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1. Είσοδος στο σύστημα 

 Άνοιξε τον φυλλομετρητή (browser) π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome κλπ και πήγαινε στο 
https://www.eas.capo.gov.cy  

 Θα ανοίξει η οθόνη όπως φαίνεται πιο κάτω 

 Γράψε τον κωδικό χρήστη (username) και το σύνθημά (password) και πάτησε Εισαγωγή στο 
σύστημα. 

 

 
 
Ξέχασες τον κωδικό σου 
 
Αν ξέχασες τον κωδικό πρόσβασης (password) σου, πάτησε την επιλογή Ξεχάσατε τον κωδικό σας; 
(εμφανίζεται στη σελίδα Εισαγωγή στο Σύστημα, κάτω από τα πεδία Κωδικός Χρήστη και Σύνθημα) και θα 
μεταφερθείς στην πιο κάτω οθόνη. Συμπλήρωσε τον κωδικό χρήστη και κάνε κλικ στο κουμπί Αποστολή 
Συνθήματος όπως φαίνεται πιο κάτω. Θα λάβεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ένα καινούργιο 
κωδικό εισόδου.  
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2. Αρχική Σελίδα 

Όταν κάνεις επιτυχημένη είσοδο στο σύστημα θα εμφανιστεί η Αρχική Σελίδα Αιτητή. 
 

 

 

3. Ανακοινώσεις 

Η ενότητα Ανακοινώσεις εμφανίζεται στην Αρχική Σελίδα Αιτητή και περιέχει πληροφορίες που ο ΚΟΑΠ 
θέλει να μεταφέρει στους αιτητές. Ο αιτητής προτρέπεται να τις μελετήσει και να προβεί, αν χρειάζεται, σε 
ενέργειες.  
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4. Προσωπικά Στοιχεία 

Στην ενότητα Προσωπικά Στοιχεία μπορείς να προβείς σε ενημέρωση των προσωπικών σου στοιχείων ή 
σε αλλαγή του Συνθήματος (Password) σου. 
 

 

 

4.1. Προσωπικά Στοιχεία 

Η λειτουργία αυτή σου επιτρέπει να δεις και να τροποποιήσεις τα προσωπικά σου στοιχεία. 
 

 
 
Το σύστημα δεν επιτρέπει την αλλαγή του Αριθμού Αιτητή, Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας, 
Ονοματεπώνυμου, Ημερομηνίας Γέννησης και στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN). Για να 
τροποποιηθούν πρέπει να αποταθείς σε Επαρχιακό Γραφείο του ΚΟΑΠ. 
 
Ενεργός Γεωργός 
 
Ανοίγει η πιο κάτω οθόνη στην οποία καλείστε να επιλέξετε εαν διαχειρίζεστε κάτι από τα αναφερόμενα: 
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν στα προσωπικά στοιχεία δεν θα καταγραφούν εκτός και αν 
πατηθεί το κουμπί Αποθήκευση 

 

4.2. Αλλαγή συνθήματος 

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να αλλάξεις το σύνθημα που χρησιμοποιείς για πρόσβαση στο σύστημα. Στο 
πεδίο Παλιό Σύνθημα εισάγεις το υφιστάμενο σύνθημα (password), στο πεδίο Νέο Σύνθημα εισάγεις το 
νέο σύνθημα (password). Στο πεδίο Επιβεβαίωση Νέου Συνθήματος εισάγεις ξανά το νέο σύνθημα 
(password) που θέλεις να χρησιμοποιείς από τώρα και στο εξής. Πάτα το κουμπί Αποθήκευση Αλλαγών 
για ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
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5. Διαχείριση Αιτήσεων 

Η ενότητα Διαχείριση Αιτήσεων σου δίνει πρόσβαση στις πιο κάτω λειτουργίες. 
 

