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ΠΡΟΟΥΗ 
 

***** ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ***** 

 

 Πξηλ αξρίζεηε λα ζπκπιεξψλεηε ην Έληππν Αίηεζεο, δηαβάζηε ην νιφθιεξν πξνζεθηηθά θαζψο 
επίζεο θαη ην Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο - Δλεκέξσζε Αηηεηψλ ηνπ Καζεζηψηνο.  

 Όιεο νη ζειίδεο ηνπ Δληχπνπ ζα πξέπεη λα κνλνγξαθνχλ ζην θάησ δεμηά κέξνο θαη 
πξνηξέπεζηε φπσο θσηνηππήζεηε ην παξφλ Έληππν γηα δηθή ζαο ρξήζε θαη αλαθνξά. 

 Ο ΚΟΑΠ ζαο ελεκεξψλεη γηα ηελ απφθαζε ηνπ φπσο πξνρσξήζεη ζε θαηάξγεζε ησλ 
επηκέξνπο κεηξψσλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξνχζε αλά Μέηξν / Καζεζηψο θαη ζηελ 
ζπλέλσζή ηνπο ζ’ έλα εληαίν Μεηξψν Αηηεηψλ. ην ελ ιφγσ κεηξψν ζα θπιάζζνληαη ηα 
πξνζσπηθά ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο (ηειέθσλα / 
δηεπζχλζεηο), θαζψο θαη ηα ΗΒΑΝ ησλ αηηεηψλ φισλ ησλ Μέηξσλ / Καζεζηψησλ πνπ εθαξκφδεη 
ν ΚΟΑΠ είηε απνθιεηζηηθά, είηε κέζσ ησλ αλαδφρσλ ηνπ. 

Πιέολ ο οποηοζδήποηε επηζσκεί λα σποβάιεη αίηεζε ζσκκεηοτής ζε οποηοδήποηε Μέηρο / 
Καζεζηώς ποσ  εθαρκόδεη ο ΚΟΑΠ είηε αποθιεηζηηθά, είηε κέζω ηωλ αλαδότωλ ηοσ ζα πρέπεη 
πρώηα λα εγγραθεί ζηο Μεηρώο Αηηεηώλ ηοσ ΚΟΑΠ θαη δελ ζα κπορεί πιέολ λα δειώλεη ζηα 
επηκέροσς Μέηρα / Καζεζηώηα ηα ζηοητεία επηθοηλωλίας θαη ηο ΙΒΑΝ. 

ην παξφλ ζηάδην έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν Αηηεηψλ φινη νη αηηεηέο πνπ έρνπλ 
ζπκκεηάζρεη έζησ θαη κηα θνξά θαηά ην παξειζφλ ζην ρέδην Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ. Όζνη 
δελ είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην Μεηξψν Αηηεηψλ ή φζνη επηζπκνχλ ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ 
ηνπο, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ζρεηηθά έληππα πνπ ζα βξνπλ ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία 
ηνπ ΚΟΑΠ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΟΑΠ θαη λα ηα ππνβάινπλ θαη πάιη ζηα  Δπαξρηαθά Γξαθεία 
ηνπ ΚΟΑΠ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη γηα ηελ πιεξσκή ζαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ΗΒΑΝ πνπ 
είλαη δεισκέλν ζην Μεηξψν Αηηεηψλ ηνπ ΚΟΑΠ. 
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H αίηηζη θα ππέπει να παπαδίδεηαι ζηα Δπαπσιακά Γπαθεία ηος Κςππιακού Οπγανιζμού Αγποηικών 
Πληπυμών (ΚΟΑΠ), ζηιρ πιο κάηυ διεςθύνζειρ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΑΡΥΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΦΑΞ 

ΛΔΤΚΩΗΑ 
Ηθηγελείαο 34, 
2007, ηξφβνινο,  
Λεπθσζία 

22446500  
22557798 

22446501 

ΛΑΡΝΑΚΑ 

Αθξνπφιεσο 18, 
Αξαδίππνπ,    
7103, Λάξλαθα 
(500m απφ ηνλ θπθιηθφ θφκβν 
Ρηδνειηάο πξνο Λάξλαθα) 

