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ΠΡΟΣΟΧΗ 

***** ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ***** 

 

1. Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης είναι 

απαραίτητη. 

 

2. Άμεσα υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση της αίτησης και την 

ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών είναι οι ίδιοι οι 

αιτητές. 

 

3. Παρακαλείστε όπως μονογράψετε όλες τις σελίδες της 

αίτησης. 

 

4. Προτρέπεστε όπως φωτοτυπήσετε την παρούσα αίτηση για 

δική σας χρήση και αναφορά. 
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ΜΕΡΟΣ I:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

Όνομα Εταιρείας: 

Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 

Αριθμός Πιστοποιητικού Καταχώρησης στο Μητρώο Αναγνώρισης: 

Ημερομηνία Πιστοποιητικού Καταχώρησης στο Μητρώο Αναγνώρισης:        /       / 

Ταχυδρομική 

Διεύθυνση 

Επικοινωνίας 

Οδός:  Αριθμός: 

Πόλη / Χωριό: Ταχ. Κώδικας: 

Επαρχία: Ταχ. Θυρίδα: 

Αρ. τηλεφώνου επικοινωνίας: 

Σταθερό:                                     Κινητό: 
Φαξ: 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): 

Αριθμός ΦΠΑ:  

Όνομα νόμιμου εκπροσώπου:  

Επίθετο νόμιμου εκπροσώπου:  

Αριθμός δελτίου ταυτότητας νόμιμου 
εκπροσώπου: 

 

Ο ΚΟΑΠ σας ενημερώνει για την απόφασή του όπως προχωρήσει σε κατάργηση των επιμέρους 
μητρώων προσωπικών δεδομένων που διατηρούσε ανά Μέτρο / Καθεστώς και στη 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 παρόν στάδιο έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αιτητών όλοι οι αιτητές που έχουν συμμετάσχει έστω 
και μία 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  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:  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΟΘΗΚΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (Σημειώστε με X στο κατάλληλο κουτί) 

 

Κατηγορία αναγνώρισης:    Οργάνωση  Παραγωγών          Ομάδα Παραγωγών 
 

 

Γεωργικά προϊόντα ή τομέας γεωργικών προϊόντων για τα οποία δόθηκε 
αναγνώριση: 

 

Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές 
 

Λυκίσκος 
 

Ακατέργαστος καπνός 
 

Μπανάνες 
 

Προϊόντα της αμπελοοινικής αγοράς (Οινοποιήσιμα σταφύλια) 
 

Αγελαδινό γάλα 
 

Βόειο κρέας 
 

Αγελαδινό γάλα και βόειο κρέας 
 

Πρόβειο ή και αίγειο γάλα 
 

Πρόβειο ή και αίγειο κρέας 
 

Πρόβειο και αίγειο γάλα και πρόβειο και αίγειο κρέας 
 

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 
 

Κρέας πουλερικών 
 

Αυγά με κέλυφος 
 

Κρέας πουλερικών και αυγά με κέλυφος 
 

Χοίρειο κρέας 
 

Σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά και αποξηραμένες χορτονομές 
 

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα, πρωτεϊνούχα  φυτά τα 
οποία είναι τα κουκιά και τα αράπικα φιστίκια, όχι ψημένα έστω και χωρίς κέλυφος ή 
σπασμένα 

 

Ζώντα δένδρα και άλλα φυτά, βολβοί, ρίζες και παρεμφερή προϊόντα, κομμένα άνθη και 
διακοσμητικά φυλλώματα 

 

Πατάτες 
 

Προϊόντα μελισσοκομίας 
 

Μεταξοσκώληκες 
 

Κρέας κουνελιών 
 

Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

Όλα τα φρούτα και λαχανικά 
 

Εσπεριδοειδή 
 

Οπωροκηπευτικά Βιολογικής παραγωγής 
 

Καρποί με κέλυφος                      
 

Μανιτάρια 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ:  ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

 

  Συμπληρώστε: 

1 
Συνολικός αριθμός παραγωγών-μελών στην Ομάδα / 
Οργάνωση Παραγωγών 

……………………… 

 

  Σημειώστε με X: 

