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Δελτίο τύπου για τις νέες ψηφιακές διαδικτυακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των προσφερόμενων διαδικτυακών
υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, των δημόσιων και ιδιωτικών δομών
που συναλλάσσονται με τον Οργανισμό ξεκινά την παροχή πέντε(5) νέων ψηφιακών
υπηρεσιών:

- Υποβολή αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2012.
- Εκτύπωση επικυρωμένων από το ΥπΑΑΤ βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και κατά κύριο Επάγγελμα Αγρότη.
- Εκτύπωση βεβαίωσης του ποσού των αγροτικών επιδοτήσεων για το Έτος 2011.
- Εκτύπωση συνοπτικής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2011.
- Προβολή στατιστικών στοιχείων σχετικά με το φυτικό και ζωϊκό κεφάλαιο που έχει
δηλωθεί στις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2010 (τα στοιχεία δίνονται ανά
Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Καλλιέργεια, Ποικιλία, Είδος Ζώου και Επιλέξιμη
Έκταση).

Το σύνολο των υπηρεσιών παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ ( www.opekepe.g
r
) με κλειδιά
πρόσβασης ΑΦΜ και ΑΜΚΑ ή τα τέσσερα τελευταία ψηφία ΑΔΤ που έχει δηλωθεί στην
Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2010. Σύντομα, όπως θα ενημερωθείτε σχετικά, τα μόνα
κλειδιά πρόσβασης σε όλες τις ψηφιακές διαδικτυακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι
το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ.

Τονίζεται ότι το σύνολο των νέων προσφερόμενων υπηρεσιών έχει αναπτυχθεί από την
Δ/ση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οποιοδήποτε λειτουργικό πρόβλημα θα
αντιμετωπίζεται το συντομότερο δυνατό και η οποιαδήποτε πρόταση για τη βελτίωση των
προσφερόμενων υπηρεσιών ή παροχής νέων θα είναι ευπρόσδεκτη μέσω των εντύπων του
συνδέσμου http://www.opekepe.gr/entypo_erwthmata.asp .
Κλείνοντας σημειώνεται για μια ακόμη φορά ότι η καταληκτική προθεσμία λήψης κωδικού
διαδικτυακής κατάθεσης Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2012 είναι η 19/3/2012.
Σημειώνεται ότι για την φετινή χρονιά δεν θα γίνει αποστολή προ-εκτυπωμένων αιτήσεων
και καλούνται όλοι όσοι υπέβαλαν την προηγούμενη χρονιά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης
απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ να λάβουν κωδικό. Για αυτή την κατηγορία των δικαιούχων η
καταληκτική ημερομηνία λήψης κωδικού πρόσβασης και υποβολής αίτησης είναι η 30/4/2012.
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