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Προς:  
ΟΛΑ ΤΑ  KΥ∆ - ΠΥΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

«Η δικαιοσύνη βρίσκεται ανάµεσα στην υ̟ερβολική ε̟ιείκεια και την ανθρώ̟ινη 

σκληρότητα», εί̟ε ο διαφωτιστής Ντενί Ντιντερό. Ποια δικαιοσύνη, λοι̟όν, µ̟ορεί να 

υ̟άρχει ανάµεσα στην όχι α̟λά υ̟ερβολικά ε̟ιεική, αλλά σκανδαλωδώς χαριστική ̟ρος τη 

GAIA σύµβαση α̟’ τη µια και στη σκληρότητα του καταναγκασµού των ΚΥ∆ να 

λειτουργήσουν ωσάν οι φοροεισ̟ράκτορες της εταιρείας α̟ό την άλλη;  

Είναι τουλάχιστον α̟αράδεκτο α̟ό τις 15 Μαρτίου 2017 να έχει αρχίσει η υ̟οβολή 

των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ να µην έχει λάβει όλα τα α̟αιτούµενα 

µέτρα για την ορθή και οµαλή διεξαγωγή του έργου, µετά α̟ό τόσες εξαγγελίες και 

δεσµεύσεις τόσο της ∆ιοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ , όσο και της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ ̟ερί 

εξορθολογισµού της διαδικασίας υ̟οβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης α̟ό το έτος 2017 

και έ̟ειτα. Ε̟ι̟ροσθέτως δε, να ζητείται α̟ό όλα τα ΚΥ∆ να συµβληθούν µε τον Φορέα 

Συντονισµού, αναλαµβάνοντας υ̟οχρεώσεις έναντι αυτού και υ̟οχρεώνοντας τα να 

εισ̟ράττουν για λογαριασµό τους έως και το ̟οσό των είκοσι ευρώ ανά αίτηση, αλλά και να 

̟αραδίδουν  εγγυητικές ε̟ιστολές ̟ληρωµής ̟ρος τον Φορέα Συντονισµού κατώτατου 

ύψους 1000 ευρώ. Και όλα αυτά να ̟ρέ̟ει να γίνουν άµεσα υ̟ό την α̟ειλή ότι αν δεν 

υ̟ογραφεί η σχετική σύµβαση µε τον Φορέα Συντονισµού θα διακο̟εί η ̟ρόσβαση στο 

̟ρόγραµµα υ̟οβολής ΕΑΕ 2017. 

 

 

 



 

 

∆υστυχώς η ∆ιοίκηση για ακόµη µια φορά εις βάρος τόσο των συνεταιριστικών 

οργανώσεων, αλλά κι όλων των ΚΥ∆, όσο και των ίδιων των ̟αραγωγών, ̟αραβιάζει την 

αρχή της δικαιολογηµένης εµ̟ιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης και µετατρέ̟ει το έργο 

του ΟΣ∆Ε σε µέσο κερδοφορίας µιας ιδιωτικής εταιρίας, ε̟ιβάλλοντας ένα ε̟ι̟λέον 

“χαράτσι” στους ̟αραγωγούς µέσω των ΚΥ∆ και της υ̟οχρεωτικότητας της εν λόγω 

σύµβασης.  

Χαράτσι “Αβέ Αξεσή” για τη …διασκέδαση του σουλτάνου!!!  Μόνο οι Οθωµανοί 

είχαν ανάλογες α̟αιτήσεις α̟’ τους υ̟όδουλους ραγιάδες. Και µόνο οι Πασάδες ήθελαν να 

τους ̟ροσκυνάµε.  

Ας είµαστε ξεκάθαροι όµως : 

∆εν υ̟οκύ̟τουµε σε εκβιασµούς.  

∆εν ̟ροσκυνάµε κανέναν αφέντη. 

∆εν υ̟ογράφουµε τη θανατική µας καταδίκη. 

∆εν θα τους κάνουµε τη χάρη.  

Είµαστε αυτοί ̟ου µε κό̟ο και ̟ροσω̟ικές θυσίες στηρίξαµε τους ̟αραγωγούς σε 

δύσκολες ε̟οχές. 