24824320 24824321 

ΛΔΜΔΟ 
Αγρίζηνπ 4,  
3048, Λεκεζφο  

25818026 25818027 

ΠΑΡΑΛΗΜΝΗ 
σηήξαο 17, 
Παξαιίκλη,     
5286, Ακκφρσζηνο 

23811920 23811921 

           ΠΑΦΟ 

Αλεμαξηεζίαο 17, 
8028, Πάθνο 
(Γίπια απφ ηε Σερληθή ρνιή 
Πάθνπ) 

26822651 26822650 
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    ΜΔΡΟ Ι: TOIXEIA AITHTH 
 

Γηθαηνχρνη είλαη νκάδεο παξαγσγψλ, δειαδή λνκηθέο νληφηεηεο νη νπνίεο θέξνπλ καδί επηρεηξεκαηίεο νη 
νπνίνη ζπκκεηέρνπλ  ζε έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, βάκβαθνο ή ηξνθίκσλ φπσο 
απηφ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν «ηφρνη ηνπ Καζεζηψηνο - ζε πνηνπο απεπζχλεηαη» ηνπ Δγρεηξηδίνπ 
Δθαξκνγήο – Δλεκέξσζε Αηηεηψλ, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηα ελ ιφγσ 
ζπζηήκαηα. Οη ελ ιφγσ νκάδεο  κπνξεί λα είλαη νκάδεο παξαγσγψλ, νξγαλψζεηο παξαγσγψλ, ελψζεηο 
νκάδσλ παξαγσγψλ, ελψζεηο νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ, δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο 
αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή κε βάζε ηελ εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία (Νφκνο 
164(Η)/2002, Νφκνο 160(Η)/2004, Καλ. (ΔΔ) 1308/2013, Καλ. (ΔΔ) 543/2011) θαη σο απηέο ήζειαλ 
εθάζηνηε ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί ή / θαη νκάδεο νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ άιιεο κνξθήο λνκηθή 
ππφζηαζε. Έλα κνλαδηθφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη σο νκάδα εθφζνλ ε 
ζρεηηθή αίηεζε γηα ηελ θαηαρψξεζε νλνκαζηψλ ππνβιήζεθε απφ ην πξφζσπν απηφ πιεξψληαο ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 49 (1) ηνπ Καλνληζκνχ 1151/2012. 

 
Φςζικό Ππόζυπο 

 

Δπίζεην : 

Όλνκα : 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο : 

Τπεθνφηεηα : Ζκεξνκελία Γέλλεζεο : 

Κχξηα Απαζρφιεζε : 

Νομικό Ππόζυπο  

Όλνκα Ννκηθνχ Πξνζψπνπ :  

Αξηζκφο Δγγξαθήο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ :  

Ολνκαηεπψλπκν Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο Δθπξνζψπνπ: 

ηοισεία Δπικοινυνίαρ (ςμπληπώνονηαι από Φςζικά και Νομικά Ππόζυπα) 
 

Γηεχζπλζε  

Οδφο:  Αξηζκφο: 

Πφιε / Υσξηφ:  Σαρ. Κψδηθαο: 

Δπαξρία: 

Σαρ. Θπξίδα:  Σαρ. Κψδηθαο Θπξίδαο: 

Αξ. ηαζεξνχ Σειεθψλνπ: Αξ. Κηλεηνχ Σειεθψλνπ:                                   Φαμ:  

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν (e-mail): 

πκκεηνρή ζε Οκάδα / Οξγάλσζε παξαγσγψλ: 

πκκεηνρή ζην Καζεζηψο 1.8.2 ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 (θπθιψζηε αλάινγα):  NAI / OXI 

Δάλ ε απάληεζε ζαο είλαη ΝΑΗ παξαθαιψ αλαθέξεηαη ηνλ / ηνπο αξηζκνχο αηηήζεσλ: 
Αξηζκφο αίηεζεο: ..........................................,   ……………………………, ……………………………………….. 

Γηεχζπλζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website), πνπ δηαηεξψ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε (ζρεηηθή κε ηελ δξάζε πνπ 

ζα γίλεη):  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΔΡΟ ΙI: ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΚΑΘΔΣΩ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Δπιλέξιμοι Κλάδοι*:                                                                                              Κςκλώζηε Ανάλογα 

Βηνινγηθά πξνηφληα 1 

Κνινθάζη σηήξαο / Κνινθάζη Πνχιιεο σηήξαο (ΠΟΠ)  2 

Γιπθφ Σξηαληάθπιιν Αγξνχ (ΠΓΔ) 3 

Παθίηηθν Λνπθάληθν (ΠΓΔ) 4 

Λνπθνχκη Γεξνζθήπνπ (ΠΓΔ) 5 

Κνπθέηα Ακπγδάινπ Γεξνζθήπνπ (ΠΓΔ) 6 

Εηβαλία (ΠΓΔ) 7 

Οχδν (ΠΓΔ) 8 

*Ο αξηζκφο πνπ αλαγξάθεηαη κέζα ζην ηεηξάγσλν δίπια απφ θάζε επηιέμηκν θιάδν, λα θπθισζεί 

αλάινγα κε ηνλ επηιέμηκν θιάδν πνπ ζπκκεηέρεη ν αηηεηήο. 
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2. Δπιλέξιμερ Γαπάνερ 
 
Να δνζεί ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο επηιέμηκεο δξάζεο πξνζδηνξίδνληαο ην 
θφζηνο δαπάλεο, ηελ εκεξνκελία έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο θαη ηελ ηειηθή εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο ηεο δξάζεο.   

 

 

Καηηγοπίερ Δπιλέξιμυν Γπάζευν  

Α/Α Πεπιγπαθή Δπιλέξιμηρ Γπάζηρ 
Κόζηορ 

δαπάνηρ ζε € 
(συπίρ Φ.Π.Α) 

Ημεπομηνία 
έναπξηρ 

ςλοποίηζηρ 
ηηρ δπάζηρ 

Ημεπομηνία 
ολοκλήπυζηρ ηηρ 

δπάζηρ 

 

Α 

 

Δνημέπυζη ηος καηαναλυηή για ηην ύπαπξη 
ηυν πποφόνηυν ποιόηηηαρ και ηυν 
πποδιαγπαθών ηοςρ 

 

1 
ρεδηαζκφο / εθηχπσζε / δηαλνκή ελεκεξσηηθψλ 
θπιιαδίσλ / αθηζψλ 

   

2 
Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο (θαζνξίζηε 
πην θάησ) 

   

     

     

     

     

     

     
     

Β 
Οπγάνυζη ή / και ζςμμεηοσή ζε εκθέζειρ, 
εμποποπανηγύπειρ κ.η.λ  

1 Οξγάλσζε έθζεζεο    

2 πκκεηνρή ζε έθζεζε    

3 Οξγάλσζε εκπνξνπαλεγπξηνχ    

4 πκκεηνρή ζε εκπνξνπαλήγπξε    

5 
Οξγάλσζε θαη / ή ζπκκεηνρή ζε άιιεο 
εθδειψζεηο (θαζνξίζηε πην θάησ) 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Γ Πποώθηζη πποφόνηυν ποιόηηηαρ  

1 Γηελέξγεηα έξεπλαο αγνξάο    

2 
Γηαθεκηζηηθά δείγκαηα πξντφλησλ πνηφηεηαο 
(δεηγκαηνδηαλνκή) 

   

3 Άιια (θαζνξίζηε πην θάησ)    
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Γ 
Πποβολή, δημοζιόηηηα και διαθήμιζη 
πποφόνηυν ποιόηηηαρ    

1 Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηε ηειεφξαζε    

2 Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζην ξαδηφθσλν    

3 Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηνλ ηχπν    

4 Δηνηκαζία ηζηνζειίδαο    

5 Δηνηκαζία ελεκεξσηηθήο ηαηλίαο    

6 Άιια (θαζνξίζηε πην θάησ)    

     

     

     

     

     

 Γενικό ύνολο    

 

 

ΜΔΡΟ ΙΙΙ: ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ (ππυηόηςπα ή πιζηοποιημένα ανηίγπαθα) 

 

Γενικά ημειώζηε Υ ζηο 
ανηίζηοισο κοςηί 

 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ λνκηθή ππφζηαζε ησλ Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ. 

