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ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

1. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΟΠΩΣ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΗ 

 

2. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΟΠΩΣ ΜΟΝΟΓΡΑΨΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

3. ΠΡΟΤΡΕΠΕΣΤΕ ΟΠΩΣ ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΚΗ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ 
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ΜΕΡΟΣ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ : 
 

Όνοµα Νοµικού Προσώπου: 

Αριθµός Νοµικού Προσώπου: 

 Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε µετοχικό κεφάλαιο  

 Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση χωρίς µετοχικό κεφάλαιο 
Κωδικός εταιρείας (Βάλτε σε 
κύκλο τον κατάλληλο κωδικό): 

 Τµήµα Γεωργίας, Κλάδος Αγροτικής Οικονοµικής 

Οδός:  Αριθµός: 

Πόλη / Χωριό: Ταχ. Κώδικας: 

Ταχυδροµική 

∆ιεύθυνση 

Επικοινωνίας 
Επαρχία: Ταχ. Θυρίδα: 

Αρ. τηλεφώνου επικοινωνίας: 

Σταθερό:                                     Κινητό: 
Φαξ: 

Ηλεκτρονική ∆ιευθυνση (email): 

Όνοµα Ιδρύµατος: 

∆ιεθνής Αριθµός Λογαριασµού (ΙΒΑΝ): 
(Να ζητηθεί από το Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα και να επισυνάπτεται το πιστοποιητικό) 

Χρηµατοπιστωτικό  

Ίδρυµα 

(Τράπεζα ή Συνεργατική 
Πιστωτική Εταιρεία)                             

Αριθµός ΦΠΑ: 

Όνοµα νόµιµου εκπροσώπου:  

Επίθετο νόµιµου εκπροσώπου:  

Αριθµός δελτίου ταυτότητας νόµιµου 
εκπροσώπου: 

 

 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 

 

 

 

 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ______________________ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ____________________ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ          /       / 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ_______________________ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ_____________________ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ          /       / 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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ΜΕΡΟΣ IΙ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.  

 

Περιγραφή Επιλέξιµης ∆ράσης 
Να δοθεί σύντοµη περιγραφή της προτεινόµενης δράσης, προσδιορίζοντας την αντίστοιχη 
προϋπολογιζόµενη δαπάνη και τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της δράσης. 

Α/Α Περιγραφή της επιλέξιµης δράσης 
Προϋπολογιζόµενη 

δαπάνη σε € 

Χρονική 
διάρκεια 

ολοκλήρωσης 
της δράσης σε 
µέρες ή µήνες 

1 2 3 4 

 Μελέτες της συγκεκριµένης περιοχής  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Παροχή πληροφοριών σχετικά µε την περιοχή και τη 
στρατηγική τοπικής ανάπτυξης. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Κατάρτιση προσωπικού που συµµετέχει στην 
προπαρασκευή και την εφαρµογή µιας στρατηγικής 
τοπικής ανάπτυξης.   

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



PAA/AF/DA3.3/v1.2  ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ................... 4 

1 2 3 4 

 ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής και κατάρτιση 
ατόµων µε ηγετικό ρόλο 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Εφαρµογή στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης που 
περιλαµβάνει µέτρα του Άξονα 3 του ΠΑΑ.   

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

Γενικά 
Σηµειώστε Χ στο 
αντίστοιχο κουτί 

Βεβαίωση έγκρισης από τη Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης ως εγκεκριµένη 
Οµάδα του Μέτρου 3.3.  

   

Βεβαίωση έγκρισης της συγκεκριµένης δράσης/σεων από τη Τεχνική 
Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 

Πιστοποιητικό Εγγραφής από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµού 
Παραλήπτη. 

 

Πρακτικά αποφάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου ∆ιοικούντος Οργάνου 
στο οποίο να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του Νόµιµου Εκπροσώπου. 

 

Έντυπο από το Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα στο οποίο να αναγράφεται ο 
∆ιεθνής Αριθµός Λογαριασµού (IBAN) (πρωτότυπο). 

   

Άλλα Έγγραφα:  

1) ..................................................................................................................... 

2) ..................................................................................................................... 

3) ..................................................................................................................... 
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ΜΕΡΟΣ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 

∆ηλώνω 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 Μέτρου. Συµφωνώ να συµµορφώνοµαι πλήρως µε αυτούς τους όρους.  Αποδέχοµαι 
οποιουσδήποτε ελέγχους, η Αρµόδια Αρχή ήθελε να διεξάγει για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων. 

 

 Σηµειώστε √ στο 
αντίστοιχο κουτί 

Η Οµάδα ή το Τµήµα Γεωργίας, Κλάδος Αγροτικής Οικονοµικής 
αποδέχεται τα κριτήρια και τους όρους του Μέτρου 3.3 στο οποίο θα 
συµµετάσχει, καθώς και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η συµµετοχή 
στο Μέτρο αυτό. 

