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Συναδέλφισες και Συνάδελφοι, 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2001 που ιδρύθηκε, υπηρέτησε πιστά τις επιταγές των 

πολιτικών ηγεσιών του ΥΠΑΑΤ και τις ΕΕ, οι οποίες είχαν σαν συνέπεια την 

αποδιάρθρωση της ελληνικής γεωργίας και την εξάρτηση της χώρας μας από 

εισαγωγές βασικών προϊόντων. Τις καλές εποχές οι οργανισμοί και τα 

εποπτευόμενα ΝΠΙΔ ήταν τα χαϊδεμένα παιδιά του συστήματος. Τώρα όμως οι 

όροι του παιχνιδιού άλλαξαν και ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πρέπει, επίσης, να αλλάξει. 

Προς ποια κατεύθυνση; Πώς; Με σιγουριά μόνο αυτοί που χειρίζονται τις 

τύχες μας γνωρίζουν. Εμείς παραθέτουμε πιο κάτω τα δεδομένα που οδηγούν 

σε δυσάρεστα για όλους μας συμπεράσματα.  

Αρχικά στην εγκύκλιο όπου περιγράφονται οι εργασίες του φορέα που θα 

αξιολογήσει τις δομές των ΝΠΙΔ του ΥΠΑΑΤ αναφέρεται ρητά ότι: 

«Βασικοί άξονες (πολιτικής) στους οποίους θα στηριχθεί η αξιολόγηση των 

δομών των φορέων της δημόσιας διοίκησης είναι: 

1. Καθορισμός πολιτικών, στόχων, αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να 

διατηρηθούν, ή         να καταργηθούν, ή να αποκεντρωθούν, ή να παρέχονται 

από τρίτους, ή των οποίων το πεδίο εφαρμογής χρήζει διεύρυνσης 

2. Προσδιορισμός των υπερστελεχωμένων / υποστελεχωμένων μονάδων/φορέων 

3. Δυνατότητα ανακατανομής προσωπικού (εντός ή εκτός φορέα) 

4. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αξιοποίησης των πόρων» 

 

Το παραπάνω συνδυαζόμενο με την πρόσφατη πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση φορέων Α΄, Β΄ βαθμού και φορέα 

συντονισμού, με σκοπό «την υποβοήθηση των αγροτών για την υποβολή της 

αίτησης ενίσχυσής τους (Πυλώνας Ι & ΙΙ της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής) στα 

πλαίσια του ΟΣΔΕ με δέσμευση για όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014-

2020», και την εγκύκλιο που εκδόθηκε στη συνέχεια, δημιουργούν  σοβαρά 

ερωτηματικά για τη σκοπιμότητά τους.  

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, παραιτείται 

από θεσμοθετημένες αρμοδιότητές του, όπως είναι η παραλαβή των αιτήσεων, 

ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων ενίσχυσης και η αποσφαλμάτωσή τους και 

μάλιστα για όλη την προγραμματική περίοδο.  

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αποτελεί μνημείο προσπάθειας αποκατάστασης 

«φίλων και γνωστών» ώστε να συνεχιστούν «οι δουλειές όπως πάντα».  

Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια «φωτογραφική» ενημέρωση εκ των 

προτέρων. Ένα σύστημα συμφερόντων σε πανικό γνωρίζοντας πως αποχωρεί, 

χωρίς κανένα έρεισμα πια στην ελληνική κοινωνία, επιχειρεί να διασφαλίσει 

την παρασιτική αύξηση των κερδών του για όσο περισσότερο χρόνο μπορεί, 

αλυσοδένοντας για 7 χρόνια τους παραγωγούς του τόπου και διαλύοντας 

κομμάτι–κομμάτι τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  

Έτσι φωτογραφίζοντας αυτούς που θέλει να πάρουν τη δουλειά, θεσπίζει ως 

απαραίτητο δικαιολογητικό συμμετοχής στη διαδικασία εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος την επισύναψη από κάθε ενδιαφερόμενο ενυπόγραφης λίστας 

με τουλάχιστον το 5% των αγροτών ανά γεωγραφική περιοχή και σε κάθε 

περίπτωση με όχι λιγότερους από 300 αγρότες, οι οποίοι θα επιθυμούν να 
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λάβουν τις υπηρεσίες από τον υποψήφιο προς πιστοποίηση φορέα. Αποκλείει 

δηλαδή εξαρχής, μικρούς φορείς (π.χ. πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί ή ομάδες 

παραγωγών) και ιδιώτες από τη δυνατότητα να παράσχουν στα μέλη τους αυτή 

την υπηρεσία και καθιστά απαγορευτική την επιλογή φορέων που δεν έχουν 

την αναγκαία «δικτύωση» και «πληροφόρηση».  

