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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 152731/ΨΣ5746 ΔΦ100
Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Αξιολογητών Πράξεων 

«Ψηφιακής Σύγκλισης» στο ΕΣΠΑ (ΜΑΠΨΣ).

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α ’ 98).

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013», όπως ισχύει.

3. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας (ΦΕΚ Α΄ 165).

4. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214Α) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών»

5. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α), «Συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας», όπως ισχύει.

6. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α), «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως 
ισχύει.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβου−
λίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα−
μείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1260/1999.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτρο−
πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα−
μείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ−
ξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1783/1999.

10. Την υπ’ αριθ. 7725/28.3.2007 Απόφαση της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς και τα Παραρτήματα Ι και II 
αυτής.

11. Την υπ’ αριθμ. 31168/ΕΥΣΣΣΑΠ1751 (ΦΕΚ Β’ 
1441/22.07.2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των στοιχείων των ετή−
σιων προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμο−
γής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) με το 
οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία με την 
ανωτέρω Οδηγία.

13. Την με αρ. CCI 2007 GR 161 PO 00226−X−2007 από−
φαση έγκρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Έγγραφο (2007) 5339).

14. Την με αρ. 14053/ΕΥΣ 1749(ΦΕΚ 540Β)27.3.2008 
Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας άΟικο−
νομικών έγκρισης συστήματος διαχείρισης του ΕΣΠΑ.

15. Το ΦΕΚ 46Γ/9−2−2010, «Ορισμός Ειδικού Γραμματέα 
Ψηφιακού Σχεδιασμού».

16. Την υπ’ αριθμ. 41637ΔΙΟΕ 769/8−12−2000 (ΦΕΚ Β’ 
1502) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομίας και Οικονομικών «Σύστασης Ειδικής Γραμ−
ματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής 
Υπηρεσίας «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει με τις 14536/ΔΙΟΕ 187/4−5−2001 (ΦΕΚ 
Β’ 546), 33/26−2−2003 (ΦΕΚ Β 220), 75079/2563/11− 11−2003 
(ΦΕΚ Β 1667), 47534/ΔΙΟΕ 1249/2−12−2004 (ΦΕΚ Β 1819) 
και 22840/ΔΙΟΕ 1091/21−05−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1011) όμοιες 
αποφάσεις.

17. Το άρθρο 32 του Ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α΄ 210) για τη 
μετονομασία της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινω−
νία της Πληροφορίας σε Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού 
Σχεδιασμού.

18. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α΄ 3) «Εκτέλεση ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας − στήριξης και διαχείριση των αντί−
στοιχων πόρων».

19. Την υπ’ αριθμ. 31168/ΕΥΣΣΣΑΠ1751 (ΦΕΚ Β΄1441/ 
22.07.2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών για τον καθορισμό των στοιχείων των ετήσι−
ων προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμο−
γής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους.

20. Τον υπ’ αριθμ. 953/14−3−2002 Οδηγό Διαδικασιών 
και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης 
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ΚΠΣ 2000−2006, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο−
νομικών.

21. Την υπ’ αριθμ. 60630/ΕΥΣ 5671/16−9−03 εγκύκλιο του 
Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών για την εξειδίκευση της 
εφαρμογής του Π.Δ. 4/2002.

22. Την υπ’ αριθμ. 12425 της 22/12/2008 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγκρισης των «Εγχειριδίων Δια−
δικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων 2007−2013» και ειδικότερα την υποπαράγρα−
φο «4iii.Αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης», της 
παραγράφου «Διαδικασία Ι_2. Επιλογή έγκρισης πράξης» 
του εν ισχύ συνημμένου «Εγχειριδίου Διαδικασιών Συ−
στήματος Διαχείρισης και Ελέγχου» (Έκδοση: 1η της 
21.05.2008) που προβλέπουν την αξιολόγηση πράξεων 
ΕΣΠΑ με τη χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

23. Την ανάγκη αξιολόγησης των προτάσεων που θα 
υποβληθούν στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 
γενικότερα Πράξεων ΕΣΠΑ Ψηφιακής Σύγκλισης.

