
ΑΠΟ: 

Πιστοποιημένα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων ΟΣΔΕ (ΚΥΔ) 

 

ΠΡΟΣ:  

Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη 

Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Δημήτριο Μελά 

         6 Μάϊου 2022 

Υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ 2022 

Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις που αφορούν 

στην συλλογή των δηλώσεων ΟΣΔΕ και δυστυχώς πλέον είμαστε στη δυσάρεστη θέση όπου η 

ανησυχία έχει γίνει αγανάκτηση και απόγνωση. 

Είκοσι ολόκληρες ημέρες μετά την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που ανέφερε ότι «Η εφαρμογή 

της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2022 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στο 

Κυβερνητικό Νέφος στη διεύθυνση eae.opekepe.gov.gr» καμία αίτηση δεν είναι δυνατό να 

υποβληθεί καθώς η εφαρμογή δεν ανταποκρίνεται ούτε στοιχειωδώς στις απαιτήσεις ενός 

πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των δηλώσεων των παραγωγών. Επί 

είκοσι ημέρες έχουμε γίνει αποδέκτες κάθε πιθανής και απίθανης δικαιολογίας στα αγωνιώδη 

ερωτήματά μας. 

Μία απλή ανάγνωση όσων αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα είναι αρκετή για να 

αντιληφθεί κάποιος την κατάσταση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ όμως είναι κυριολεκτικά άφαντος, αδυνατεί 

πλέον να είναι τουλάχιστον καθησυχαστικός όπως τις πρώτες ημέρες. 

Οι αγρότες διαβάζουν τις ανακοινώσεις περί έναρξης των δηλώσεων και συρρέουν στα 

γραφεία μας για την υποβολή τους την ίδια στιγμή που αδυνατούμε να τους εξυπηρετήσουμε 

στοιχειωδώς. Εδώ και είκοσι ημέρες τα ΚΥΔ πληρώνουν το σημαντικό εποχικό προσωπικό που 

απαιτείται χωρίς αυτό να μπορεί να εργαστεί. 

Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί μόνο μία τεράστια δυσφήμηση του egov αλλά κυρίως έναν 

βαθύ εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζομένους στο μεγαλύτερο και σημαντικότερο έργο του 

αγροτικού τομέα που αποδίδει κάθε έτος 2,5 δις ευρώ σε 650.000 και πλέον αγρότες. 



Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο σας δηλώνουμε ότι η πληρωμή αυτών των 2,5 δις ευρώ 

μόνο δεδομένη δεν είναι για την φετινή χρονιά. Ο χρόνος έχει παρέλθει ήδη, η εφαρμογή είναι 

προφανές ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί και τα πιστοποιημένα ΚΥΔ βρισκόμαστε μπροστά σε 

οικονομική καταστροφή. 

Σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα και να δώσετε ουσιαστική λύση εδώ και τώρα, παρέχοντας 

απλώς το στοιχειώδες: μία κανονική και λειτουργική εφαρμογή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 

καθώς και να αναλάβει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τον πραγματικό του ρόλο στην εξέλιξη της διαδικασίας 

δηλαδή του κεντρικού συντονιστή του έργου όπως ορίζουν και οι συμβατικές του υποχρεώσεις.  

Με τα ισχύοντα δεδομένα αυτό που αντιλαμβανόμαστε έντονα είναι ότι ο ρόλος των 

πιστοποιημένων ΚΥΔ περνάει σε δεύτερη μοίρα. Η έμμεση μεταφορά στο ίδιο περιβάλλον με 

την Online δήλωση, η εξατομικευμένη εισαγωγή στο σύστημα για υποβολή της ΕΑΕ2022 και η 

ανυπαρξία εργαλείων υποβοήθησης και συνολικής διαχείρισης καταργούν εντελώς 

οποιαδήποτε διαφοροποίηση μεταξύ της ελεύθερης αίτησης και της αίτησης μέσω των ΚΥΔ. 

Παράλληλα η πιστοποίηση δημιουργεί δεσμεύσεις των ΚΥΔ και ως προς τον αγρότη και κατ’ 

επέκταση και προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες είναι δυσανάλογες όσων εργαλείων πραγματικά 

παρέχονται από τον Οργανισμό. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να μπαίνει σε πραγματικό 

κίνδυνο και η εξέλιξη του έργου του ΟΣΔΕ2022.  

Υπό αυτές τις συνθήκες είναι προφανές ότι τα ΚΥΔ αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους αγρότες 

και επιφυλάσσονται για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους έναντι όσων απειλούν της ύπαρξή τους με 

τις πράξεις και παραλήψεις τους. 