 

 

5.1. Επαρχιακό Γραφείο 

Επιλέγοντας Επαρχιακό Γραφείο μπορείς να αλλάξεις το επαρχιακό γραφείο στο οποίο επιθυμείς να 
ταχυδρομήσεις ή να παραδώσεις τα επισυναπτόμενα έγγραφα που τυχόν να χρειάζεται να υποβληθούν, 
ώστε η αίτησή σου να θεωρείται ολοκληρωμένη. Αυτό είναι το γραφείο που θα επεξεργαστεί την αίτηση 
σου.  
 
Μετά την επιλογή σου από την λίστα, πάτα το κουμπί Αποθήκευση. 
 

 

 

5.2. Ανανέωση Μητρώου Γεωργικής Γης 

Η λειτουργία Ανανέωση Μητρώου Γεωργικής Γης ενεργοποιείται μόνο εντός των χρονικών περιόδων 
που καθορίζονται από τον ΚΟΑΠ για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Προς διευκόλυνση της ορθότερης 
συμπλήρωσης της αίτησης από το 2013 και μετά ο ΚΟΑΠ έχει καταρτίσει Μητρώο Γεωργικής Γης και το 
έχει ενημερώσει βάσει των δεδομένων που περιλαμβάνονταν στην αίτηση για το προηγούμενο έτος, όπως 
αυτά είχαν διαμορφωθεί μετά από τη διενέργεια σχετικών ελέγχων.  
 
Πρέπει να ελέγξεις τις πληροφορίες που βρίσκονται στο Μητρώο Γεωργικής Γης και να τις ανανεώσεις, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που προτίθεσαι να δηλώσεις στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων. Ο 
ΚΟΑΠ θα διενεργήσει προκαταρκτικούς ελέγχους στα δεδομένα του Μητρώου Γεωργικής Γης και θα 
ενημερωθείς, μέσω του συστήματος, για πιθανά προβλήματα και υπερδηλώσεις. Αυτή η πληροφόρηση 
δυνατόν να σε βοηθήσει στην ορθότερη υποβολή της αίτησης σου.  
 
Υπογραμμίζεται ότι η διαφοροποίηση από μέρους σου των δεδομένων που θα παρουσιάζονται στο 
Μητρώο Γεωργικής Γης δεν ισοδυναμεί με υποβολή της αίτησης και προς τούτο θα πρέπει να εισέλθεις και 
πάλι στο σύστημα στις σωστές χρονικές περιόδους για να υποβάλεις την αίτηση (βλέπε επόμενη ενότητα). 
 
Στην ενότητα 5.4 Λειτουργίες σε επίπεδο τεμαχίου του παρόντος οδηγού, μπορείς να βρεις οδηγίες 
χρήσης των λειτουργιών για ανανέωση του Μητρώου. 

 

5.3. Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 

Η επιλογή Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων ενεργοποιείται μόνο εντός των χρονικών περιόδων που 
καθορίζονται από τον ΚΟΑΠ για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Τα τεμάχια που εμφανίζονται στην οθόνη της 
υποβολής αίτησης, είναι τα τεμάχια που έχουν προκύψει από τη συμπλήρωση του Μητρώου Γεωργικής 
Γης και τους προκαταρκτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν από τον ΚΟΑΠ. 
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Στην ενότητα 5.4 Λειτουργίες σε επίπεδο τεμαχίου του παρόντος οδηγού, μπορείς να βρεις οδηγίες 
χρήσης των λειτουργιών για υποβολή της αίτησης. 

 

5.4. Λειτουργίες Ανανέωσης ΜΓΓ και Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 

Τόσο για το 5.2 Ανανέωση του Μητρώου Γεωργικής Γης, όσο και για το 5.3 Ενιαίας Αίτησης 
Εκταρικών Επιδοτήσεων οι λειτουργίες είναι οι ίδιες και περιγράφονται στην ενότητα 5.4. 

 

Α) Υφιστάμενα Τεμάχια Μητρώου (ή Αίτησης) 

 
 
Εύρεση 
 
Μπορείς να αναζητήσεις συγκεκριμένο τεμάχιο στην αίτηση σου πληκτρολογώντας στο πεδίο Εύρεση 
οποιαδήποτε τιμή (ή μέρος της) από τα πεδία της αίτησης όπως Αριθμό Τεμαχίου, Τοποθεσία, Κοινότητα, 
Καλλιέργεια κ.ο.κ. και πατώντας το κουμπί Εύρεση. 
 
