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Σελίδα 2 

Το παρόν έγγραφο αφορά τις οδηγίες για την χρήση της 

εφαρμογής Capo Geotag Web.  

Η εφαρμογή αυτή έχει αναπτυχθεί από τον Κυπριακό 

Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και αποτελεί οδηγό 

για την λήψη και αποστολή γεωαναφερόμενων 

φωτογραφιών, από τους αιτητές του Οργανισμού, προς 

τον Οργανισμό.   

Ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών,   παρέχει την 

δυνατότητα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

υποβολής των αιτήσεων EAS στον αιτητή, να επιλέξει και 

να αποστείλει στο κινητό του τηλέφωνο, sms, με 

ηλεκτρονική διεύθυνση, για μετάβαση στο τεμάχιο που 

έχει επιλέξει. Η επιλογή αυτή φαίνεται στις πιο κάτω 

εικόνες. 

  

 

Πατώντας στο εικονίδιο εμφανίζεται το πιο κάτω 

μήνυμα. 
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Σελίδα 3 

Ακολούθως επιλέγοντας την επιλογή «Ναι», 

εμφανίζεται το πιο κάτω μήνυμα. 

 

Στα μηνύματα του τηλεφώνου σας, εμφανίζεται το πιο 

κάτω μήνυμα, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες της 

αίτησης σας, του τεμαχίου που έχετε επιλέξει, και τον 

ηλεκτρονικό σύνδεσμο για άνοιγμα της εφαρμογής 

CAPO GeotagWeb. 

 

Πριν πατήσετε στο σύνδεσμο για μετάβαση στο τεμάχιο, 

βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τα Δεδομένα 

κινητού (Mobile data), και τη Θέση (Location). 
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Σελίδα 4 

 

Πατώντας στον σύνδεσμο που εμφανίζεται στο μήνυμα 

που έχετε πάρει, εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη. 
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Σελίδα 5 

 

Πατώντας στο χώρο επισκόπησης του χάρτη, 

μεγεθύνεται ο χάρτης του τεμαχίου, όπως φαίνεται πιο 

κάτω. 
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Σελίδα 6 

Με επιλογή του πλήκτρου γεωγραφικού στίγματος, 

εμφανίζεται η αντίστοιχη θέση, η οποία ενημερώνεται 

δυναμικά, ως μπλε κουκίδα στην περιοχή του χάρτη. 
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Σελίδα 7 

Πατώντας στην επιλογή υποβάθρου, εμφανίζονται 

διαφορετικά υπόβαθρα, τα οποία βοηθούν στην 

κατατοπιστικότερη πληροφόρηση σχετικά με την 

περιοχή της τοποθεσίας. Επιλέγουμε τις Δορυφορικές 

Εικόνες. 
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Σελίδα 8 

Επιλέγοντας την πλοήγηση, παρέχεται η δυνατότητα 

καθοδήγησης από μακρινή απόσταση, για εντοπισμό 

του σημείου στάσης. Σε περίπτωση που δεν έχετε 

ενεργοποιήσει την Θέση (Location), θα εμφανιστεί το 

πιο κάτω μήνυμα.  

 

Πατώντας ΟΚ θα ενεργοποιηθεί η Θέση (Location) και 

μεταφέρεστε στην επόμενη οθόνη. 
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Σελίδα 9 

Μέσω της σελίδας του Google Map, μπορείτε να 

προσεγγίσετε το επιλεγμένο τεμάχιο από μακρινή 

απόσταση, με την καθοδήγηση που προσφέρεται από 

την εφαρμογή αυτή.  

Αφού προσεγγιστεί το τεμάχιο,  επιστρέφουμε στην 

εφαρμογή και επιλέγοντας ξανά το χάρτη, μπορούμε να 

επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε εντός του τεμαχίου. 
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Σελίδα 10 

Ακολούθως, επιστέφουμε στην αρχική εικόνα όπου 

εμφανίζεται η επιλογή «Λήψη φωτογραφίας», την 

οποία και επιλέγουμε. 

 

 

 

Στην συνέχεια, στρέφουμε την κάμερα του τηλεφώνου 

στην κατεύθυνση που θα φωτογραφήσουμε, η οποία 

είναι συνήθως προς τη μέση του τεμαχίου και 

φωτογραφίζουμε.  
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Σελίδα 11 

Αφού ληφθεί η φωτογραφία, εμφανίζονται στο 

τηλέφωνο μας η φωτογραφία με τις πιο κάτω επιλογές. 

 

Εφόσον η φωτογραφία είναι ικανοποιητική γίνεται 

αποδεκτή, με την κατάλληλη επιλογή, και εμφανίζεται η 

ακόλουθη οθόνη. 
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Σελίδα 12 

Σε περίπτωση που ο χρήστης, για οποιοδήποτε λόγο, 

θέλει να διαγράψει την λήψη φωτογραφίας, μπορεί να 

το κάνει με το πλήκτρο διαγραφής και να επαναλάβει 

την διαδικασία λήψης της φωτογραφίας. 

 

 

 

Στο ενδεχόμενο να είναι κλειστή η τοποθεσία του 

τηλεφώνου, ή να έχουν γίνει ρυθμίσεις στο τηλέφωνο 

ώστε να μην καταγράφεται η θέση κατά την λήψη 

φωτογραφίας, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα. 

 

 

 

Στην περίπτωση αυτή, η φωτογραφία δεν μπορεί να 

αποσταλεί και θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες 

ρυθμίσεις στο τηλέφωνο, πριν γίνει νέα προσπάθεια. 
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Σελίδα 13 

Επίσης, εάν μετά τη λήψη φωτογραφίας εμφανιστεί το 

πιο κάτω μήνυμα, τότε δεν θα επιτρέψει στον χρήστη να 

την αποστείλει. 

 

Σε αυτή την περίπτωση, αρχικά θα πρέπει ο χρήστης να 

την διαγράψει, πατώντας στις τρεις κάθετες τελείες και 

μετά στο πλήκτρο διαγραφής. 

 

Μετά, στις ρυθμίσεις της κάμερας του τηλεφώνου, να 

ενεργοποιηθεί η επιλογή «Location tags», όπως 

φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. 

 

Έπειτα, ο χρήστης να επαναλάβει την διαδικασία λήψης 

της φωτογραφίας. 
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Σελίδα 14 

Εφόσον η φωτογραφία που έχει ληφθεί, πληροί τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις, πατώντας την επιλογή 

«Υποβολή» ή “Submit”, όπως φαίνεται πιο κάτω, αυτή 

αποστέλλεται στο αποθετήριο του ΚΟΑΠ. 
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Σελίδα 15 

Με την ολοκλήρωση της αποστολής εμφανίζεται το πιο 

κάτω μήνυμα. 

 

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και η φωτογραφία που 

έχει αποσταλεί θα αξιολογηθεί από τους ειδικούς 

χρήστες του Οργανισμού. Σε περίπτωση όπου κριθεί 

ακατάλληλη θα ενημερωθείτε αναλόγως. 

 

 

 

 

 

 


