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ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΝΑ ΑΠΟΚΟΠΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ):  

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ):  

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:  ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 

Ημερομηνία:  

     /     /   

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 
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(Αριθμός Αίτησης ….…..…) 

  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 1412 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΥΣ 

 

(περίοδος 01.01.2015-31.12.2015) 

 

Διευθύντρια Τμήματος Γεωργίας 

(μέσω Επαρχιακού Γεωργικού Λειτουργού ……………………… , ή Κέντρο 

Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ) …………..) (Παρακαλώ διαγράψετε ότι δεν ισχύει) 

 

 Παρακαλώ όπως με εγκρίνετε ως δικαιούχο Έκτακτης Ενίσχυσης στα πλαίσια 

εφαρμογής σχετικού Μέτρου που εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 

ημερομηνίας 28.12.2015.  

 

 Δηλώνω ότι αποδέχομαι ως βάση για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης τα 

αποτελέσματα της επίσημης επισκόπησης της χοιροτροφίας που διεξήγαγε το Τμήμα 

Γεωργίας τον Δεκέμβριο του 2015. 

 

 Δηλώνω επίσης ότι αποδέχομαι τη διεξαγωγή των αναγκαίων επιτόπιων ή/και άλλων 

διοικητικών ελέγχων προς εξακρίβωση του αριθμού των χοιρομητέρων / χοίρων πάχυνσης 

της μονάδας μου καθώς επίσης και άλλων αναγκαίων ελέγχων που πιθανόν να 

διενεργήσουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Γεωργίας και ο Κυπριακός 

Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών. 

 

 Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η πιο πάνω διαδικασία δεν επιδέχεται 

αμφισβήτηση/ένσταση και η όποια απόφαση των αρμόδιων Κρατικών Υπηρεσιών 

(εξαιρουμένου του προφανούς λάθους) θα είναι αποδεκτή από εμέ. 

 

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 

(Μέρος V).  Αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους, η Αρμόδια Αρχή ήθελε να διεξάγει για 

την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων. 

 

Ο δηλών 

 

Υπογραφή: ………………………………………..  Ημερομηνία: ………………………… 

 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

ΜΕΡΟΣ Ι:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ 

Για Φυσικά Πρόσωπα Για Νομικά Πρόσωπα 

Επίθετο: Όνομα Εταιρείας: 

 

Όνομα: Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου: 

 

Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Αρ. Ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου: 

 

Αριθμός ΦΠΑ:  

Ταχυδρομική Οδός: Αριθμός: 

Διεύθυνση Πόλη/Χωριό: Ταχ. Κώδικας: 

Επικοινωνίας Επαρχία: Ταχ. Θυρίδα: 

Αρ. τηλεφώνου επικοινωνίας: Φαξ: 

Χρηματοπιστωτικό Όνομα Ιδρύματος: 

Ίδρυμα Αριθμός Λογαριασμού Αιτητή: 

 

 Διεθνής Αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ): (Να ζητηθεί σχετικό έγγραφο 

από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και να επισυναφθεί στην αίτηση): 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ:  ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 
Περίοδος για την οποία υποβάλλεται η αίτηση  01.01.2015 - 31.12.2015 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ------------------------ 

 

    ΣΦΡΑΓΙΔΑ     

    ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ --------------------- 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ         /           /  
 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (συμπληρώστε ανάλογα): 
 

Επαρχία Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων: --------------------------------------------------- 

Κοινότητα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων: ------------------------------------------------ 

Κωδικός Εκμετάλλευσης (Κτηνιατρείου): ---------------------------------------------------- 

 

(i) Αριθμός εκτρεφόμενων ζώων* 
Σημειώστε τον αριθμό των ζώων 

Δεκέμβρης 2015 

- Αριθμός χοιρομητέρων  

- Αριθμός χοίρων πάχυνσης όλων των ηλικιών  

 

* Για σκοπούς υπολογισμού του ύψους επιδότησης θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός 

χοιρομητέρων βάσει της Επισκόπησης Χοιροτροφίας, Δεκέμβριος 2015. 

 

 

 

 

 
 



 

ΜΕΡΟΣ ΙV:  ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ: 
Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι / διαχειριστές μονάδων πάχυνσης (χοίροι πάχυνσης χωρίς 

χοιρομητέρες) οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τους όλα τα τιμολόγια 

(πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα) αγοράς χοιριδίων κατά την υπό αναφορά 

περίοδο. 

 

Σημειώστε τον αριθμό των τιμολογίων για την περίοδο 01.01.2015 – 31.12.2015 

- Αριθμός τιμολογίων που παραλήφθηκαν  

- Συνολικός αριθμός χοιριδίων  

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται δεόντως και παραδίδονται από τις 

22.02.2016 μέχρι τις 07.03.2016 στο οικείο Επαρχιακό Γεωργικό 

Γραφείο ή στο ΚΕΑ έναντι απόδειξης.   

 

2. Ενστάσεις: Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν οι αιτητές εντός 

15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της κοινοποίησης εκ 

μέρους του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 

εμβάσματος στην Τράπεζα σε λογαριασμό του αιτητή. Μετά την 

παρέλευση 15 ημερών καμιά ένσταση δεν θα γίνεται αποδεκτή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΜΕΡΟΣ V: 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 το μέτρο χορήγησης «Προσωρινής έκτακτης 
ενίσχυσης στους χοιροτρόφους», 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. 

Πληροφορούμαι περαιτέρω ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν δύνανται να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (ΟLAF) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής της 
14ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της 
χρηματοδότησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της οργάνωσης συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό, καθώς και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 595/91 του Συμβουλίου, καθώς και με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουνίου 1995 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έναντι ορισμένων δικαιούχων συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων ΕΓΤΕ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (ΟLAF) 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. 

Σε εφαρμογή του άρθρου 111 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και των εφαρμοστικών του, ο ΚΟΑΠ υποχρεούται να δημοσιοποιήσει 
στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένα στοιχεία των δικαιούχων κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΕ). 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 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. 


