
Παρουσίαση θέσεων και 

δράσεων των ΚΥΔ



Στην προγραμματική περίοδο που 

τελειώνει αντιμετωπίσαμε:

 Ένα φορέα συντονισμού με ηγεμονικό συμβόλαιο, το οποίο του απέφερε περί  
που 35 εκ ευρώ (7 χρόνια χ 7 ευρώ χ 700.000 ΕΑΕ + τα 2 πρώτα χρόνια το 20%
του τζίρου!!!!!).

 Ένα φορέα συντονισμού που σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του 
προσπάθησε να δημιουργήσει και ΚΥΔ, ευτυχώς δίχως επιτυχία.

 Ένα φορέα συντονισμού που παρείχε υπηρεσίες με τις ευλογίες του ΟΠΕΚΕΠΕ 
και του ΥπΑΑΤ, στο δεκαπλάσιο της τιμής τους (Υπάρχουν προσφορές που το 
αποδεικνύουν).

 Ένα φορέα συντονισμού που η μεγαλύτερη υπηρεσία του ήταν να διανέμει τα 
δάνεια της Τράπεζας κατά βούληση και σε επιλεγμένα από αυτόν ΚΥΔ.

 Ένα φορέα συντονισμού που, παρά τα χρήματα που του χαρίστηκαν, δεν 
κατάφερε να κάνει τίποτε περισσότερο από το ΟΣΔΕ.



Στην προγραμματική περίοδο που 

τελειώνει αντιμετωπίσαμε:

 Ένα τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που απολαμβάνει ανενόχλητος από τον 

ανταγωνισμό 1,3 εκ. ευρώ το χρόνο. Καμία εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει 

καταφέρει να συμμετάσχει στο φωτογραφικό διαγωνισμό.

 Ένα τεχνικό σύμβουλο για τον οποίο παραδόξως δεν ισχύει το ασυμβίβαστο, 

ποτέ και πουθενά.

 Ένα τεχνικό σύμβουλο που για να διασφαλίσει τα «κεκτημένα» αναγκάζεται 

να διατηρεί φυλλάδα, ώστε να «επηρεάζει» καταστάσεις.

 Ένα τεχνικό σύμβουλο που προσπάθησε να αντικαταστήσει, το Υπουργείο, τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ, τους συνεταιρισμούς και τα γεωπονικά γραφεία.



Στην προγραμματική περίοδο που 

τελειώνει αντιμετωπίσαμε:

 Μία τράπεζα που, καταπατώντας κάθε αρχή, προσπάθησε να εμποδίσει τις 

δραστηριότητές μας.

 Μία τράπεζα που για να λειτουργήσουν τα στελέχη της έπρεπε να πρώτα να 

πάρουν οδηγίες από τον Πειραιά.

 Μία τράπεζα που δεν σεβάστηκε ότι το 55% των αγροτών πελατών της 

εξυπηρετείται από ΚΥΔ που δεν γονάτισαν μπροστά στον εκβιασμό της GΑΙΑ.

 Μία τράπεζα που δεν σεβάστηκε ότι εμείς οι ίδιοι ήμαστε πελάτες της και 

διακινούμε μέσα από λογαριασμούς της πολλά εκατομμύρια.



Τώρα τα πράγματα αλλάζουν:

 Η προγραμματική περίοδος τελειώνει το 2020

 Οι συμβάσεις των ΚΥΔ με τη GAIA λήγουν και δεν θα ανανεωθούν

 Βασική, ιδεολογική αρχή της κυβέρνησης είναι πως ο ανταγωνισμός είναι το 

κλειδί για τη βελτίωση της οικονομίας

 Η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για πρώτη φορά μετά από χρόνια φαίνεται ικανή να 

σταθεί στο ύψος των περιστάσεων (το on-line είναι μία τρανή απόδειξη και 

μπράβο τους)

 Η νέα ΚΑΠ φέρνει νέα ζητούμενα και αφήνει πολλά περιθώρια για όλους μας

 Ο «γίγαντας» έχει πλέον αποδειχθεί ότι στηρίζεται σε πήλινα πόδια



Εμείς όμως δεν ξεχνάμε.

