
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ 

 

 Το Μητρώο Γεωργικής Γης είναι το μητρώο που συμπεριλαμβάνει το σύνολο των 

τεμαχίων/εκτάσεων της εκμετάλλευσης του κάθε γεωργού όπως αυτά 

αποτυπώνονται γεωγραφικά. 

 

 Οι πληροφορίες που υπάρχουν στο Μητρώο Γεωργικής Γης, πριν την 

ενημέρωση/ανανέωση, αφορούν τα στοιχεία των τεμαχίων που περιλαμβάνονταν 

στην αίτηση του κάθε αιτητή για το έτος 2012, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά 

από τη διενέργεια σχετικών ελέγχων του ΚΟΑΠ. 

 

 Η χρήση του, θα γίνεται από τους ίδιους τους γεωργούς ή από 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους (Συμβούλους), μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος www.eas.capo.gov.cy με τη χρήση των προσωπικών κωδικών 

πρόσβασης στο σύστημα.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ 

 

 Οι αιτητές που επιθυμούν να υποβάλουν την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών 

Επιδοτήσεων 2013, καλούνται να ελέγξουν προηγουμένως τις πληροφορίες που 

βρίσκονται στο Μητρώο Γεωργικής Γης και αφού τις ανανεώσουν σύμφωνα με τα 

στοιχεία που προτίθενται να δηλώσουν στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών 

Επιδοτήσεων 2013, να υποβάλουν τη δήλωση για την Ανανέωση του Μητρώου. 

 

 Ο ΚΟΑΠ θα διενεργήσει προκαταρκτικούς ελέγχους στα δεδομένα του Μητρώου 

Γεωργικής Γης, μετά την ενημέρωση/ανανέωση από τους αιτητές, και οι αιτητές 

θα ενημερωθούν, μέσω του συστήματος του Μητρώου Γεωργικής Γης, για πιθανά 

προβλήματα και υπερδηλώσεις. Αυτή η πληροφόρηση θα δοθεί για να βοηθήσει 

στην ορθότερη υποβολή της αίτησης τους. 

 

 Κύριο ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ του Μητρώου Γεωργικής Γης  είναι ο περιορισμός της 

πιθανότητας επιβολής ανεπιθύμητων αποκοπών χρηματικών ποσών λόγω 

αποκλίσεων στις αιτήσεις επιδότησης.  

 

 Η ενημέρωση/ανανέωση του Μητρώου Γεωργικής Γης δεν ισοδυναμεί με 

υποβολή της αίτησης και προς τούτο, οι ενδιαφερόμενοι αιτητές, θα πρέπει να 

εισέλθουν και πάλι στο σύστημα στις σωστές χρονικές περιόδους για να 

υποβάλουν την αίτηση τους. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ : 

18/02/2013 – 15/03/2013 

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


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 

 Η Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά 

μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων, που βρίσκεται στον 

ιστοχώρο  www.eas.capo.gov.cy. 

 

Προεκτυπωμένες αιτήσεις (οι οποίες αποστέλλονταν κατά τα προηγούμενα 

έτη) φέτος δεν θα αποσταλούν. 

 

 Για πρόσβαση στο σύστημα οι αιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους 

προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης, που τους αποστάληκαν 

ταχυδρομικώς. 

 

 Δυνατότητα πρόσβασης στις δορυφορικές εικόνες των τεμαχίων και δυνατότητα 

δημιουργίας και εμβαδομέτρησης καλλιεργούμενης έκτασης (σκαριφημάτων) από 

τους αιτητές μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων. 

 

 Σε περίπτωση που ο αιτητής προέβηκε σε ενημέρωση/ανανέωση του Μητρώου 

Γεωργικής Γης καλείται να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των ελέγχων επί των 

δεδομένων και να προβεί στις ανάλογες διορθώσεις στα στοιχεία των τεμαχίων 

του ΠΡΙΝ την υποβολή της αίτησης.  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 

26/03/2013 – 19/04/2013 

 

 
Υποβολή δηλώσεων/τροποποιήσεων στο 

Μητρώο Γεωργικής Γης 
 

 

18/02/2013 - 15/03/2013 

Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών 
Επιδοτήσεων 2013 

 

 

26/03/2013 - 19/04/2013 

Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών 
Επιδοτήσεων 2013 με ποινή 

 

 

20/04/2013 - 14/05/2013 

Τελευταία ημερομηνία τροποποιήσεων στις 
υποβληθείσες αιτήσεις 

 

 

31/05/2013 

 

 

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


ΕΠIΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ : ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΓΙΑ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ, 

ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15/03/2013 ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ. 


