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Θέκα: «Κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο αμηνινγεηέο ησλ θαθέισλ ηνπ Τπνκέηξνπ 4.1.
«ηήξημε επελδύζεσλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο»

Αμηόηηκνη Θύξηνη,
Κε ηελ 1960/2019 ΘΤΑ «1ε ηξνπνπνίεζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο 715/26-22019(ΦΔΘ128/ΤΟΓΓ) απνθαζίζηεθε ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο αμηνινγεηέο θαη ηα
κέιε ησλ γλσκνδνηηθώλ επηηξνπώλ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ
Τπνκέηξνπ 4.1 «ηήξημε επελδύζεσλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο».
Κε ηελ Φ.Κ. 20/231/2019 απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε ΑΚΘ «Απόθαζε ηειέρσζεο
Κεηξώνπ Αμηνινγεηώλ Δθρσξνύκελσλ Κέηξσλ/Γξάζεσλ (ΚΑΔΚ) ηνπ ΠΑΑ 2014-2020
νξίζηεθαλ ηα παξαπάλσ κέιε.
Κε ηελ Φ.Κ. 4.1/182770/1090/29-10-20 απόθαζε έληαμεο Πξάμεσλ θπζηθώλ θαη
λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ΑΚΘ νινθιεξώζεθε ε αμηνιόγεζε ησλ πξάμεσλ
πνπ αθνξνύζαλ ην παξαπάλσ Τπνκέηξν 4.1.
ύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην ε απνδεκίσζε πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε
αμηνινγεηή ή θάζε κέινο ησλ γλσκνδνηηθώλ επηηξνπώλ ή ησλ επηηξνπώλ ελζηάζεσλ, κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ. Σν
έξγν νινθιεξώζεθε πιήξσο κε ηελ παξαπάλσ απόθαζε έληαμεο πξάμεσλ (Φ.Κ.
4.1/182770/1090/29-10-20).
Ζ απνδεκίσζε ησλ αμηνινγεηώλ βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο ηνπ ΠΑΑ
πνπ έρνπλ εθρσξεζεί ζηηο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηώλ πνπ έρνπλ νξηζζεί Γηθαηνύρνη
Σερληθήο Βνήζεηαο (έξγν ΑΔ γηα ηελ ΑΚΘ 2018Α08210054).
Σα ρξήκαηα έρνπλ θαηαηεζεί ζε μερσξηζηό ινγαξηαζκό ηεο Πεξηθέξεηαο από ηνλ
ΟΠΔΘΔΠΔ ήδε από αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ.
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Τα παξαπάλω ρξήκαηα όκωο έωο ζήκεξα δελ έρνπλ αθόκα θαηαβιεζεί ζηνπο
δηθαηνύρνπο όληαο ε κνλαδηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία δελ έρνπλ θαηαβιεζεί
παξά ην γεγνλόο όηη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έρνπλ ππνβιεζεί από ηνπο
δηθαηνύρνπο θαη έρνπλ ειεγρζεί πιήξωο.
Ζ πεξηθέξεηα ΑΚΘ είλαη 1ε ζε εληάμεηο θαη ζε πιεξσκέο αλάκεζα ζηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο
ρώξαο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΠΑΑ. Γεγνλόο πνπ κλεκνλεύεηαη θαη ζρνιηάδεηαη ζεηηθά από
όινπο. Σν παξαπάλσ γεγνλόο δελ ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί ρσξίο ηηο άνθλεο θαη ζπλερείο
πξνζπάζεηεο ησλ ππαιιήισλ ησλ ΓΑΟΘ θαη ΓΑΟΠ, πνπ παξ’ όιεο ηηο ειιείςεηο πξνζσπηθνύ
πνπ ππάξρνπλ ζηηο πξναλαθεξόκελεο ππεξεζίεο, αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ε παλδεκία
δεκηνύξγεζε δελ ζηακάηεζαλ λα εξγάδνληαη ώζηε λα επηηεπρζεί ην παξαπάλσ απνηέιεζκα.
Κε βάζε ηα παξαπάλσ είλαη αλεπίηξεπην ε ίδηα ππεξεζία λα κελ εθπιεξώλεη ηηο
ππνρξεώζεηο ηεο απέλαληη ζηνπο παξαπάλσ αλζξώπνπο όηαλ απηνί έρνπλ εθπιεξώζεη κε ην
παξαπάλσ ηηο δηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο.
Πξέπεη επίζεο λα ηνληζζεί όηη ε κε θαηαβνιή ησλ παξαπάλσ απνδεκηώζεσλ ζεκαίλεη είηε
θαζπζηέξεζε ζηελ απνξξόθεζε πόξσλ είηε αθόκα θαη απώιεηα ησλ παξαπάλσ πόξσλ γηα
ηελ πεξηθέξεηα ΑΚΘ.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, δεηνύκε από εζάο ηελ παξέκβαζε ζαο ώζηε λα δνζεί
άκεζα ιύζε θαη λα θαηαβιεζνύλ νη απνδεκηώζεηο ζηνπο δηθαηνύρνπο ώζηε λα
ζπλερίζνπλ απξόζθνπηα, κε ηελ ίδηα ζέξκε θαη όξεμε, ηελ πξαγκαηηθά αμηόινγε
εξγαζία πνπ απηνί πξνζθέξνπλ ζηελ πινπνίεζε ηωλ κέηξωλ ηνπ ΠΑΑ γηα ηελ
Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ..

Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή
ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλ. Καθεδνλίαο
Ο Πξόεδξνο
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