόηιμο ηίηλο 

Τμήμαηορ Πανεπιζηημιακήρ Σσολήρ ηος Εξωηεπικού νόμιμα αναγνωπιζμένο από ηο καηά νόμο απμόδιο 

όπγανο. 

2. Διετή τουλάχιςτον Επαγγελματική εμπειρία, θ οποία αποκτικθκε κατά τθν τελευταία δεκαετία, ςε 

ζνα ή περιςςότερα από τα παρακάτω αντικείμενα/τομείσ: 

- Μεταποίθςθ, κυρίωσ ςε ΜΜΕ 

- Τουριςμόσ 

- Περιβάλλον 

- Ενζργεια, κυρίωσ ςε ΑΠΕ / Συμπαραγωγι / Εξοικονόμθςθ  

- Ποιότθτα 

- Υπθρεςίεσ - Εμπόριο 

- Κατάρτιςθ (Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ εγγραφι ςτο Ενιαίο Μθτρϊο Αξιολογθτϊν (ΕΜΑ) 
του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ) 

- Τεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) 
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- Πολιτιςτικζσ και Δθμιουργικζσ Βιομθχανίεσ 

Κατά τθν απόκτθςθ τθσ παραπάνω εμπειρίασ, πρζπει να ζχει υπάρξει εναςχόλθςθ ςε ζνα ι 

περιςςότερα από τα πιο κάτω κζματα: 

 Σφνταξθ ι/και Αξιολόγθςθ Επιχειρθματικϊν/Επενδυτικϊν Σχεδίων 

 Υλοποίθςθ – Διαχείριςθ Επενδυτικϊν Ζργων, Εκνικϊν και Κοινοτικϊν Προγραμμάτων, κλπ 

 Οικονομικι Βιωςιμότθτα Επιχειριςεων 

 Δανειοδότθςθ – Χρθματοδότθςθ επιχειριςεων 

3. Ικανότητα Χειριςμοφ Η/Τ, δεδομζνου ότι οι αξιολογιςεισ κα γίνονται θλεκτρονικά.  

 

β)  Επιθυμητά: 

 Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Δίπλωμα 

 Τεκμθριωμζνθ εμπειρία ςε αξιολογιςεισ επιχορθγοφμενων επενδφςεων, εμπειρία ςτθ ςφνταξθ 

ςχετικϊν μελετϊν ι/και ελζγχου επενδφςεων ςτα αντικείμενα/τομείσ που αναφζρονται 

ανωτζρω 

  Εμπειρία ςτθ χριςθ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΠΣΚΕ) 

  Εγγραφι Υποψθφίου ςε άλλον, εγκεκριμζνο κατάλογο αξιολογθτϊν 

  Πιςτοποιθτικό/ά Κατάρτιςθσ υποψθφίου ςε Αντικείμενα ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ. 

Επιςημαίνεται ότι τα μζλη του ιςχφοντοσ Μητρϊου ζχουν δικαίωμα υποβολήσ  μόνο για την ζνταξη 

τουσ ςτουσ νζουσ τομείσ εμπλουτιςμοφ (Α. Σεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) και 

Β. Πολιτιςτικζσ και Δημιουργικζσ Βιομηχανίεσ) καθϊσ και για την επικαιροποίηςη των ςτοιχείων 

τουσ (φορζασ απαςχόληςησ, διεφθυνςη κατοικίασ, email, τηλζφωνα επικοινωνίασ κτλ). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αναηθτιςουν το πλήρεσ κείμενο τησ πρόςκληςησ με τα ςχετικά 

παραρτήματα και τθν αίτηςη εγγραφήσ ςτην ιςτοςελίδα τησ Διαχειριςτικήσ (www.diaxeiristiki.gr) 

και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), κακϊσ επίςθσ και ςτα κοινωνικά δίκτυα των Φορζων :      

Οι αιτήςεισ  και τα ςχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και δεν 

κατατίθεται φυςικόσ φάκελοσ. 

 

http://www.diaxeiristiki.gr/
http://www.efepae.gr/
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Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο υποβάλλονται ανά πάςα χρονικι ςτιγμι και θ εξζταςι τουσ από 

τον ΕΦΕΠΑΕ κα διενεργθκεί αρχικά ςτισ 10/08/2016, οπότε και κα εξεταςτοφν αιτιςεισ από τθν 

θμερομθνία δθμοςιοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ (19/07/2016) μζχρι τθν θμερομθνία αυτι. 

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ μπορείτε να απευθυνθείτε ςτο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίασ, 

Παπαςτράτου 53 & μφρνησ 1, Αγρίνιο, τηλ. 26410 74701.  

 


