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ΠΡΟΣΟΧΗ 

***** ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ***** 

 Παρακαλώ, πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε το Έντυπο 

Αίτησης, διαβάστε το ολόκληρο προσεκτικά, καθώς 

επίσης και το Εγχειρίδιο – Ενημέρωση Αιτητών του 

Καθεστώτος. 

 Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης είναι 

απαραίτητη. 

 

 

Παρακαλείστε να μονογράψετε όλες τις σελίδες της 
αίτησης στο κάτω δεξιά μέρος και προτρέπεστε όπως 

φωτοτυπήσετε την παρούσα αίτηση για δική σας χρήση 
και αναφορά 
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ΜΕΡΟΣ I: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ 

 

 

ΑΙΤΗΤΗΣ: ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Αριθμός Εγγραφής Αιτητή:   110000000101 

Ο ΚΟΑΠ σας ενημερώνει για την απόφασή του όπως προχωρήσει σε κατάργηση των επιμέρους 
μητρώων προσωπικών δεδομένων που διατηρούσε ανά Μέτρο / Καθεστώς και στην συνένωσή τους σε 
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 παρών 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 
(συμπεριλαμβάνονται σαν παράρτημα του Εγχειριδίου Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών) 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.  
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ΜΕΡΟΣ IΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή των επιλέξιμων δράσεων 

Προϋπολογιζόμενη 

δαπάνη σε € (χωρίς 

δεκαδικά ψηφία) 

Α Β Γ 

 

1. Δράση Α – Ενημέρωση προς τα άτομα που ασχολούνται με 
τη γεωργία και τα δάση  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
2. Δράση Β – Επιδείξεις που γίνονται στο χωράφι ή σε άλλο 

κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Σύνολο  
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ΜΕΡΟΣ ΙII: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (πρωτότυπα ή 
πιστοποιημένα αντίγραφα) 

 

 Σημειώστε αριθμό 

εγγράφων 

Γενικό πλάνο πραγματοποίησης του Προγράμματος Ενημέρωσης και 
Επίδειξης 
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ΜΕΡΟΣ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 
 
Επισύρεται η προσοχή των αιτητών, ειδικά ως προς το περιεχόμενο των αιτήσεων των 
οποιονδήποτε 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 €8543 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. 
 

Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου αναφορικά με ψευδείς δηλώσεις ότι 

όλες οι πληροφορίες που δίδονται στην αίτηση αυτή είναι αληθείς και ορθές.  Επίσης δηλώνω 
ότι έχω διαβάσει τους όρους του Καθεστώτος. Συμφωνώ να συμμορφώνομαι πλήρως με αυτούς 
τους όρους. Αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους, η Αρμόδια Αρχή ήθελε να διεξάγει για την 
ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων. Πρόσθετα, εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να δημοσιοποιήσει την 
παροχή ενίσχυσης για την αίτηση μου και αποδέχομαι την ενημέρωση που παρέχει ο ΚΟΑΠ 
μέσω των SMS. 

Αναλαμβάνω την υποχρέωση:  

 Να προσκομίσω πριν τη πραγματοποίηση του Προγράμματος Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, αναλυτικό πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων. 

 Να χρησιμοποιήσω τις υποδομές που θα χρηματοδοτηθούν από ΚΟΑΠ για εκπαιδεύσεις 
των ατόμων που ασχολούνται με τη γεωργία και τα δάση.  

 Να ενημερώσω τον ΚΟΑΠ εκ των προτέρων για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν 
στις υποδομές που θα χρηματοδοτηθούν από τον ΚΟΑΠ. 

 

 

Ημερομηνία:        /        /         
Υπογραφή Προϊστάμενου  

Κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών : 

 
Προστασία προσωπικών δεδομένων 

 
Οι αιτητές ενημερώνονται για τη λειτουργία του αρχείου Προσωπικών Δεδομένων στον 

ΚΟΑΠ, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001. 
Η τήρηση του αρχείου αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του ΚΟΑΠ και των 

σκοπών που υπηρετεί. Σκοποί του ΚΟΑΠ είναι: 
(α) η διαχείριση των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών,  

(β) η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με τις πιστώσεις που αναφέρονται στο 
σημείο (α),  
(γ) η ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται στο σημείο 

(α), οι οποίες απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας.  
Την ευθύνη για τη λειτουργία του αρχείου έχει ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών 
Πληρωμών, Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (γωνία Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα) 2000 

Λευκωσία, τηλ.: 000357-22557777, Φαξ: 00357-22557755. 
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Αποδέκτες του αρχείου ή μέρους αυτού και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
περιέχει, είναι: Ανάδοχοι του ΚΟΑΠ, Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Όργανο 
Πιστοποίησης ΚΟΑΠ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), Όργανα 

και Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργείο Εσωτερικών και άλλοι Δημόσιοι 
Οργανισμοί, Τμήματα και Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων τους. 
 

Δημοσιοποίηση στοιχείων αιτητών 
        

Σε εφαρμογή των άρθρων 111 και 112 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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. 

 
 

Σημείωση:  Παρακαλείστε να μονογράψετε όλες τις σελίδες της 

αίτησης στο κάτω δεξιά μέρος και προτρέπεστε όπως 

φωτοτυπήσετε την παρούσα αίτηση για δική σας 

χρήση και αναφορά 
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