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Κύριοι,

Όπως γνωρίζετε, το έτω; 2014 υιοθετήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα νέο
τιλαίσιο λειτουρνίαο των εμπλεκόμενων μερών που αφορούσε το έργο της
υαοβοήθηοηο των αγροτών για τις αιτήοευ; ενίοχυοηο, βασιζόμενο στον υγιή
ανταγωνισμό και στην παροχή δυνατότητα; στον αγρότη σε περισσότερες
από μια επιλογές.

Το μοντέλο αυτό τιεριγράφεται στην υπ' αριθμ. 8008-22/01/2014
πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώι; και στις επόμενες αροσκλήοευ; με τελευταία
αυτή του 2016.

Ωστόσο στα τρία χρόνια υλφιτοίηοη; του νέου μοντέλου, διααιστώνουμε
ότι κόποιες υαοχρεώσευ; που είχαν ιιεριγραφεί στην πρόσκληση
αιιοδεικνύονται ανεφόρμοστες στην πρόξη και κόποιες όλλες δημιουργούν
στρεβλώσει; κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να νοθεύεται κατάφωρα ο
ανταγωνισμός, δημιουργώντω; παρόλληλα αδικαιολόγητο πλουτισμό του
Φορέα Συντονισμού, δηλαδή της εταιρία; «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», σε βόρος
των αυλών και των αγροτών αελατών τους η μελών τους, αφού κύριος σκοπός
του Φορέα Συντονισμού είναι πλέον η άντληση κεφαλαίων όπως εξόλλου
ομολογεί στην από 2-12-2016 εξωδικη δήλωσή του προς συνεταιρισμούς - μέλη
μας και όχι η εξυπηρέτηση των αγροτών, όπως έχει υποχρέωση από τη
σύμβαση ανόθεσης. Τα παραπόνω αποδεικνύονται από τα παρακότω
παρατιθέμενα στοιχεία ήτοι:
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Κατά το ιιρώτο έτο; υλοαοίηοη; του ιιαραιιάνω πλαισίου. δηλαδή το
έτο; 2014 τιιοτοτιοιήθηκαν 85 φορευ; Β και 30 ιιερίαου φορεϋ; Α. Το έτος 2016
είναι πιστοποιημένοι συνολικά 258 φορεϋ; σε όλη την ειιικράτεια, εκ των
οποίων οι 171 είναι φορευ; Α, διαοφαλίζονταξ έτσι πληρως το έργο της
υιιοβοήθηοη-; και δίνοντω; τη δυνατότητα στον αγρότη να επιλέξει μεταξύ
ιιολλών αυλών, προκειμένου να υτιοβάλει την αίτηοή του, όπου αυτός
επιθυμεΙ Έτσι λοιπόν, η δυνατότητα που δίνεται στον Φορέα Συντονισμού,
να δημιουργεί τιύλη ,όπου δημιουργούνταν κενά στην εξυπηρέτηση των
αγροτών, δεν εξυπηρετει σήμερα τον σκοπό για τον οποίο τιροβλέφθηκε, αφού
ήδη υιιάρχει πληθώρα πιστοποιημένων φορέων (αυλών) που ικανοποιούν όλες
τις ανάγκα; Η εξακολούθηοη λοιπόν της υαρααάνω δυνατότητας, είναι
προφανές ότι νοθεύει τον ανταγωνισμό.

Ετιίοητ; με τις προσκλησεις του Οργανισμού σας προβλεπόταν μεταξύ
ό:λλων και η υποχρεωτική σύναψη σύμβαση; των πιστοποιημένων πυλών με
έναν Φορέα Συντονισμού, Ωστόσο, ευειδή είναι ο μοναδικός και μό:λιστα
ανταγωνιστικός προς τις ό:λλες πυλες, χρηοιμοαοιεί αυτή τη δυνατότητα για
να ασκεί πιέσεις προς τις μη φιλικές προς αυτόν πυλες. Μη φιλικές θεωρούνται
οι πυλες που αντιδρούν στις αιιοφάσευ; του και στον τρόπο δράση; του η στις
υπέρογκες χρεώοε«; του, ασχέτως αν υλοαοιούν σωστά το έργο τους. Όπως
τιληροφορούμαοτε μάλιστα, διευθυντικά στελέχη του έχουν φτάσει στο σημείο
να τιροοεγγίζουν στελέχη αυλών, με σκοπό να αντικατασταθουν πυλες με
αντιστοιχες δικές του.

