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ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΙΤΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Μέτρο ΚΟΑ 9 - Σχολική Χρονιά 2013-2014         

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/-ΝΤΡΙΑΣ  

Ή ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:  ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 

Ημερομηνία:  

     /     /   

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 

 

 

_______________________________________ 
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Ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 

Ενημέρωση που δίδεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών 

(ΚΟΑΠ) για τη λειτουργία αρχείων σύμφωνα με το Άρθρο 11 του πιο πάνω 

Νόμου. 

Η τήρηση του αρχείου έχει στόχο την 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 (ΚΟΑΠ), Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ 

Κουτσόφτα), 2000 Λευκωσία. Τηλ: 00357 22 557777, Φαξ: 00357 22 557755. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

1. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΟΠΩΣ ΜΟΝΟΓΡΑΨΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. 

 

2. ΠΡΟΤΡΕΠΕΣΤΕ ΟΠΩΣ ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΗ 

ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ. 

 

3. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M/AF/DA23/V5  2 

   

ΜΕΡΟΣ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
 

 Όνομα Σχολείου/Νηπιαγωγείου: 
 

 

Διεύθυνση 

Σχολείου/Νηπιαγωγείου 

Οδός:  Αριθμός: 

Πόλη / Χωριό: Ταχ. Κώδικας: 

Επαρχία: 

Ταχ. Θυρίδα: Ταχ. Κώδικας Θυρίδας: 

Αρ. τηλεφώνου επικοινωνίας: Φαξ: 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): 

Χρηματοπιστωτικό  

Ίδρυμα 

(Τράπεζα ή Συνεργατική 
Πιστωτική Εταιρεία) 

Όνομα Χρ. Ιδρύματος: 

Αριθμός Λογαριασμού  

Σχολείου/Νηπιαγωγείου: 

Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ): 
(Να ζητηθεί από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και να επισυναφθεί.) 

C Y                           

Ονοματεπώνυμο Διευθυντή/-ντριας  

ή άλλου νόμιμου εκπροσώπου: 
 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας Διευθυντή/-ντριας 
ή άλλου νόμιμου εκπροσώπου: 

 

 

 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 

 
 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:______________________ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:____________________ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:          /       / 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ:_______________________ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ:_____________________ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ:          /       / 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤIΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
 

 Παρακαλώ όπως επισυνάψετε μαζί με το παρόν έντυπο αίτησης, συμπληρωμένο το 
“ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ” που σας έχει σταλεί από το Τμήμα Γεωργίας. Για εύκολη 
αναφορά το “ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ” φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. 

 

 Παρακαλώ συμπληρώστε τον πιο κάτω Πίνακα: 
 

Συνολικά στοιχεία παραδόσεων που έγιναν 

από τις ……./……./2014 μέχρι τις ……./……./2014 

Αριθμός 
παραδόσεων 

Αριθμός 
σχολικών ημερών 

κατά την περίοδο 
των παραδόσεων 

(εξαιρούνται 
αργίες, εκδρομές 

κτλ) 

Αριθμός 

μαθητών κατά 
την περίοδο 

των 
παραδόσεων 

Αριθμός 
μερίδων που 

παραδόθηκαν 

Αριθμός 
τιμολογίων 

αγοράς 

Αριθμός 
αποδείξεων 

εξόφλησης 

      

 

Συνολικό κόστος αγοράς των  

επιλέξιμων προϊόντων για ενίσχυση (με ΦΠΑ): € 

Συνολικό κόστος αγοράς των  

επιλέξιμων προϊόντων για ενίσχυση (χωρίς ΦΠΑ): € 

* Ο συντελεστής ΦΠΑ για τα φρούτα και λαχανικά είναι 5%. 

 

ΜΕΡΟΣ III. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα) 
 

Έγγραφα 
Σημειώστε  

στο αντίστοιχο 
κουτί 

Γραπτή θετική απάντηση από το Τμήμα Γεωργίας προς το σχολείο/νηπιαγωγείο 
για τη συμμετοχή του στο Σχέδιο.                                               

   

Αναλυτική κατάσταση με τα τιμολόγια ή/και τις αποδείξεις εξόφλησης σε έντυπη 
μορφή (ταξινόμηση ανά ημερομηνία παράδοσης). 

   

Τιμολόγια ή/και αποδείξεις εξόφλησης (ταξινόμηση ανά ημερομηνία παράδοσης).    

Αποδεικτικό για το Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ).     

Αρχείο Καταχώρησης.    