Είµαστε αυτοί ̟ου δώσαµε στο ̟λευρό τους τον καλό αγώνα για να µη χαθούν οι 

ε̟ιδοτήσεις ̟ου τώρα θα υ̟οβάλουν Αίτηση για να ̟άρουν ξανά. 

Είµαστε αυτοί ̟ου τους στηρίζουµε σε όλες τις δράσεις, στην ίδια την ̟αραγωγή τους. 

Είµαστε αυτοί ̟ου ε̟ί δεκαετίες κάνουµε το έργο του ΟΣ∆Ε. 

∆εν θα ε̟ιτρέψουµε σε κανέναν «αλεξι̟τωτιστή» να µας κλέψει την ιστορία, την 

̟ροσφορά, τους αγώνες, τις αγωνίες, τον ιδρώτα µας.  

Ο ιδρυτής της ΠΑΣΕΓΕΣ και ̟ατριάρχης του Συνεταιριστικού Κινήµατος στην 

Ελλάδα, ο Αλέξανδρος Μ̟αλτατζής, είχε ̟ει: «Άλλοι ζουν για τις ιδεολογίες και άλλοι 

ζουν α̟ό τις ιδεολογίες». 

Εµείς τις ε̟ιλογές µας τις κάναµε.  

Προφανώς και η GAIA, µαζί µε τους υ̟ηρέτες της. 



 

Τώρα, θα ̟ρέ̟ει και η αριστερή κυβέρνηση να ε̟ιλέξει: Θα ταχθεί υ̟έρ µιας εταιρίας 

ιδιωτικών συµφερόντων ή υ̟έρ του ̟αραγωγού και του δηµοσίου συµφέροντος;  

Ζητάµε: ∆ικαιοσύνη. Αξιο̟ρέ̟εια. Σεβασµό. Νοµιµότητα.  

Οι ̟αράλογες, εξωφρενικές και αντισυνταγµατικές α̟αιτήσεις της GAIA δεν µ̟ορεί 

να γίνουν α̟οδεκτές.  

Εκτιµούµε ότι αυτή η σκανδαλώδης σύµβαση θα ε̟ιστραφεί ως α̟αράδεκτη στην 

εταιρεία και ̟ως η ̟ολιτεία θα µεριµνήσει για τη διαφύλαξη του κύρους και των ίδιων της 

των α̟οφάσεων. 

∆ηλώνουµε ότι θα εξαντλήσουµε κάθε νόµιµο δικαίωµά µας και θα ̟ροσφύγουµε στα 

αρµόδια όργανα τόσο της Πολιτείας, όσο και της Ε.Ε., ̟ροκειµένου να ̟ροστατεύσουµε την 

αυτοτέλεια των ΚΥ∆, αλλά ̟ρωτίστως το εισόδηµα των ̟αραγωγών. 

Καλούµε τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να εξηγήσει στη βάση ̟οιας λογικής εγκρίνει 

τέτοιες συµβάσεις. 

Καλούµε την ̟ολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να διασφαλίσει τη διαφάνεια και να 

̟εριφρουρήσει τα όσα α̟οφάσισε και ̟ρο ηµερών ανακοίνωσε. 

Καλούµε τον Πρωθυ̟ουργό της χώρας να το̟οθετηθεί και να ̟ράξει κατά νόµο και 

συνείδηση. 

Για όλα τα ̟αρα̟άνω: 

Καλούµε τις ∆ιοικήσεις όλων των ΚΥ∆ – ΠΥΛΩΝ µελών µας ακόµα και αυτών ̟ου 

̟ρόσκεινται στη  ίδια την εταιρεία GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και 

ώρα 11:30 στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand, Αθήνα, Πλατεία Καραϊσκάκη (Μεγάλου 

Αλεξάνδρου 2, τηλ 216 8009900 σε κοινή διαµαρτυρία ̟ροκειµένου να α̟οτρέψουµε την 

α̟οικιοκρατική σύµβαση ̟ου ευθέως στρέφεται ενάντια στα συµφέροντα των ̟αραγωγών 

και στην νοµική αυτοτέλεια των ΚΥ∆. 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. 

                             Με συναδελφικούς χαιρετισµούς, 

 
Γεώργιος Ανέστης                                                                                

Ο Πρόεδρος της Προσωρινής 
∆ιοικούσας Ε̟ιτρο̟ής ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ 


