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ΔΑθήνα 

Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2017 

 

Ερώτηςη προσ τον Υπουργό Αγροτικήσ Ανάπτυξησ 

 

Θέμα: «Έλεγχοσ και Επανεξέταςη  τησ λειτουργίασ του Φορέα Συντονιςμού του έργου 

υποβοήθηςησ των αγροτών για τη ςυμπλήρωςη και την υποβολή τησ Ενιαίασ Αίτηςησ 

Ενίςχυςησ του ΟΣΔΕ 2014-2020»  

Η GAIA Επιχειρείν ΑΕ επελζγθ το 2014 από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ωσ 

μοναδικόσ Φορζασ Συντονιςμοφ του ζργου υποβοικθςθσ των αγροτϊν για τθ ςυμπλιρωςθ 

και τθν υποβολι τθσ Ενιαίασ Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ του ΟΣΔΕ 2014-2020 για δικαιϊματα 

καλλιζργειασ/εκτροφισ,  ςτθ βάςθ του μοντζλου όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθν υπ' αρικμ. 

8008-22/01/2014 πρόςκλθςθ του ΟΠΕΚΕΠΕ κακϊσ και ςτισ τροποποιθμζνεσ προςκλιςεισ 

που ακολοφκθςαν το 2015 και 2016. Η ςυνεργαςία του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα με τον 

παραγωγικό κλάδο όπωσ αυτόσ εκπροςωπείται από ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ ςτο 

μετοχικό ςχιμα τθσ εταιρίασ αποςκοποφςε ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ του ελλθνικοφ 

αγροτικοφ τομζα.  

Σφμφωνα με τθν από 4/1/2017 επιςτολι τθν οποία υπογράφουν εικοςιδφο (22) 

ςυνεταιριςμοί, ςτα τρία χρόνια υλοποίθςθσ του μοντζλου για τθν υποβοικθςθ των 

αγροτϊν, θ εταιρία GAIA Eπιχειρείν ΑΕ, ωσ φορζασ ςυντονιςμοφ ζχει δθμιουργιςει υπζρ 

εαυτόν αδικαιολόγθτο πλουτιςμό μζςα από νόκευςθ του ανταγωνιςμοφ ςε βάροσ των 

πυλϊν και των αγροτϊν πελατϊν τουσ.  

Η καταςτρατιγθςθ του ανταγωνιςμοφ αποδεικνφεται από τα εξισ: 

 (α) θ φπαρξθ 258 φορζων (πυλϊν) ςε όλθ τθν επικράτεια για τθν εξυπθρζτθςθ των 

αγροτϊν ακυρϊνει τθ δυνατότθτα του Φορζα Συντονιςμοφ να δθμιουργεί πφλθ, όπου 

υπιρχαν κενά. Η ςυνζχιςθ επομζνωσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δυνατότθτασ είναι ξεκάκαρο ότι 

νοκεφει τον ανταγωνιςμό.  

(β) θ δυνατότθτα παραλαβισ αιτιςεων από τον Φορζα Συντονιςμοφ ςε όποιο νομό 

επικυμεί κακϊσ και θ είςπραξθ από τισ υφιςτάμενεσ πφλεσ ποςϊν τα οποία μπορεί να 

χρθςιμοπιθκοφν για το άνοιγμα νζασ μθ φιλικισ πφλθσ ωσ υποκατάςτθμα καταςτρατθγοφν 

τον υγιι ανταγωνιςμό.  

(γ) θ χριςθ από μεγαλομζτοχο του Φορζα Συντονιςμοφ που είναι και ο μοναδικόσ 

ανάδοχοσ του ΟΠΕΚΕΠΕ για το ζργο υποςτιριξθσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων  

εξαςφαλίηει τθν πρόςβαςθ του ςτα δεδομζνα του οργανιςμοφ και δθμιουργεί ζνα 

παράλλθλο ςφςτθμα παραλαβισ αιτιςεων πριν τθν επίςθμθ ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ από 



τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ςκοπό να υπάρξει προβάδιςμα για ςυγκεκριμζνεσ πφλεσ. Όπωσ 

καταγγζλεται χαρακτθριςτικά από τουσ 22 ςυνεταιριςμοφσ ςτθν από 4/1 επιςτολι τουσ  

προσ τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ςε ςυναντιςεισ τουσ εντόσ του 2016 υπιρξε ενθμζρωςθ 

από τθν ΓΑΙΑ Επιχειρείν ΑΕ ότι μζςω μιασ εφαρμογισ CRM οι φιλικζσ πφλεσ κα είχαν 

πρόςβαςθ ςτισ αιτιςεισ, τουσ χάρτεσ και τα ςτοιχεία των παραγωγϊν που ιταν ςτθ βάςθ 

δεδομζνων του ΟΠΕΚΕΠΕ παρότι ο τελευταίοσ απαγορεφει ρθτά τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  

(δ) Ο Φορζασ Συντονιςμοφ ορίηει μονομερϊσ το ποςό των περίπου 8,8 εκατομμυρίων ευρϊ 

για το ζργο διοίκθςθσ και εκπροςϊπθςθσ των πυλϊν χωρίσ καμμία αναλυτικι κοςτολόγθςθ 

των υπθρεςιϊν επιτρζποντασ μάλιςτα και τον ανταγωνιςμό με πφλεσ από τισ οποίεσ 

ειςπράττει. Είναι επίςθσ απορίασ άξιο πωσ οι πφλεσ καταβάλλουν 8,8 εκατ. ευρϊ όταν το 

κοςτολόγιο του ΟΣΔΕ είναι μειωμζνο ςτα 35 εκατ ευρϊ ςε ςχζςθ με το ποςό του 1,8 εκατ 

ευρϊ που κατζβαλαν όταν το κοςτολόγιο του ΟΣΔΕ  ιταν αυξθμζνο κατά 70 εκατ. ευρϊ (!). 

Με βάςθ τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιοσ υπουργόσ: 

- Με ποιό τρόπο προτίκεται το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ να ελζγξει τον τρόπο 

λειτουργίασ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ αγρότεσ; 

- Πωσ αναλφεται το ποςό των περίπου 8,8 εκατ. ευρϊ επακριβϊσ όςον αφορά τισ 

δαπάνεσ για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Φορζα Συντονιςμοφ 

ςυμπεριλαμβανόμενων των λειτουργικϊν εξόδων κακϊσ και του εφλογου κζρδουσ;  

- Πωσ το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςτοχεφει να διαςφαλίςει τα ςυμφζροντα 

του αγροτικοφ κόςμου ϊςτε να αναςτρζψει τισ ςτρεβλϊςεισ και τθν κατάφωρθ 

νόκευςθ του ανταγωνιςμοφ, όπωσ αυτόσ προκφπτει ςτα τρία χρόνια υλοποίθςθσ του 

νζου μοντζλου; 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης 


