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ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

 

ΕΕΝΝΤΤΥΥΠΠΟΟ  ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ  

ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠΣΑ) 2014-2018 

 
 

 Μέτρο ΕΠΣΑ 3β: Προώθηση οίνων 

 

Υπομέτρο 3β(1): Προώθηση οίνων σε τρίτες 
χώρες 

Υπομέτρο 3β(2): Προώθηση οίνων στα κράτη-
μέλη της Ε.Ε 
 

  

  

  

  
  

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 
 

Σφραγίδα 

Παραλαβής 

Ονοματεπώνυμο  
Λειτουργού Παραλαβής 

Ημερομηνία:………............ ………………………… 
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ΜΕΡΟΣ Ι   ΣTOIXEIA AITHTH 

Όνομα αιτητή: 

 

Αριθμός εγγραφής: 

Αριθμός ΦΠΑ: 

Κωδικός (βάλτε σε 

κύκλο τον κατάλληλο 

κωδικό): 

50 Εμπορική επωνυμία 

51 Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

52 
Συνεταιρισμοί 

 
Άλλη 

Όνομα νόμιμου εκπροσώπου: 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου: 

Οδός: 

Ταχ. Κώδικας: Πόλη / Χωριό: 

Επαρχία: Ταχ. Θυρίδα: Ταχ. Κώδικας Θυρίδας: 

Αρ. τηλεφώνου επικοινωνίας: Φαξ: 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): 

Χρηματοπιστωτικό 

Ίδρυμα (Τράπεζα ή 

Συνεργατική Πιστωτική 

Εταιρεία) 

Όνομα Ιδρύματος: 

Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ):  

 (Να ζητηθεί από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και να επισυναφθεί)  

                            

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

• Πριν τη συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης παρακαλώ όπως αυτό αναγνωστεί 
προσεκτικά καθώς επίσης και το Εγχειρίδιο Εφαρμογής-Ενημέρωση Αιτητών του 
Μέτρου. 

• Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης είναι απαραίτητη. 
• Όπου ο χώρος του εντύπου δεν επαρκεί, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης 

συμπληρωματικών σελίδων για όλες τις ενότητες της αίτησης, αρκεί να τις 
αριθμήσετε κατάλληλα.  

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

    

Σφραγίδα επιχείρησης / οργάνωσης:    
 

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.  
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ΜΕΡΟΣ IΙ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΙΤΗΤΗ  

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Οι δραστηριότητες της αιτούσας επιχείρησης / οργάνωσης από την 
ίδρυση της μέχρι σήμερα: 

 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 
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2. 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

(Να επισυναφθεί αναλυτική κατάσταση ανά συμμετέχοντα οινοποιό)  

 

Έτος 

Εμφιαλωμένοι 

επιτραπέζιοι οίνοι 

(λίτρα) 

Πωλήσεις 

€ 

Εγχώρια αγορά Εξαγωγές ανά 

Χώρα* 

Σύνολο 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

* Παρακαλώ να επισυναφθεί κατάλογος εξαγωγών ανά χώρα 

3. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ 

 (Να επισυναφθεί αναλυτική κατάσταση ανά οινοποιό) 

 
 

 

Μ.Ο. ετήσιας 
παραγωγής με βάση 

τα 4 τελευταία έτη 
(λίτρα) 

Υφιστάμενη 
παραγωγική 
δυνατότητα 

(λίτρα) 

Ποσοτικοί 
Στόχοι για την 

επόμενη τριετία 

(λίτρα) * 

   

 

* Επεξήγηση 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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4. 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Επισυνάψτε σχετικό σημείωμα όπου ο χώρος δεν επαρκεί) 

4.1 Σε ποιες αγορές έχει δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση / οργάνωση σας την 
περίοδο 2010 - 2013 και με ποια κατηγορία οίνων; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

4.2 Δηλώσατε κατά πόσο η επιχείρηση / οργάνωση σας έχει συμμετάσχει σε 
Μέτρα προώθησης ή/και ενημέρωσης την τελευταία πενταετία καθώς και το 
ύψος της δημόσιας ενίσχυσης για κάθε ένα από αυτά: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

4.3 Ποιά είναι η εκτίμηση και τα συμπεράσματα σας με βάση τα αποτελέσματα 
των ενεργειών προώθησης ή/και ενημέρωσης της επιχείρησης / οργάνωσης 
σας την τελευταία πενταετία; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ΜΕΡΟΣ IΙΙ   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

5.1 
Είδος προγράμματος: (Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο κουτί) 

 
Υπομέτρο 3β(1): Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες 

 
Υπομέτρο 3β(2): Προώθηση οίνων στα κράτη-μέλη της Ε.Ε 

5.2 
Κόστος προτεινόμενων ενεργειών / προγράμματος: 

 Ενέργειες €0 – €50.000 

 
Πρόγραμμα €50.001 – 1.000.000 

5.3 
Επιλέξιμα προϊόντα / ενωσιακά συστήματα: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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5.4 ΑΓΟΡΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ 

5.4.1 
Τρίτες Χώρες: (Σημειώστε X στον/ους προορισμό/ούς που επιλέγετε) 

  Αυστραλία 

  Κίνα 

  Νότια Κορέα 

  Ινδία 

  Ιαπωνία 

  Νορβηγία 

  Νέα Ζηλανδία 

  Ρωσία 

  Σερβία 

  Ελβετία 

  Ουκρανία 

 

Γεωγραφική Ζώνη: 
Βόρεια Αμερική 

 Η.Π.Α. 

