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Το μεγάλο ταξίδι των αγροτών μέσα στην αβεβαιότητα 

 

Να μιλάμε καθαρά. Η διάθεση της εφαρμογής της ΕΑΕ από την πλατφόρμα του gov.gr, από τεχνικής 

άποψης, προϋποθέτει απλώς τη μεταφορά της εφαρμογής στην πλατφόρμα cloud Microsoft Azure. Οι 

εφαρμογές που φιλοξενεί, μπορεί να  έχουν αναπτυχθεί με σύγχρονες ή λιγότερο σύγχρονες τεχνολογίες. 

Η ποιότητα των εφαρμογών εξαρτάται αποκλειστικά από τη γνώση του φυσικού αντικειμένου του ΟΣΔΕ, 

την εμπειρία των στελεχών του κάθε  φορέα,  που έχει αναπτύξει τις εφαρμογές. Μπορεί κανείς να βρει 

τόσο καλής ποιότητας όσο και ποιοτικά αδύναμες εφαρμογές που έχουν μεταφερθεί. Όσον αφορά την 

ασφάλεια του συστήματος, εξαρτάται από την αρχιτεκτονική του συστήματος, την καλή αξιοποίηση των 

εργαλείων ασφάλειας και την εφαρμογή αρχών και τεχνικών ασφαλούς ανάπτυξης λογισμικού. 

Αναφορικά με τη μεταφορά των δεδομένων, τα δεδομένα της ΕΑΕ είναι και ήταν πάντα στην κυριότητα το 

ΟΠΕΚΕΠΕ και μπορούν να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε cloud περιβάλλον.  Συνοψίζοντας, η ποιότητα, η 

αποδοτικότητα και η ασφάλεια των εφαρμογών εξαρτάται από το σχεδιασμό των εφαρμογών, την 

αρχιτεκτονική, τις ρυθμίσεις του συστήματος,  τις αρχές, τις τεχνικές που ακολουθήθηκαν κατά την 

ανάπτυξη των εφαρμογών.  

 

Τι διαπιστώνουμε. Λάθη, αστοχίες και αμέτρητα λειτουργικά προβλήματα καθυστερούν την 

οριστικοποίηση των δηλώσεων ΟΣΔΕ στη νέα πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που, κάθε μέρα που περνά, 

αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων. Με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των 

αιτήσεων ενίσχυσης 2022 των αγροτών να μεταφέρεται από τις 15 Μαΐου στις 30 Ιουνίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ 

ποντάρει στην παράταση προκειμένου να δώσει λύση στα συνεχόμενα και συνεχιζόμενα προβλήματα του 

νέου συστήματος ΟΣΔΕ, το οποίο… τρέχει καταϊδρωμένο να πετύχει το 70% της επιχειρησιακής του 

λειτουργίας. Εντωμεταξύ, και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι τα διάφορα τεχνικά σφάλματα λύθηκαν, οι 

δηλώσεις της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα και η 

αγωνία των παραγωγών έχει κορυφωθεί. 

 

Τι σημαίνουν, όμως, όλες αυτές οι αστοχίες και οι καθυστερήσεις;  

 

1. Ότι η διαδικασία καταγραφής και ελέγχων των δηλώσεων, είναι σαφέστατα πιο περίπλοκη και 

πιο απαιτητική απ’ ότι διατείνεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.  

 

2. Ότι η εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας των δικαιούχων αγροτών για την βασική ενίσχυση, 

θα είναι χρονοβόρα και δύσκολη υπόθεση.  

 

3. Ότι, τελικά, η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης που αναμένεται να γίνει τον Οκτώβριο, 

προφανώς θα πάει πίσω χρονικά και σίγουρα θα έχει πολλά λάθη.  

 

4. Το τέλος Ιουνίου δεν είναι μακριά. Ο χρόνος έχει ήδη αρχίσει να μετράει αντίστροφα. Τόσο για 

την ολοκλήρωση των δηλώσεων όσο και για τη στιγμή που οι υπεύθυνοι θα χρειαστεί να 

λογοδοτήσουν για το χάος δημιούργησαν.  

 

Συντασσόμαστε με την αγανάκτηση που εξέφρασαν με επιστολή τους 283 ΚΥΔ της χώρας που υπέβαλλαν 
422.056 δηλώσεις αγροτών το 2021. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Οργανισμού που στις 21 Μαΐου 
το έργου του ΟΣΔΕ δεν είναι σε πλήρη εξέλιξη, ελάχιστες δηλώσεις έχουν υποβληθεί, τα χρονικά 



 

περιθώρια είναι στενά με το κίνδυνο της μη έγκυρης και έγκαιρης πληρωμής των παραγωγών να είναι προ 
των πυλών.  

Απευθύνουμε έκκληση στον Πρωθυπουργό να μεσολαβήσει άμεσα προτού η χώρα εκτεθεί ανεπανόρθωτα 
και ενδεχομένως αντιμετωπίσει και το φάσμα προστίμων μια κατάσταση που αφήσαμε πίσω αρκετά 
χρόνια πριν.  

Είναι σημαντικό τις δύσκολες στιγμές που διανύουμε, οι αποφάσεις για την κατανομή κοινοτικών 
κονδυλίων να διέπονται από διαφάνεια, εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα και να αφήσουμε πίσω όσα 
και όσους προσπαθούν να πλήξουν την αξιοπιστία υποδομών όπως το gov.gr ή επιχειρούν να 
πειραματιστούν στις πλάτες των Ελλήνων παραγωγών με κοινοτικά χρήματα. Απαιτείται σοβαρότητα, 
επιστημοσύνη, σεβασμός στα έμπειρα στελέχη Οργανισμών, αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών και 
αποτελεσματικών λύσεων.  
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