2 
Εμπορεύεστε βιολογικά προϊόντα ή/και προϊόντα με 
βάση συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Παραγωγής; 

 

NAI           OXI 

 

 

ΜΕΡΟΣ IV:  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα) 
 

Α/Α Είδος εγγράφου 
Σημειώστε Χ στο 
αντίστοιχο κουτί 

1 
Πιστοποιητικό Καταχώρησης στο Μητρώο Αναγνώρισης από την 
Αρμόδια Αρχή 

   

2 
Επιχειρηματικό Σχέδιο διάρκειας πέντε ετών και τυχόν 
τροποποιήσεις του 

   

3 
Βεβαίωση ανεξάρτητου ελεγκτή σχετικά με τον καθορισμό του 
μεγέθους της επιχείρησης (Παράρτημα III - Εγχειριδίου 
Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών) 

   

4 
Πρόσφατη Βεβαίωση από την Αρμόδια Αρχή με επισυναπτόμενο 
Κατάλογο / Μητρώο παραγωγών-μελών (Παράρτημα V - 
Εγχειριδίου Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών) 

   

5 
Πιστοποιητικά από εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων 
ή/και προϊόντων τα οποία παράγονται με βάση συστήματα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής (εάν υπάρχουν) 

   

6 
Γραπτή εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο (ή Πρακτικά 
του Διοικητικού Συμβουλίου) της Ομάδας / Οργάνωσης 
Παραγωγών για διορισμό νόμιμου εκπροσώπου 

   

7 
Πρόσφατο πιστοποιητικό από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσημου Παραλήπτη στο οποίο να αναγράφεται ο διευθυντής της 
εταιρείας 
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ΜΕΡΟΣ V:  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. 
 

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

 

• Επίσης δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους όρους του Καθεστώτος όπως αυτοί 
περιγράφονται στο αντίστοιχο έντυπο του Εγχειρίδιου Εφαρμογής – Ενημέρωση 
Αιτητών ή/και στην παρούσα Αίτηση και συμφωνώ να συμμορφώνομαι πλήρως με 
αυτούς. 

 

• Αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους για την εξακρίβωση της ορθότητας των 
δηλωθέντων στοιχείων. 

 

• Εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να δημοσιοποιήσει την παροχή ενίσχυσης για την αίτηση μου 
και αποδέχομαι την ενημέρωση που παρέχει μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS). Επίσης 
αποδέχομαι να συμπληρώσω οποιαδήποτε ερωτηματολόγια μου δοθούν. 

 

• Αναλαμβάνω την υποχρέωση να συμμορφώνομαι με όλους τους  Κανονισμούς της ΕΕ 
ή όπως εκάστοτε τροποποιηθούν, που αφορούν  την εν λόγω ενίσχυση. 

 

• Αναλαμβάνω την υποχρέωση να τηρώ και να φυλάσσω όλες τις αποδείξεις πληρωμών, 
τα τιμολόγια και ότι άλλο κρίνει σκόπιμο ο ΚΟΑΠ, για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
Καθεστώτος. 

 

• Αναλαμβάνω την υποχρέωση όπως τηρώ ξεχωριστά βιβλία, λογαριασμούς για τα 
αναγνωρισμένα προϊόντα που παρέλαβα από μέλη και από μη-μέλη, ως επίσης και για 
τα αναγνωρισμένα προϊόντα που πώλησα στους εμπόρους, ξεχωριστά για τα μέλη και 
για τα μη-μέλη. Λαμβάνω όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε το μηχανογραφικό μου σύστημα 
να εξάγει τις καταστάσεις που ζητούνται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής-Ενημέρωση 
Αιτητών κατά την υποβολή των αιτημάτων πληρωμής, τόσο σε έντυπη, όσο και σε 
ηλεκτρονική μορφή (Microsoft Excel). 

 
Ημερομηνία:                Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου 

              και Σφραγίδα    
  
 

------------------------          -------------------------------------------------------------------  
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

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 περιουσίας και των εργασιών του ΚΟΑΠ και των υπαλλήλων του (iv) για 
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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 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. 

 

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 
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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. 
 
 
 
 
 

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 

 
 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 
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