Αλλαγή Στοιχείων Τεμαχίου 
 

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  στη γραμμή του τεμαχίου που θέλεις να τροποποιήσεις εμφανίζεται η 
οθόνη Τροποποίηση Τεμαχίου η οποία αποτελείται από δύο υπο-οθόνες Χάρτης και Πληροφορίες 

Τεμαχίου. Μπορείς να μεγαλώσεις την οθόνη πατώντας  και να την κλείσεις πατώντας . 
 

 
 
 
Στην υπο-οθόνη "Πληροφορίες Τεμαχίου" μπορείς να προβείς σε αλλαγές στα αλφαριθμητικά στοιχεία του 
τεμαχίου, όπως την αιτούμενη έκταση, το είδος καλλιέργειας, τον αριθμό δέντρων και τη συμμετοχή του 
τεμαχίου στο ΣΕΕ. Κατά την αποθήκευση θα εκτελεστούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και αν χρειαστεί θα 
εμφανιστούν τα κατάλληλα προειδοποιητικά ή απαγορευτικά μηνύματα. 
 
Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα πλοήγησης στο Πρώτο, Προηγούμενο, Επόμενο ή Τελευταίο 
τεμάχιο της αίτησης.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αλλαγές στα στοιχεία ενός τεμαχίου ΔΕΝ καταγράφονται αν ο αιτητής επιλέξει ένα από τα 
ακόλουθα κουμπιά:  
Ακύρωση, Πρώτο, Προηγούμενο, Επόμενο ή Τελευταίο.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αλλαγές στα στοιχεία ενός τεμαχίου καταγράφονται μόνο αν ο αιτητής επιλέξει ένα από τα 
ακόλουθα κουμπιά:  
Αποθήκευση, Αποθήκευση & Πρώτο, Αποθήκευση & Προηγούμενο, Αποθήκευση & Επόμενο, 
Αποθήκευση & Τελευταίο 
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Η υπο-οθόνη "Χάρτης" είναι ένα εύκολο στη χρήση εν τούτοις ισχυρό και διαισθητικό περιβάλλον 
παρουσίασης γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων, το οποίο παρέχει ένα σαφές και αποδοτικό 
γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη (αιτητή) για μέτρηση αγροτεμαχίου και υπόδειξη καλλιεργειών μέσω 
σκαριφημάτων. 
 
Διαγραφή Τεμαχίου 
 

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης πριν την οριστική διαγραφή του 
τεμαχίου.  
 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν στο μήνυμα αυτό πατήσετε ΝΑΙ τότε το τεμάχιο θα διαγραφεί και δεν υπάρχει δυνατότητα 
επαναφοράς του παρά μόνο με την προσθήκη του ως νέου. Αν πατήσετε ΟΧΙ τότε ακυρώνεται η διαγραφή. 
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Β) Προσθήκη νέων τεμαχίων 

 
 
Κάνοντας κλικ στο Προσθήκη νέου τεμαχίου εμφανίζεται η οθόνη Προσθήκη Τεμαχίου η οποία είναι 
όμοια με την οθόνη Τροποποίηση Τεμαχίου και αποτελείται από δύο υπο-οθόνες Χάρτης και 
Πληροφορίες Τεμαχίου.  
 
Στην υπο-οθόνη "Πληροφορίες Τεμαχίου" πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία τα οποία 
εμφανίζονται με αστεράκι (*). Αν κάποιο υποχρεωτικό πεδίο δεν συμπληρωθεί τότε κατά την αποθήκευση 
θα εμφανιστεί δίπλα από κάθε μη συμπληρωμένο υποχρεωτικό πεδίο το αντίστοιχο απαγορευτικό μήνυμα. 
Αφού συμπληρώσεις όλα τα απαραίτητα πεδία και επιλογές, πατάς Αποθήκευση για να ολοκληρωθεί η 
προσθήκη του τεμαχίου. Τα προειδοποιητικά μηνύματα εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Μπορείς να 
προχωρήσεις σε αποθήκευση πατώντας για δεύτερη φορά το κουμπί Αποθήκευση. 
 
Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα πλοήγησης στο Πρώτο, Προηγούμενο, Επόμενο ή Τελευταίο 
τεμάχιο της αίτησης.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αλλαγές στα στοιχεία ενός τεμαχίου ΔΕΝ καταγράφονται αν ο αιτητής επιλέξει ένα από τα 
ακόλουθα κουμπιά:  
Ακύρωση, Πρώτο, Προηγούμενο, Επόμενο ή Τελευταίο.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αλλαγές στα στοιχεία ενός τεμαχίου καταγράφονται μόνο αν ο αιτητής επιλέξει ένα από τα 
ακόλουθα κουμπιά:  
Αποθήκευση, Αποθήκευση & Πρώτο, Αποθήκευση & Προηγούμενο, Αποθήκευση & Επόμενο, 
Αποθήκευση & Τελευταίο 

 

Γ) Δήλωση Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 

 
 
Εάν είσαι κάτοχος κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και έχεις τεμάχια με καλλιέργεια Βοσκότοπος, οφείλεις 
να δηλώσεις εδώ τις κτηνοτροφικές σου εκμεταλλεύσεις. Πληκτρολόγησε τους κωδικούς των 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σου στα πεδία που προφέρονται (CYS για αιγοπρόβατα και CYB για 
βοοειδή) και πάτησε Αποθήκευση Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων. 
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Δ) Καθεστώς Πράσινης Ενίσχυσης 

 
 
 
Εάν έχεις αιτούμενη αρόσιμη γη μεγαλύτερη των 100 δεκαρίων τότε πρέπει να τηρείς τους κανόνες της 
Πράσινης Ενίσχυσης. Εάν όχι, τότε δεν χρειάζεται να προβείς σε κάποια ενέργεια. Συγκεκριμένα: 
 

Δ1) Επέλεξε  εάν δεν επιθυμείς να εξαιρεθούν οι βιολογικές μονάδες της εκμετάλλευσης σου από την 
τήρηση των πρακτικών της Πράσινης Ενίσχυσης. 
 
Δ2) Πάτησε το κουμπί Έλεγχος για Πρασίνισμα για να εμφανιστεί κατάσταση με την οποία μπορείς να 
ελέγξεις κατά πόσο πρέπει να τηρήσεις συγκεκριμένες πρακτικές και εάν πρέπει, κατά πόσο τις τηρείς με 
βάση τα αιτούμενα σου τεμάχια. 
 
Δ3) Εάν στα αιτούμενα σου τεμάχια συμπεριλαμβάνονται εκτάσεις που είναι Περιοχές Οικολογικής 
Εστίασης, τότε το σύστημα αυτόματα θα εμφανίσει τα συγκεκριμένα τεμάχια εδώ. Αν επιθυμείς να 

αφαιρέσεις κάποιες από αυτές, αφαιρέστε το  από την πρώτη στήλη και ακολούθως πάτα το κουμπί 
Επιβεβαίωση ΠΟΕ. 

 

Ε) Καθεστώς Ειδικής Στήριξης των Εσπεριδοειδών της Νεκρής Ζώνης 

 
 

Επέλεξε  εάν θα αιτηθείς συμμετοχή στην Εκταρική Επιδότηση Εσπεριδοειδών σε Κοινότητες που 
Επηρεάζονται από την Νεκρή Ζώνη. 

 

Στ) Καθεστώς Ενίσχυσης για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας 

 
 

Επέλεξε  εάν θα αιτηθείς συμμετοχή στο Καθεστώς Ενίσχυσης για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας. 

 

Ζ) Συμμετοχή στο Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 
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Επέλεξε  εάν θα αιτηθείς επιδότηση από το Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-20. 

