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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-
2020» 

(κωδ. ΟΠΣ 5003068) 

 

Με αφορμή ζητήματα που τέθηκαν από ορισμένους υποψήφιους για την 
συμμετοχή τους στο παραπάνω πρόγραμμα και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν 
οι ενστάσεις τους, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής πολύ σημαντικά: 
Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος  με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ, 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με (κωδ. ΟΠΣ 5003068), από το 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το Διοικητικό του Συμβούλιο συγκρότησε, ως όφειλε, μεταξύ άλλων, την 
Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων και την Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 
 Ο τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων και τα κριτήρια που έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν περιγράφονταν στην σχετική Πρόσκληση που αναρτήθηκε από το 
Επιμελητήριο τον Ιούνιο του 2020 και που εγκρίθηκαν (κριτήρια και αξιολόγηση), από 
την Ειδική Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων. 
 Ως εκ τούτου, τόσο η Επιτροπή εξέτασης των Αιτήσεων, όσο και αυτή των 
Ενστάσεων, δεν έκανε τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από το να εφαρμόσει ΠΙΣΤΑ, ως 
όφειλε, τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση για την Αξιολόγηση των Αιτήσεων. 
 Κατά τη διαδικασία της υποβολής ενστάσεων, η Υπηρεσία δέχθηκε πολλά 
ερωτήματα από υποψηφίους για το ποια δικαιολογητικά μπορούν να επισυναφθούν 
στην ένσταση που θα υποβληθεί. 
 Δεδομένου ότι η διαδικασία της αξιολόγησης των ενστάσεων ήταν αποκλειστική 
ευθύνη της σχετικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε και όχι της Υπηρεσίας, στις 
6/11/2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας η παρακάτω Ανακοίνωση που απαντά σε 
εκείνα τα ερωτήματα που αφορούσαν τον λόγο που δεν ελήφθησαν υπόψη 
δικαιολογητικά που επισύναψαν: 
«Η Επιτροπή Ενστάσεων κατά την έναρξη της διαδικασίας συζήτησε και αποφάσισε ομόφωνα ότι 
δεν θα κάνει αποδεκτή καμία  εκ των υστέρων συμπλήρωση του φακέλου από τον 
ωφελούμενο με την επισύναψη δικαιολογητικών που απαιτούνταν από την πρόσκληση 
και κατατέθηκαν ως συνημμένα της ένστασης προς άρση των λόγων απόρριψης του 
φακέλου του κατά το στάδιο της αξιολόγησης, όπως αυτοί διαπιστώθηκαν και 
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διατυπώθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, διότι δεν υπάρχει 
καμία σχετική πρόβλεψη στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε κανένα στάδιο (και 
ιδιαίτερα κατά το στάδιο της υποβολής ενστάσεων) πέραν των προκαθορισμένων ημερομηνιών και 
ως εκ τούτου οτιδήποτε υποβλήθηκε πέραν αυτών είναι εκπρόθεσμο. 
Δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν μαζί με την ένσταση και δεν είχαν να κάνουν με την 
τεκμηρίωση των λόγων ένστασης, αλλά αφορούσαν στην ουσία δικαιολογητικά που 
όφειλαν να υποβληθούν μαζί με την αίτηση συμμετοχής, δεν έγιναν δεκτά από την 
Επιτροπή Ενστάσεων, ως εκπρόθεσμα». 

 Επιπλέον είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο συνολικός αριθμός των 
ωφελούμενων που θα καταρτιστεί φθάνει στα 865 άτομα και αυτήν την στιγμή, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, παραμένουν κενές 262 θέσεις (χωρίς να 
υπολογίζονται και οι κενές θέσεις που θα προκύψουν, μετά από την οριστική απάντηση 
των επιτυχόντων, για το εάν εξακολουθούν μέχρι σήμερα να πληρούν τα κριτήρια 
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα). 
 Οι παραπάνω κενές θέσεις (σε διάφορες Περιφέρειες), θα επαναπροκηρυχθούν 
ΑΜΕΣΑ και ασφαλώς μπορούν να εκδηλώσουν εκ νέου ενδιαφέρον και εκείνοι οι 
υποψήφιοι οι οποίοι για διάφορους λόγους ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονταν στους 
Επιτυχόντες ή Επιλαχόντες, φροντίζοντας η αίτησή και τα δικαιολογητικά τους να 
συμφωνούν με τους όρους που θα θέτει η Προκήρυξη.. 
 Από τα παραπάνω είναι πασίδηλο, ότι οποιασδήποτε υπαινιγμός για προσπάθεια 
από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να «βολέψει» τους δικούς του, όχι απλά πέφτει στο κενό (από την 
στιγμή που οι θέσεις ΔΕΝ καλύφθηκαν), αλλά αποτελεί  και άδικη κριτική για έναν 
Οργανισμό που στα πενήντα (50) χρόνια λειτουργίας του, ΟΥΔΕΠΟΤΕ έδωσε 
οποιαδήποτε αφορμή για τέτοιου είδους κατηγορίες. 
 Είναι ανήκουστο, να κατηγορείται το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. γιατί εφάρμοσε σχολαστικά και 
απόλυτα αξιοκρατικά, τους όρους και τις συνθήκες που προβλέπονταν στην 
Προκήρυξη του παραπάνω προγράμματος. 
 Κατανοώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν τόσο παγκοσμίως όσο και 
στην χώρα μας, αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι δεν υπήρχε και δεν θα 
υπάρξει καμία πρόθεση για να αδικηθεί ΚΑΝΕΝΑΣ υποψήφιος για την συμμετοχή του 
στο πρόγραμμα και ότι το μοναδικό μας κριτήριο είναι η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ και η αυστηρή 
τήρηση των προβλεπομένων. 

 

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

 