Οι υπογράφοντες: 

283 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) τα οποία υπέβαλαν 422.056 δηλώσεις αγροτών το 

2021– Επισυνάπτεται η αναλυτική λίστα υπογραφόντων 
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ΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ "Η ΕΝΩΣΗ" 

ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΠΟΤΛΗ - Χ.ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ - Ι.ΚΙΡΠΙΤΣΑΣ ΟΕ "ΑΓΡΟΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" 

ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΙΡΑ Ο.Ε. 

ΒΑΖΟΥΡΑ Ε ΔΗΜΟΥΛΗ Ε ΟΕ 

ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΒΑΛΚΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 

ΒΑΛΚΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. "ΟΣΔΕ-ΙΝ" 



ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ "Agroprotasis" 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-  ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΒΟΓΙΑΤΖΗ Μ & ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Χ. Ο.Ε. 

ΒΟΛΤΕΡΑΣ-ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΕ   GEOTECNICA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΕ 

ΒΟΡΒΙΛΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΑΙΑ ΠΥΛΗ ΙΚΕ 

ΓΑΙΑ ΣΠΟΡΟΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΓΑΙΑ Α.Ε." 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ" 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ο.Ε. 

ΓΕΩΠΥΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Σ. - ΤΟΚΑΛΑΚΗ Α. ΟΕ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝ. ΠΡΟΓΡ. & ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΠΤ. Α.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΚΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΕΥΘYΜΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ο.Ε. 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΛΥΣΗ ΑΝΔΡΟΣ Ο.Ε. 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΛΥΣΗ Ο.Ε. 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 

ΓΚΙΖΑ ΙΩΑΝΝΑ 

ΓΟΥΛΑΣ ΣΩΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ - Κ.ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - INFOTERRA  

Δ. ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ - Ε. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Ο.Ε. ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΣΓΟΥΡΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΟΥΚΗΣ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΕΔΡΑ ΓΡΕΒΕΝΑ 

ΕΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

ΕΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΑΣ ΕΓΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΑΣ 

ΕΛΕΝΗ ΓΥΦΤΕΑ 

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΙΑΤΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε. 

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - Α.Ε.Σ. Α.Ε. 

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝ. 

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΚΕ 

ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ι.Κ.Ε. 

ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ 

ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ & ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΕΠΑΦΟΣ ΙΚΕ 

ΕΥΡΙΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΙΚΕ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΗΛΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΕ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΚΗ Ν. ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΘΩΔΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΙΑΝΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  Μ.ΙΚΕ 

ΙΟΥΛΙΑ ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ "Agroaction" 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Δ-ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ Α. ΟΕ 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΙΟΝΑ "ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ" 

Κ. ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ - Μ. ΓΚΕΡΑ Ο.Ε. 

Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ - Γ.ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Ο.Ε. "ΑΙΜΟΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ" ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΖΗΝΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ 

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΣΩΚ.- ΓΛΑΥΤΣΗ ΒΑΣ. ΟΕ 

ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 'AgroGaia' 

ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΚΑΡΑΤΣΙΒΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΚΑΣΕΛΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ "ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΙΕΡΙΑ" 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 

ΚΟΝΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΤΣΑΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΕΡΕΖΑ 

ΚΟΥΤΟΥΓΔΗΣ ΜΑΡΤΙΝΑΚΟΣ Ο.Ε. 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΤΗΜΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΕ 

ΚΥΔ ΑΓΡΟΤΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΩΝ 

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κ ΚΟΝΝΑΡΗΣ 

ΚΥΡΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΚΩΣΤΑΚΟΣ Ε. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 

ΚΩΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ "ΚΩΦΙΔΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑ" 

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΛΕΑΓΡΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

ΛΙΒΟΣ Α.Ε. 

ΛΟΥΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΛΥΡΙΩΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΜΑΔΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΜΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ – ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 

ΜΑΜΑΚΗ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Γ. - ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α. Ο.Ε. 

ΜΑΡΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧ. ΞΥΔΙΑ 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ. 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΙΧΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΜΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ 

ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΡΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΜΠΟΪΤΣΗΣ Π. - ΜΗΤΙΤΑΝΙΔΟΥ Α. - ΜΠΟΤΣΦΑΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.  -  ΑΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  

Ν. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ - ΜΙΧ. ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Ο.Ε. 

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΝΕΑ ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΚΕ 

ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦ. 

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 

ΝΙΚΗ Γ. ΜΑΡΟΥΤΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΕ 

ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΝΤΟΥΡΟΥ Π. - ΧΑΡΙΣΗ Χ. - ΒΑΣΙΟΥ Α. Ο.Ε. 

ΟΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

Π. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ-Ι. ΦΛΩΡΙΔΗΣ -Α. ΚΟΤΤΙΚΑ ΟΕ 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΒΑΛΑΡΗΣ Δ ΟΕ 

ΠΑΠΠΑΣ Δ. - ΦΑΣΟΥΛΑ Σ. Ο.Ε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΣΚΑΡΚΑΛΗΣ 

ΠΕΛΕΚΑΣ Π.Ν. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΙΚΕ ''AGROCON IKE'' 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AGRO Ο.Ε. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝAgro ΙΚΕ 

ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΩΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΕ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ e-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΙΕΡΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΠΛΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΛΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΛΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΠΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΠΟΥΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΡΟΥΣΣΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ ΒΙΓΛΑΚΗΣ 

Σ. & Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ Ο.Ε. 

Σ. ΑΜΟΙΡΑΣ - Δ. ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε. 

Σ. ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

ΣΑΡΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΣΕΡΕΤΗ Γ. ΕΙΡΗΝΗ 

ΣΙΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Ε. 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΣΤΑΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΡΟΔΙΝΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΟΕ 

ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.Σ. Α.Ε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ο. Ε 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Γ. - ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Α. Ι.Κ.Ε. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

ΤΑΝΤΟΣ Δ. - ΚΟΥΤΣΩΝΗΣ Ε. - ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Λ. Ο.Ε. 

ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΖΟΥΝΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΟΥΜΠΑΝ ΕΡΤΖΑΝ 

ΤΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΤΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. ΤΡΕΛΛΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΣΑΒΟΥΛΑ 



ΤΣΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΑΞΟΥΛΙΑ ΙΚΕ 

ΤΣΟΥΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 

ΤΣΩΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

ΤΣΩΛΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 

ΤΣΩΛΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

ΤΣΩΤΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ 

Χ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΖΑΧΑΡΙΑ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΧΡ. ΓΟΥΛΑΣ - ΑΘ. ΜΠΑΛΤΑΣ Ο.Ε. 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΣΙΑΡΚΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΕΡΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "AGRONOM" 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Σύνοψη 

Στις 3 Μαΐου 2022 ενημερώθηκε από το ΥΠΑΑΤ το σύνολο των Δικαιούχων της Χώρας, 

Γεωργών, Κτηνοτρόφων και Μελισσοκόμων, ότι η πλατφόρμα eae.opekepe.gov.gr είναι έτοιμη 

και οι Δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν την ΕΑΕ – Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022. 

Ωστόσο και παρά τις διαβεβαιώσεις ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ διαπιστώνουμε ότι μέχρι και σήμερα 5 

Μαΐου 2022 η πλατφόρμα eae.opekepe.gov.gr έχει σοβαρές και ουσιώδεις ελλείψεις και 

σίγουρα δεν είναι έτοιμη για την Οριστικοποίηση των ΕΑΕ των Δικαιούχων, μέσω των ΚΥΔ. Θα 

θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία – Ετήσια Υποβολή ΕΑΕ των 

Δικαιούχων, είναι υπεύθυνη για την πληρωμή των Ενισχύσεων και των Προγραμμάτων του 

ΥΠΑΑΤ, ύψους 3 δις ευρώ και πλέον ετησίως και υπόκεινται σε Ευρωπαϊκό Έλεγχο. Το 

διακύβευμα συνεπώς είναι γιγάντιο και οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να γίνουν καταστροφικές 

αν οι πληρωμές στο τέλος του έτους δεν είναι οι αναμενόμενες εξαιτίας της εφαρμογής η οποία 

επιλέχθηκε και η οποία δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του όλου εγχειρήματος. 

Σας παραθέτουμε μία σειρά από βασικά προβλήματα και ελλείψεις πάνω στην εφαρμογή για 

το ΟΣΔΕ του έτους 2022 τα οποία καθιστούν την εφαρμογή μη λειτουργική με τεράστιες 

ελλείψεις, κενά και μη λειτουργικότητα σε πολλά βασικά σημεία. 

Τα τεχνικά προβλήματα που αναφέρονται είναι ενδεικτικά και αποτελούν θέμα διαρκούς 

αναθεώρησης στη βάση της λειτουργικότητας της εφαρμογής 

Παραμετρικά Αρχεία  

ΓΕΝΙΚΑ : 

Πύλες Υποβολής > Δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ούτε φίλτρων 

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί > Δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ούτε φίλτρων 

ΔΟΥ > Δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ούτε φίλτρων 

ΔΑΟΚ > Δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ούτε φίλτρων 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ > Δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ούτε φίλτρων, επίσης δεν υπάρχει τιμή 

στην στήλη Ο/Μ/Λ προκειμένου να βλέπουμε τους χαρακτηρισμούς των κοινοτήτων σε σχέση 

με την επιλογή εξισωτικής αποζημίωσης κλπ. 

