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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Στην Αθήνα σήμερα την .. /.. /2016  τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη: 

 

Αφενός η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Ενδιάμεσος 

Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και 

Επιχειρηματικότητας» με δ.τ. «ΕΦΕΠΑΕ»,  με Α.Φ.Μ. 998406973 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, 

που εδρεύει στην Αθήνα [Ερυθρού Σταυρού αρ. 7-9 και Σεβαστουπόλεως 113] 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Θωμά-Φωκίωνα 

Αλγιανάκογλου, που καλείται στη συνέχεια και για λόγους συντομίας  

«ΕΦΕΠΑΕ» και 

Αφετέρου ο κ. Οδυσσέας Ανυφαντής του Γεωργίου, πτυχιούχος Φυσικών 

Επιστημών  του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , με Αριθμό Μητρώου…., 

κάτοικος Αθηνών, οδός Αλωπεκής, αρ. 12, Τ.Κ. 11256, κάτοχος του υπ. αριθμ. 

ΑΕ 333444 ΑΔΤ, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 123456789,  

ΔΟΥ ΙΔ’ Αθηνών, που καλείται στη συνέχεια και για λόγους συντομίας  «Ο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ», συμφώνησαν, συνομολόγησαν και  συναποδέχθηκαν τα 

ακόλουθα:  

 

Άρθρο 1ο 

Περιγραφή Έργου 

 

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναθέτει στον ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ, με την μορφή σύμβασης έργου και 

αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει τη διενέργεια της αξιολόγησης και 

βαθμολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων, τα οποία θα 

υποβληθούν/κατατεθούν προς χρηματοδότηση στα πλαίσια της Δράσης 

««Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σύμφωνα με 

Σχόλιο [t1]: Τα κάτωθι όπου 
εμφανίζεται κίτρινη επισήμανση, 

συμπληρώνονται από τον αξιολογητή 

σύμφωνα με το υπόδειγμα. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Καθίσταται μη έγκυρη οιαδήποτε άλλη 
παρέμβαση/τροποποίηση επί του 

υφιστάμενου κειμένου.  

Σχόλιο [t2]: Προκύπτει από τον 
προσδιοριστικό αριθμό (αναγνωριστικό) 

που υπάρχει για κάθε αξιολογητή στο 
υφιστάμενο Μητρώο Αξιολογητών. 

 

Βλ.  site ΕΦΕΠΑΕ στο άρθρο: 
 

Αποτελέσματα Εμπλουτισμού και 
Επικαιροποίησης του Μητρώου 
Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ, 
πληκτρολογώντας την παρακάτω 
ηλεκτρονική διεύθυνση  
 

http://efepae.gr/files4users/files/%C

E%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE

%A9%CE%9F%20%CE%91%CE%9E%C

E%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%

93%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D

/emploutismenoMitrooEFEPAE_2.pdf 
 
 

Σχόλιο [t3]: Συμπληρώνεται η διεύθυνση 
κατοικίας και όχι  έδρας τυχόν ατομικής 
επιχείρησης 

http://efepae.gr/files4users/files/%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F%20%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D/emploutismenoMitrooEFEPAE_2.pdf
http://efepae.gr/files4users/files/%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F%20%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D/emploutismenoMitrooEFEPAE_2.pdf
http://efepae.gr/files4users/files/%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F%20%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D/emploutismenoMitrooEFEPAE_2.pdf
http://efepae.gr/files4users/files/%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F%20%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D/emploutismenoMitrooEFEPAE_2.pdf
http://efepae.gr/files4users/files/%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F%20%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D/emploutismenoMitrooEFEPAE_2.pdf
http://efepae.gr/files4users/files/%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F%20%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D/emploutismenoMitrooEFEPAE_2.pdf


 
 

Σελίδα 2 από 9 

 

τα κριτήρια αξιολόγησης της Πρόσκλησης, του Οδηγού Προκήρυξης και των 

οδηγιών του ΕΦΕΠΑΕ. 

 

Τα επιχειρηματικά σχέδια ανατίθενται προς αξιολόγηση  στον 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ  με τυχαία επιλογή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 

Κρατικών Ενισχύσεων [εφεξής ΠΣΚΕ].  

 

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ  δεν θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία των επενδυτών, 

αλλά ούτε και στον ηλεκτρονικό κωδικό του επιχειρηματικού σχεδίου.  

 

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ δεν απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση, απόσπαση, 

διάθεση ή  όποια άλλη, στις παρακάτω Υπηρεσίες/Γραφεία:   

-Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) 

-ΕΦΕΠΑΕ (Κεντρική Υπηρεσία και εταίροι) 

-Τομέα Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας της Μονάδας 

Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ) 

-Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) 

-Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ 

-Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 

-Γραφείο Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

-Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

-Γραφείο Υφυπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

-Πολιτικά Γραφεία Υπουργών 

 

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ δεν είναι μέλος του Μητρώου ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ του ΕΦΕΠΑΕ 

αποκλειστικά στον τομέα «Κατάρτιση». 