Επισης στο Φορέα Συντονισμου, παρέχεται η δυνατότητα να
παραλαμβανει αιτησεις όπου αυτός επιθυμεΙ Έτσι όμως νοθευεται ο υγιης
ανταγωνισμός, αφου από έναν νομό, πχ το νομό ΑιτωλΙνιας, εισπραπει από
τις υπαρχουσες πυλες περιπου 500.000 €, ενω έχει την ευχέρεια να
χρησιμοποιησει μέρος η όλο αυτό το ποσό για να ανοιξει μια πυλη ως
υποκαταστημα η ακόμη μια πυλη φιλικη προς τα συμφέροντα του, νοθευοντας
έτσι τον υγιη ανταγωνισμό, χρησιμοποιωντας τα χρηματα, τον κόπο και τον
ιδρωτα του ανταγωνισμου, δηλαδη τις μη φιλικές πυλες που του καταβαλουν
υπέρογκα ποσα.

Αν στα παραπανω προστεθει και το γεγονός, ότι ο μεγαλομέτοχος του
Φορέα ΣυVΤOνισμOυ ειναι και ο μοναδικός ανό:δοχος του ΟΠΕΚΕΠΕ τα
τελευταια 10 περιπου έτη για το έργο της συντηρησης και υποστηριξης των
πληροφοριακων συστηματων του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι με την ιδιότητα του αυτη
έχει πρόσβαση στη βαση δεδομένων του Οργανισμου σας, όπου διατηρουνται
όλα τα στοιχεια των παραγωγων τα οποια πιθανόν χρησιμοποιει και τα
διανέμει (όπως εξαλλου ο ιδιος αναφέρει σε συναντησεις με στελέχη των
πυλων μας) στις φιλικές πυλες, τότε γινεται ακόμη περισσότερο αντιληπτό για
τι ειδους ανταγωνισμό γινεται λόγος.

Ενδεικτικα παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδειγματα:
α)Από τις αρχές του έτους 2016 σε συναντησεις που πραγματοποιησαμε

στην Αθηνα, μας ενημέρωναν από τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ότι θα δημιουργηθει
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μια εφαρμογή CRM, .με την οποία οι φιλικές πυλες της GAIA θα είχαν
τιρόοβαση στις αιτήοευ; των παραγωγών καθ' όλη τη διάρκεια του έτοικ,
ανεξαρτήτωξ του νεγονότοτ, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ αααγόρευε την αρόοβαοη αυτή.
Επιπλέον, θα χρησηιοποιούσαμε χάρτεο και στοιχεία των ιιαραγωγών που
βρίσκονταν στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα ενημερώναμε τους
ιταραγωγούξ, ότι θα άνοιγε η διαδικασία τιαραλαβή; των αιτήσεων
νωρίτερα, πριν δηλαδή την ειιίοημη έναρξη ατιό τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να
υπάρχει ιτροβάδιομα για τις φιλικές πυλες. Θα χρηοιμοποιοόταν δηλαδή το
παρόλληλα αυτό σύστημα για την παραλαβή των αιτήσεων και στη
συνέχεια με την εαίοημη έναρξη της διαδικασία; ατιό τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα
αποστέλλονταν οι αιτήσευ; των παραγωγών ατιό το ένα σύστημα στο άλλο,
αφού ο μεγαλομέτοχος του φορέα συντονισμού «NEUROPUBLIC ΑΕ»
γνώριζε τις προδιαγραφές του συοτήματοξ του ΟΠΕΚΕΠΕ ως ανάδοχο; τα
τελευταία χρόνια και άρα τεχνικά μαορούσε να το υλοτιοιήοει. Η χρήση όμωι;
δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ ααό τον Φορέα Συντονισμού, είναι ευθέωι;
ιιαράνορη.

