
 

               

ΜΕΤΡΟ 1 & 2 - ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΙΤΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
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ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣH: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:  

 

 

 
 

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

 

 

…………….........................................  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 

ΜΠ/01  

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ:          
 
ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ:   
 
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 

 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ  

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 

 

  

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 1 & 2 

Κανονισμοί (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου και (ΕΚ) 501/2008 της Επιτροπής με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:  

 

1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.  

2. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΚ) 3/2008 ΚΑΙ 501/2008 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ. 

3. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΜΟΝΟΓΡΑΨΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. 

4. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ KAI ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΦΟΡΑ. 

5. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ. 

6. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ Η ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΑΠ 
- ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΜΕΡΟΣ I: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ  

Όνομα Οργάνωσης:  

Αριθμός εγγραφής:  

Αριθμός Πιστοποιητικού Καταχώρησης στο Μητρώο 
Αναγνώρισης: 

  Ημερομηνία Πιστοποιητικού 
Καταχώρησης:      

 

Κωδικός εταιρείας 
(σημειώστε σε  όπου χρειάζεται) 

50 Εμπορική επωνυμία                       

51 Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης    

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Εκπροσώπου:  

Διεύθυνση 
Επικοινωνίας 

Οδός:  

Ταχ. Κώδικας:  Πόλη / Χωριό:  Επαρχία:  

Ταχ. Θυρίδα:  Τ.Κ. Ταχ. Θυρ.:  Επαρχία:  

Τηλ. επικοινωνίας: Σταθερό:  Κινητό:  Φαξ:  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): 

 
ΜΕΡΟΣ IΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΦΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ (σημειώστε √ όπου χρειάζεται) 

Τρίμηνο για το οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση  

 
 

1ο τρίμηνο  Φάση για την οποία 
υποβάλλεται η αίτηση 

 

Φάση Α’    

2ο τρίμηνο  Φάση Β’       

3ο τρίμηνο  Φάση Γ’   

4Ο 
τρίμηνο    

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΣΗ  (Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης) Ευρώ (€) % 

Κοινοτική (EU)   

Κράτος Μέλος (CY)   

Σύνολο   

80% του συνόλου   

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ  Ευρώ (€) 

Το σύνολο των ποσών της προκαταβολής και 

των ενδιάμεσων πληρωμών,  δεν μπορεί να 
υπερβεί συνολικά το 80% του συνόλου της ετήσιας 
Κοινοτικής και Εθνικής χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς.  

Προκαταβολή   

1
η
 Ενδιάμεση   

2
η
 Ενδιάμεση   

3
η
 Ενδιάμεση   

4
η
 Ενδιάμεση   

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ που αφορά τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της τριμηνιαίας περιόδου. 

 

 

Χρηματοπιστωτικό  

Ίδρυμα 

(Τράπεζα ή 
Συνεργατική 
Πιστωτική Εταιρεία) 

Όνομα Ιδρύματος:  

Αριθμός Λογαριασμού Αιτητή: 

Διεθνής Αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ): 

Απαραίτητη η επισύναψη πρωτότυπου εγγράφου από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. 

                            



 

ΜΕΡΟΣ ΙV: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 

 
Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου αναφορικά 
με ψευδείς δηλώσεις ότι όλες οι πληροφορίες που δίδονται στην αίτηση 
αυτή είναι αληθείς, ορθές και πλήρεις. Αναλαμβάνω την ευθύνη για το 
περιεχόμενο της αίτησής μου, καθώς και για την ορθότητά του, όπως 
αυτό θα κατατεθεί στον ΚΟΑΠ.  Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω 
διαβάσει και κατανοήσει την ενωσιακή νομοθεσία που διέπει τα «Mέτρα 
1 & 2 – Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις 
Τρίτες Χώρες και στην Εσωτερική Αγορά οι οποίες ενισχύονται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση», το Εγχειρίδιο Εφαρμογής-Ενημέρωσης Αιτητών και 
την Αίτηση. Με την υποβολή της αίτησης αυτής αποδέχομαι 
οποιουσδήποτε ελέγχους ήθελε ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών 
Πληρωμών (ΚΟΑΠ), ή άλλες Υπηρεσίες/Τμήματα του Κράτους στις 
οποίες αναθέτει τυχόν εξειδικευμένους ελέγχους, να διεξάγει για την 
ακρίβεια 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. Περαιτέρω, εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ όπως 
προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την αίτησή μου σε άλλα 
Τμήματα/Υπηρεσίες του Κράτους ή/και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου (ΝΠΔΔ), 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. 
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.  