 

Η) Συμμετοχή στα Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 

 
 
Για να συμμετέχεις στα Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, πάτησε το κουμπί Συμμετοχή σε 
Μέτρα. Θα εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη: 
 

 
 
Στην Επιλογή Μέτρου επέλεξε από τη λίστα των Μέτρων αυτό που θέλεις να αιτηθείς: 
 

 
 
Το σύστημα αυτόματα θα εμφανίσει μόνο τα αιτούμενα τεμάχια που μπορούν να συμμετέχουν στο Μέτρο 
που επέλεξες, καθώς επίσης και τα απαιτούμενα για το συγκεκριμένο Μέτρο επισυναπτόμενα έγγραφα / 

πιστοποιητικά / έντυπα. Από αυτά, επέλεξε  σε όσα επιθυμείς να συμπεριλάβεις στο συγκεκριμένο 
Μέτρο. Καθώς επιλέγεις, το σύστημα υπολογίζει αυτόματα την Συνολική Επιλεγμένη Έκταση και σου την 
εμφανίζει. Μόλις ολοκληρώσεις την επιλογή σου, πάτησε το κουμπί Αποθήκευση. 
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Θ) Υποβολή Μητρώου Γεωργικής Γης (ή Αίτησης) 

Για να προχωρήσει η Ανανέωση του Μητρώου ή η Υποβολή της Αίτησης πρέπει απαραίτητα να πατήσεις 
το αντίστοιχο κουμπί: 
 

 
 
ή 
 

 

 

6. Καταστάσεις 

Η ενότητα Καταστάσεις σου δίνει πρόσβαση σε αριθμό καταστάσεων που αφορούν την αίτηση σου: 
 

 
 
Σε συγκεκριμένες καταστάσεις, προσφέρεται η δυνατότητα εξαγωγής / αποθήκευσης τους σε μορφή που 
θα επιλέξετε. Συγκεκριμένα, σε αυτές εμφανίζεται η πιο κάτω μπάρα: 
 

 
 
Οι λειτουργίες που προσφέρονται είναι: 
 

 πλοήγηση στις σελίδες της κατάστασης (πρώτη, προηγούμενη, επόμενη, 
τελευταία) 

 εύρεση, εισάγεις τον όρο που θέλεις να αναζητήσεις και πατάς Find, πατάς 
Next για το επόμενο αποτέλεσμα 

 εξαγωγή / αποθήκευση της κατάστασης με μια από τις προσφερόμενες μορφές: 
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 ανανέωση της κατάστασης 

 

7. Έντυπα 

Για να δεις τα έντυπα που έχουν αναρτηθεί από τον ΚΟΑΠ, κάνε κλικ στο σχετικό σύνδεσμο: 
 

 
 
Θα εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη: 
 

 

 

8. Υποβολή Αίτησης από Σύμβουλο 

Ο Σύμβουλος χρήστης του συστήματος EAS μπαίνει στο σύστημα με τον τρόπο που περιγράφεται στην 
Ενότητα 1. Είσοδος στο σύστημα. Το σύστημα αναγνωρίζει τον χρήστη σαν Σύμβουλο και του 
παρουσιάζει το ειδικό μενού με τις λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει όπως φαίνονται πιο κάτω.  

 Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων  

 Αλλαγή Συνθήματος (password) 

 Υποβολή Αιτήσεων Εκταρικών Επιδοτήσεων 
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8.1. Αλλαγή Συνθήματος 

Όπως στην Ενότητα 4.2. Αλλαγή συνθήματος. 

 

8.2. Προσωπικά Στοιχεία 

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο Σύμβουλο να δει και να τροποποιήσει (αν το επιθυμεί) τα πιο κάτω από τα 
προσωπικά του στοιχεία: 

 Αριθμό τηλεφώνου  

 Αριθμό fax  

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) 

 Διεύθυνση 
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8.3. Υποβολή Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 

Ο Σύμβουλος καταχωρεί τον Κωδικό και Σύνθημα (password) του Αγρότη/Αιτητή που εξυπηρετεί. Όταν 
γίνει επιτυχημένη είσοδος στο σύστημα θα εμφανιστεί το μενού με τις λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει 
όπως περιγράφονται στην Ενότητα 5. Διαχείριση Αιτήσεων. 
 

 