Και βέβαια ποιος μπορεί να αναλάβει το ρόλο του φορέα συντονισμού,  όταν η 

απαιτούμενη σχετική εγγύηση ορίζεται σε 1.499.390 €;  

Παραπέρα, η Εγκύκλιος είναι σαφής, αναφέροντας ότι «… Οι εργασίες τις 

οποίες αναλαμβάνουν οι πιστοποιημένοι από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. φορείς θα 

αμείβονται από τους αιτούντες παραγωγούς, με βάση τιμοκατάλογο του φορέα, 

και ουδεμία πλέον αρμοδιότητα ή ευθύνη τυχόν συνεπειών έχει ο 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».  

Η υπηρεσία υποβολής των αιτήσεων των αγροτών όμως, θα μπορούσε και θα 

έπρεπε, ως ελάχιστη υποχρέωση του ΥπΑΑΤ προς τον αγροτικό πληθυσμό της 

χώρας, με κατάλληλο σχεδιασμό και οργάνωση, να παρέχεται δωρεάν και 

ποιοτικά από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τις Δ.Α.Ο.Κ.  

Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν, ενώ είναι γνωστή εδώ και χρόνια η 

κατασπατάληση χρημάτων για το Πληροφοριακό Σύστημα της Ενιαίας 

Ενίσχυσης, έπ’ωφελεία του ίδιου ιδιωτικού μονοπωλίου που, πιθανότατα, 

προαλείφεται να αναλάβει την υποβολή των αιτήσεων για την περίοδο 2014-

2020. Από τα δεδομένα αυτά άλλωστε προέκυψε, πρόσφατα, και το 

πρόγραμμα «Gaia Eπιχειρείν», το οποίο θέτει εν αμφιβόλω το καθεστώς της 

δημόσιας ιδιοκτησίας των δεδομένων της πληροφοριακής βάσης του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

Τέλος δε μπορούμε παρά να σχολιάσουμε την υποκριτική δυνατότητα που 

δίνεται στους παραγωγούς να υποβάλουν μόνοι τους και δωρεάν την αίτησή 

τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιος αλήθεια δεν καταλαβαίνει, ότι από τη στιγμή 

που η αποσφαλμάτωση των αιτήσεών τους δε θα γίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ  

αλλά από το φορέα Β’, αυτόματα οι παραγωγοί αυτοί εκβιάζονται να 

επιλέξουν για την υποβολή της αίτησής τους όχι τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αυτόν 

το φορέα, στον οποίο σε περίπτωση προβλήματος στην πορεία, θα 

αναγκαστούν έτσι ή αλλιώς να απευθυνθούν. 

 

Το σωματείο των εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ θα έπρεπε: 

 

να έχει ζητήσει και να έχει φωνάξει προς κάθε κατεύθυνση να  δοθεί πίσω το 

κομμάτι της δουλειάς μας που σκόπιμα μοιράστηκε σε ιδιώτες, με σοβαρές 

συνέπειες  για όλους τους Έλληνες πολίτες (βλέπε κατασπατάληση εθνικών 

πόρων, επιπλέον χρεώσεις αγροτών, πρόστιμα από ΕΕ κ.α). 

 

να έχει ζητήσει ήδη από τη διοίκηση την απόσυρση της φωτογραφικής 

προκήρυξης και να την καταγγείλει ως τέτοια σε όλους τους  τόνους και σε 

όλα τα μέσα. 
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να έχει υπερασπιστεί την υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ να παρέχει δωρεάν 

ποιοτικές υπηρεσίες στους αγρότες χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης και 

διαφάνειας μαζί τους προκειμένου να διασφαλίσει με τον τρόπο αυτό τις 

θέσεις εργασίας μας. Γιατί βεβαίως, η απεμπόληση αρμοδιοτήτων μας και 

μάλιστα σε βάθος χρόνου 7 ετών, είναι τουλάχιστον ανησυχητική ενόψει της 

αξιολόγησης των δομών. 

 

να έχει προβεί στην καταγγελία του GAIA Επιχειρείν χρησιμοποιώντας όλα τα 

νόμιμα μέσα. 

 

Η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ προχωρούν με 

μαθηματική ακρίβεια στη συρρίκνωση του οργανισμού και το μοίρασμα των 

φιλέτων σε ημέτερους και φίλους. 

Όλοι όσοι συμπράττουν και σιωπούν μέχρι σήμερα είναι συνένοχοι σε αυτό το 

έγκλημα κατά των εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά των ελλήνων αγροτών 

και ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας κατ’ επέκταση.   

  

Εμείς οι εργαζόμενοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., υπερασπιζόμενοι το δημόσιο 

συμφέρον, ζητάμε: 

Τώρα να ακυρωθεί η απαράδεκτη διαδικασία ανάθεσης.  

Να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους του Οργανισμού να προσφέρουν 

αυτό για το οποίο προσελήφθησαν.  

Δωρεάν υποβολή αίτησης ενίσχυσης από το 2014 για όλους τους αγρότες. 

 

18  Φεβρουαρίου   2014 

Για την Αγωνιστική Ενότητα 

 


