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Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2014 

 
Οι αιτητές που επιθυμούν να υποβάλουν την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 
2014, χρειάζεται προηγουμένως, να ελέγξουν τα στοιχεία που ευρίσκονται στο 
Μητρώο Γεωργικής Γης (ΜΓΓ) και να τα ανανεώσουν σύμφωνα με τα στοιχεία που 
προτίθενται να δηλώσουν στην Ενιαία Αίτηση για το 2014. 
 
Η περίοδος ανανέωσης των στοιχείων στο Μητρώο Γεωργικής Γης θα αρχίσει 
στις 17 Φεβρουαρίου 2014 και θα λήξει στις 16 Μαρτίου 2014.  Η ανανέωση των 
στοιχείων στο ΜΓΓ δεν συνεπάγεται υποβολή αίτησης για καταβολή επιδότησης και 
ως εκ τούτου όλοι οι αιτητές χρειάζεται να υποβάλουν την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών 
Επιδοτήσεων 2014 από τις 24 Μαρτίου 2014 μέχρι τις 14 Απριλίου 2014.  
 
Τυχόν μεμονωμένες τροποποιήσεις στις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί, θα 
επιτρέπονται το αργότερο μέχρι και τις 12/05/2014.  
 
Τόσο η ανανέωση των στοιχείων στο Μητρώο Γεωργικής Γης, όσο και η υποβολή της 
Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος 
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων (Σύστημα EAS) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.eas.capo.gov.cy, είτε από τους ίδιους τους αιτητές είτε μέσω συμβούλων. Ο 
κατάλογος των συμβούλων είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ και στα 
κατά τόπους Επαρχιακά του Γραφεία.   
 
Από το 2014 καταργείται η περίοδος αναφοράς της 30ης Ιουνίου 2003 και ως εκ 
τούτου η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση που διατηρείται σε καλή γεωργική 
κατάσταση είναι επιλέξιμη για επιδότηση, έστω και αν κατά την 30η Ιουνίου 2003 δεν 
πληρούσε το κριτήριο αυτό. Σε περίπτωση που ο αιτητής κατέχει τέτοιες εκτάσεις και 
επιθυμεί να λάβει επιδότηση μπορεί να τις δηλώσει.  
 
Για το Μέτρο 2.3 και πιο συγκεκριμένα για τα Καθεστώτα 2.3.1, 2.3.2 Α2, 2.3.3, 2.3.5, 

2.3.6, και 2.3.7 δόθηκε προαιρετική παράταση υφιστάμενων δεσμεύσεων, μέχρι και 

την 31η Δεκεμβρίου 2014. Όσοι επιθυμούν να αποδεχτούν την παράταση θα 

πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν σημειώσει την αντίστοιχη συμμετοχή στα 

επηρεαζόμενα τεμάχια. Όσοι δεν αποδέχονται την παράταση ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να 

μεριμνήσουν ώστε να μην υπάρχουν συμμετοχές στα τεμάχια που θα 

υποβληθούν στο ΜΓΓ. 

Όλοι οι αιτητές που χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά σκευάσματα θα πρέπει να 
τηρούν σχετικό αρχείο καταγραφής των ποσοτήτων χρήσης καθώς και τα αντίστοιχα 
τιμολόγια. Οι συμμετέχοντες στα αγροπεριβαλλοντικά καθεστώτα του Μέτρου 2.3 θα 
πρέπει να τηρούν Αρχείο Γεωργικών Δραστηριοτήτων στο οποίο να καταγράφουν τις 
κυριότερες καλλιεργητικές φροντίδες (το έντυπο μπορεί να τυπωθεί από την 
ιστοσελίδα του Οργανισμού). Οι αιτητές που θα έχουν τεμάχια εντός της περιοχής 
νιτρορύπανσης θα πρέπει επίσης να τηρούν αρχείο χρήσης λιπασμάτων. Σε αυτές τις 
περιοχές επιτρέπεται η χρήση αζωτούχων σκευασμάτων υπό προϋποθέσεις. 
Επίσης, στις ζώνες ανάσχεσης απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων. Τα 
επηρεαζόμενα τεμάχια, ενδέχεται να φέρουν ειδική σήμανση στο σύστημα 
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων (EAS).  
 
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα Σχέδια / Μετρά / Καθεστώτα που 
περιλαμβάνονται στην ενιαία αίτηση, τις πρόνοιες συμμετοχής σε αυτά, καθώς και 
άλλο ενημερωτικό υλικό, διατίθενται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 
www.capo.gov.cy, επιλέγοντας «Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων» στην 
αρχική σελίδα. 

http://www.capo.gov.cy/

