
Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στον Κατάλογο Συμβούλων ΚΟΑΠ 
2014 για Σκοπούς Ενημέρωσης του Μητρώου Γεωργικής Γης και Υποβολής της 

Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2014 
 

Ο ΚΟΑΠ δέχεται αιτήσεις για κατάρτιση καταλόγου συμβούλων ενημέρωσης του Μητρώου 
Γεωργικής Γης (ΜΓΓ) και υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2014 που 
θα γίνονται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής www.eas.capo.gov.cy, στους οποίους θα 
μπορούν να αποταθούν όσοι από τους αγρότες το επιθυμούν για να τύχουν βοήθειας σχετικά 
με τα πιο πάνω θέματα.   
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  και εξοικειωμένοι 
στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτυακών εφαρμογών και να δηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για εγγραφή στον κατάλογο των συμβούλων τηλεφωνικά στα Επαρχιακά 
Γραφεία του ΚΟΑΠ μέχρι τις 3/2/2014. Οι ενδιαφερόμενοι θα τύχουν μονοήμερης ολιγόωρης 
σχετικής εκπαίδευσης κατά την περίοδο 4 - 7/2/2014 στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία 
του ΚΟΑΠ. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εκπαιδεύσεων θα ανακοινωθούν στην 
ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy. 
 
Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων και όχι αργότερα από τις 7/2/2014, οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να υποβάλουν το σχετικό έντυπο αίτησης, που θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του 
Οργανισμού και στα επαρχιακά του γραφεία, συνοδευόμενο από τα σχετικά πιστοποιητικά 
προς επιβεβαίωση των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, αντίγραφο της πολιτικής 
ταυτότητας και την Υπεύθυνη Δήλωση που θα τους δοθεί μετά το πέρας της εκπαίδευσης. Ο 
ΚΟΑΠ έχει δικαίωμα αξιολόγησης και απόρριψης αιτήσεων όπου κρίνει ότι δεν 
ικανοποιούνται τα σχετικά κριτήρια. Οι ενδιαφερόμενοι που θα πληρούν τα κριτήρια θα 
περιληφθούν στον κατάλογο των συμβούλων για το 2014, οποίος αναμένεται να αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ, στον τύπο ή/και όπου αλλού κρίνεται χρήσιμο. Στον κατάλογο θα 
περιληφθούν και όσοι από τους συμβούλους του 2013 θα έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για 
συμπερίληψη στον κατάλογο του 2014 σε σχετική επικοινωνία του Οργανισμού μαζί τους. Για 
τους συμβούλους 2013 δεν απαιτείται η υποβολή πρόσθετης φετινής αίτησης. Οι σύμβουλοι 
δεν θα αποζημιώνονται με οποιαδήποτε τρόπο από τον ΚΟΑΠ. 
 
Οι σύμβουλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ, θα πρέπει  να 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ΦΠΑ. Στις περιπτώσεις χρέωσης προς τους αγρότες θα 
πρέπει να εκδίδονται σχετικά τιμολόγια.  
 
Θα τηρηθεί προτεραιότητα στους ανέργους και ανάλογα με το χρόνο δήλωσης, κατά Επαρχία, ανάλογα 
με τις ανάγκες. 
 

 

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