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ − ΣΚΟΠΟΣ

1. Τη σύσταση μητρώου αξιολογητών, με την ονομασία 
«Μητρώο Αξιολογητών Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης» 
(εφ’ εξής ΜΑΠΨΣ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας αξιολόγησης των Πράξε−
ων ΕΣΠΑ Ψηφιακής Σύγκλισης που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων 
χρηματοδότησης στους άξονες προτεραιότητας του 
προγράμματος και των εκχωρηθέντων ποσών από τα 
λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Το ΜΑΠΨΣ αποτελεί εργαλείο για την επιστημονική, 
τεκμηριωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση της ποι−
ότητας των παρεμβάσεων Ψηφιακής Σύγκλισης που 
συγχρηματοδοτούν στην Ελλάδα τα διαρθρωτικά τα−
μεία της Ε.Β. και λειτουργεί συμπληρωματικά των δι−
αδικασιών διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης των 
ως άνω ενεργειών, όπως αυτές ορίζονται στα εκάστοτε 
συστήματα διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης, στο 
πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και των Κοι−
νοτικών Πρωτοβουλιών.

2. Ο σκοπός του ΜΑΠΨΣ επιτελείται, σύμφωνα με τα 
εκάστοτε συστήματα διαχείρισης, με τον ορισμό μελών 
του ως αξιολογητών των Πράξεων που υποβάλλονται 
για έγκριση και χρηματοδότηση, μετά από σχετική Πρό−
σκληση στον τομέα της Ψηφιακής Σύγκλισης.

3. Το σώμα των αξιολογητών θα συγκροτείται ανά 
Πρόσκληση (ή ανά κύκλο Πρόσκλησης) σύμφωνα με τις 
ανάγκες και κατόπιν απόφασης του Ειδικού Γραμματέα 
Ψηφιακού Σχεδιασμού.

4. Η διαχείριση και η λειτουργία του ΜΑΠΨΣ υπάγε−
ται στις αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. 
Οι διαδικασίες που τηρούνται για τον ορισμό και την 
απασχόληση των αξιολογητών στο έργο της αξιολόγη−
σης των Πράξεων αυτών διέπονται από την παρούσα 
Απόφαση.

5. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΜΑΠΨΣ θα χρη−
σιμοποιηθεί το πληροφοριακό σύστημα (εφ’ εξής ΠΣ/ 
ΜΑΠΨΣ ), το οποίο θα λειτουργεί μέσω του διαδικτυα−
κού τόπου της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Άρθρο 2
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΠΨΣ

1. Με Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχε−
διασμού συστήνεται Διαρκής Επιτροπή Διαχείρισης του 
ΜΑΠΨΣ (εφ’ εξής ΔΕΔ/ΜΑΠΨΣ) με αντικείμενο την δια−
χείριση και λειτουργία του ΜΑΠΨΣ.

2. Η σύνθεση της ΔΕΔ/ΜΑΠΣ είναι 3μελής και έχει ως 
ακολούθως:

α) ο προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ. ως πρόεδρος 
με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Μονάδας Α1 
της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ.

β) ένα (1) στέλεχος της Μονάδας Α2 της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ 
ως μέλος με τον αντίστοιχο αναπληρωτή του

γ) ένας (1) εμπειρογνώμονας εξειδικευμένος σε θέματα 
ΤΠΕ ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

Το έργο της επιτροπής υποστηρίζεται γραμματειακά 
από ένα (1) άτομο με τον αντίστοιχο αναπληρωτή του.

3. Στα μέλη της ΔΕΔ/ΜΑΠΨΣ δεν επιτρέπεται να έχουν 
την ιδιότητα του αξιολογητή, μέλους του ΜΑΠΨΣ.

4. Η ΔΕΔ/ΜΑΠΨΣ συγκαλείται, σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις, μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
της. Ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία 
της ΔΕΔ/ΜΑΠΨΣ ρυθμίζονται με την απόφαση συγκρό−
τησης της.