β) Δημιούργησαν και ανέπτυξαν νέες υπηρεσίεο που αφορούν το ΠΑΑ
και αν συνάπταμε συμβάσευ; μαζί τους, μας διασφό:λιζαν τιεριοσότερεο
ευκολίο; αφού θα χρηοιμοαοιούσαν τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω
της NEUROPUBLIC ΑΕ για να έρχονται συμπληρωμένα αλα τα στοιχεια με
ανταλλαγμα υπέρογκα καστη (ειναι στη διαθεση σας υπαδειγμα συμβασης).
Λαγω του μονοπωλιου του Φορέα Συντονισμου, έχουν συναψει συμβασεις
μαζι του 258 περιπου πυλες Kαταβό:λλovτας το υπέρογκο ποσα των 8.000.000
ευρω περιπου, ποσα προφανως δυσανό:λογο των υπηρεσιων που προσφέρει.

Δεν ειναι δυναταν για το έργο της διοικησης και εκπροσωπησης· των
πυλων να καταβαλλεται το ποσα των 8.000.000 € περιπου, συμφωνα με
τιμολαγιο που οριζεται μονομερως απα τον Φορέα Συντονισμου, χωρις καμια
κοστολαγηση των υπηρεσιων και παρόλληλα να μπορει να ανταγωνιζεται και
τις πυλες απα τις οποιες εισπραπει, ειτε ειναι Α ειτε Β και εκ των οποιων τα
5.500.000€ περιπου περιέρχονται στον μεγαλομέτοχο του Φορέα Συντονισμου
που ΙΙτυγχανειΙΙνα ειναι και ο αναδοχος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη συVΤηρησηκαι
υποστηριξη του πληροφοριακου συστηματος του οργανισμου.

Δεν ειναι δυναταν, αταν παλαιατερα το κοστολαγιο του ΟΣΔΕ ηταν
70.000.000€ και οι πυλες κατέβαλαν ποσα 1.800.000€ και σημερα που το
κοστολαγιο μειωθηκε στα 35.000.000ευρω, ο φορέας συvτoνισμoυ να αυξανει
τα έσοδα του στα 8.800.000€ περΙπου. Δεν ειναι επισης δυναταν για τις ιδιες
υπηρεσιες, να εισπραπει σχεδαν διπλασιο ποσα απα τις πυλες Α, σε σχέση με το
ποσα που εισπραπει απα τις πυλες Β. ουτε επισης ειναι δυναταν να εισπραπει
ο Φορέας Συντονισμου εκ του ασφαλους ποσοστα 20% για το έργο της
διοικησης που υλοποιει και το οικονομικα αποτέλεσμα για τις πυλες που
«σηκωνουν» αλο το βαρος διεκπεραιωσης της διαδικασιας να ειναι μηδενικα
έως ανυπαρκτο. Δεν μπορει επισης, να γινεται προκηρυξη για αλη τη
διαδικασια της δημιουργιας του λογισμικου, της συντηρησης, των αλλαγων,
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των ελέγχων, των πληρωμών, έναντι ποσού 1.100.000 € συνολικό και μόνο για
το συντονισμό των πυλών να καταβάλουμε 8.000.000 € περΙπου.

