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Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

επεηδή θαζεκεξηλά γηλόκαζηε δέθηεο ηεο αλεζπρίαο αιιά θαη ησλ δηακαξηπξηώλ ησλ 

ζπλαδέιθσλ πνπ κνρζνύλ γηα ηελ ζύληαμε ησλ ζρεδίσλ βειηίσζεο, απεπζπλόκαζηε 

ζε εζάο  πξνζσπηθά ζέηνληαο ππόςε ζαο όηη απνηειεί αδήξηηε αλάγθε ε 

δηαζθάιηζε: 

α) Σεο ζπλνιηθήο αμηνπηζηίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο θαηαρώξεζεο ησλ 

ρεδίσλ Βειηίσζεο, ώζηε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία θαηαρσξνύλ νη 

ζπλάδειθνη – ζπληάθηεο ησλ ρεδίσλ Βειηίσζεο λα είλαη απηά πνπ ζα απνηειέζνπλ 

ην αληηθείκελν ηεο αμηνιόγεζεο, έηζη ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ηνπ 

ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ απηό δηαηεξεί. Άιισζηε εζείο 

κπνξείηε απηό λα ην εγγπεζείηε κε ην θύξνο πνπ ζαο πεξηβάιεη πξνζσπηθά αιιά θαη 

ιόγσ ηεο ζέζεο ηνπ Τπνπξγνύ πνπ θαηέρεηε. 

β) ηνπ ρξόλνπ νινθιήξσζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ρεδίσλ Βειηίσζεο ν 

νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθόο από ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν γηα ηελ επηηπρή 

ππνβνιή όισλ ησλ ρεδίσλ Βειηίσζεο ζην ζύζηεκα θαη κάιηζηα ρσξίο αλεπίζεκεο 

παξαηάζεηο. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη άιιε εξκελεία ηελ ζηηγκή πνπ νη ελδηαθεξόκελνη 

αγξόηεο γηα λα θαηαζηνύλ δηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδηαθέξζεθαλ εκπξόζεζκα 

αιιά ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα είλαη πξνβιεκαηηθό θαη δελ ηνπο επηηξέπεη λα 

θαηαζέζνπλ εκπξόζεζκα ηηο αηηήζεηο ηνπο. Κάζε άιιε εξκελεία «ηηκσξεί» ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο αγξόηεο ρσξίο απηνί λα θηαίλε…. 
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γ) επειπηζηνύκε όηη ζα μαλαδείηε ην δήηεκα ησλ αμηνινγεηώλ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

ΤΠΑΑΣ κε λέα πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο θαη εμεηάδνληαο ηελ ζπκκεηνρή ζε απηήλ 

θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ππαιιήισλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ. Άιισζηε 

πεξηζζόηεξνη αμηνινγεηέο εμαζθαιίδνπλ ηελ γξεγνξόηεξε νινθιήξσζε ησλ 

αμηνινγήζεσλ ησλ ρεδίσλ Βειηίσζεο, ηνπ πνιύπαζνπ απηνύ πξνγξάκκαηνο. 

 

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

είλαη γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ηξέρνπζα πεξίνδνο ππνβνιήο ησλ ρεδίσλ 

Βειηίσζεο πινπνηήζεθε επί ησλ εκεξώλ ζαο αιιά ρσξίο ηελ δηθηά ζαο επζύλε όζνλ 

αθνξά ηνλ ζρεδηαζκό αθνύ απηόο είρε γίλεη πξσηύηεξα θαη ρσξίο ην θαηάιιειν 

επηζηεκνληθό ππόβαζξν ηεθκεξίσζεο, νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνύ. Έηζη 

βξηζθόζαζηε ζηελ δύζθνιε ζέζε λα δηνξζώζεηε εθ ησλ πζηέξσλ ηα θαθώο θείκελα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

είλαη ζηελ δηάζεζε ζαο πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηεο ζαο κε ηηο 

επηζηεκνληθέο ηνπ απόςεηο ζηελ βάζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.    

   

 

 

                                                      

                                   Γηα ην παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο 
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