
 

  

2017 

 

Εγχειρίδιο εγγραφής online 2017  
(Οδηγίες προς τον Αιτούντα) 



 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΓΡΟΤΗ 

OnLine 2017 / Κωδικός υποβολής για Πύλη  

1 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Διαδικασίας Εγγραφής χρήστη για online υποβολή .................................................. 2 

Περίπτωση Α: Χρήστης που έχει ενεργοποιήσει ξανά κωδικούς Online στις παρακάτω 

εφαρμογές: .......................................................................................................... 5 

Περίπτωση Α1: Χρήστης που έχει το ίδιο mail με αυτό που είχε δηλώσει σε προηγούμενη 

online εγγραφή. ................................................................................................. 5 

Περίπτωση Α2: Χρήστης που έχει διαφορετικό mail με αυτό που είχε δηλώσει σε 

προηγούμενη online εγγραφή. ............................................................................. 6 

Περίπτωση Β: Νέος χρήστης υποβολής Online, δηλαδή χρήστης που δεν έχει ενεργοποιήσει 

ξανά κωδικούς Online στις παρακάτω εφαρμογές: ..................................................... 9 

2. Διαδικασία απώλειας κωδικού για online υποβολή .................................................. 13 

3. Διαδικασία απόκτησης Κωδικού Υποβολής σε Πύλη ................................................ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΓΡΟΤΗ 

OnLine 2017 / Κωδικός υποβολής για Πύλη  

2 

 

 

1. Διαδικασίας Εγγραφής χρήστη για online υποβολή 

Ο χρήστης μεταβαίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017  

 

https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2016
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Από την συγκεκριμένη φόρμα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει εγγραφή στην online 

εφαρμογή υποβολής EAE2017, Μεταβολής Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης ΜΔΒΕ ή και 

προβολή των στοιχείων της Καρτέλας Αγρότη, να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης σε αυτή, να 

κάνει χρήση της εφαρμογής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017, Μεταβολή Δικαιωμάτων Βασικής 

Ενίσχυσης ΜΔΒΕ ή και Καρτέλα Αγρότη  (εφόσον έχει κάνει εγγραφή και έχει γίνει και 

ταυτοποίηση από ΟΠΕΚΕΠΕ), να αποκτήσει κωδικό Υποβολής για Πύλη, καθώς και να κατεβάσει 

το εγχειρίδιο χρήσης. 

  

Για online ενεργοποίηση, ο χρήστης επιλέγει . 

 

Στην φόρμα που εμφανίζεται καλείται ο χρήστης να συμπληρώσει τα στοιχεία που απαιτούνται, 

ώστε να εγγραφεί στην Online εφαρμογή υποβολής ΕΑΕ 2017, ΜΔΒΕ και Καρτέλα Αγρότη. 

Σημειώνεται ότι όλοι οι χρήστες θα πρέπει να συμπληρώσουν την εν λόγω φόρμα είτε ήταν 

χρήστες της online εφαρμογής υποβολής ΕΑΕ2016 είτε όχι!  

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση email είναι απαραίτητα. 

 Ο χρήστης πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή συμπλήρωση του 

κινητού τηλεφώνου ή του email διότι δύναται να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά 

για ενημέρωση και αποστολή οδηγιών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ   

 Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να περιλαμβάνουν κατά το ελάχιστο οκτώ (8) 

χαρακτήρες. Πρέπει να περιέχουν χαρακτήρες που ικανοποιούν 3 από τις 4 

ακόλουθες κατηγορίες: 

i. Λατινικοί κεφαλαίοι χαρακτήρες (A – Z) 

ii. Λατινικοί μικροί χαρακτήρες (a – z) 

iii. Ψηφία ( 0 – 9) 
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iv. Σύμβολα – όχι αλφαριθμητικούς χαρακτήρες  

 

Αφού καταχωρήσει τα πεδία, επιλέγει το πλήκτρο . 
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Περίπτωση Α: Χρήστης που έχει ενεργοποιήσει ξανά κωδικούς Online στις παρακάτω 

εφαρμογές: 
 Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014 

 Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2015 

 Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 

 Βιολογικά Μέτρου 11 

Περίπτωση Α1: Χρήστης που έχει το ίδιο mail με αυτό που είχε δηλώσει σε 

προηγούμενη online εγγραφή. 

Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. 

 

Αφού κάνει σύνδεση στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, θα λάβει ένα email της παρακάτω 

μορφής: 

 

Μπορείτε να παρατηρήσετε, ότι ο κωδικός πρόσβασης δεν εμφανίζεται για λόγους ασφάλειας 

στο email.  

Στην συνέχεια ο  OnLine χρήστης επιλέγει  για να επιβεβαιώσει ότι τα δεδομένα 

είναι σωστά και αυτόματα μεταβαίνει στην παρακάτω φόρμα.  
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Παράλληλα με την εμφάνιση της παραπάνω φόρμας και αφού εγγραφεί με επιτυχία, αυτόματα 

λαμβάνει και email επιβεβαίωσης με την παρακάτω μορφή: 

 

Περίπτωση Α2: Χρήστης που έχει διαφορετικό mail με αυτό που είχε δηλώσει 

σε προηγούμενη online εγγραφή. 

[ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρώσει στη 

τρέχουσα φόρμα, είναι διαφορετικά από αυτά που συμπληρώθηκαν πέρυσι (υποβολή 

online ΕΑΕ 2016), εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. 
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Με την επιλογή   και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 

πιστοποίησης, τα στοιχεία αλλάζουν και για τη χρήση των online εφαρμογών του 

ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει ήδη πρόσβαση, π.χ. ΕΑΕ 2014, ΕΑΕ 2015, EAE 2016, ΜΔΒΕ, Μέτρο 

11. Με την επιλογή , ο χρήστης καλείτε να συμπληρώσει ξανά τα στοιχεία 

του σωστά]. 

Στην συνέχεια εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. 

 

Αφού κάνει σύνδεση στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, θα λάβει ένα email της παρακάτω 

μορφής: 

 

Μπορείτε να παρατηρήσετε, ότι ο κωδικός πρόσβασης δεν εμφανίζεται για λόγους ασφάλειας 

στο email.  

Στην συνέχεια ο  OnLine χρήστης επιλέγει  για να επιβεβαιώσει ότι τα δεδομένα 

είναι σωστά και αυτόματα μεταβαίνει στην παρακάτω φόρμα.  
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Παράλληλα με την εμφάνιση της παραπάνω φόρμας και αφού εγγραφεί με επιτυχία, αυτόματα 

λαμβάνει και email επιβεβαίωσης με την παρακάτω μορφή: 

 

Για να ολοκληρωθεί η μεταβολή στοιχείων του λογαριασμού και η ενεργοποίηση πρόσβασης 

στην εφαρμογή, πρέπει ο χρήστης (όπως αναγράφεται και στο email που έλαβε) να πιστοποιηθεί 

μέσω της σύνδεσής του στην υπηρεσία πιστοποίησης χρήστη της ΓΓΠΣ (taxisnet).  

 

Επιλέγει πατήστε εδώ και μεταβαίνει αυτόματα στην παρακάτω οθόνη: 

 

Εισάγει τα στοιχεία του για την είσοδο στο σύστημα της AAΔΕ, επιλέγει Είσοδος και 

εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 
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Επιλέγει Εξουσιοδότηση και εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα που τον ενημερώνει για το 

αποτέλεσμα πιστοποίησης. 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση σωστά, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει 

ΕΞΟΔΟΣ. 

 

Περίπτωση Β: Νέος χρήστης υποβολής Online, δηλαδή χρήστης που δεν 

έχει ενεργοποιήσει ξανά κωδικούς Online στις παρακάτω εφαρμογές: 

 Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014 

 Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2015 

 Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 

 Βιολογικά Μέτρου 11 

Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. 
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Αφού κάνει σύνδεση στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, θα λάβει ένα email της παρακάτω 

μορφής: 

 

Μπορείτε να παρατηρήσετε, ότι ο κωδικός πρόσβασης δεν εμφανίζεται για λόγους ασφάλειας 

στο email.  

