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Αγαπητή Mariann,

Είναι βέβαιο ότι η ορθή εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου στη χώρα μου, το οποίο αποτελεί και την «καρδιά» του όλου
εγχειρήματος, είναι θέμα ύψιστης σημασίας για την έγκαιρη υλοποίηση των
αποφάσεών μας σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Αντιλαμβάνομαι,
επομένως, και το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενημερωθεί
λεπτομερώς

για

την

κατάσταση

και

τα

ενδεχόμενα

προβλήματα

που

αντιμετωπίζουμε.

Όπως σε κάθε Κράτος Μέλος, έτσι και στη χώρα μας η εφαρμογή του Ο.Σ.Δ.Ε.
που περιλαμβάνει τους γνωστούς τομείς, χρησιμοποιεί ως βάση την αίτηση του
παραγωγού

καθώς

αλφαριθμητικών

και

και

ένα σύστημα

χαρτογραφικών

μηχανογραφικής

στοιχείων

της

καταγραφής

των

εκμετάλλευσης

του

αιτούντος.

Η εφαρμογή του Ο.Σ.Δ.Ε. λειτουργεί αποκεντρωμένα σε επίπεδο νομού. Ο
συντονισμός έχει ανατεθεί στον Οργανισμό Πληρωμών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο
οποίος, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου μας
αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες σε επίπεδο νομού, μετά από καταγραφή
επεξεργασία

και

όλων των δεδομένων των αιτήσεων και την ολοκλήρωση των

προβλεπομένων ελέγχων, τόσο διοικητικών όσο και επιτόπιων, προβαίνει στην
καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους παραγωγούς.

Η Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συντονίζει την όλη

διαδικασία

διεξαγωγής του έργου συμπλήρωσης και παραλαβής των αιτήσεων, και εκδίδει
αντίστοιχες οδηγίες και εγχειρίδια διαδικασιών αναφορικά με την εφαρμογή του
Ο.Σ.Δ.Ε. Παράλληλα, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους
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φορείς

ε σκοπό

την έγκυρη

και έγκαιρη

ενη έρωση

καθώς

και

την

αντι ετώπιση ενδεχό ενων προβλη άτων.

Τα περιφερειακά Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι επιφορτισ ένα

ε την

εποπτεία του ελεγκτικού έργου που πραγ ατοποιείται σε επίπεδο νο ού.
Παρακολουθούν δε τους επι έρους πιστοποιη ένους φορείς (Ε.Α.Σ.),

ε σκοπό

την διασφάλιση της κανονικότητας και της νο ι ότητας των πληρω ών για τη
διασφάλιση των πόρων του Τα είου.

Όπως γνωρίζετε, το ΟΣ Ε περιλα βάνει:
α. Μηχανογραφη ένη βάση δεδο ένων.
β. Σύστη α αναγνώρισης των αγροτε αχίων.
γ. Σύστη α αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων.
δ. Αιτήσεις ενίσχυσης.
ε. Ολοκληρω ένο σύστη α ελέγχου.

εν εισέρχο αι, ασφαλώς, στις τεχνικές λεπτο έρειες του συστή ατος που,
νο ίζω,

πορούν να αναπτυχθούν από τους ε πειρογνώ ονές

επιτόπου επίσκεψη

ας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλω

ένα σαφές χρονοδιάγρα

ας στην

όνο να βεβαιώσω ότι υπάρχει

α εργασιών και διαδικασιών προκει ένου το όλο

σύστη α να είναι έτοι ο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναθεωρη ένης
ΚΑΠ από 1.1.2005 (επί παραδείγ ατι, για την εφαρ ογή της πολλαπλής
συ

όρφωσης και της διαφοροποίησης)

εφαρ ογή της αποδέσ ευσης σύ φωνα

ε τϊς επιλογές του προτύπου που θα

ακολουθήσου ε για κάθε το έα παραγωγής.

Ευχαριστώ.
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και από την 1.1.2006, για την

INTEGRATED ADMINISTRATION AND CONTROL SYSTEM
It is certain that the correct application of the Integrated Administration and Control
System in my country, which constitutes the "heart" of the whole project, is an issue
of great importance for the timely realization of our decisions regarding the CAP
reform. I understand, therefore, the interest expressed by the European Commission to
be informed in detail on the situation and the possible problems that we face.
In our country, as in every member state, the implementation of the integrated system
uses as base the farmer's application as well as a computerized registration system of
alphanumeratic and cartographic data of the applier's holding.
The application of the integrated system functions in a decentralized manner and on a
regional level. The Payment Agency (OPEKEPE) is charged with the task of
coordination and in cooperation with the competent services of the Ministry for Rural
Development and Food and the competent services on regional level, after the
registration and process of the applications' data and the completion of the
provisioned controls - administrative and on-farm - will proceed to the payments of
the eligible farmers.
The Central Service of the Payment Agency (OPEKEPE) coordinates the whole
process and issues directives and procedure manuals regarding the application of the
integrated system, while it is in contact communication with the authorities involved
in order to provide valid and timely information and to face any possible problems.
The regional offices of OPEKEPE are charged with the supervision of the control that
takes place on a regional level regarding the correct application of the integrated
system and at the same time with the surveillance of the other certified agencies, in
order to secure the normality and the lawfulness of the payments.
The integrated system includes:
a.
b.
c.
d.
e.

a computerized data base
an identification system for agricultural parcels
a system for the identification and registration of animals
aid~ applications
integrated control system

I will not enter into technical details of the system, which, I believe, can be developed
by our experts during our visit to the OPEKEPE premises. I would just like to inform
you that there is a clear work and procedure time schedule, so that the system is ready
to respond to the reformed CAP's demands from January 1st 2005 (for example, the
implementation of cross compliance and modulation) and from January 1st 2006 for
the implementation of the decoupled payments, according to our decisions per
production sector.

