
Πέμπτη 16/6/2022 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Θέμα: Αδικαιολόγητες οι καθυστερήσεις πληρωμής των αξιολογητών σχεδίου δράσης 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Όπως μας ενημερώνει η Πανελλήνια Ενωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων Π.Ε.Γ.Δ.Υ., την 

περίοδο 2015-2017 η Ενωση Περιφερειών Ελλάδας ζήτησε  οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού να διεκπεραιώνουν μεγάλο μέρος των προγραμμάτων Αγροτικής 

Ανάπτυξης, ως ενδιάμεσοι  φορείς διαχείρισης της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων. Στα πλαίσια της εκχώρησης μέτρων του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης,  οι Περιφέρειες ανέλαβαν, μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής 

Οικονομίας (Δ.Α.Ο.), την αξιολόγηση των φακέλων σχεδίων βελτίωσης της περιόδου 2019.  

Οι αξιολογήσεις των φακέλων γίνονται  στην συντριπτική πλειοψηφία από Γεωτεχνικούς 

των Περιφερειών αλλά και του Υπ.Α.Α.Τ. και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, και για 

αυτές προβλέπεται αμοιβή κατά φάκελο. Για την καταβολή της αμοιβής οι Ε.Δ.Α. των 

Περιφερειών υποχρεούνται να αντλήσουν κονδύλια από την τεχνική βοήθεια, κονδύλια που 

έγκαιρα η αρμόδια διαχειριστική αρχή του Υπ.Α.Α.Τ. έχει μεταφέρει. 

Ωστόσο, παρόλο που οι Γεωτεχνικοί αξιολογητές έπραξαν στο ακέραιο το καθήκον τους, 

παραδίδοντας έγκαιρα και άρτια τις αξιολογήσεις, η καταβολή των νόμιμων αμοιβών 

(δεδουλευμένων) δεν έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας. 

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  Στερεάς Ελλάδας στις 20-01-2021 

απέστειλε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά των εργαζομένων, οι οποίοι ασχολήθηκαν ως αξιολογητές των 

σχεδίων βελτίωσης, προκειμένου να τους χορηγηθεί η αποζημίωση για εκτός ωραρίου 

πρόσθετη εργασία που προβλέπεται στην αριθμ. 715/26-02-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 128/Υ.Ο.Δ.Δ/15-

03-2019). Πρόκειται για την αποζημίωση που ισχύει για τις αξιολογήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν το έτος 2019 έως τον Απρίλιο έτους 2020. 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει ορισθεί με 

απόφαση του Περιφερειάρχη τόσο ως Δικαιούχος (Μονάδα Γ), όσο και ως 

Εξουσιοδοτημένος Φορέας (Μονάδα Β1) της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω της οποίας γίνεται η πληρωμή των αξιολογητών. 
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Οι ενέργειες που έπρεπε να κάνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας είναι: 

- Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. 

- Αίτημα προς ΕΥΕ ΠΑΑ (ΥΑΑ&Τ) για να προβεί σε έκδοση απόφασης έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης. 

- Έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής. 

- Δημιουργία και αποστολή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. παρτίδας πληρωμής. 

- Πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των αξιολογητών με την αποζημίωση που 

δικαιούνται, αφού προηγηθεί η πληρωμή της παρτίδας πληρωμής από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

Μέχρι σήμερα,  17 μήνες μετά την αποστολή των δικαιολογητικών και 26 μήνες μετά το 

πέρας των αξιολογήσεων, οι μόνες ενέργειες που έχουν γίνει είναι το άνοιγμα του 

τραπεζικού λογαριασμού και η έκδοση απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

Η δημιουργία παρτίδας πληρωμής δεν προχωράει διότι οι υπάλληλοι της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που έχουν οριστεί για την δημιουργία της 

διαφωνούν με την εγκύκλιο που έχει εκδώσει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την διαδικασία πληρωμής 

της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Οι αξιολογητές, αγανακτισμένοι, διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις και απευθύνουν 

διαμαρτυρία προς τα αρμόδια όργανα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, ερωτάται ο υπουργός: 

 Θα ελέγξετε άμεσα τα καταγγελλόμενα; 

 Πώς θα λύσετε το πρόβλημα της σκανδαλώδους καθυστέρησης των 

δεδουλευμένων που δικαιούνται οι  αξιολογητές των σχεδίων βελτίωσης της 

περιόδου 2019-2020; 

 Με ποιον τρόπο θα απεγκλωβίσετε τη διαδικασία από κωλυσιεργίες οφειλόμενες 

σε διαφωνία(!) της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας; 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

Μαρία Απατζίδη 

 

 

 