 

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ δεν μπορεί να αξιολογήσει επιχειρηματικά σχέδια της ίδιας 

περιφέρειας με την έδρα του, καθώς και σχέδια των περιφερειών «ίδιου τύπου» 

με την περιφέρεια της έδρας του. Για τον προσδιορισμό της έννοια «περιφέρεια 

ίδιου τύπου» ακολουθείται η παρακάτω διάκριση/κατηγοριοποίηση:  
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1. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, 

Δυτική Ελλάδα 

2. Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 

3. Αττική 

4. Στερεά Ελλάδα 

5. Νότιο Αιγαίο 

 

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ προβαίνει στην αξιολόγηση εκάστου επιχειρηματικού 

σχεδίου ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ στο οποίο θα 

υποβάλλεται και θα καταχωρείται, για λόγους διαφάνειας, η αξιολόγηση μαζί με 

τα στοιχεία του ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ. 

 

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ έχει στη διάθεσή του ελάχιστο χρόνο αξιολόγησης 60 

λεπτά και μέγιστο χρόνο αξιολόγησης 12 ώρες για κάθε επιχειρηματική πρόταση 

και μπορεί να αξιολογεί μέχρι επτά (7), κατ΄ ανώτατο όριο, επιχειρηματικές 

προτάσεις την ημέρα. 

 

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ δεν μπορεί να αναλάβει δεύτερη αξιολόγηση εάν 

προηγουμένως δεν ολοκληρώσει και υποβάλει την προηγούμενη εντός των 

ανωτέρω αναφερθέντων χρονικών ορίων. 

 

Ο τόπος διενέργειας της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των προτάσεων  

προσδιορίζεται από τον ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ο οποίος μεριμνά για την  εξασφάλιση 

έγκυρης, αξιόπιστης, εμπιστευτικής, εμπεριστατωμένης και αδιάβλητης κρίσης 

των υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων και την τήρηση των χρονικών και 

άλλων περιορισμών και προθεσμιών που τίθενται με την παρούσα. 
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Άρθρο 2ο 

Διάρκεια παρούσας σύμβασης  

 

Η παρούσα σύμβαση έργου ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και 

διαρκεί όσο χρόνο διαρκεί η περίοδος των αξιολογήσεων, της Δράσης  

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως αυτή 

καθορίζεται  από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

  Άρθρο 3ο 

  Αμοιβή 

Η αμοιβή του αξιολογητή καθορίζεται σε ορισμένο ποσό επί εκάστης 

πλήρως αξιολογηθείσας επιχειρηματικής πρότασης, ανερχόμενο σε Ευρώ 20  

σύμφωνα με την όπως ορίζεται με την ΚΥΑ 14/01/Α2 /16-01-2017 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ 

Υ.Ο.Δ.Δ. Α.Φ. 9/ 16-01-2017)  ή όποιο άλλο ποσό ήθελε καθοριστεί  σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις.  

 Ο ΕΦΕΠΑΕ πέραν της συμφωνηθείσας, με την παρούσα, αμοιβής δεν 

υπέχει καμία υποχρέωση καταβολής στον ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ μισθού ή αποδοχών 

πάσης φύσεως, επιδομάτων και αποζημιώσεων κάθε είδους και αντίστοιχα ο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ, περάν της ανωτέρω συμφωνηθείσας αμοιβής δε έχει δικαίωμα σε 

οποιαδήποτε άλλη παροχή, αποζημίωση και εν γένει  πλεονέκτημα ή 

διευκόλυνση που παρέχει ο ΕΦΕΠΑΕ στα μόνιμα απασχολούμενα στελέχη του.  

Ρητά σημειώνεται ότι, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το συνολικό 

ανώτατο μηνιαίο όριο αμοιβής είναι 1.200€ (μεικτά) και το συνολικό ανώτατο 

ετήσιο όριο αμοιβής είναι 2.400€ (μεικτά) για έκαστο αξιολογητή. Για τον 

υπολογισμό των ανωτέρω ορίων προσμετρώντας όλες οι διενεργηθείσες από τον 

αξιολογητή αξιολογήσεις μηνιαίως ή ετησίως σε οιοδήποτε πρόγραμμα.   