 

 Γηα δξάζεηο αμίαο πάνυ από €1.000 πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνβάιινληαη 
δύο ζςγκπίζιμερ πποζθοπέρ από διαθοπεηικούρ πποζθοποδόηερ / 
ππομηθεςηέρ. ε πεξίπησζε  πνπ είλαη αδχλαην λα πξνζθνκηζηεί δεχηεξε 
πξνζθνξά απηφ θα ππέπει να αιηιολογηθεί γπαπηώρ. Ο αηηεηήο δελ είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα επηιέμεη ηελ πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε ηηκή. ε 
πεξίπησζε πνπ επηιέμεη ηελ πξνζθνξά κε ηελ ςειφηεξε ηηκή θαη λννπκέλνπ 
φηη ε απφθιηζε ησλ δχν πξνζθνξψλ είλαη πέξαλ ηνπ 20%,  θα ππέπει να 
αιηιολογήζει γπαπηώρ ηην απόθαζή ηος. 

 

 Πξνθαηαξθηηθφ πιηθφ ελεκέξσζεο, πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο πνπ αθνξά 
ηελ ζηεξηδφκελε δξάζε (εάλ είλαη δηαζέζηκν).  

 

 Βεβαίσζε φηη είλαη κέινο αλαγλσξηζκέλεο Οκάδαο / Οξγάλσζεο 
Παξαγσγψλ (φπνπ εθαξκφδεηαη).  

 

 Τπνβνιή νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ / πξνγξάκκαηνο δξάζεσλ ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξάζεηο πνπ ζθνπεχνπκε λα πινπνηήζνπκε γηα 
πεξίνδν 1 - 3 ρξφληα. 
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ΜΔΡΟ IV: ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΑΙΣΗΣΗ 

Γειψλσ ππεχζπλα θαη ελ γλψζεη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Νφκνπ αλαθνξηθά κε ςεπδείο δειψζεηο φηη φιεο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη ζηελ αίηεζε απηή είλαη αιεζείο θαη νξζέο.  Δπίζεο δειψλσ φηη έρσ δηαβάζεη 

ηηο νδεγίεο γηα ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο θαη ηνπο φξνπο ηνπ Μέηξνπ. πκθσλψ λα ζπκκνξθψλνκαη 

πιήξσο κε απηνχο ηνπο φξνπο.  Απνδέρνκαη νπνηνπζδήπνηε ειέγρνπο, ε Αξκφδηα Αξρή ήζειε λα 

δηεμάγεη γηα ηελ νξζφηεηα ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ. Πξφζζεηα, εμνπζηνδνηψ ηνλ ΚΟΑΠ λα 

δεκνζηνπνηήζεη ηελ παξνρή ελίζρπζεο γηα ηελ αίηεζε κνπ θαη απνδέρνκαη ηελ ελεκέξσζε πνπ παξέρεη ν 

ΚΟΑΠ κέζσ ησλ SMS. 

 

 

 

Ζκεξνκελία:     /      /                       Τπνγξαθή Αηηεηή / Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ:…………..……….. 
 

 

 

 

 

 

 

 ημειώζηε Υ 
ζηο ανηίζηοισο 

κοςηί 

Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνκαη κε ηελ ηήξεζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ 
φξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εγρεηξίδην εθαξκνγήο - ελεκέξσζε αηηεηψλ θαη ζην ΠΑΑ 
2014 - 2020 θαη αθνξνχλ ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δεισζέλησλ δξάζεσλ κνπ. 

 

 

Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζσ  ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο, πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε νπνηαζδήπνηε δξάζεο ελεκέξσζεο, δηαθήκηζεο, πξνψζεζεο, φιν ην 
πξνθαηαξθηηθφ πιηθφ ζηελ Αξκφδηα Αξρή Δθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ γηα έιεγρν θαη 
έγθξηζε. 

 

 

Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζσ ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε νπνηαζδήπνηε δξάζεο ελεκέξσζεο, δηαθήκηζεο, πξνψζεζεο, ιεπηνκεξέο 
πξφγξακκα εθαξκνγήο αλά δξάζε, γηα έιεγρν θαη έγθξηζε απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή. 

 

ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ κνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζπκκεηνρή 
κνπ ζην Μέηξν, αλαιακβάλσ λα επηζηξέςσ ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ κε ή ρσξίο ηφθνπο 
ζχκθσλα κε ηελ Κππξηαθή / Κνηλνηηθή λνκνζεζία. 

