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ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

***** ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ***** 

 

• Πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε το Έντυπο Αίτησης, διαβάστε το ολόκληρο 
προσεκτικά καθώς επίσης και το Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών 
του Μέτρου 3.1.  

• Όλες οι σελίδες του Εντύπου αυτού θα πρέπει να μονογραφούν στο κάτω δεξιά 
μέρος.  

• Προτρέπεστε όπως φωτοτυπήσετε το παρόν Έντυπο για δική σας χρήση και 
μελλοντική αναφορά. 

• Ο ΚΟΑΠ σας ενημερώνει για την απόφαση του όπως προχωρήσει σε κατάργηση των 
επιμέρους μητρώων προσωπικών δεδομένων που διατηρούσε ανά Μέτρο / Καθεστώς 
και στη συνένωσή τους σ’ ένα ενιαίο Μητρώο Αιτητών. Στο εν λόγω Μητρώο θα 
φυλάσσονται τα προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων 
επικοινωνίας (τηλέφωνα / διευθύνσεις), καθώς και τα ΙΒΑΝ των αιτητών όλων των 
Μέτρων / Καθεστώτων που εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ είτε αποκλειστικά, είτε μέσω των 
αναδόχων του. 

Πλέον ο οποιοσδήποτε επιθυμεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε 
Μέτρο / Καθεστώς που  εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ είτε αποκλειστικά, είτε μέσω των αναδόχων 
του θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ και δεν θα μπορεί 
πλέον να δηλώνει στα επιμέρους Μέτρα / Καθεστώτα τα στοιχεία επικοινωνίας και το 
ΙΒΑΝ. 

Στο παρόν στάδιο έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αιτητών όλοι οι αιτητές που έχουν 
συμμετάσχει έστω και μια φορά κατά το παρελθόν στο Σχέδιο Εκταρικών 
Επιδοτήσεων. Όσοι δεν είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Αιτητών ή όσοι επιθυμούν 
τροποποίηση των στοιχείων τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα 
που θα βρουν στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ, στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ και να 
τα υποβάλουν και πάλι στα  Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. 

Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή σας θα χρησιμοποιηθεί το ΙΒΑΝ 
που είναι δηλωμένο στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ. 

 
Δικαιούχοι αιτητές και όροι επιλεξιμότητας : 
 

• Γεωργοί και ομάδες γεωργών που εντάχθηκαν στο σύστημα ποιότητας της 
βιολογικής γεωργίας για πρώτη φορά όχι πριν την 1η Ιανουαρίου 2014 ή / και της 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι – 
Πούλλες Σωτήρας από την 1η Αυγούστου 2016 και μετά   

• Οι γεωργοί μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

• Για τους σκοπούς του παρόντος Μέτρου, ο όρος «γεωργός» σημαίνει ενεργός 
γεωργός, κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και 
όπως διευκρινίζεται στο εγχειρίδιο εφαρμογής – ενημέρωσης αιτητών για το Μέτρο 
3.1 

• Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες ελέγχων / πιστοποίησης που είναι απαραίτητοι 
για επαλήθευση της τήρησης των προδιαγραφών του σχετικού συστήματος 
ποιότητας και για τις οποίες θα πρέπει να προσκομίζονται τιμολόγια και αποδείξεις 
(πρωτότυπα) 
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Επιπλέον για το σύστημα ποιότητας της βιολογικής γεωργίας 
 

• Οι συμμετέχοντες στο σύστημα βιολογικής γεωργίας (μετά την 1/1/2014) έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στο μέτρο τα επόμενα πέντε χρόνια από την ένταξη τους στο 
εν λόγω σύστημα 

• Για τη συμμετοχή στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής, ενίσχυση μπορεί 
να δίνεται μόνο σε δικαιούχους που τηρούν τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) 
834/2007 και είναι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του Μέτρου στήριξης της βιολογικής 
παραγωγής (σύμφωνα με το Μέτρο 11 του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορά τη στήριξη 
της βιολογικής παραγωγής, να έχουν έγκυρη δέσμευση το υπό εξέταση έτος του 
Μέτρου 3.1) 