5. Έργο της ΔΕΔ/ΜΑΠΨΣ είναι:
i. H εξέταση των υποψηφιοτήτων και η ένταξη των 

υποψηφίων, ως μελών του ΜΑΠΨΣ.
ii. H επιλογή και εισήγηση προς τον Ειδικό Γραμματέα 

των αξιολογητών για την αξιολόγηση Πράξεων προς 
ένταξη, στο πλαίσιο συγκεκριμένης πρόσκλησης (άρθρο 
7 της παρούσας).

iii H παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της αποτί−
μησης του έργου των αξιολογητών (άρθρο 8 της πα−
ρούσας)

Άρθρο 3
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΑΠΨΣ

1. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για ένταξη στο 
ΜΑΠΨΣ έχουν όσοι πληρούν κατ’ ελάχιστο τους παρα−
κάτω όρους και προϋποθέσεις:

Ι. Είναι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με λευκό ποι−
νικό μητρώο,

II. Πτυχίο Θετικής κατεύθυνσης
III. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μετα−

πτυχιακού τίτλου σπουδών, ελληνικού πανεπιστημιακού 
ιδρύματος ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια 
όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού.

IV. Έχουν αποδεδειγμένα, οι μεν κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος τουλάχιστον τριετή, οι δε κάτοχοι μεταπτυ−
χιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον πενταετή, συνολική 
εμπειρία στον ιδιωτικό ή/και στο δημόσιο τομέα, που 
αφορά:

Επαγγελματική δραστηριότητα και επιχειρησιακές ή/
και τεχνικές γνώσεις σχετικές σε μια τουλάχιστον από 
τις παρακάτω (τομεακές ή/και τεχνολογικές) θεματικές 
ενότητες (που παρατίθενται με αλφαβητική σειρά):

• Ασφάλεια Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ.
• Εκπαίδευση και Ηλεκτρονική Μάθηση.
• Ευρυζωνικές Δικτυακές Υποδομές (Ασύρματα Δί−

κτυα, Οπτικά Δίκτυα, Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων).
• Εφαρμογές ΤΠΕ στη Δημόσια Διοίκηση και την 
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Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Αμυνα, Ασφάλεια, Αυτο−
διοίκηση, Γεωργία, Δικαιοσύνη, Πολιτισμός, Τουρισμός, 
Υγεία κ.ά).

• Ηλεκτρονικές Υποδομές και Υποδομές Ανάπτυξης 
Υπηρεσιών.

• Ολοκλήρωση Υπηρεσιών και Συστημάτων − Τεχνο−
λογίες και Υποδομές Διαλειτουργικότητας.

• Σύγχρονες Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Τεχνολο−
γίες.

• ΤΠΕ και Πράσινες Τεχνολογίες.
• Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Ανοιχτά Δεδομένα.
• Ψηφιακές Υπηρεσίες και Βιώσιμη Επιχειρηματικό−

τητα.
V. Έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό−αξιολόγηση ή/και 

συντονισμό ή/και διαχείριση ή/και έλεγχο ενεργειών 
συγχρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς Πόρους, ή/και 
σε μελετητικές και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες 
στον τομέα ΤΠΕ, με έμφαση σε μια ή περισσότερες από 
τις παραπάνω θεματικές ενότητες.

2. Κάθε υποψήφιος που πληροί τους ελάχιστους όρους 
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσης, δι−
καιούται να ενταχθεί στο ΜΑΠΨΣ. Εντάσσεται δε σε 
μία η περισσότερες θεματικές ενότητες με βάση το 
σύνολο των τυπικών προσόντων και την επαγγελματική 
εμπειρία που διαθέτει.

Τα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ και της Ειδικής Γραμμα−
τείας Ψηφιακού Σχεδιασμού δεν επιτρέπεται να υποβάλ−
λουν υποψηφιότητα για να ενταχθούν στο ΜΑΠΨΣ.

Άρθρο 4 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΑΠΨΣ

1. Μετά από δημόσια πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ./
Μονάδα Δ προς κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τις κα−
θοριζόμενες προϋποθέσεις και τα προσόντα όπως αυτά 
περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος, οι υποψήφιοι 
προς ένταξη στο ΜΑΠΨΣ πιστοποιούνται στο πληρο−
φοριακό σύστημα που θα υποστηρίζει το ΜΑΠΨΣ (ΠΣ/ 
ΜΑΠΨΣ) και το οποίο θα είναι προσβάσιμο μέσω του 
διαδικτυακού τόπου www.infosoc.gr. Μετά την πιστο−
ποίηση τους οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν κατάλληλο 
κωδικό πρόσβασης.