 

Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζσ ηα παξαθάησ παξαζηαηηθά ακέζσο κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο θαη ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ θαζνξίδνληαη: 

 

 Σηκνιφγηα θαη απνδείμεηο πιεξσκψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια παξαζηαηηθά κνπ 
δεηεζνχλ 

 

Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε γηα απνδνρή νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ (επηηφπηνπ ή κε) 
πνπ ε Αξκφδηα Αξρή απνθαζίζεη λα δηελεξγήζεη γηα επαιήζεπζε ησλ δεισζείζσλ 
πιεξνθνξηψλ ζηελ αίηεζε κνπ. 
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ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 
Οη αηηεηέο ελεκεξψλνληαη φηη ζηνλ ΚΟΑΠ ηεξείηαη αξρείν Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 

11 ηνπ Πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ ηνπ 2001. 

Ζ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ιεηηνπξγία ηνπ ΚΟΑΠ θαη ησλ ζθνπψλ πνπ 

ππεξεηεί. θνπνί ηνπ ΚΟΑΠ είλαη: 

(α) ε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Σακείνπ Πιεξσκψλ,  

(β) ε πξφιεςε θαη πάηαμε αηαζζαιηψλ ζε ζρέζε κε ηηο πηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν (α),  

(γ) ε αλάθηεζε πνζψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν (α), νη νπνίεο 

απσιέζηεθαλ ιφγσ παξαηππίαο ή ακέιεηαο.  

Σελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αξρείνπ έρεη ν Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ, Μηραήι 

Κνπηζφθηα 20 (γσλία Δζπεξίδσλ θαη Μηραήι Κνπηζφθηα) 2000 Λεπθσζία, ηει.: 000357-22557777, Φαμ: 

00357-22557755. 

Απνδέθηεο ηνπ αξρείνπ ή κέξνπο απηνχ θαη ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρεη, είλαη: 

Αλάδνρνη ηνπ ΚΟΑΠ, Γεληθφο Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο, Όξγαλν Πηζηνπνίεζεο ΚΟΑΠ, Δπξσπατθή 

Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF), Όξγαλα θαη Δπηηξνπέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη άιινη Γεκφζηνη Οξγαληζκνί, Σκήκαηα θαη Τπεξεζίεο, ζην πιαίζην ησλ λφκηκσλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 

ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΩΝ ΑΙΣΗΣΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ 

ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy)  

ε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 111 θαη 112 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ν ΚΟΑΠ ππνρξενχηαη λα δεκνζηνπνηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ θνλδπιίσλ πξνεξρφκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν 

Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ). Σα ζηνηρεία ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ: Σν νλνκαηεπψλπκν (γηα θπζηθά πξφζσπα), ηελ 

πιήξε εηαηξηθή επσλπκία (γηα λνκηθά πξφζσπα), ηελ επσλπκία ηεο έλσζεο (γηα ελψζεηο ρσξίο δηθή ηνπο 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα), ηνλ δήκν ή ηελ θνηλφηεηα ή ην ρσξηφ θαη ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα, ηα αληίζηνηρα 

πνζά ησλ εληζρχζεσλ ηα νπνία έρεη ιάβεη θάζε δηθαηνχρνο θαηά ην ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηε 

θχζε θαη πεξηγξαθή ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ κέηξσλ. Ζ δεκνζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν γηα ζθνπνχο πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξέσζεο πνπ επηβάιινπλ νη ελ ιφγσ 

Δλσζηαθνί Καλνληζκνί. Σα δεδνκέλα ή ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο ειέγρνπ θαη δηεξεχλεζεο ηεο Έλσζεο θαη ησλ Κξαηψλ 

Μειψλ γηα ζθνπνχο δηαθχιαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο. 

 

ημείυζη: 
 
Παπακαλείζηε να μονογπάτεηε όλερ ηιρ ζελίδερ ηηρ αίηηζηρ ζηο κάηυ δεξιά μέπορ και 
πποηπέπεζηε όπυρ θυηοηςπήζεηε ηην παπούζα αίηηζη για δική ζαρ σπήζη και αναθοπά 
 

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