 

ΑEE : 

Διευθύνσεις Δασών : Δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ούτε φίλτρων 

Επωνυμία Επιχ. Παρ. Βιοκαυσίμων : Δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ούτε φίλτρων 

Ζωικό κεφάλαιο : Δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ούτε φίλτρων 

Μέτρα/Δράσεις ΠΑΑ – Επ. προγράμματα : Δεν υπάρχει σύνδεση σε όλα τα μέτρα με φυτικό 

και ζωικό επιλέξιμο κεφάλαιο για την κάθε δράση 



Νομικές μορφές : Δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ούτε φίλτρων 

Ομάδες παραγωγών : Δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ούτε φίλτρων, επίσης δεν υπάρχει 

σύνδεση με φυτικό κεφάλαιο σε πολλές από τις ομάδες παραγωγών 

Φορέας Καταχώρησης : Δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ούτε φίλτρων 

Φυτικό Κεφάλαιο : Δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ούτε φίλτρων για τις καλλιέργειες και 

τις ποικιλίες 

Καθεστώτα Ενίσχυσης : Δεν υπάρχει η συγκεκριμένη καρτέλα με τα καθεστώτα ενίσχυσης και 

τις αναλυτικές προδιαγραφές για το κάθε καθεστώς 

 

ΕΛΓΑ : 

Ζωικό κεφάλαιο : Δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ούτε φίλτρων 

Φυτικό κεφάλαιο : Δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ούτε φίλτρων 

ΟΠΣΚ : 

Εκμεταλλεύσεις βοοειδών > Δεν εμφανίζονται τα ενώτια των βοοειδών τα οποία θα έπρεπε να 

αντλούνται από την ΚΒΔ 

Εκμεταλλεύσεις Αιγοπροβάτων > Δεν εμφανίζονται τα στοιχεία από τις απογραφές των 

αιγοπροβάτων ανά έτος τα οποία θα έπρεπε να αντλούνται από την ΚΒΔ 

Εκμεταλλεύσεις χοιρινών > Δεν εμφανίζονται τα στοιχεία από τις απογραφές των 

αιγοπροβάτων ανά έτος τα οποία θα έπρεπε να αντλούνται από την ΚΒΔ 

 

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης : 

Δέσμευση δήλωσης από ΚΥΔ & αποδέσμευση 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα από την εφαρμογή να συνδεθούμε ως ΚΥΔ και να έχουμε εικόνα των 

πελατών μας, να δεσμεύουμε δηλώσεις ως ΚΥΔ με τον ΑΦΜ και τον 6ψήφιο κωδικό και να 

φιλτράρουμε το πελατολόγιο μας, τις πρόχειρες, τις οριστικές αιτήσεις κλπ. Δεν εμφανίζονται 

οι φορτωμένες αιτήσεις που δεσμεύει ‘Θεωρητικά’ με την πρώτη είσοδο ένα ΚΥΔ και δεν 

υπάρχει η δυνατότητα αποδέσμευσης της δήλωσης αφού δεν υπάρχει αντίστοιχο μενού 

διαχείρισης. Δεν υπάρχει επίσης η ένδειξη του ΚΥΔ που έχει δεσμεύσει μία δήλωση με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί το ΚΥΔ να απευθυνθεί στο συγκεκριμένο ΚΥΔ (και να απευθυνθεί 

δεν μπορεί να γίνει αποδέσμευση).  

Αυτή την στιγμή είναι σαν να συνδεόμαστε ως Online χρήστες και δουλεύουμε εξατομικευμένα 

με διαφορετικούς κωδικούς για τον κάθε παραγωγό. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν ΚΥΔ με χιλιάδες 

αιτήσεις των οποίων οι υπάλληλοι θα πρέπει να συνδέονται διαρκώς με διαφορετικούς 

κωδικούς για να υποβάλουν μία αίτηση, να κάνουν διορθώσεις ή να εξυπηρετήσουν έναν 

παραγωγό. 



Αναζήτηση > Δεν υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης των αιτήσεων που έχουν δεσμευτεί,  

υποβληθεί από το ΚΥΔ, της κατάστασης που βρίσκονται κλπ. 

Επαναφορά Αρχικοποίησης της ΕΑΕ2022 > Δεν υπάρχει η δυνατότητα αρχικοποίησης της 

ΕΑΕ2022 από το αρχείο της ΕΑΕ του 2021. Αν μία δήλωση διαγραφεί θα πρέπει να καταχωρηθεί 

από το μηδέν χωρίς την δυνατότητα να αντληθεί η εικόνα της ΕΑΕ από το 2021. 

 

Εκτυπώσεις αίτησης > Δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των παρακάτω εγγράφων μέσα 

από την ΕΑΕ του παραγωγού συμπεριλαμβανομένης και της ΕΑΕ2022 του παραγωγού. 