 Ζητάμε να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν για αυτό το οποίο ζήσαμε.

 Ζητάμε να βρεθούν στοιχεία και να αποσταλούν στη δικαιοσύνη για τους 
υπάλληλους φορέων και οργανισμών που λειτουργούσαν υπέρ των ιδιωτικών 
συμφερόντων και κατά του οργανισμού και του δημοσίου. 

 Ζητάμε να διαμορφωθεί ασυμβίβαστο μεταξύ τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ 
και κάθε άλλης δραστηριότητας στον αγροτικό τομέα.

 Ζητάμε η διακήρυξη του τεχνικού συμβούλου να μην είναι φωτογραφική και να 
προκηρυχθεί άμεσα, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν και άλλες εταιρείες.

 Ζητάμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να στείλει τις αιτήσεις στο G-Cloud εκτός και αν όλα 
αυτά τα οποία λέει ο υπουργός ΨΠ για το G-Cloud είναι για εσωτερική 
κατανάλωση.

 Ζητάμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να προστατέψει τα δεδομένα των αγροτών και να 
αναγκάσει τον τεχνικό σύμβουλο σε διαγραφή όλων των δεδομένων τα οποία 
παρανόμως έχει στους servers του.

Ζητάμε Δικαιοσύνη – Διαφάνεια – Ισονομία

Ζητάμε επαναφορά στην κανονικότητα – επιστροφή στην κοινή λογική



Εμείς όμως δεν ξεχνάμε.

 Δεν δεχόμαστε καμία παράταση στις υφιστάμενες συμβάσεις μας με τη GAIA, 

χωρίς σαφή καθορισμό των υπηρεσιών που χρειαζόμαστε και χωρίς δίκαιη, 

στηριγμένη σε προσφορές, κοστολόγησή τους.

 Το γεγονός ότι περισσότερες από 80.000 αιτήσεις διαπεραιωθήκαν 

κανονικότατα το 2019 χωρίς καμία σύμβαση μεταξύ ΚΥΔ-φορέα συντονισμού 

είναι μία απόδειξη του ρόλου «φάντασμα» των μεσαζόντων.

 Δεν δεχόμαστε από μία συστημική τράπεζα να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο 

στον αγροτικό τομέα.



Δεσμευόμαστε

 να ολοκληρώσουμε το έργο μας (συλλογή και αποσφαλμάτωση των 

αιτήσεων), χωρίς να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το 

Υπουργείο, αρκεί να μην αντιληφθούμε πρακτικές του παρελθόντος και 

«ύποπτες» συναλλαγές.

 να αποδεχτούμε από τη GAIA και μόνο για το 2020, μόνο την υπηρεσία 

υποδοχής αιτήσεων για 3 μήνες (cloud), παρότι η υπηρεσία αυτή παρέχεται 

στον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι στα ΚΥΔ, αφού όμως πρώτα γίνουν προτάσεις από την 

αγορά για την διερεύνηση του εύλογου κόστους.

 να αναλάβουμε εξολοκλήρου, ως κοινωνική προσφορά,  το κόστος για την 

αγορά και λειτουργία cloud στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 να συμβάλουμε στην ανεύρεση της βέλτιστης λύσης σε περίπτωση που 

προκληθεί καθοδηγούμενη «εμπλοκή» στο σύστημα.



Τα επόμενα βήματα

 Όλοι θα πρέπει να στείλουμε σχόλια και παρατηρήσεις, ώστε να 

διαμορφωθούν τα επόμενα βήματά μας.

 Εντός των επόμενων 15 ημερών θα διαμορφώσουμε κείμενο συμπερασμάτων 

και δράσεων.

 Όσοι έχουν χρόνο και διάθεση να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ώστε να 

συμμετάσχουν στην ομάδα δράσης.

 ΤΙΠΟΤΑ δεν μας έχει χαριστεί. Η λογική «άσε τους άλλους να βγάλουν τα 

κάστανα από τη φωτιά» δεν είναι της στιγμής. Η προσπάθεια αυτή είναι για 

όλους μας.

Όλοι μαζί διαμορφώνουμε το μέλλον μας 


