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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Θέμα: «Υπόνοιες για Σκανδαλώδεις Αναθέσεις Μελετών από την Ειδική Υπηρεσία του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Yπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

Υπόνοιες για σκανδαλώδεις αναθέσεις μελετών από την Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης του  υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταγγέλλει με την 

από 24 Ιανουαρίου 2017 επιστολή προς τον πρωθυπουργό η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων 

(ΠΚΔ). 

Η Ειδική Υπηρεσία σύμφωνα με τις καταγγελίες της ΠΚΔ προσκαλεί κατ’ εξακολούθηση 

επιλεκτικά συγκεκριμένες εταιρίες από τον τηρούμενο κατάλογο εγκεκριμένων προμηθευτών 

και παρόχων υπηρεσιών. Ενδεικτικά, το 2015 για να την ανάθεση επτά μελετών, προσκλήθηκαν 

επιλεκτικά δέκα μόνον εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών προκειμένου να υποβάλλουν 

προσφορά ανά μελέτη λαμβάνοντας υπόψιν τον εκάστοτε προϋπολογισμό καθώς και την τιμή 

προσφοράς αλλά και το ποσοστό έκπτωσης. Όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα, για μελέτη 

ύψους 59.950 ευρώ, αναδείχθηκε ως ανάδοχος εταιρία-πάροχος υπηρεσιών που έδωσε 

έκπτωση μόλις 50 ευρώ, τουτέστιν ποσοστό 0,083%(!). 

Το 2016 η Ειδική Υπηρεσία, χωρίς να παραθέσει τα κριτήρια επιλογής παρόχων που καλούνται 

προκειμένου να υποβάλλουν προσφορές, προσκάλεσε εννέα μόλις παρόχους από το σύνολο 

των 130 εταιριών και ατόμων που υπάρχουν στον εγκεκριμένο κατάλογο. Εξ αυτών, οι επτά 

πάροχοι ήταν οι ίδιοι που είχαν κληθεί εν έτη 2015.  

Η εν λόγω πρακτική της Ειδικής Υπηρεσίας εκτιμάται ότι οδηγεί σε στρέβλωση της αγοράς 

καθώς εκ των οκτώ γραφείων δασικών μελετών με Ε΄ τάξης πτυχία στην Κατηγορία 24 (Δασικές 

Μελέτες) που διαθέτουν εμπειρία στην χαρτογράφηση, συνεχώς καλούνται μόνο τα τέσσερα 

εκ του συνόλου. 

Δεδομένου ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται η προκήρυξη μελετών διαχείρισης 

βοσκοτόπων για μεγάλες περιοχές στην ελληνική επικράτεια, είναι προφανές σύμφωνα με την 

επιστολή της ΠΚΔ ότι τα τέσσερα γραφεία, που έχουν επανειλημμένως κληθεί στο παρελθόν 

από την Ειδική Υπηρεσία αναθέτοντας τους απευθείας μελέτες, ότι θα είναι ξανά τα ίδια που 

πρόκειται να αναλάβουν την εκτέλεση των νέων μελετών επικαλούμενα μάλιστα και 

προηγούμενη εμπειρία. 

Επειδή υφίστανται υπόνοιες περί στησίματος των προσεχών μεγάλων διαγωνισμών μελετών 

για τη διαχείριση βοσκοτόπων σε ευρύτερες περιοχές της χώρας, 



Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Για ποιο λόγο προσκαλούνται επιλεκτικά από την Ειδική Υπηρεσία συγκεκριμένες 

εταιρίες από τον τηρούμενο κατάλογο εγκεκριμένων προμηθευτών και παρόχων 

υπηρεσιών;  

- Ποια τα εκάστοτε κριτήρια επιλογής παρόχων που καλούνται να υποβάλλουν 

προσφορές, και γιατί τα όποια κριτήρια δεν γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στους 

ενδιαφερόμενους; 

- Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να αποκαταστήσετε την αξιοπιστία της διαδικασίας ανάθεσης 

μελετών; Υπάρχει πρόθεση για επαναπροκήρυξη των μελετών για τη διαχείριση 

βοσκοτόπων καλώντας να υποβάλλουν προσφορές το σύνολο των εταιριών που 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο των εγκεκριμένων προμηθευτών και παρόχων 

υπηρεσιών; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 
 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β΄Αθήνας 

 