• Αναλυτική εκτύπωση αίτησης (με ή χωρίς χάρτες) 

• Συνοπτική εκτύπωση της αίτησης (με ή χωρίς χάρτες) 

• Εκτύπωση πληρότητας φακέλου 

• Εκτύπωση εισαγγελικής παραγγελίας 

• Εκτύπωση Αίτησης πληρωμής μέτρων 

• Αίτηση φορέων ΟΕΒ 

 

Μεταφορά αγροτεμαχίων από μεταβιβαστή σε αποδέκτη > Δεν υπάρχει η δυνατότητα 

μεταφοράς αγροτεμαχίων από οριστική δήλωση του 2021 σε νέα δήλωση του 2022. Γεγονός το 

οποίο σημαίνει ότι τα ίδια αγροτεμάχια θα πρέπει να καταχωρηθούν και να σχεδιαστούν 

εξαρχής. 

 

Εφαρμογές καθεστώτων > Μικροκαλλιεργητές  > Δεν υπάρχει σχετικό μενού που να φορτώνει 

τους μικροκαλλιεργητές από τις οριστικές ΕΑΕ του έτους. 

 

Προεκτυπώσεις  

Δεν υπάρχει το μενού προεκτυπώσεις το οποίο είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τις ΕΑΕ και είναι 

απαραίτητο στοιχείο και εργαλείο για τα ΚΥΔ. Συγκεκριμένα λείπουν τα παρακάτω υπομενού 

ανά κατηγορία.  

Γενικά στοιχεία : 

• Εκτύπωση Υποδοχής 

• Εκτύπωση 1ης σελίδας αίτησης 

• Εκτύπωση ΕΛΓΑ 

• Εκτύπωση ελέγχου πληρότητας Φακέλου 



• Εκτύπωση Αίτησης πληρωμής για μέτρα με βάση την έκταση και τα ζώα 

• Κατάσταση ελέγχου αιτήσεων – παραγωγού 

• Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση για ενίσχυση για την διατήρηση της καλλιέργειας Αμπελών 

• Αίτηση Μαστιχοπαραγωγών 

• Συγκεντρωτικά στοιχεία Αίτησης – Χορήγηση ενίσχυσης ΕΜΧ 

• Κατάσταση παραγωγών ανά καλλιέργεια και ποικιλία 

• Κατάσταση Ενιαίας Ενίσχυσης ανά ημέρα 

• ΑΦΜ ανά τράπεζα 

• Κατάσταση παραγωγών με ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα/μικτά αγροτεμάχια 

• Κατάσταση παραγωγών με ενοικιαζόμενες κοινοτικές εκτάσεις 

• Πρόχειρες – οριστικές ΕΑΕ 

• Κατάσταση ενιαίας ενίσχυσης 

• Ονομαστική κατάσταση εξισωτικής αποζημίωσης 

• Συνδεδεμένα στοιχεία EFA 

• Εκκρεμότητες επισύναψης εγγράφου τελών βόσκησης 

• Δήλωση τελών βόσκησης για εκκρεμότητες επισύναψης εγγράφου 

• Κατάσταση παραγωγών ανά μέτρο Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

 

Αγροτεμάχια – Στάβλοι : 

• Αίτηση σκληρού σίτου/βαμβακιού 

• % συνιδιοκτησίας Βοσκοτόπων ανά χαρτογραφικό υπόβαθρο 

• Κοινοτικοί βοσκότοποι 

• Κατάσταση Ζωικού κεφαλαίου 

• Ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια 

• Εκκρεμότητες ψηφ. Ανά πύλη 

• Αγροτεμάχια με Ενεργειακές καλλιέργειες  

• ΑΦΜ – Αγροτεμάχια που έχουν ΟΧΙ στην Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων 



• Κατάσταση αγροτεμαχίων Στάβλων 

• Μη δήλωση ενισχύσεων στο ζωικό κεφάλαιο 

• Αγροτεμάχια ανά ενότητα 

 

Στατιστικά στοιχεία : 

• Πλήθος αιτήσεων ανά κοινότητα- κατάσταση ΕΑΕ2021 

• Εκτύπωση αιτήσεων ανά χρήστη 

• Εκτύπωση αιτήσεων ανά Φορέα-χρήστη 

 

 

Ενστάσεις 

Ενστάσεις επιλεξιμότητας : 

Διαθέσιμο μενού με όλα τα αιτήματα επιλεξιμότητας, αναζήτηση με φίλτρα και απάντηση από 

τον ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ για το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης 

 

Ενστάσεις περιφερειοποίησης : 

Διαθέσιμο μενού με όλα τα αιτήματα περιφερειοποίησης, αναζήτηση με φίλτρα και απάντηση 

από τον ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ για το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης 

 

Ενστάσεις τηλεπισκόπησης : 

Διαθέσιμο μενού με όλα τα αιτήματα τηλεπισκόπησης βασικής ενίσχυσης και φυτικού 

κεφαλαίου, αναζήτηση με φίλτρα και απάντηση από τον ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 

αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης 

 

Εξαγωγή ΑΦΜ σε excel : 

Εξαγωγή όλων των ενστάσεων με φιλτράρισμα ανά κατηγορία, αποτέλεσμα, υποβολή κλπ. 

