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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

(Π.Σ.Ε. - Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
 Αριθμός Απόφασης Μον. Πρωτοδικείου :8367/2001 - αριθμ.καταχ:23712/29-1-2002 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αθήνα 20/05/2022 

 

Συνάδελφοι, 

 

Ο ΠΣΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ εκπροσωπεί περίπου 600 εργαζόμενους πανελληνίως.  

 

Σκοπός και στόχος όλων μας εννοείται πώς πρέπει να είναι η εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού 

και η απρόσκοπτη παροχή των πολύτιμων υπηρεσιών του στον Έλληνα Αγρότη.  

 

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με ευθύνη των εκάστοτε Διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ τα 

πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού κυριαρχούνταν από την ηγεμονία μιας εταιρείας, η 

οποία μονοπωλούσε τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε σημείο 

τόσο ασφυκτικού εναγκαλισμού που όταν κατέβαζε τους διακόπτες με  διάφορες αφορμές οι 

υπάλληλοι να μην μπορούν να δουλέψουν και τα συστήματα να υπολειτουργούν.  

  

Οι εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν επανειλημμένα επισημάνει στις γενικές τους συνελεύσεις το 

τεράστιο αυτό πρόβλημα και ζητούσαν την απεξάρτηση του Οργανισμού αλλά και του αγροτικού 

χώρου διαμορφώνοντας τις πάγιες θέσεις του Συλλόγου. 

 

Τον τελευταίο καιρό που επιτέλους πραγματώνεται η μετάβαση στην αξιοποίηση των κρατικών 

μέσων για την υποβολή της ΕΑΕ 2022 μέσω του gov.gr διάφοροι συνάδελφοι θέλησαν να βγει με 

ανακοίνωση ο ΠΣΕ και να διατυπώσει το σκεπτικισμό του έναντι του εγχειρήματος αυτού 

προεξοφλώντας την αποτυχία του, ενώ παράλληλα διατυπώνουν και την άποψη ότι ο Οργανισμός 

βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής.  

 

Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά την  πάγια θέση του ΠΣΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Επιθυμούμε την απεξάρτηση από ιδιώτες που κατεβάζουν κατά βούληση τους διακόπτες, 
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κρατώντας σε ομηρία τους εργαζόμενους, αν δεν υποκύψει ο Οργανισμός στους κατά καιρούς 

εκβιασμούς εκ μέρους των ιδιωτών. 

Στο πρόσφατο ΔΣ του ΠΣΕ  αποφασίστηκε ότι  το όλο εγχείρημα υποστήριξης του ΟΣΔΕ 

οφείλουμε ως υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ να το στηρίξουμε και να το εξελίξουμε όσο περισσότερο 

μπορούμε ο καθένας από τη θέση που υπηρετεί. 

 

Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα και είμαστε ενήμεροι για τις δυσκολίες κάποιων συναδέλφων. 

Ένα από τα βασικά αιτήματα του Συλλόγου μας είναι η ενίσχυση του ΟΠΕΚΕΠΕ με προσωπικό 

απαντώντας στο αληθινό αίτημα του παρόντος του Οργανισμού για την εκτέλεση του σημαντικού 

για την ελληνική ύπαιθρο έργου του. Στο παρελθόν, με αφορμή σχετική ανακοίνωση που είχαμε 

κάνει, κάποιοι συνάδελφοι είχαν εκφράσει στέλνοντας email στον Σύλλογο τις αντιρρήσεις τους για 

τη δυνατότητα υποστήριξης της ΕΑΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η προσωπική άποψη του καθενός είναι 

μεν σεβαστή, ωστόσο το ΔΣ του ΠΣΕ ενεργεί έχοντας ως γνώμονα τα όσα αποφασίζονται στις 

γενικές συνελεύσεις αφ' ενός, και αφ’ ετέρου στις συνεδριάσεις των 9 μελών του που γίνονται 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

για τις αντιδράσεις του Σωματείου.  