Για τυχόν υποβληθείσες αξιολογήσεις καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω ορίων 

δεν θα  καταβάλλεται αμοιβή. 
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Άρθρο 4ο 

Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις του ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ  

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ αποδεχόμενος το έργο που αναλαμβάνει με την 

παρούσα, υπόσχεται και δεσμεύεται να το εκτελέσει με συνέπεια, ευσυνειδησία, 

σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης, κάνοντας χρήση  των εξειδικευμένων 

γνώσεών του και ταυτόχρονα ακολουθώντας και εφαρμόζοντας πιστά  τις 

υφιστάμενες διαδικασίες και οδηγίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,  τον Οδηγό Εφαρμογής της 

Δράσης ««Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη 

των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και τις 

διατάξεις του Κοινοτικού και ημεδαπού δικαίου.  

 

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ δηλώνει υπεύθυνα ότι θα τηρεί τις αρχές της μη 

σύγκρουσης συμφερόντων, της ανεξαρτησίας και της εμπιστευτικότητας και 

δεσμεύεται να ενημερώσει αμελλητί τον ΕΦΕΠΑΕ για οιαδήποτε 

δραστηριότητα/σχέση παραβιάζει τις ανωτέρω αρχές που διέπουν την 

αξιολόγηση έκαστου επιχειρηματικού σχεδίου και να μην αναλάβει άλλως να  

απόσχει από την αξιολόγηση τούτη.  

 

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ απαγορεύεται να  αξιολογεί 

επιχειρηματικά σχέδια ή να εγκρίνει την αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων  

που αφορούν σε φορείς υποβολής πρότασης με τους 

οποίους βρίσκεται ή  διατηρεί σχέση από την οποία έχει ή/και μπορεί να έχει  

προσωπικό ή/και  οικονομικό  συμφέρον το οποίο μπορεί να επηρεάσει την 

αμερόληπτη εκτέλεση  των καθηκόντων του με αθέμιτο τρόπο.  

 

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ δεν μπορεί να συμμετέχει ο ίδιος ή μέσω 

νομικού προσώπου στο οποίο είναι βασικός μέτοχος στο εταιρικό ή μετοχικό 

κεφάλαιο ή στην διοίκηση των φορέων υποβολής προτάσεων, ή να καταρτίσει ή 

συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στην κατάρτιση/και υλοποίηση των 

επιχειρηματικών σχεδίων.  
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Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ  δεν μπορεί να συμμετέχει  με οποιοδήποτε ποσοστό ή  

να εργάζεται ή να είναι εξωτερικός συνεργάτης σε γραφείο μελετητών-

συμβούλων ή σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση έχει καταρτίσει το προς 

αξιολόγηση υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο, ανεξαρτήτως του εάν ο ίδιος 

συμμετείχε προσωπικά στην κατάρτισή του. 

 

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ δεν μπορεί να αξιολογεί πράξεις ή να εγκρίνει την 

αξιολόγηση πράξεων, όταν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση 

των φορέων υποβολής, συμμετέχει σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγγενής του 

μέχρι και τετάρτου βαθμού.  

 

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια των 

έργου της αξιολόγησης που αναλαμβάνει με την παρούσα να αποδέχεται δωρεές 

παντός είδους από τους φορείς υποβολής πρότασης. 

 

 Ρητά συμφωνείται ότι το έργο του ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ θα υπόκειται σε 

αξιολόγηση/αποτίμηση από τον ΕΦΕΠΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3. 

της Πρόσκλησης με Α.Π. 15037 / 19-07-2016 στο οποίο η παρούσα σύμβαση  

αναφέρεται θεωρώντας το αναγκαίο και ουσιώδες περιεχόμενό της. Η επίδοση 

κάθε ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ και η αξιολόγηση του έργου του, αποσκοπεί στη βελτίωση 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης διαδικασίας και στη 

διασφάλιση της εκπλήρωσης των σκοπών εκάστης Δράσης και της κείμενης 

νομοθεσίας.  Σε περίπτωση που βάσει της περιγραφόμενης διαδικασίας στο 

σημείο 3. της ανωτέρω πρόσκλησης, η επίδοση του ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ κριθεί 

ανεπαρκής, είναι δυνατή η  κατόπιν σχετικά και αρμοδίως ληφθείσας απόφασης, 

προσωρινή ή/και οριστική διαγραφή του από το Μητρώο Αξιολογητών. 

 
Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, 

αλλά και μετά τη λήξη της, οφείλει να τηρεί αυστηρά το απόρρητο σχετικά με 

οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους δικαιούχους και το περιεχόμενο των  



 
 

Σελίδα 7 από 9 

 

επενδυτικών προτάσεων, τις οποίες θα αξιολογήσει. Κατά τη λήξη της παρούσας 

οφείλει να επιστρέψει αμέσως στον ΕΦΕΠΑΕ οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο 

στοιχείο, τέθηκε στη διάθεσή του κατά την διάρκεια των αξιολογήσεων. 