 

 

 

Εντός της ΕΑΕ2022 έχουμε να αναφέρουμε τα εξής : 



• Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ΕΑΕ οι οποίες δεν έγιναν μεταφόρτωση από το 2021 στο 

2022 με αποτέλεσμα όλες αυτές οι δηλώσεις να πρέπει να καταχωρηθούν ως αρχικές 

αιτήσεις από το μηδέν για όλους αυτούς τους παραγωγούς. 

• Όσοι παραγωγοί βιάστηκαν με το άνοιγμα της ΕΑΕ2022 να δουλέψουν Online την 

δήλωσή τους για να κάνουν προεργασία ή ακόμη και να την ολοκληρώσουν με 

εκκρεμότητα την οριστικοποίηση δυστυχώς η ενέργειές τους χάθηκαν αφού η ανάδοχη 

εταιρεία στην μεταφόρτωση έκανε Overwrite την νέα αίτησή του 2022 με την αίτηση 

από την ΕΑΕ2021. Οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να καταχωρηθούν εξαρχής. 

• Η δήλωση αποθηκεύεται σε πρόχειρη μορφή ακόμη και αν δεν έχουν συμπληρωθεί τα 

υποχρεωτικά πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου * 

• Στα αναλυτικά στοιχεία της αίτησης υπάρχουν τα αγροτεμάχια, Ζωικές εκμεταλλεύσεις, 

Σταβλικές εγκαταστάσεις τα οποία δεν μπορούν να εκτυπωθούν Προς χρήση από τον 

καταχωρητή ή τον παραγωγό όπως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. 

• Δεν υπάρχουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία ως μενού τα οποία είχαν εσωτερικά 

υπομενού για τα κάτωθι με αναγκαίες και απόλυτα ζωτικής σημασίας δεδομένα :  

1. Συγκεντρωτικά στοιχεία 

2. Αγροτεμάχια με δηλωμένα βοσκοτόπια 

3. Φυτικό κεφάλαιο 

4. Σταβλικές εγκαταστάσεις 

5. Ζωικό κεφάλαιο 

6. ΜΜΖ Ζωικό 

7. Σύνολο δηλωμένων εκτάσεων ανά περιφέρεια 

8. Απαιτούμενες ποσότητες πιστοποιημένου σπόρου ανά καλλιέργεια 

9. Ενδεικτική τυπική απόδοση φυτικού και ζωικού κεφαλαίου 

10. Στοιχεία Ε9 – Αγροτεμάχια 

 

• Στα αγροτεμάχια ο αύξων αριθμός που δίνεται είναι εκατομμυρίου και πλέον πχ 

3.751.580 με αποτέλεσμα να έχει αχρηστευτεί η δυνατότητα συνεννόησης με τον 

παραγωγό ή τον μελετητή βάσει του ΑΑ αγροτεμαχίου το οποίο είναι μοναδικό και 

χρησιμοποιείται σε κάθε είδους αίτησης είτε διοικητική ή άλλης μορφής προς άλλες 

υπηρεσίες πχ ΔΑΟΚ 

• Δεν υπάρχει ένδειξη εγκυρότητας ΑΤΑΚ για τα ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα 

αγροτεμάχια αφού δεν υπάρχει διασύνδεση με την ΑΑΔΕ 



• Δεν υπάρχει πίνακας με τα ιδιόκτητα τεμάχια του παραγωγού από ΑΑΔΕ με την έκταση 

και την θέση όπως υπήρχαν στην ΕΑΕ2021 

• Το σύστημα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς λειτουργεί με ποσοστό % και όχι με στρέμματα 

όπως προβλέπεται για την ΕΑΕ2022 

• Δεν υπάρχουν φορτωμένα τα έγγραφα στην διαχείριση εγγράφων, το οποίο σημαίνει 

ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να προσκομίσουν εξαρχής όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά (ταυτότητα, πολυετή συμφωνητικά, άδειες γεώτρησης, συμβόλαια κλπ) 

με ανυπολόγιστη την χρονική επιβάρυνση και του όγκου δουλειάς ανά αίτηση. 