Με χρήση του κωδικού αυτού υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση ένταξης τους στο Μητρώο μαζί με τα 
παρακάτω στοιχεία:

1.1 Τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, 
ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή 
διαβατηρίου), μαζί με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (δι−
εύθυνση κατοικίας, τηλεφωνικό αριθμό, αριθμό κινητού 
τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

1.2 Αναλυτική περιγραφή των τίτλων σπουδών που 
διαθέτουν, που περιλαμβάνουν για κάθε τίτλο: όνομα, 
ίδρυμα και σχολή φοίτησης, διάρκεια σπουδών καθώς 
και το έτος απόκτησης του τίτλου.

1.3 Αναλυτικά στοιχεία για την επαγγελματική εμπειρία 
και τις δεξιότητες τους. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβά−
νουν αναλυτικές πληροφορίες για τους εργοδότες και 
τις θέσεις που κατέχουν ή κατείχαν οι ενδιαφερόμενοι, 
έργα στα οποία εργάζονται ή έχουν εργαστεί, καθώς 
και επιπρόσθετες πληροφορίες (εμπειρία σε αξιολό−
γηση−έλεγχο−διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων από 
Κοινοτικούς Πόρους ενεργειών, δημοσιεύσεις) για την 
τεκμηρίωση της επαγγελματικής τους εμπειρίας αλλά 

και της καταλληλότητας τους για το έργο της αξιο−
λόγησης.

1.4 Τις θεματικές ενότητες (όπως αυτές ορίζονται στον 
όρο III της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας) 
στις οποίες επιθυμούν να ενταχθούν με βάση την εμπει−
ρία και τις γνώσεις που διαθέτουν.

Οι παραπάνω πληροφορίες καταχωρούνται και απο−
θηκεύονται με κωδικοποιημένο τρόπο στο ΠΣ/ΜΑΠΨΣ. 
Τα δεδομένα θα είναι προσβάσιμα μόνο από την ΔΕΔ η 
οποία και είναι υπεύθυνη για την ασφαλή αποθήκευση 
και διαχείριση των δεδομένων στο ΠΣ/ ΜΑΠΨΣ.

2. Μαζί με τα παραπάνω στοιχεία, ο ενδιαφερόμενος 
υποχρεούται να υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή και 
σειρά εγγράφων που πιστοποιούν τις προϋποθέσεις 
ένταξης του στο ΜΑΠΨΣ. Τα έγγραφα αυτά καταχω−
ρούνται στο ΜΑΠΨΣ μετά από κατάλληλη ψηφιοποίη−
ση−σάρωση των πρωτότυπων εγγράφων και αποτελούν 
υποχρεωτικό και αναπόσπαστο μέρος της ηλεκτρονικής 
αίτησης του ενδιαφερόμενου. Τα έγγραφα περιλαμβά−
νουν:

2.1 Αντίγραφα για τους τίτλους σπουδών του ενδια−
φερόμενου από σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του 
εσωτερικού ή της αλλοδαπής, ως εξής:

• Τίτλοι σπουδών από σχολές τριτοβάθμιας εκπαί−
δευσης του εσωτερικού,

• Πράξη αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ. για 
την ισοτιμία, για τους τίτλους σπουδών ή τους μετα−
πτυχιακούς τίτλους σπουδών επιπέδου master ή διδα−
κτορικής διατριβής που αποκτήθηκαν σε σχολές της 
αλλοδαπής,

• Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εμπειρία και 
εξειδίκευση του ενδιαφερόμενου καθώς και αποδει−
κτικά της συνάφειας της απαιτούμενης προϋπηρεσίας, 
όπως:

• Αναλυτικά φορολογικά στοιχεία (δήλωση έναρξης 
επιτηδεύματος και Ε3) σε περίπτωση απασχόλησης ως 
ελεύθερου επαγγελματία ή ως εταίρου σε επιχείρηση 
με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας.