Στην συνέχεια ο  OnLine χρήστης επιλέγει  για να επιβεβαιώσει ότι τα δεδομένα 

είναι σωστά και αυτόματα μεταβαίνει στην παρακάτω φόρμα.  

 

Παράλληλα με την εμφάνιση της παραπάνω φόρμας και αφού εγγραφεί με επιτυχία, αυτόματα 

λαμβάνει και email επιβεβαίωσης με την παρακάτω μορφή: 
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Για να ολοκληρωθεί η μεταβολή στοιχείων του λογαριασμού και η ενεργοποίηση πρόσβασης 

στην εφαρμογή, πρέπει ο χρήστης (όπως αναγράφεται και στο email που έλαβε) να πιστοποιηθεί 

μέσω της σύνδεσής του στην υπηρεσία πιστοποίησης χρήστη της ΓΓΠΣ (taxisnet).  

 

Επιλέγει πατήστε εδώ και μεταβαίνει αυτόματα στην παρακάτω οθόνη: 

 

Εισάγει τα στοιχεία του για την είσοδο στο σύστημα της AAΔΕ, επιλέγει Είσοδος και 

εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 
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Επιλέγει Εξουσιοδότηση και εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα που τον ενημερώνει για το 

αποτέλεσμα πιστοποίησης. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση σωστά, ο χρήστης 

πρέπει να επιλέξει ΕΞΟΔΟΣ. Θα πρέπει να δει το παρακάτω μήνυμα: 
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2. Διαδικασία απώλειας κωδικού για online υποβολή 

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του αλλά έχει ξεχάσει τον 

κωδικό του μπορεί στη σελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017  με 

την επιλογή  

 

να τον ορίσει ξανά, αρκεί να θυμάται το ΑΦΜ ή το e-mail του. 

 

https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2016
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Συμπληρώνει το ΑΦΜ ή το email που δήλωσε κατά την εγγραφή του και επιλέγει το πλήκτρο 

. Αυτόματα εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. 

 

Αφού κάνει σύνδεση στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, θα λάβει ένα email της παρακάτω 

μορφής: 

 

Στην συνέχεια ο χρήστης επιλέγει  και αυτόματα μεταβαίνει στην παρακάτω 

φόρμα.  
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Δηλώνει το νέο κωδικό που επιθυμεί και επιλέγει . Λαμβάνει το 

παρακάτω μήνυμα. 
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3. Διαδικασία απόκτησης Κωδικού Υποβολής σε Πύλη 

Η διαδικασία που περιγράφεται αφορά αποκλειστικά και μόνο την εφαρμογή της ΕΑΕ και 

συγκεκριμένα την υποβολή της ΕΑΕ 2017. Σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να υποβάλει την 

αίτηση του σε κάποια Πύλη για τη συμπλήρωση της ΕΑΕ, μεταβαίνει στην σελίδα    

https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017  

και  επιλέγει . 

 

Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, καλείται να συμπληρώσει τον ΑΦΜ του. 

 

Επιλέγει  και μεταβαίνει αυτόματα στην παρακάτω οθόνη: 

https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2016
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Εισάγει τα στοιχεία του για την είσοδο στο σύστημα της AAΔΕ, επιλέγει Είσοδος και 

εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 

 

Επιλέγει Εξουσιοδότηση και εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα που τον ενημερώνει για το 

αποτέλεσμα πιστοποίησης. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση σωστά, ο χρήστης 

πρέπει να επιλέξει ΕΞΟΔΟΣ. Θα πρέπει να δει το παρακάτω μήνυμα: 
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Στην συνέχεια παραδίδει τον Κωδικό Υποβολής (είναι πάντα 6ψήφιος), στην Πύλη υποβολής 

που επιθυμεί. 

 

 

 

 

 

 