• Τα έγγραφα έχουν αποσυνδεθεί από την ΕΑΕ2022 που ήταν συνδεδεμένα αφού δεν 

υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα στο σύστημα 

• Η εφαρμογή δεν φορτώνει τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό απόθεμα 

του 2021 

• Η εφαρμογή φορτώνει τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης για τους παραγωγούς που τα 

απέκτησαν πριν από το 2021 με λάθος μοναδιαίες αξίες και όχι αυτές που προκύπτουν 

από τον προσδιορισμό του Δεκεμβρίου 2021 με αποτέλεσμα να ενημερώνουμε με 

λάθος στοιχεία τους δικαιούχους 

• Ο υπολογισμός για την εισφορά του ΕΛΓΑ είναι λάθος δεν έχει ενημερωθεί με τις 

σωστές τιμές ανά καλλιέργεια και περιοχή. 

 

Λειτουργία του χάρτη στην ΕΑΕ2022 : 

• Δεν έχουν φορτωθεί δεκάδες χιλιάδες αγροτεμάχια λόγω της αδυναμίας φόρτωσης των 

αντίστοιχων ΕΑΕ στο σύνολό τους από την ΕΑΕ2021 με αποτέλεσμα να πρέπει να 

σχεδιαστούν εξαρχής όλα αυτά τα αγροτεμάχια 

• Δεν έχουν φορτωθεί τα απαραίτητα Layer τα οποία υπήρχαν στις προηγούμενες ΕΑΕ 

όπως τεχνικά δελτία αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων, περιοχή Natura, περιοχές 

κακής χημικής σύστασης, Εποικισμός κλπ 

• Ο χάρτης αλλάζει εικόνα ανάλογα με το επίπεδο Zoom που βρισκόμαστε από θεάσεις 

κτηματολογίου σε θεάσεις στο Google maps με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορετική 

απεικόνιση η οποία επηρεάζει τον τρόπο της σχεδίασης 

• Δεν υπάρχουν επαρκή εργαλεία για την σχεδίαση και διόρθωση των τεμαχίων 

• Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την σχεδίαση των περιοχών EFA 

• Δεν υπάρχει μεταφορά των σχεδιασμένων Μητρικών και αγρών EFA από το 2021 

• Πολλά από τα Layer που έχουν φορτωθεί στα θεματικά επίπεδα δεν έχουν πραγματικά 

φορτωμένο επίπεδο μέχρι στιγμής αλλά υπάρχουν σε θεωρητικό επίπεδο χωρίς να 

παράγουν αποτέλεσμα  



• Στην φόρτωση κάποιων από τα Layer που λειτουργούν πχ αυτό με τις περιφέρειες 

δικαιωμάτων, ο χάρτης ανταποκρίνεται με τρομερά αργή φόρτωση της εικόνας μόλις 

ενεργοποιείται το συγκεκριμένο Layer. 

• Το πλήκτρο επιλογής τεμαχίου λειτουργεί αποκλειστικά για μεμονωμένα αγροτεμάχια 

και όχι για μία περιοχή της επιλογής μας και μας ενημερώνει με ελάχιστες 

πληροφορίες (5-6 παραμέτρους) χωρίς να μας δίνετε ούτε καν ο ΑΦΜ του παραγωγού, 

η καλλιέργεια, συνιδιοκτησία, ποσοστό συνιδιοκτησίας κλπ  σε αντίθεση με την 

προηγούμενη εφαρμογή που είχε πλήρη εικόνα του τεμαχίου και των λεπτομερειών με 

πάνω από 25 παραμέτρους για κάθε τεμάχιο. 

• Δεν υπάρχουν κόμβοι και δυνατότητες προσκόλλησης με επιλογή ανοχής και είδους 

προσκόλλησης όπως υπήρχαν στο παρελθόν 

• Το σύστημα δεν εμφανίζει τις επικαλύψεις που υπάρχουν ανά τεμάχιο στον χάρτη αλλά 

ούτε συγκεντρωτικά την επιλεξιμότητα των τεμαχίων του παραγωγού. 

• Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής δυνατότητα χρήσης αρχείων Dxf   

• Δεν λειτουργεί το SQL Builder το οποίο αναζητά μόνο τεμάχια από την ΕΑΕ του 

παραγωγού στην οποία εργαζόμαστε (συνεπώς και δεν χρησιμεύει πουθενά). To SQL 

Builder είναι βασικό εργαλείο για την αναζήτηση δεδομένων και τεμαχίων εντός του 

νομού δραστηριότητας του κάθε ΚΥΔ χωρίς το οποίο ο χρόνος αναζήτησης μπορεί να 

είναι σημαντικά μεγάλος έως και ακατόρθωτο να εντοπιστεί. 

 

Οριστικοποίηση της αίτησης : 

• Η δήλωση δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί από τα ΚΥΔ αλλά μόνο από Online χρήστες οι 

οποίοι κάνουν μόνοι τους την δήλωση. 