• Συμβάσεις έργου του ενδιαφερομένου σε συναφείς 
τομείς και αντικείμενα.

• Βεβαιώσεις ή/και συμβάσεις από το φορέα που ερ−
γάζονται με μισθωτή σχέση.

• Βεβαιώσεις εμπειρίας σε αξιολόγηση, διαχείριση, 
υλοποίηση και έλεγχο κοινοτικών προγραμμάτων.

1.1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία 
βεβαιώνεται ότι

• τα στοιχεία που ο ενδιαφερόμενος έχει καταχω−
ρήσει στο ΠΣ/ΜΑΠΨΣ είναι πραγματικά, έγκυρα, και 
ακριβή.

• δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο αδίκημα, από τα αδικήματα της 
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφί−
ας, ψευδορκίας και δωροδοκίας.

• δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική διαγωγή του, όπως για απιστία περί την 
υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος.

2.2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία 
θα δεσμεύεται ότι σε περίπτωση επιλογής του ως 
αξιολογητή Πράξεων ΕΣΠΑ Ψηφιακής Σύγκλισης στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης Πρόσκλησης, θα αποδεχθεί την 
πρόσκληση μόνο εφ’ όσον συντρέχουν οι παρακάτω 
προϋποθέσεις:

• δεν έχει συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο στην 
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σύνταξη των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στη συ−
γκεκριμένη πρόσκληση.

• δεν έχει εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν 
γένει συνεργασία με φορείς οι οποίοι έχουν υποβάλει 
Πράξεις προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της συγκε−
κριμένης πρόσκλησης.

• δεν θα συνεργασθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τους 
Δικαιούχους ή αναδόχους που θα υλοποιούν τις εν λόγω 
πράξεις της συγκεκριμένης Πρόσκλησης, για όσο χρόνο 
διαρκεί η υλοποίηση τους.

• δεν υπάρχει οιοσδήποτε άλλος λόγος που να οδη−
γεί σε παραβίαση βασικών κανόνων της σύγκρουσης 
συμφερόντων.

3. Η υποβολή των παραπάνω στοιχείων και της αίτη−
σης συνολικά ολοκληρώνεται όταν ο ενδιαφερόμενος 
υποβάλει το σύνολο των −παραπάνω στοιχείων και επι−
λέξει την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης 
ένταξης του στο ΜΑΠΨΣ. Μετά την επιλογή της οριστι−
κής υποβολής, και μέχρι την αξιολόγηση των αιτήσεων 
από την ΔΕΔ/ΜΑΠΨΣ, ο ενδιαφερόμενος δεν είναι σε 
θέση να τροποποιήσει τα στοιχεία του.

Άρθρο 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΠΨΣ

1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τη Διαρ−
κή Επιτροπή Διαχείρισης του ΜΑΠΨΣ (ΔΕΔ/ΜΑΠΨΣ). Η 
επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί για 
κάθε ενδιαφερόμενο στο ΠΣ/ ΜΑΠΨΣ και εγκρίνει την 
ένταξη ή μη στο Μητρώο.

2. Οι Υποψήφιοι εντάσσονται στο Μητρώο εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και κατατάσσο−
νται στο Μητρώο στις θεματικές ενότητες για τις οποίες 
τεκμηριώνουν σχετική εμπειρία σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στο άρθρο 3. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης 
των στοιχείων υποψηφιότητας η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ διατηρεί 
το δικαίωμα να ζητά από τους ενδιαφερόμενους συ−
μπληρωματικά στοιχεία, αναγκαία για τη διαμόρφωση 
πλήρους άποψης σχετικά με την ικανότητα και επάρκεια 
τους να ενταχθούν στο Μητρώο. Οι ενδιαφερόμενοι 
υποχρεούνται στην απρόσκοπτη παροχή των αιτούμε−
νων στοιχείων εντός της ορισθείσας προθεσμίας.

3. Την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του ενδι−
αφερόμενου, ακολουθεί η αντίστοιχη ενημέρωση του 
πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης του ΜΑΠΨΣ 
(ΠΣ/ ΜΑΠΨΣ).