• Αιτητές που ήταν ενταγμένοι στο Καθεστώς 1.8.1 του ΠΑΑ 2007-2013 ή στην πρώτη 
προκήρυξη Μέτρο 3.1 (Α προκήρυξη) του ΠΑΑ 2014-2020, δεν είναι επιλέξιμοι. Με 
τον όρο ένταξη, νοείται να έχουν επιδοτηθεί έστω για ένα έτος 

• Δαπάνες για αγροτεμάχια που κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007 
- 2013, ανήκαν σε γεωργούς και τύγχαναν στήριξης από το αντίστοιχο Καθεστώς 
1.8.1 (με την καταβολή των εξόδων ελέγχου και πιστοποίησης)  ή ήταν ενταγμένα σε 
σύστημα βιολογικής γεωργίας, δεν είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στο Μέτρο 3.1 , 
έστω  και αν δηλωθούν από γεωργούς που είναι νέοι συμμετέχοντες στο Μέτρο αυτό 
ή  και στη βιολογική γεωργία γενικότερα (μετά την 1/1/2014) 

• Η περίοδος επιδότησης των αιτητών δεν μπορεί να ξεπερνά τα πέντε έτη και ξεκινά 
από το πρώτο έτος ένταξης του αιτητή στο σύστημα ποιότητας της βιολογικής 
γεωργίας, εάν αυτό έγινε μέχρι την 31η Μαίου του έτους. Μετά την ημερομηνία αυτή 
ως πρώτο έτος λογίζεται η επόμενη χρονιά. 

 
H αίτηση θα πρέπει να παραδίδεται στα Επαρχιακά Γραφεία του Κυπριακού 
Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), στις πιο κάτω διευθύνσεις: 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Ιφιγενείας 34, 
2007, Στρόβολος,  
Λευκωσία 

22446500  
22557798 

22446501 

ΛΑΡΝΑΚΑ 

Ακροπόλεως 18, 
Αραδίππου,    
7103, Λάρνακα 
(500m από τον κυκλικό κόμβο 
Ριζοελιάς προς Λάρνακα) 

24824320 24824321 

ΛΕΜΕΣΟΣ 
Αγχίστου 4,  
3048, Λεμεσός  

25818026 25818027 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 
Σωτήρας 17, 
Παραλίμνι,     
5286, Αμμόχωστος 

23811920 23811921 

           ΠΑΦΟΣ 

Ανεξαρτησίας 17, 
8028, Πάφος 
(Δίπλα από τη Τεχνική Σχολή 
Πάφου) 

26822651 26822650 
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΣTOIXEIA AITHTH 

 
 Φυσικό Πρόσωπο 

 

 

 
 

 

 
 
 

Επίθετο : 

Όνομα : 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : 

Υπηκοότητα : Ημερομηνία Γέννησης : 

Αριθμός Αίτησης στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων 2018 : 

Κύρια Απασχόληση : 

Νομικό Πρόσωπο (Εταιρείες, Συνεταιρισμοί, Ιδρύματα, Εκκλησία, Μοναστήρια κλπ.)  

 

Όνομα Νομικού Προσώπου :  

Αριθμός Εγγραφής Νομικού Προσώπου :  

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου :  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Εκπροσώπου : 

Αριθμός Αίτησης στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων 2018:  

Στοιχεία Επικοινωνίας (Συμπληρώνονται και από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) 
 

Διεύθυνση  

Οδός:  Αριθμός: 

Πόλη / Χωριό:  Ταχ. Κώδικας: 

Επαρχία: 

Ταχ. Θυρίδα:  Ταχ. Κώδικας Θυρίδας: 

Αρ. Σταθερού Τηλεφώνου: Αρ. Κινητού Τηλεφώνου:                                   Φαξ:  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail): 

Διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου (website), που διατηρώ για επαγγελματική χρήση (σχετική με τη δράση 

που θα γίνει):  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΕΡΟΣ ΙI: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ     
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

                                1. Επιλέξιμες Δράσεις  
 

 Κατηγορία Επιλέξιμων Δράσεων 

Α/Α Κατηγορίες προϊόντων ποιότητας 

Σημειώστε με ✓ 
στην κατηγορία 
προϊόντων που 

αιτείστε  

1 Κατηγορία 1.1 – Βιολογικά Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης 
 