 

Η παρούσα σχέση δεν είναι αποκλειστική για κανένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Ο ΕΦΕΠΑΕ δικαιούται να αναθέτει αξιολογήσεις και σε 

άλλους ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών 

του ΕΦΕΠΑΕ,  ο δε ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ. δικαιούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του 

και σε τρίτα πρόσωπα, τηρουμένων των απαγορεύσεων και  δεσμεύσεων, όπως 

τίθενται στο παρόν άρθρο.  

 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 4389/2016 καθώς και με την Κ.Υ.Α. 

ΑΥΤ.ΤΜ.ΣΤΡ.0000910 ΕΞ 2015/24.11.2015 με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της 

Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων 

- Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων  αυτών»  [ΦΕΚ Β΄2579] ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ 

οφείλει, εφόσον αξιολογήσει Επιχειρηματικά Σχέδια να προβεί σε Ηλεκτρονική 

Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών 

Συμφερόντων. 

 

Άρθρο 5ο 

Δεσμεύσεις και Δικαιώματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Ο ΕΦΕΠΑΕ δεσμεύεται να διατηρεί εμπιστευτικά τα βιογραφικά 

σημειώματα και τα προσωπικά στοιχεία που κατατίθενται από τον ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ. 

Πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο ο ΕΦΕΠΑΕ και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι 

αυτού, οι οποίοι ρητά αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην τα κοινοποιούν σε 

τρίτους, με την ακόλουθη επιφύλαξη: στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας που 

διέπει και την διενέργεια των αξιολογήσεων, ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ συναινεί και 

αποδέχεται ότι στην περίπτωση επιλογής του για την ανάθεση έργου 

αξιολόγησης-βαθμολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων,  δύνανται τα στοιχεία 

αυτά να κοινοποιηθούν σε αρμόδιους εθνικούς φορείς. 
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Ο ΕΦΕΠΑΕ  διατηρεί το δικαίωμα, διακοπής αζημίως δι΄αυτόν, του έργου 

που ανατέθηκε στον ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ή ακόμα και διαγραφής του ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ από 

το Μητρώο Αξιολογητών, αμέσως και χωρίς πρότερη ειδοποίηση εφόσον:  

 

-Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ κατά την αξιολόγηση  καταχωρεί στοιχεία ανακριβή, αναληθή, 

εσφαλμένα ή παραπλανητικά ή/και ότι 

-Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ κατά την αξιολόγηση παραβιάζει τις αρχές της διαφάνειας, της 

μη σύγκρουσης συμφερόντων και της εμπιστευτικότητας ή/και ότι   

-Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ επιδεικνύει αντιεπαγγελματική συμπεριφορά και δεν 

ανταποκρίνεται με σοβαρότητα, ευσυνειδησία και αίσθημα ευθύνης στο έργο του 

υποπίπτοντας σε συχνά και συστηματικά σφάλματα,  άγνοια του οδηγού 

προγράμματος και του συστήματος αξιολόγησης, άγνοια των σχετικών οδηγιών 

του ΕΦΕΠΑΕ.   

 

Στις περιπτώσεις αυτές ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από 

τον ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί 

από τις ενέργειές του. 

 

Για την ανωτέρω διαγραφή της καταχώρησης του ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ από το 

Μητρώο Αξιολογητών, τούτος θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά από τον ΕΦΕΠΑΕ  στα 

στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσε στην αίτησης εγγραφής του σε αυτό. 

 

Άρθρο 6ο 

Επίλυση Διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 

Όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις. H τροποποίηση δε 

οποιουδήποτε όρου της παρούσης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνον 

εγγράφως. 

 

Ο ΕΦΕΠΑΕ  και ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ συμφωνούν να καταβάλλουν προσπάθειες 

για τη φιλική διευθέτηση οποιασδήποτε διαφωνίας προκύπτει μεταξύ τους σε 

σχέση. 
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Σε περίπτωση αποτυχίας, η διαφωνία που προκύπτει από, ή σε σχέση με 

τη παρούσα σύμβαση έργου θα επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

 

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που ήθελε προκύψει επί της 

παρούσης, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα που 

βεβαιώθηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλομένους όπως ακολουθεί 

καθένας δε εξ  αυτών έλαβε από ένα.  

 

Ο Ι    Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε ΝΟ Ι 

 

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΕΠΑΕ     
                                                                     
Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΑΥΤΟΥ 
 
 
 

ΘΩΜΑΣ- ΦΩΚΙΩΝ ΑΛΓΙΑΝΑΚΟΓΛΟΥ  