4. Οι θετικές αποφάσεις της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ για εγγραφή 
στο ΜΑΠΨΣ γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους 
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αναφέρει 
τον κωδικό αριθμό εγγραφής τους σε αυτό. Μετά την 
εγγραφή τους στο ΜΑΠΨΣ, οι αξιολογητές έχουν το 
δικαίωμα πραγματοποίησης αξιολογήσεων σύμφωνα 
με τους όρους και τις διαδικασίες του Οδηγού Αξιολό−
γησης Προτεινόμενων Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Σχετικά ενημερώνεται και το 
πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης του ΜΑΠΨΣ (ΠΣ/ 
ΜΑΠΨΣ).

5. Οι απορριπτικές αποφάσεις γνωστοποιούνται στους 
ενδιαφερόμενους με συστημένη επιστολή ή/και μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου αναφέρονται επακρι−
βώς οι λόγοι της απόρριψης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί 
να υποβάλει ένσταση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε επισήμως γνώση της 
απόφασης απόρριψης της αίτησης του.

6. Η ΔΕΔ/ΜΑΠΨΣ εξετάζει την ένσταση του ενδιαφε−
ρόμενου και στη συνέχεια εισηγείται προς τον Ειδικό 
Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού για τη λήψη της τε−
λικής απόφασης.

Άρθρο 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

7. Η τροποποίηση των στοιχείων με τα οποία κάθε αξι−
ολογητής είναι ενταγμένος στο ΜΑΠΨΣ πραγματοποι−
είται από τον ίδιο τον αξιολογητή, ο οποίος είναι υπεύ−
θυνος να επικαιροποιεί τα στοιχεία του. Η τροποποίηση 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ/ ΜΑΠΨΣ 
και με χρήση του προσωπικού πιστοποιημένου κωδικού 
του κάθε αξιολογητή. Ο κάθε αξιολογητής δύναται να 
μεταβάλει το σύνολο των στοιχείων που περιγράφονται 
στο Άρθρο 4 παράγραφο 1 της παρούσας, χωρίς όμως 
να επιτρέπεται να διαγράψει στοιχεία (τίτλους σπου−
δών, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία) με βάση τα 
οποία πραγματοποιήθηκε η ένταξη του στο ΜΑΠΨΣ. Το 
ΠΣ/ ΜΑΠΨΣ θα διατηρεί πλήρη ιστορικά στοιχεία για 
το μητρώο, σε σχέση με όλες τις μεταβολές−τροποποι−
ήσεις στοιχείων.

8. Σε κάθε μεταβολή των στοιχείων του στο ΠΣ/ ΜΑ−
ΠΨΣ ο αξιολογητής βεβαιώνει (μέσω κατάλληλης ηλε−
κτρονικής φόρμας) ότι τα στοιχεία που έχουν καταχω−
ρηθεί είναι πραγματικά, έγκυρα και ακριβή.

9. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης το ΠΣ/ ΜΑΠΨΣ 
ενημερώνει τον αξιολογητή για την τροποποίηση των 
στοιχείων του, μέσω κατάλληλου μηνύματος ηλεκτρο−
νικού ταχυδρομείου.

10. Ο αξιολογητής μπορεί να επιλέξει την οριστική 
διαγραφή των στοιχείων του από το ΠΣ/ ΜΑΠΨΣ, η 
οποία συνεπάγεται και την ταυτόχρονη διαγραφή του 
από το ΜΑΠΨΣ.

Άρθρο 7
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΠΨΣ

(ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)

1. Η επιλογή των αξιολογητών γίνεται από τη ΔΕΔ/
ΜΑΠΨΣ με αξιοποίηση των στοιχείων που είναι κατα−
χωρημένα στο ΠΣ/ΜΑΠΨΣ.

2. Για την επιλογή των αξιολογητών λαμβάνονται υπ’ 
όψη:

• συγκεκριμένα κριτήρια που τίθενται κάθε φορά από 
την Μονάδα Α2 και σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά 
της Πρόσκλησης.

• Το αντικείμενο των Πράξεων (θεματικές ενότητες) 
που θα αξιολογηθούν.

• Το πλήθος των αξιολογητών, που απαιτείται για 
την αξιολόγηση των Πράξεων λαμβάνοντας υπόψη τις 
σχετικές διαδικασίες του Οδηγού Αξιολόγησης Προ−
τεινόμενων Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ.