 

2 Κατηγορία 1.2 – Βιολογικά Προϊόντα Ζωικής Προέλευσης 
 

 

3 Κατηγορία 2 – Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι - Πούλλες Σωτήρας (ΠΟΠ)  

 2. Βιολογική Γεωργία 

 Φυτική Παραγωγή 
 

Α/Α  
Αιτούμενη έκταση (σε 

δεκάρια)  

1 Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης 
2018 

 

Συνολικό Αιτούμενο Ποσό: 
2018 

 

        Ζωική Παραγωγή 

Α/Α Είδος Ζώου 

Σημειώστε με 
✓ την 

κατάλληλη 
κατηγορία 

παραγωγής 

Αιτούμενα Ζώα 

2018 
 

2 Αίγες   

3 Πρόβατα   

4 Χοιρομητέρες   

5 Βοοειδή   

6 Όρνιθες Αυγοπαραγωγής   

7 Όρνιθες Κρεατοπαραγωγής   

8 Κυψέλες   

Συνολικό Αιτούμενο Ποσό: 

2018 
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ΜΕΡΟΣ IΙΙ: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα) 

 

1. Προϊόντα Βιολογικής Παραγωγής (Φυτική και Ζωική Παραγωγή) 

 

Σημειώστε Χ στο 
αντίστοιχο κουτί 

 

α. Τιμολόγιο πληρωμής από τον Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης για τα έξοδα 
πιστοποίησης για το έτος 2018. 

 

β. Απόδειξη πληρωμής από τον Φορέα  Ελέγχου και Πιστοποίησης για τα έξοδα 
πιστοποίησης για το έτος 2018. 

 

γ. Βεβαίωση από το Κτηνιατρείο για τον αριθμό των ζώων (στην περίπτωση 
βιολογικής κτηνοτροφίας) 

 

 

 

2. Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας (ΠΟΠ) 
Σημειώστε Χ στο 
αντίστοιχο κουτί 

α. Απόδειξη πληρωμής για έγκριση χρήσης της ΠΟΠ Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι 
– Πούλλες Σωτήρας, για μία πενταετία, μετά την ένταξη τους στο σύστημα των 
γεωγραφικών ενδείξεων. 

 

β. Απόδειξη πληρωμής δικαιωμάτων επιθεώρησης της ΠΟΠ Κολοκάσι Σωτήρας / 
Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας για το έτος 2016. 
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ΜΕΡΟΣ IV: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 

 

Με την υποβολή της παρούσας αίτησης ο αιτητής αποδέχεται την πιο κάτω δήλωση:  
 
Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου αναφορικά με ψευδείς δηλώσεις ότι:  

• είμαι γεωργός όπως καθορίζεται από το άρθρο 4(1)(α) του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και ασκώ γεωργική δραστηριότητα  

• γνωρίζω πως για να δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση πρέπει να έχω συμπληρώσει το 18ο 

έτος της ηλικίας μου  

• όλες οι πληροφορίες που δίδονται στην αίτηση αυτή είναι αληθείς, ορθές και πλήρεις 

• Γνωρίζω ότι τυχόν ψευδή δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησής μου. 
Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να στερηθώ του δικαιώματος υποβολής άλλης 
αίτησης στο Μέτρο αυτό σε επόμενες προκηρύξεις ή / και να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα 
εναντίον μου. 

• Επίσης δηλώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει τη νομοθεσία της Ε.Ε. που διέπει το Μέτρο 
3.1,  τους όρους του Μέτρου 3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 
όπως αυτοί περιγράφονται στο αντίστοιχο έντυπο του Εγχειριδίου Εφαρμογής – Ενημέρωσης 
Αιτητών της τρέχουσας προκήρυξης  ή / και στην παρούσα Αίτηση και συμφωνώ να 
συμμορφώνομαι πλήρως με αυτούς. 