 

Η Οµάδα ή το Τµήµα Γεωργίας, Κλάδος Αγροτικής Οικονοµικής σε 
περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων της/του, αναλαµβάνει να 
επιστρέψει το σύνολο του ποσού µε ή χωρίς τόκους σύµφωνα µε την 
Κυπριακή και Κοινοτική Νοµοθεσία. 

    

    Η Οµάδα ή το Τµήµα Γεωργίας, Κλάδος Αγροτικής Οικονοµικής 
συµµορφώνεται και θα συνεχίσει να συµµορφώνεται προς τον  Κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή όπως εκάστοτε τροποποιηθεί, για τα έτη τα οποία 
χορηγείται η ενίσχυση. 

 

Η Οµάδα ή το Τµήµα Γεωργία, Κλάδος Αγροτικής Οικονοµικής θα 
αποδέχεται τους προβλεπόµενους από την Κυπριακή και Κοινοτική 
Νοµοθεσία ελέγχους. 

 

Η Οµάδα ή το Τµήµα Γεωργία, Κλάδος Αγροτικής Οικονοµικής 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει τις αποδείξεις πληρωµών, 
τα τιµολόγια και ότι άλλο κρίνει σκόπιµο η Αρµόδια Αρχή, αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση της δράσης. 

 

Ηµεροµηνíα:        /        /         Υπογραφή νόµιµου εκπροσώπου : 

 

Περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου του 2001: 
Ενηµέρωση για τη λειτουργία Αρχείων Προσωπικών ∆εδοµένων σύµφωνα µε το Άρθρο 11  τήρηση του 
αρχείου σκοπό έχει 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:  
Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών, (Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ 
Κουτσόφτα) 2000 Λευκωσία Τηλ: 000357 22557777 Φαξ: 00357 22557755). 
Αποδέκτες του αρχείου ή µέρους αυτού και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει, είναι: 
Ανάδοχοι του ΚΟΑΠ, Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας, Όργανο Πιστοποίησης ΚΟΑΠ, Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), Όργανα και Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Yπουργείο Εσωτερικών και άλλοι ∆ηµόσιοι Οργανισµοί, Τµήµατα και Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των νόµιµων 
αρµοδιοτήτων τους. 
Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτητών δύναται να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής της 
14ης ∆εκεµβρίου 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 22ης Ιουνίου 1995 
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σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν έναντι ορισµένων δικαιούχων συναλλαγών που 
χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της 
Απάτης (OLAF) 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 44α του Κανονισµού (ΕΚ) 1290/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του 
Κανονισµού (ΕΚ) 259/2008, 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),  προς πλήρη συµµόρφωση µε 
τους υπό αναφορά Κανονισµούς. Τα στοιχεία θα περιλαµβάνουν τηρουµένων των προνοιών του άρθρου 1 
του Κανονισµού (ΕΚ) 259/2008: Το ονοµατεπώνυµο, την πλήρη εταιρική επωνυµία,  τoν δήµο ή την 
κοινότητα ή το χωριό και τον ταχυδροµικό κώδικα και τα αντίστοιχα ποσά των ενισχύσεων τα οποία έχει 
λάβει κάθε δικαιούχος κατά το υπό εξέταση οικονοµικό έτος. 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 των Κοινοτήτων και των 
Κρατών Μελών για σκοπούς εξασφάλισης των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων. 
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, τα ατοµικά δικαιώµατα των αιτητών καθορίζονται και θα ασκούνται 
σύµφωνα µε τον περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµο 
του 2001, Ν. 138(Ι)/2001, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και των δυνάµει αυτού εκάστοτε εκδοθέντων 
κανονισµών. Ανεξάρτητα από την γενικότητα της  παρούσας παραγράφου  τα δικαιώµατα αυτά αφορούν το 
δικαίωµα πρόσβασης και διόρθωσης και το δικαίωµα αντίρρησης. Το δικαίωµα πρόσβασης και διόρθωσης 
και το δικαίωµα αντίρρησης δυνάµει του επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία 
του Ατόµου) Νόµος του 2001, Ν. 138(Ι)/2001, ασκούνται µε την υποβολή της σχετικής αίτησης στον ΚΟΑΠ 
και ταυτόχρονη καταβολή του εκάστοτε χρηµατικού ποσού όπου αυτό εφαρµόζεται και ως εκάστοτε 
καθορίζει ο περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων (Άδειες και Τέλη) Κανονισµός του 2002, Κ.∆.Π. 538/2002. 
Επίσης ο τρόπος καταβολής του εν λόγω ποσού και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα ρυθµίζονται µε 
Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του Ν.138(Ι)/2001. Σε τέτοια περίπτωση τα φυσικά πρόσωπα 
ενθαρρύνονται να επικοινωνούν µε τα Επαρχιακά Γραφεία στα οποία υπέβαλαν την αίτησή τους.  

 

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 

 