 
Επισύρεται η προσοχή των αιτητών, ειδικά ως προς το περιεχόμενο των 
αιτήσεων τους, καθώς και των οποιωνδήποτε δηλώσεων και στοιχείων τα 
οποία υποβάλλονται προς υποστήριξη τους, ότι στις πρόνοιες του Άρθρου 
46(3) του Περί της Ιδρύσεως 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 άλλο 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.  
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΠΕΡΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2001 (Ν.138(Ι)/2001). 
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από 
εμένα τον ίδιο/την ίδια, θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν αντικείμενο 
νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 
(Ν.138(Ι)/2001), όπως ισχύει και όπως εκάστοτε τροποποιείται ή/και 
αντικαθίσταται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι ο Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών, για σκοπούς εξυπηρέτησης των σκοπών του ΟΑΠ και 
εξέτασης της αίτησής μου. Σκοποί του ΟΑΠ 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) και (γ) η 
ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται στο 
σημείο (α), οι οποίες απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας. 
 
Αποδέκτες των δεδομένων είναι το αρμόδιο προσωπικό του Οργανισμού 
Αγροτικών Πληρωμών, οι Ανάδοχοι του ΚΟΑΠ, ο Γενικός Ελεγκτής της 
Δημοκρατίας, το Όργανο Πιστοποίησης του ΚΟΑΠ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), Όργανα και Επιτροπές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί, Τμήματα και Υπηρεσίες της 
Κυβέρνησης, στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων τους. Τα προσωπικά 

δεδομένα που περιλαμβάνονται στα αρχεία που τηρεί ο ΟΑΠ, μπορούν να 
ανακοινώνονται ή/και να μεταδίδονται μεταξύ των εμπλεκόμενων 
κυβερνητικών υπηρεσιών. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών 
μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις 
σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Επίσης, πληροφορούμαι ότι έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και 
αντίρρησης των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν.138(Ι)/2001, για τα οποία 
μπορώ να απευθυνθώ στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών). Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας/ αντίρρησής 
μου σχετικά με την περαιτέρω διατήρηση ή/ και σχετικά με τη διεξαγωγή της 
επικοινωνίας με ορισμένο μέσο, έχω το δικαίωμα να τη γνωστοποιήσω 
γραπτώς στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.   

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, της 8ης Ιουλίου 2015, για τον 

καθορισμό της συχνότητας και του μορφότυπου της έκθεσης παρατυπιών 
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1971 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 
2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ειδικές διατάξεις για την 
υποβολή έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 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..  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ 

Σε εφαρμογή των άρθρων 111 κα 112 του Κανονισμού (ΕΚ) 1306/2013, 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 
Ευρωπαϊκοί 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.» 

 

 

 

Δεσμεύομαι: Σημειώστε  στο αντίστοιχο κουτί 

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων, η Επαγγελματική ή Διεπαγγελματική Οργάνωση θα υπόκεινται στους 
προβλεπόμενους ελέγχους ή και κυρώσεις που προβλέπονται από την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.  

Η Επαγγελματική ή Διεπαγγελματική Οργάνωση αποδέχεται τα κριτήρια και τους όρους του Μέτρου σχετικά με τις 
Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων οι οποίες Ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο θα 
συμμετάσχει, καθώς και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η συμμετοχή στο Μέτρο αυτό. 

 

Θα τηρούνται οι διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και αριθ.  501/2008 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις και 
της σχετικής Κυπριακής Νομοθεσίας.  

Υπογραφή Αιτητή / Νόμιμου Εκπροσώπου:   ………………………..…   Ημερομηνία: ………………….                    



 

ΜΕΡΟΣ V: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα) 

 

Είδος Εγγράφου (Σημειώστε √  στο αντίστοιχο κουτί) 

Ανακεφαλαιωτική Οικονομική Κατάσταση  

Τριμηνιαία Έκθεση (ως το υπόδειγμα του σημείου Α του Παραρτήματος VIII της Σύμβασης)  

Πίνακας Δαπανών (Έντυπο ΜΠ/01 Α)  

Αποδείξεις πληρωμής  (σε αριθμό .........)  

Άλλα Σχετικά Δικαιολογητικά Έγγραφα  (σε αριθμό .........)  

Κατάσταση Τραπεζικού Λογαριασμού (για την εν λόγω τριμηνιαία περίοδο)  

Προσφορές (αρ. προσφορών …………)   

  

  

 
 
 


