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Διαδικασία για την εξατομικευμένη πρόσβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ 

 

1. Είσοδος στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ 

 

2.  Εγγραφή και Πρόσβαση στις Online Εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ 

 

3.  Επιλέγουμε το "1. Αίτημα Εγγραφής" στο παράθυρο που εμφανίζεται 

 
 

4. Συμπληρώνουμε τη λίστα με τα προσωπικά στοιχεία που μας ζητούνται και κατόπιν επιλέγουμε: 

"Υποβολή αίτησης εγγραφής" 
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http://www.opekepe.gr/
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration
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5. Μπαίνουμε στο email που δηλώσαμε και ενεργοποιούμε το λογαριασμό που δημιουργήσαμε 

 
 

6. Κατόπιν, επιστρέφουμε στην ιστοσελίδα που περιγράψαμε στο Βήμα 2 (Εγγραφή και Πρόσβαση στις 

Online Εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ). Για να κάνουμε χρήση της εφαρμογής, από τη λίστα που ανοίγει 

στο drop-down menu επιλέγουμε: "Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 (ΕΑΕ2018)"  

 
 

7. Αμέσως εμφανίζεται από κάτω η παρακάτω οθόνη: 

 

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration
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8. Επιλέγουμε: "Πρόγραμμα εισόδου". Ανοίγει ένα νέο παράθυρο, όπου πρέπει να επιλέξουμε το 

παραθυράκι για τους όρους χρήσης και κατόπιν πατάμε κάτω δεξιά για να κατεβάσουμε το εργαλείο. 

 
Το αρχείο που θα κατέβει θα είναι ένα executable file (gaee2018privateKeyGen.exe).  

 

9.  Όταν εκτελέσουμε το εργαλείο, ανοίγει αυτόματα μια νέα ιστοσελίδα όπου πρέπει να εισάγουμε τα 

στοιχεία του λογαριασμού που δημιουργήσαμε νωρίτερα και κατόπιν να επιλέξουμε "Είσοδος". 

 
 

10.  Με την είσοδό σας στην εφαρμογή εμφανίζεται το αρχικό μενού της ΕΑΕ2018 το οποίο αποτελείται 

από βασικά μενού και υπομενού. 

https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2018/#/login
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Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση των διαφόρων παραμέτρων στην εφαρμογή, μπορείτε να 

βρείτε στο Εγχειρίδιο χρήσης. 

Διευκρινιστικές λεπτομέρειες και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις - απορίες που μπορεί να προκύψουν, 

μπορείτε να βρείτε στις Συχνές Ερωτήσεις για το πρόγραμμα εισόδου. 

  

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/apps/gaee2018/files/egxeiridio_xrisis_eae2018.pdf
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/apps/gaee2018/files/syxnes_erotiseis.pdf
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11. Προκειμένου να κατεβάσετε μόνοι σας στον υπολογιστή σας τα περιγράμματα των καλλιεργούμενων 

εκτάσεών σας, τα οποία έχουν ήδη δηλωθεί στο ΑΦΜ σας σε προηγούμενη αίτηση, πρέπει αφού 

έχετε ολοκληρώσει τα προαναφερθέντα βήματα, να πλοηγηθείτε μέσω του κεντρικού μενού της 

online εφαρμογής (βλ. παραπάνω εικόνα) στην υπο-κατηγορία: "ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ" → 

"Αναλυτικά Στοιχεία" και να επιλέξετε το υπο-μενού: "Αγροτεμάχια". 

 
 

12. Αμέσως θα εμφανισθεί μια σελίδα με διάφορα στοιχεία. Για να εμφανισθούν τα δηλωμένα 

αγροτεμάχια, θα πρέπει να εισάγετε το ΑΦΜ σας στο πεδίο που βρίσκεται πάνω αριστερά και να 

πατήσετε Enter. Εντός λίγων δευτερολέπτων η εφαρμογή θα εντοπίσει τα αγροτεμάχια που έχουν 

δηλωθεί για το ΑΦΜ που δώσατε και αυτά θα εμφανισθούν αμέσως παρακάτω. Ένα παράδειγμα 

δίνεται παρακάτω: 
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13. Για να δείτε το κάθε ένα από τα αγροτεμάχια αυτά στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα 

πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα: "Διασύνδεση Χωρικών" (έχει επισημανθεί με πράσινο πλαίσιο στην 

παραπάνω εικόνα). Αυτομάτως ανοίγει ένα νέο παράθυρο, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
 

14. Επιλέγουμε το αγροτεμάχιο που επιθυμούμε από την αντίστοιχη γραμμή του πίνακα και κατόπιν 

επιλέγουμε: "Zoom σε Τεμάχιο" (έχει επισημανθεί με πράσινο πλαίσιο στην παραπάνω εικόνα). Όταν 

ο χάρτης κεντράρει στο αγροτεμάχιό μας, μπορούμε από την αριστερή μεριά που υπάρχει ένα μενού, 

να ενεργοποιήσουμε/απενεργοποιήσουμε διάφορα επίπεδα (layers) προκειμένου να εμφανιστεί η 

επιθυμητή σε εμάς πληροφορία τόσο στο αγροτεμάχιό μας, όσο και στα όμορα αγροτεμάχια. 

 

15. Για να εξάγουμε την πληροφορία αυτή, κάνουμε expand το μενού: "Εκτύπωση/Εξαγωγή" και πάμε 

στο υπο-μενού: "Εξαγωγή Αποσπάσματος". Εκεί, επιλέγουμε τα στοιχεία που επιθυμούμε προς 

εμφάνιση και κατόπιν πατάμε: "Εξαγωγή Αρχείου".  
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16. Στο Απόσπασμα Τεμαχίου που ανοίγει, φαίνεται το αγροτεμάχιό μας, με τα όμορά του, καθώς και ο 

πίνακας συντεταγμένων των σημείων του πολυγώνου που ορίζει την έκτασή μας. Στην επάνω μεριά 

του παραθύρου μπορούμε να ορίσουμε την επιθυμητή κλίμακα εμφάνισης του χάρτη, καθώς και να 

επιλέξουμε σε τι μορφή θέλουμε να παραλάβουμε όλη αυτήν την πληροφορία (εκτύπωση, αρχείο kml, 

αρχείο pdf).  

 

Ιανουάριος 2019 

Συντάκτης εγγράφου 

Τσιτσιλώνης Σωτήρης 

Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc 

 

Μ Αλεξάνδρου 6 

Σητεία 72300  

τηλ.: 28430-28548, 28430-28354 

φαξ: 28430-25044 

 

Μακρύ Γιαλός 

τηλ.: 28435-00180 

 

www.buildmyhouse.gr 

 

http://www.buildmyhouse.gr/