• Με την υποβολή της αίτησης αυτής αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους, ο Κυπριακός 
Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ήθελε να διεξάγει για την ορθότητα των 
δηλωθέντων στοιχείων και εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να εξασφαλίζει δεδομένα σχετικά με το 
αντικείμενο της αίτησής μου από άλλα αρχεία του Κράτους, Τμήματα ή / και Υπηρεσίες του 
Κράτους ή άλλες πηγές, για σκοπούς διασταυρωμένων ελέγχων της αίτησής μου, χωρίς 
κοινοποίηση σε εμένα  

• Εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ όπως προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την αίτησή μου σε άλλες 
Υπηρεσίες του Κράτους ή / και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), σε Υπηρεσίες / 
Τμήματα της Ε.Ε., είτε στην περίπτωση που η αίτησή μου συνδέεται με οποιονδήποτε 
τρόπο με άλλη αίτησή μου σε άλλη Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή / και στην περίπτωση που 
ζητούνται στοιχεία για σκοπούς έρευνας και μελέτης που αφορούν εκτάσεις γης  

• Έχω ενημερωθεί για το Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ όπως αυτό περιγράφεται στο Εγχειρίδιο  
Εφαρμογής- Ενημέρωσης Αιτητών για το Μέτρο 3.1. 

• Για σκοπούς ενημέρωσής μου αποδέχομαι την αποστολή ταχυδρομικών επιστολών καθώς 
και μηνυμάτων SMS από τον ΚΟΑΠ στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχω καταχωρήσει 
στα στοιχεία της αίτησής μου. 

• Θα τηρώ τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 καθώς και τις διατάξεις της 
σχετικής Κυπριακής Νομοθεσίας. 