Αξίζει να σημειωθεί. ότι ο μεγαλομέτοχος του φορέα συντονισμού πριν
ασχοληθεί με το συγκεκριμένο έργο, ο τζίρο; της εταιρi.ας του ήταν κάτω
από 1.000.000€ και έφτασε το έτος 2015 να έχει τζi.ρο 7.600.000 €,
προερχόμενος κατά ποσοστό 90% περίτιου από το συγκεκριμένο έργο και τις
ουναφείο με αυτό δραστηριότητες. Από το ποσό αυτό (7.600.000 €) ποσό
2.500.000 € και πλέον είναι κέρδη. Δεν αρκείται όμως στα κέρδη του, αλλά
ταυτόχρονα «ατιειλεί» συνεταιρισμοικ; που λειτουργούν σχεδόν έναν αιώνα
και τιραγματοιτοιούν τζίροι»; δεκάδων εκατομμυρίων με ελάχιστα κέρδη προς
όφελος των αγροτών, εκβιόζοντας με τη δυνατότητα που έχει να ανοίγει νέες
πυλες.

Δικαιολογημένα λοιπόν γεννώνται ερωτηματικό και αιωρούνται φήμο;
για ερείσματα που ενδεχομένωξ διαθέτει ο συγκεκριμένος φορέαξ, με
στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου Ανροτική; Ανόπτυξης.

Σύμφωνα με μελέτη που έχουμε εκπονήοει, σε συνδυασμό και με την
εμπειρία των 20 ετών που έχουμε αιιοκτήοει στην υλοαοίηση του
συγκεκριμένου έργου, εκτιμούμε ότι για την εκαλήρωση των υποχρεώσεων
του Φορέα Συντονισμού αιιαιτούνται 5 έως 10 το αολύ άτομα, οπότε και με
πολλαπλόσιο μισθό από τον βασικό να αμείβονται, το κόστος είναι 200.000 €
περΙπου. Αν τιροστεθεί και ποσό 200.000€ τιερίαου για λειτουργικό έξοδα, το
συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 400.000€. Με ποιόν τρόπο λοιπόν
κοστολογούν οι ίδιοι το έργο στο ποσό των 8.000.000 € τιερίιιου.

Όσες πυλες προσπόθησαν να θέσουν θέμα ενός εύλογου κέρδου; και
χρηστή; και διαφανούξ λειτουρνίω; του Φορέα Συντονισμού, αντιμετωπi.ζουν
τη συκοφάντηοη και το επιχειρηματικό bulling, χρησιμοποιώντας
καταχρηστικό την αρμοδιότητα που τους εκχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον, κατά τα 3 έτη λειτουργία; του παραπόνω νέου μοντέλου, έχει
αποδειχθεί στην πρόξη , ότι η αποσφαλμότωση δεν γίνεται από τις πυλες Β,
αλλό κόθε πυλη κατεβόζει τα λόθη της από το link του ΟΠΕΚΕΠΕ μετό το
τρέξιμο του διασταυρωτικου και προβαινει στις διορθώσεις που την αφορουν.
Καμια διόρθωση μέχρι σημερα δεν έχει γινει από τις πυλες Β για τις Α. Επι της
ουσιας, οι πυλες Β και πυλες Α πραγματοποιουν τις ιδιες εργασιες και
λειτουργεi. ο ανταγωνισμός για την πυλη που κόνει καλυτερη δουλειό. Ei.vat
ένας ακαμη μυθος του Φορέα Συντονισμου για να παραπληροφορει το
συστημα προς i.διο όφελος.

Με αφορμη την έκτατη συνέλευση του Φορέα Συντονισμου στις
23/11/2016 που προκληθηκε απα μετόχους συνεταιρισμους γιατι ηταν
απολυτως απαραιτητο να υπόρξει ουσιαστικας διόλογος επι πραγματικών
ζητημότων, αλλό και της μέγιστης αναγκαιότητας η χωρις περιστροφές
ολόπλευρη ενημέρωση των μετεχόντων, επι του συνόλου των ζητημότων που
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είχαν ανακύψει, κοινοαοιήθηκε προς τις πυλες Β ερωτηματολόγιο για την
λειτουργία του φορέα. Στο ερωτηματολόγιο αυτό, η ουντριατική τιλειοψηφία
των αυλών απόντησε, ότι η χρέωση ( 20%) είναι υπέρογκη και θα πρέπει να
μειωθεί. Ωστόσο λόγο της τιλειοψηφίω; των 2 μεγαλομετόχων αγνοηθήκαμε
ααντελώο.

