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Θέμα: «Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ κέηξσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013»
σεη.: Τπ. Αξηζ. πξση. 166493/31-05-2011 πξόζθιεζε ηεο ΔΤΓ ΠΑΑ.
ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ
ππνςεθηόηεηαο από ππαιιήινπο ΠΔ ή ΣΔ ηνπ ΤΠΑΑΣ θαη ησλ επνπηεπόκελσλ από
απηό ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ θαη Οξγαληζκώλ (πιελ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ), πξνθεηκέλνπ λα
εξγαζηνύλ σο αμηνινγεηέο ζε ακεηβόκελεο νκάδεο εξγαζίαο θαη εθηόο σξαξίνπ
εξγαζίαο, ην παξάξηεκα καο έρεη δερηεί πιεζώξα εξσηεκάησλ θαη αηηεκάησλ γηα
δηεπθξηλήζεηο από ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνύο, ηα νπνία κπνξνύκε λα ηα
ζπλνςίζνπκε ζηα παξαθάησ:
1)

Απνθιείνληαη όινη νη ζπλάδειθνη Γεσηερληθνί πνπ εξγάδνληαη ζηηο
πεξηθέξεηεο (Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο) θαη ζηνπο
δήκνπο ηεο ρώξαο θαη νη νπνίνη (θπξίσο απηνί ζηηο πεξηθέξεηεο) ζην
παξειζόλ έρνπλ πινπνηήζεη πξνεγνύκελα Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο (Γ’
ΚΠ, Β’ ΚΠ). Δλώ ζην παξόλ ΠΑΑ 2007-2013 ιεηηνπξγνύλ ηόζν σο ν
ελδηάκεζνο θνξέαο αλάκεζα ζην ΤΠΑΑΣ θαη ηνλ Αγξόηε όζν θαη σο ηα
όξγαλα δηεθπεξαίσζεο ηεο γξαθεηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο (ζύκθσλα κε ηνλ
Ν.3852/2010 «Καιιηθξάηεο» άξζξα 186 θαη 283) όισλ ησλ ζρεηηθώλ
κέηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΑΑ 2007-2013. Οη ππάιιεινη απηνί, όια απηά
ηα ρξόληα έρνπλ απνθηήζεη πνιύηηκε εκπεηξία θαη γλώζε (πέξαλ ηνπ

πςεινύ επηζηεκνληθνύ ππόβαζξνπ ηνπο) πάλσ ζηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα,
ε νπνία όκσο δελ αμηνπνηείηαη κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζαο. Απηόο ν
απνθιεηζκόο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα, θαζπζηεξήζεηο θαη
δπζιεηηνπξγίεο ζηελ εθηέιεζε ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, ελώ ηαπηόρξνλα εληζρύεη
ην ζπγθεληξσηηζκό ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ από ηηο Δηδηθέο Τπεξεζίεο κε
όια ηα αλσηέξσ δπζκελή απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη απηόο ν
ζπγθεληξσηηζκόο.
2) ύκθσλα κε ηελ Αξηζ. 4985 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγώλ:
Απνθέληξσζεο

&

Ζιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο

−

Δζσηεξηθώλ,
Οηθνλνκηθώλ

−

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο Καη Ναπηηιίαο − Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Καη
Σξνθίκσλ ΦΔΚ 1026Β/2/10/10, Άξζξν 17, § 1 & 2 θαζώο θαη κε ηελ ππ΄
αξηζκό 146 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
(ΦΔΚ 12Β/12.01.2011) άξζξν 20, § 1, πποβλεπόηαν η ζςμμεηοσή ηυν
ςπάλληλυν ηος Τποςπγείος Εζυηεπικών ζηην

αξιολόγηζη ηυν

αιηήζευν ενίζσςζηρ ζηο Μέηπο 121. Όπσο θαη ζύκθσλα κε ηελ 704/2008
ΚΤΑ, ησλ Τπνπξγώλ:

Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο − Οηθνλνκηθώλ − Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο &
Ναπηηιίαο − Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 2497Β/2008), Άξζξν
17 § 1,2,3, η αξιολόγηζη ηυν θακέλυν ςποτηθιόηηηαρ ηος Μέηπος 112
«Εγκαηάζηαζη Νέυν Γευπγών» ηος Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 1 ηος
Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ ηηρ Ελλάδαρ 2007 – 2013» έγινε
από ςπάλληλοςρ ηος Τποςπγείος Εζυηεπικών. πλεπώο πξνο όθεινο
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα εθδνζεί λέα πξόζθιεζε πνπ ζα
πεξηιακβάλεη θαη απηνύο ηνπο ππαιιήινπο.
3) ηελ ελ ιόγσ πξόζθιεζε δελ θαζνξίδνληαη νύηε νη εηδηθόηεηεο ησλ
ππαιιήισλ, νύηε νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (εκπεηξία, εμεηδίθεπζε
θ.ι.π.), νύηε ε δηαδηθαζία αμηνθξαηηθήο επηινγήο ησλ αμηνινγεηώλ.
Πξνηείλνπκε ινηπόλ ηε δεκηνπξγία ή αλ ππάξρεη ηελ επηθαηξνπνίεζε
ζρεηηθνύ κεηξώνπ (αλαξηεκέλνπ ζην δηαδίθηπν) κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα
επηινγήο, ζην νπνίν κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη Γεσηερληθνί ηνπ
ηδησηηθνύ ηνκέα ρσξίο λα ππάξρεη όκσο ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ, κε ηελ
αμηνπνίεζε ηνπο ζε άιιε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα.

4)

Κιείλνληαο κε ηα εξσηήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε όηη
απνπζηάδεη από ηελ πξόζθιεζε θαη ην ζρεηηθό έληππν πιηθό (ζρεηηθό ζρέδην
αίηεζεο, απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θ.ι.π).
Σν ΠΑΑ 2007-2013 είλαη ην ζεκαληηθόηεξν εξγαιείν αλάπηπμεο ηνπ

Αγξνηηθνύ Σνκέα ηεο ρώξαο καο θαη πηζηεύνπκε όηη ζηηο πξνζέζεηο θαη ζηνπο
ζηόρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη ε αδηάβιεηε, απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθόηεξε
πινπνίεζε ηνπ. πλεπώο ε δηεπθξίληζε θαη πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ αηηεκάησλ
πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο Γεσηερληθνύο, πνπ ππνζηεξίδνπλ πνιιαπιά ηνλ
αγξνηηθό ηνκέα ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ.
Παξακέλνληαο ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.

Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή
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