• Οι δηλώσεις που οριστικοποιήθηκαν ως Online δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν σε 

πρόχειρη μορφή 

• Οι δηλώσεις των παραγωγών μπορούν να επεξεργαστούν ανά πάσα στιγμή από 

οποιονδήποτε με είσοδο ως Online χρήστης και να τροποποιήσει την δήλωση που έχει 

υποβάλει ένα ΚΥΔ χωρίς να μπορεί να εντοπιστεί αν και ποιος έχει προβεί σε αυτή την 

ενέργεια.  

• Το σύστημα δεν έχει υπογραφή για τον δικαιούχο σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η 

σύμβαση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

 

Static ip : 

• Η υποβολή των δηλώσεων δεν ακολουθεί τον περιορισμό της Static Ip για τα ΚΥΔ όπως 

προβλέπει η διαδικασία πιστοποίησης. 

 



Help Desk του ΟΠΕΚΕΠΕ : 

• Η υπηρεσία HelpDesk του οργανισμού η οποία καλείται να συνδράμει και να λύσει όλα 

τα προβλήματα των ΚΥΔ και των αγροτών δεν φαίνεται να έχει στελεχωθεί μέχρι 

στιγμής, δεν έχει απαντήσεις για τίποτα, είναι αναρμόδιο για να δώσει λύσεις στα 

προβλήματα που θέτουν όσοι καλούν και αφορούν την μη λειτουργικότητα της 

εφαρμογής για την ΕΑΕ2022, χρειάζεται τύχη για να απαντήσει κάποιος και κοστίζει 

υπέρογκα ποσά για όσους καλούν ακόμη και στην αναμονή χωρίς να μπορούν να 

βρουν εν τέλει απαντήσεις ή λύσεις. 

 

Διασταυρωτικοί έλεγχοι : 

• Δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής λόγω της αλλαγής στην εξατομικευμένη πρόσβαση για 

την αίτηση του κάθε παραγωγού, πως θα λαμβάνουμε διασταυρωτικούς ελέγχους, 

κάθε πότε και με ποιο τρόπο θα γίνονται οι διορθώσεις λόγω της εξατομικευμένης 

πρόσβασης. 

Λήψη Αίτησης (JSON, XML, YAML): 

• Όταν κάνουμε εξαγωγή της δήλωσης στην συγκεκριμένη μορφή λείπουν αρκετά 

στοιχεία, απόρροια των ελλείψεων που παρουσιάζει η αίτηση αλλά και στην 

αποτύπωση των αγροτεμαχίων λείπει εντελώς η γεωχωρική πληροφορία. 

 

Λειτουργικότητα του ΚΥΔ 

Το ΚΥΔ δεν μπορεί να είναι λειτουργικό όταν έχουν καταργηθεί όλες οι παράμετροι και τα 

εργαλεία τα οποία δημιουργούσαν ένα ενιαίο πλαίσιο δράσης και ελέγχου πάνω στο 

πελατολόγιο του κάθε ΚΥΔ. Δεν μπορεί να γίνει καμία ομαδοποίηση στο πελατολόγιο, στις 

καλλιέργειες, στα προγράμματα κλπ προκειμένου να προβεί σε ομαδοποιημένες δράσεις 

ανάλογα με την αναγκαιότητα που προκύπτει διαρκώς όταν για παράδειγμα θα τρέχουν 

πληρωμές, θα πρέπει να γίνουν αιτήσεις Covid για συγκεκριμένες καλλιέργειες και 

παραγωγούς κοκ. Ο ρόλος των ΚΥΔ υποβαθμίζεται, το ΣΔΕΠΥΑΠ δεν ανταποκρίνεται στα νέα 

δεδομένα που τις τελευταίες μέρες δημιούργησαν ένα τεράστιο κενό, αφαιρέθηκαν τα πάντα 

από την ΕΑΕ τα οποία είναι εργαλεία που χρησιμοποιούσαμε από το 2014, με σκοπό να 

δημιουργηθεί η απόλυτη ανάγκη στα ΚΥΔ να αγοράσουν δήθεν προαιρετικές υπηρεσίες για να 

μπορούν να έχουν τα αυτονόητα ενώ η ασφάλεια των δεδομένων των δικαιούχων είναι έρμαιο 

μίας κακής και διάτρητης εφαρμογής. 

Είμαστε μόλις 10 ημέρες προ τις 15 Μαΐου που αποτελούσε κάποτε την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των ΕΑΕ. Ο Αγροτικός Κόσμος τα προηγούμενα έτη και μέσω της 

συγκεκριμένης διαδικασίας λάμβανε την Κάρτα του Αγρότη, τα Καλλιεργητικά του ΑΔΑ, κάτι 

που σήμερα και σύμφωνα με όσα σας αναλύσαμε είναι ανέφικτα. Παρακαλούμε όπως 

επιληφθείτε άμεσα πριν να είναι πολύ αργά για όλους μας. 

 