Δεν υπάρχει λοιπόν καμια αμφιβολια ότι η τακτικη του Φορέα
Συντονισμου μας έχει οδηγησει στην κλινη του προκρουστη για να αυξάνει
τα κέρδη του σε βάρος του αγώνα , του κόπου , του ιδρώτα μας και τέλικά
των αγροτών.

Εαειδή, η εταιρεία GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ιδρύθηκε κυρίωξ για να
διευκολύνει τους συνεταιριομού; και τους αγρότες μέλη τους και όχι να
υπηρετεί αποκλειστικό και μόνο οικονομικό συμφέροντα.

Γι' αυτού; τους λόγους, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το Υτιουργείο Ανροτική; Ανόπτυξης, το τιλαίσιο και ο
τρόπος λειτουργίω; του συγκεκριμένου συοτήματοο παροχή; των παραπόνω
υπηρεσιών στον αγροτικό κόσμο, καθώι; και ο τρόπος διασφόλισης του
αγροτικού κόσμου και των φορέων που τον εκιιροοωτιούν, από κάθε είδου;
οικονομικό συμφέροντα που στην κυριολεξία ειιιδιώκουν την αιιομύζηοη του
κόπου και του ιδρώτα του. Σε κάθε ιιερίατωοη πρέπει οαωοδήαοτε να αρθεί
η υποχρεωτικότητα σύναψητ; σύμβαση; των αυλών με ένα και μοναδικό
φορέα συντονισμού.
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Αθηνa 04 Iavovapiov 2017

Οι υπoγραφovτες

α/α Ονοματεπώνυμο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΘΩΜΑΣ

Επωνυμία Α.Σ.
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ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΠΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΤΡΑΙΚΗ
1918"
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 'ΈΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ"

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΑίΟΠΟΥΛΟΣ ΠΩΡΓΟΣ

3
ΠΑΝΑΙΠΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΑΕΣ
Α.Σ. ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ &
ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υπογραφή -~

4
Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Η ΝΕΑ

5 ΕΝΩΣΗ ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

6 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

7 ~-..~F,~tb.~I~ρ'~Ω::": . -,,-/1.;,; _.... ...:_. ,\.,.;:
ΑΓροτικοΣ ΓΜΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ

8 ΚΑΜΒΡΥΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

9 ΜΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Σ.-Α.Ε.

ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΚΟΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ--...., ~~ ~

10 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ο ΑΙΧΜΕΑΣ

11 ΕΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ

12 ΜΕΣΥΝΕΛΛ
I~~

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣΣΤΑΥΡΟΣ ~~

13 .Α.. Σ:: ΑΜΦΙΚ~Λ=Ε=-c!Α~Σ -:-,- -+-=Σ~~~'~.'8C)~.~'YN!2' ~\'O~'Σ::..:'Δ~'Η~~::!..!.VΓ!....!.ΗΤ..'..2Ρ--'.Ι~Ο!=._Σ-i7~_'F~_~~ΞΞΞΞ~~
Α.Σ. "ΣΑΜΨΟΥΣ" - ΕΝΩΣΗ (V Τ' \ -

14 ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ~ Ι~ ~

15 Α.Σ. ΚΜΑΜ ΠΑΚΑΣ ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16 Α.Σ. ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

17 ΣΑΜΟΥ

~q
Ί'] Α.Σ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

11 \:;j 'Α. L. I"\lνlΨILLI"\L

20 ΚΕΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΧΑΡΙΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΥΓιΟΥΜΤΖΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

I=Μι-'υL ΜΙ\ΙΙ"\Ι.. __

ΚΑΚΑΒΕΛΗΣ XP~

21 ΚΕΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΦΗ

22 ΚΕΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ - ΧΑΝΙΩΝ ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ -~

Ι~
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