Αθήνα, 3 Μαΐου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιχειρησιακή Λειτουργία Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ)
Από σήμερα 3-5-2022, οι ίδιοι οι δικαιούχοι, καθώς και περισσότερα από 490 Κέντρα Υποδοχής
Δηλώσεων, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούν να προχωρήσουν
στην οριστική υποβολή των δηλώσεων των δικαιούχων στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr) για την
λήψη των άμεσων επιδοτήσεων.
Η μεταφορά της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο κυβερνητικό νέφος, πέραν από την αξιοσημείωτη
μείωση του κόστους, συνοδεύεται με μια σειρά από ενέργειες θεσμικής ενδυνάμωσης της θέσης και
του ρόλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ενόψει της εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την επόμενη
περίοδο.
Κατόπιν σχετικής συμφωνίας των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποκτά απευθείας πρόσβαση στους πλέον
πρόσφατους ορθοφωτοχάρτες του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Με αυτό τον τρόπο
διευκολύνεται τόσο η εργασία των ΚΥΔ να συλλέξουν ορθές αιτήσεις, όσο και η λειτουργία του
ΟΠΕΚΕΠΕ για την διεξαγωγή καθολικών συνεχών προληπτικών ελέγχων (οι οποίοι προβλέπονται στην
νέα ΚΑΠ) για την διασφάλιση της δίκαιης και σύννομης κατανομής των κοινοτικών πόρων.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαλειτουργεί με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να
εφαρμόσει απρόσκοπτα τους απαραίτητους ελέγχους, όπως αυτοί περιγράφονται στις σχετικές
εγκυκλίους του Οργανισμού.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αναπαράγει μια ψηφιοποιημένη γραφειοκρατία αλλά συνθέτει ένα καινοτομικό
περιβάλλον διοικητικής απλούστευσης δημιουργώντας μια ανοιχτή και βιώσιμη αγορά για την
ανάπτυξη και παροχή χρηστικών υπηρεσιών στα Κέντρα Υποστήριξης Δηλώσεων (ΚΥΔ) με ορίζοντα
επταετίας. Σε αυτό το πλαίσιο παρέχει ανοιχτή και διαφανή ασφαλή πρόσβαση σε δημόσια
δεδομένα και συστήματα που ελέγχει.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεχίσει να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις
ψηφιακού μετασχηματισμού του πρωτογενούς τομέα αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων
χρηματοδοτικών εργαλείων για να καλυφθεί το ψηφιακό χάσμα του πρωτογενούς τομέα. Σε μια
εποχή πολλαπλών κρίσεων, η στήριξη των εμπλεκομένων στους τομείς της γεωργίας και των
τροφίμων με ιδιαίτερη μέριμνα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους του τόπου αποτελεί βασική
κυβερνητική πολιτική και δέσμευση.