Άλλα Έγγραφα: ……………………………………………………………………………………………    
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ΜΕΡΟΣ IV. 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 και ορθές. Επίσης, δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους όρους του Σχεδίου. Συμφωνώ να 
συμμορφώνομαι πλήρως με τους όρους αυτούς. Αποδέχομαι οποιονδήποτε έλεγχο (επιτόπιο ή μη) από την Αρμόδια Εθνική 

Αρχή, τον Ανάδοχο Φορέα και τον ΚΟΑΠ για επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων. Εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να 
δημοσιοποιήσει την παροχή ενίσχυσης για την αίτησή μου. 

 Ο αιτητής αποδέχεται τα κριτήρια και τους όρους του Σχεδίου της ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών στο οποίο θα συμμετάσχει, 
καθώς και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η συμμετοχή του στο Σχέδιο αυτό. 

 Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο αιτητής θα υπόκειται στις όποιες κυρώσεις προβλέπονται από τη 
σχετική Κυπριακή και Κοινοτική Νομοθεσία. 

 Θα τηρούνται οι διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΚ) αριθ. 288/2009, καθώς και οι διατάξεις της 
σχετικής Κυπριακής Νομοθεσίας. 

 Ο αιτητής θα υπόκειται στους προβλεπόμενους από την Κυπριακή και Κοινοτική Νομοθεσία ελέγχους. 

 Με την παρούσα αίτηση ενίσχυσης, ο αιτητής δεσμεύεται και αναλαμβάνει έναντι των Αρμόδιων Αρχών: 
 
α)  να χρησιμοποιεί τα προϊόντα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων 

και Λαχανικών στα Σχολεία», το οποίο έχει καταρτιστεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής ή έχει 
ευθυγραμμιστεί με αυτόν, για κατανάλωση από τα παιδιά που φοιτούν στο εκπαιδευτικό του ίδρυμα· 

 
β)  να επιστρέφει οποιοδήποτε ποσό ενίσχυσης έχει καταβληθεί αχρεωστήτως, για τις αντίστοιχες ποσότητες, σε περίπτωση 

που διαπιστωθεί ότι τα εν λόγω προϊόντα δε διατέθηκαν στα παιδιά που προβλέπονται στο Άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 288/2009 της Επιτροπής ή σε περίπτωση που η ενίσχυση καταβλήθηκε για προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα δυνάμει 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής· 

 
γ)  σε περίπτωση απάτης ή σοβαρής αμέλειας, να καταβάλει ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του αρχικώς καταβληθέντος 

ποσού και του ποσού που δικαιούται· 
 
δ)  να θέτει στη διάθεση των Αρμόδιων Αρχών, κατόπιν αιτήσεώς τους, οποιαδήποτε δικαιολογητικά έγγραφα του ζητηθούν· 
 
ε)  να υπόκειται σε κάθε έλεγχο, ιδίως έλεγχο των αρχείων του και φυσικό έλεγχο, που έχουν αποφασίσει οι Αρμόδιες Αρχές. 

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. 

Σε εφαρμογή του άρθρου 111 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 Κοινοτικοί 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. 

    Ημερομηνία: 

        

   ....../....../......         

                                           Υπογραφή Διευθυντή/-ντριας  

                                           ή άλλου νόμιμου εκπροσώπου  

                                     & Σφραγίδα Σχολείου/Νηπιαγωγείου: 

 

 

                                         ..................................................... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

σελίδα ….. / ….. 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ:………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ:……………………………………………………………… 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: ……………………… 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ……………………… 
 

Α/Α Ημερομηνία 
αγοράς 

Ποσό1 
€ 

Είδος2 Ημερομηνία 
διανομής 

Αριθμός  
μερίδων 

Παρατηρήσεις 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   1 Σύμφωνα με αποδεικτικά έγγραφα (τιμολόγια / αποδείξεις). Η προμήθεια φρούτων και λαχανικών για τις ανάγκες του Σχεδίου επιτρέπεται μόνο από Ομάδες / Οργανώσεις 
Παραγωγών, τοπικές αδειούχες φρουταρίες ή άλλα αδειούχα καταστήματα πώλησης φρούτων και λαχανικών όπως υπεραγορές και σχολικά κυλικεία. 

2  
Η επιλογή των φρούτων και των λαχανικών επιτρέπεται μόνο από τον κατάλογο που περιλαμβάνεται ως Παράρτημα Ι στο Σχέδιο. 
 

 