 

Σχετικά με τα δημοσιεύματα και τις αναφορές σε καταγγελίες στον τύπο θα θέλαμε να 

ενημερώσουμε τους συναδέλφους ότι απασχολούν σοβαρά το ΔΣ του Συλλόγου, ωστόσο αρμόδιοι 

για να απαντήσουν τόσο στον Τύπο όσο και στα καταγγελλόμενα είναι οι εκάστοτε διοικήσεις του 

ΟΠΕΚΕΠΕ, ενδεχομένως και οι Εισαγγελείς, σίγουρα πάντως όχι ο ΠΣΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται το αυτονόητο, πώς στην περίπτωση που έχει κάποιος αποδεικτικά 

στοιχεία, οφείλει να τα καταθέσει στις Εισαγγελικές Αρχές.  

Με δεδομένο λοιπόν ότι πολλές υποθέσεις παρατυπιών βρίσκονται προς διερεύνηση στον 

Εισαγγελέα εδώ και 2 χρόνια περίπου επισημαίνεται ότι αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη παρατυπιών θα 

αποδοθούν ευθύνες από τη δικαιοσύνη, η οποία και είναι η μόνη αρμόδια. 

 

Κατά καιρούς έχουν εξεταστεί συναφή θέματα σε συνεδριάσεις του ΔΣ του ΠΣΕ, διότι μας είχε 

ζητηθεί να σχολιάσουμε ακόμα και ανώνυμα σχόλια κάτω από άρθρα που είχαν δημοσιευτεί. 

Επισημαίνεται ότι ποτέ κανένας για τους οποίους έχει γίνει άμεσα ή έμμεσα αναφορά στα 

δημοσιεύματα δεν απευθύνθηκε στον ΠΣΕ ούτε προσέφυγε στη Δικαιοσύνη αφ' ενός, αφ' ετέρου σε 

εισηγήσεις που έχουν γίνει και παλαιότερα αλλά και πολύ πρόσφατα και ειδικότερα την τελευταία, 

στην οποία εκφράζεται ο σκεπτικισμός των διευθυντών των τεχνικών διευθύνσεων για τη 
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λειτουργία της ΕΑΕ στο κυβερνητικό νέφος, οι διευθυντές δεν θεώρησαν απαραίτητο να 

κοινοποιήσουν την εισήγηση αυτή στον ΠΣΕ παρά μόνο σε όλους τους διευθυντές του 

Οργανισμού, τους οποίους ίσως θεωρούν τους μόνους αρμόδιους και πιθανόν τους μόνους ικανούς 

να αποφασίζουν και να επηρεάζουν τα τεκταινόμενα ως μια ελίτ, η οποία δεν μπορεί να 

απευθύνεται πουθενά αλλού παρά μόνον στα μέλη της. Ίσως με αυτό το σκεπτικό λοιπόν δεν 

απευθύνθηκαν και τώρα στο Σύλλογο, διότι μάλλον δεν το θεώρησαν απαραίτητο.  

 

Επισημαίνεται ό,τι το σωματείο έχει επανειλημμένα στηρίξει όσους συναδέλφους απευθύνθηκαν σε 

αυτό με δίκαια αιτήματα  και αυτό είναι γνωστό άλλωστε. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο ότι οι 

δημοσιογράφοι και τα έντυπα στηρίζουν διάφορες απόψεις είτε από πεποίθηση, είτε γιατί κάποια 

οικονομικά συμφέροντα το επιβάλλουν. Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι δεν είναι εισαγγελείς ούτε 

έχουν τέτοια δικαιοδοσία.  

 

Ο ΠΣΕ πορεύεται και θα συνεχίσει να πορεύεται με γνώμονα το κοινό καλό με αίσθημα ευθύνης 

τόσο απέναντι στους εργαζόμενους όσο και απέναντι στους έλληνες αγρότες και με αυτή ακριβώς 

την τεράστια ευθύνη θα προσέλθει στις επικείμενες συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου. 

 

 

 

 

 