• γνωρίζω ότι ειδικά ως προς το περιεχόμενο των αιτήσεων των οποιωνδήποτε δηλώσεων και 
στοιχείων τα οποία υποβάλλονται προς υποστήριξη τους ότι, στις πρόνοιες του άρθρου 46(3) 
του Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και 
άλλων συναφών θεμάτων Νόμου: «Πρόσωπο που παρεμποδίζει τους υπαλλήλους του ΟΑΠ 
στην εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως προνοείται στα εδάφια (1) και (2) ή παρέχει 
ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή παρεμποδίζει, με οποιοδήποτε άλλον τρόπο 
το έργο τους, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 
χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι €8.543 ή και με τις δύο αυτές ποινές». Όπου ο Οργανισμός 
έχει εύλογη υποψία για διάπραξη του πιο πάνω ή οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος, 
η υπόθεση θα παραπέμπεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές 
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Δηλώνω επίσης ότι έχω λάβει γνώση για τα πιο κάτω:  
A. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 
Ο ΚΟΑΠ δεσμεύεται να διατηρεί όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλουν οι αιτητές, 
πλήρως ασφαλή και προστατευμένα . Ο ΚΟΑΠ έχει θέσει σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα 
τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των συστημάτων που 
διαθέτουν προσωπικά δεδομένα.  Η διαφάνεια στη χρήση των προσωπικών δεδομένων 
που κατέχονται και η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων είναι σημαντική για τον 
ΚΟΑΠ. 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των προσωπικών 
δεδομένων που υποβάλλονται από αιτητές στον ΚΟΑΠ είναι ο ίδιος ο ΚΟΑΠ,  ως νομικό 
πρόσωπο (Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (γωνία Εσπερίδων και 
Μιχαήλ Κουτσόφτα) 2000 Λευκωσία, τηλ.00357-22557777 Φαξ:0035722557755). Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο Email: dpo@capo.gov.cy  
Ο ΚΟΑΠ ζητά προσωπικά δεδομένα στην έκταση που αυτά είναι απολύτως απαραίτητα με 
σκοπό την υποβολή και την επεξεργασία της αίτησης ενίσχυσης. Οποιαδήποτε προσωπικά 
δεδομένα δίδονται σε εθελοντική βάση. Η μη παροχή όλων των προσωπικών δεδομένων που 
απαιτούνται για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας της αίτησης σας θα έχει ως αποτέλεσμα ο 
ΚΟΑΠ να μην μπορεί να επεξεργαστεί την αίτηση σας ή να απορρίψει την αίτηση σας. 
Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον ΚΟΑΠ κατά την υποβολή 
αιτήσεως στα πλαίσια αίτησης ενίσχυσης περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή Εταιρείας (σε περίπτωση 
νομικού προσώπου), Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αιτητή, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και τηλέφωνο του νόμιμου εκπροσώπου ή/και ατόμου επικοινωνίας του αιτητή. Τα 
προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο ΚΟΑΠ θα χρησιμοποιηθούν μόνο με σκοπό την 
επεξεργασία της αίτησης του αιτητή, τη διαχείριση των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών, την 
πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με πιστώσεις που εγκρίνονται από το Ταμείο 
Πληρωμών και την ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται πιο 
πάνω, οι οποίες απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας και θα χρησιμοποιούνται μόνο 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.  
Ο ΚΟΑΠ ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε κρατική αρχή, υπηρεσία ή άλλο 
κρατικό φορέα εκεί που το απαιτεί οποιαδήποτε Νομοθεσία ή δικαστική απόφαση (Ελεγκτική 
Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, στο όργανο πιστοποίησης 
του ΚΟΑΠ, σε τοπικές αρχές, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Υπηρεσία 
Φοιτητικής Μέριμνας), όπως επίσης και σε Υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, 
σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε συνεργάτες / αναδόχους που ο ΚΟΑΠ 
έχει αναθέσει την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας για λογαριασμό του και απαιτείται η 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Δασών, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Ταμείο Θήρας, 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρόχους τεχνολογίας πληροφοριών, επαγγελματικούς 
συμβούλους περιλαμβανομένων και των εξωτερικών νομικών μας συμβούλων, αναλογιστές, 
ασφαλιστικές εταιρείες), αλλά μόνο όπου καλόπιστα πιστεύουμε ότι τέτοια διαβίβαση είναι 
απαραίτητη για (i) σκοπούς συμμόρφωσης με οποιαδήποτε νομοθεσία, οδηγία ή κανονισμό, 
νομική υποχρέωση, νομική διαδικασία (ii) για σκοπούς έρευνας, παρεμπόδισης, ανίχνευσης 
απάτης, ασφάλειας ή τεχνικών θεμάτων (iii) για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιούσιας 
και των εργασιών του ΚΟΑΠ και των υπαλλήλων του (iv) για σκοπούς αξιολόγησης, έρευνας, 
ανάλυσης και στατιστικής (v) για σκοπούς ελέγχων πολλαπλής συμμόρφωσης. Προσωπικά 
δεδομένα που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν σε στατιστικές, ερευνητικές και αναλυτικές 
χρήσεις υπό ορισμένες περιστάσεις, θα ψευδονυμοποιούνται ή θα ανωνυμοποιούνται, ανάλογα 
με την περίπτωση, για την προστασία από την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των 
δεδομένων. Η χρήση των δεδομένων με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διευκολύνει τον ΚΟΑΠ στην 
ενημέρωση των αποφάσεων πολιτικής στο μέλλον, γεγονός που θα ωφελήσει τους αιτητές του 
προγράμματος ενίσχυσης. Ο ΚΟΑΠ είναι επί του παρόντος υποχρεωμένος από το νόμο να 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους  
 
 



ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 3.1, Έκδοση 2                                                       Μονογραφή: .........................................       9 
 

 
 
 
αιτούντες, απαντώντας σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, 
και άλλους φορείς.     
Οι πληροφορίες που παρέχονται προς υποστήριξη μιας αίτησης στο πλαίσιο χρηματοδότησης 
από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, δεν διαβιβάζονται αυτή τη στιγμή εκτός της ΕΕ.  
Τα δεδομένα που υποβάλλονται προς υποστήριξη της αίτησης θα διατηρηθούν από τον ΚΟΑΠ 
μόνο εφόσον υπάρχει επιχειρηματική ανάγκη να γίνει σύμφωνα με τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν. Μετά από αυτό το διάστημα, θα επισημανθούν για καταστροφή και θα 
καταστραφούν σύμφωνα με εσωτερικές οδηγίες ή κατευθυντήριες γραμμές για καταστροφή που 
έχουν ληφθεί. 
 