• Το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης και σχετικοί χρο−
νικοί περιορισμοί.

3. Πιο συγκεκριμένα, αφού η ΔΕΔ/ΜΑΠΨΣ καθορίσει 
παραμέτρους για τα παραπάνω κριτήρια, η επιλογή 
πραγματοποιείται με αλγοριθμική διαδικασία και χρή−
ση του ΠΣ/ΜΑΠΨΣ. Η επιλογή περιλαμβάνει και αριθμό 
αναπληρωματικών αξιολογητών, με στόχο να κληθούν 
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στην περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας κάποιων αξι−
ολογητών να συμμετέχουν στη διαδικασία.

Η ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ /Μονάδα Δ’ εκδίδει σχετική απόφαση 
του Ειδικού Γραμματέα με κατάλογο των αξιολογητών 
που επιλέχθηκαν από την ΔΕΔ/ΜΑΠΨΣ στο πλαίσιο του 
εν λόγω κύκλου.

Ο κατάλογος των αξιολογητών κάθε κύκλου θα δημο−
σιεύεται στο διαδικτυακό τόπο www.infosoc.gr.

Η αμοιβή των αξιολογητών και τα έξοδα εκτός 
έδρας θα καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Ν.  3614/2007.

Άρθρο 8
Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TON ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

1. Η αποτίμηση του έργου των αξιολογητών στοχεύει 
στη βελτίωση της ποιότητας του έργου που παρέχουν 
κατά την άσκηση τους ρόλου τους ως αξιολογητών, κα−
θώς και στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός αξιόπιστου 
και ικανού μητρώου αξιολογητών, που θα συμβάλει μα−
κροπρόθεσμα στη βελτίωση της ποιότητας των έργων 
που υλοποιούνται στον τομέα των ΤΠΕ.

2. Το έργο κάθε αξιολογητή μέλους του ΜΑΠΨΣ μετά 
από τη συμμετοχή του σε αξιολόγηση Πράξεων Ψηφι−
ακής Σύγκλισης ΕΣΠΑ αποτιμάται από την ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ 
και ειδικότερα από τη Μονάδα Α2. Σχόλια και αξιολο−
γικές κρίσεις για την αποτίμηση των αξιολογητών θα 
καταχωρούνται στο ΠΣ/ ΜΑΠΨΣ.

3 Οι αξιολογητές που παραβαίνουν τα καθήκοντα και 
τις υποχρεώσεις τους ή δεν εκτελούν άρτια τις αξιο−
λογήσεις που τους ανατίθενται, διαγράφονται από το 
Μητρώο Αξιολογητών με απόφαση της ΔΕΔ/ΜΑΠΨΣ, 
μετά από σχετική εισήγηση της Μονάδας Α2 της ΕΥΔ 
ΕΠ ΨΣ

Επίσης διαγράφονται με την ίδια διαδικασία οι τιμω−
ρηθέντες για πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα.

4. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπ’ όψιν για την απο−
τίμηση του έργου των αξιολογητών έχουν ως εξής:

α. Η συνέπεια των αξιολογητών
β. H ποιότητα της συνεργασίας τους με την ΕΥΔ.
γ. Η πληρότητα, αρτιότητα και τεκμηρίωση των αξιο−

λογικών τους κρίσεων.
δ. Η συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης και 

η ανταπόκριση τους στις διαδικασίες που τηρεί η ΕΥΔ 
κατά την αξιολόγηση Πράξεων.

Άρθρο 9
ΕΝΤΥΠΑ

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης αποτε−
λεί το Παράρτημα, που ακολουθεί και περιλαμβάνει:

• Έντυπο 1: Φόρμες ηλεκτρονικής καταχώρησης ή τρο−
ποποίησης στοιχείων μελών του ΜΑΠΨΣ

• Έντυπο 2: Ηλεκτρονική φόρμα έγκρισης ένταξης 
υποψηφίων στο ΜΑΠΨΣ

• Έντυπο 3: Αποτίμηση του έργου των Αξιολογητών

Άρθρο 10
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

Η παρούσα Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ  
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