Με βάση τη νομοθεσία το κάθε πρόσωπο του οποίου ο ΚΟΑΠ κατέχει δεδομένα έχει τα ακόλουθα 
δικαιώματα τα οποία μπορεί να ασκήσει επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παραπάνω και αναφέροντας τα δικαιώματα που 
επιθυμεί να ασκήσει: πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων και 
δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των 
δεδομένων και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. 

 
Β. Κοινοποίηση Παρατυπιών στην Επιτροπή  
O ΚΟΑΠ θέτει στη διάθεση της Επιτροπής στοιχεία για τις παρατυπίες και τις περιπτώσεις 
εικαζόμενης απάτης που διαπιστώνονται, καθώς και πληροφορίες για τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1975 της Επιτροπής, 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1971 της Επιτροπής.  
Μεταξύ άλλων ορισμών που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, «υπόνοια απάτης» 
θεωρείται κάθε παρατυπία που οδηγεί στην κίνηση διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας σε 
εθνικό επίπεδο ώστε να καθοριστεί η ύπαρξη δόλου, και ιδίως απάτης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της σύμβασης η οποία έχει καταρτισθεί βάσει του 
άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η έννοια της "παρατυπίας" είναι 
εκείνη που δίδεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2988/95, σύμφωνα με την οποία παρατυπία συνιστά κάθε παράβαση διάταξης του δικαίου 
της Ε.Ε. που προκύπτει από πράξη ή παράληψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή 
ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός της Ε.Ε. είτε με τη μείωση 
ή ματαίωση εσόδων που προέρχονται από ίδιους πόρους που εισπράττονται απευθείας για 
λογαριασμό της Ε.Ε., είτε με αδικαιολόγητη δαπάνη για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.. 
Μεταξύ όλων των άλλων στοιχείων που προβλέπονται από τον προαναφερόμενο 
Κανονισμό, κοινοποιούνται επίσης προς την Επιτροπή τα προσωπικά δεδομένα των 
αιτητών. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των αιτητών δύναται επίσης 
να κοινοποιηθούν στην OLAF σύμφωνα και με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 του 
Συμβουλίου της 22ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έναντι 
ορισμένων δικαιούχων συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ. Η OLAF με τη 
σειρά της δύναται να κοινοποιήσει τα δεδομένα αυτά στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών 
μελών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 και το άρθρο 7 των κανόνων 
εφαρμογής του.  
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Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΟΑΠ 
(www.capo.gov.cy) 
 
Σε εφαρμογή των άρθρων 111 και 112 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του Κεφαλαίου VI του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, ο ΚΟΑΠ υποχρεούται να 
δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένα στοιχεία των δικαιούχων κονδυλίων 
προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Τα στοιχεία θα 
περιλαμβάνουν τηρουμένων των σχετικών προνοιών: Το ονοματεπώνυμο (για φυσικά 
πρόσωπα), την πλήρη εταιρική επωνυμία (για νομικά πρόσωπα), την επωνυμία της 
ένωσης (για ενώσεις χωρίς δική τους νομική προσωπικότητα), τον δήμο ή την κοινότητα 
ή το χωριό και τον ταχυδρομικό κώδικα, τα αντίστοιχα ποσά των ενισχύσεων τα οποία έχει 
λάβει κάθε δικαιούχος κατά το υπό εξέταση οικονομικό έτος και τη φύση και περιγραφή 
των χρηματοδοτούμενων μέτρων. Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά και 
μόνο για σκοπούς που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλουν 
οι εν λόγω Ενωσιακοί Κανονισμοί. Τα δεδομένα ή στοιχεία που δημοσιοποιούνται 
ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις Αρμόδιες Αρχές ελέγχου και 
διερεύνησης της Ένωσης και των Κρατών Μελών για σκοπούς διαφύλαξης των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 
 
Για την ανάρτηση των πληροφοριών η οποία απαιτείται από τον Κανονισμό 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 
908/2014 της Επιτροπής, ο ΚΟΑΠ διασφαλίζει τη συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για 
την Προστασία Δεδομένων). H Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

του ΚΟΑΠ είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.capo.gov.cy. 

 

 

 

Ημερομηνία:        /        /          Υπογραφή  αιτητή:…………………………….. 

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