  Καναδάς 

  Μεξικό 

 

Γεωγραφική Ζώνη: 
Νοτιοανατολική 

Ασία 

 Βιετνάμ 

  Ινδονησία 

  Καμπότζη 

  Λάος 

  Μαλαισία 

  Μπρουνέι Νταρουσαλάμ 

  Μυανμάρ/Βούρμα 

  Σιγκαπούρη 

  Ταϊλάνδη 

  Φιλιππίνες 

5.4.2 Κράτη-μέλη της Ε.Ε.: 

 …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………………...…

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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5.5 Διάρκεια προτεινόμενων ενεργειών / προγράμματος:  
(Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο κουτί) 

 
12 μήνες 

 
24 μήνες 

 
36 μήνες 

5.6 Κατάσταση των αγορών στόχων: Ανάλυση αγορών – Βασικές 
προϋποθέσεις που οδήγησαν στην επιλογή των πιο πάνω αγορών 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

5.7 
Στόχοι προτεινόμενων ενεργειών / προγράμματος: 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

5.8 
Στρατηγική των προτεινόμενων ενεργειών / προγράμματος: 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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5.9 Ομάδες στόχοι των προτεινόμενων ενεργειών / προγράμματος:  
(π.χ. διανομείς, καταναλωτές πλην των νέων και των εφήβων που αναφέρονται στη σύσταση 

2001/458/ΕΚ του Συμβουλίου, διαμορφωτές της κοινής γνώμης: δημοσιογράφοι, ειδικοί σε θέματα 

γαστρονομίας, σχολές ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τροφοδοσίας, εκπρόσωποι χονδρικού και 

λιανικού εμπορίου, κ.α.) 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

5.10 
Εξεταζόμενα θέματα:  
(Οι αναφορές σε θέματα υγείας πρέπει να είναι σύμφωνες με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία 

στον τομέα της υγείας και το σχετικό υλικό πρέπει να έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές 

(παράγραφος 6.6(5) του εγχειριδίου εφαρμογής-ενημέρωση αιτητών) 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

5.11 
Βασικά μηνύματα προς μετάδοση: 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

5.12 
Ενέργειες – Προϋπολογισμός:  
(Περιγραφή κάθε ενέργειας - Αιτιολόγηση προτεινόμενου προϋπολογισμού για κάθε ενέργεια, ως ο 

Πίνακας στο Παράρτημα Ι) 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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ΜΕΡΟΣ ΙV   ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΤΗ  

6.1 Βεβαίωση της τεχνικής επάρκειας και της ικανότητας υλοποίησης των 

προτεινόμενων ενεργειών / προγράμματος:  
(Παρακαλώ δείτε την παράγραφο 5.6 (σελ. 8-9) του εγχειριδίου εφαρμογής-ενημέρωση αιτητών) 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

6.2 
Βεβαίωση της χρηματοοικονομικής ικανότητας:  
(Δείτε σημείο 8(iv) στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής-Ενημέρωση Αιτητών και Παράρτημα ΙΙΙ της 

παρούσας αίτησης) 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

6.3 
Πως αξιολογείτε την ετοιμότητα της επιχείρησης / οργανισμού σας να 
ανταποκριθεί σε περίπτωση επίτευξης των ποσοτικών στόχων των 
προτεινόμενων ενεργειών / προγράμματος προώθησης ή/και ενημέρωσης 
σε Τρίτες Χώρες;  (Στην περίπτωση του υπομέτρου 3β(1)) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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7 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ/-ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

7.1 Παρουσίαση: (Σε περίπτωση που έχουν επιλεγεί πολλοί οργανισμοί, να αναφερθούν αναλυτικά 

οι ενέργειες που θα αναλάβει ο καθένας από αυτούς) 

ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ……………………………………………….. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: 

 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: ……………………………………………….. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ: ……………………………………………….. 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: ……………………………………………….. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 

……………………………………………….. 

  

Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου: 

(Να επισυναφθεί πιστοποιητικό από 

τον πρόεδρο του Οργανισμού) 

……………………………………………….. 

 

Σφραγίδα Οργανισμού:  
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7.2 
Περιγραφή της διαδικασίας προκήρυξης προσφορών και των κριτηρίων 

επιλογής του προτεινόμενου οργανισμού εκτέλεσης: 
(Να επισυναφθεί ο αριθμός προσκλήσεων για υποβολή προσφορών που εστάλησαν και 

προσφορών που παρελήφθησαν καθώς και το Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ΜΕΡΟΣ ΙV   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα) 

 

Είδος Εγγράφου 

 

Σημειώστε  

 στο 

αντίστοιχο 

κουτί 

1. Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών ή Περί 

Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο. 

   

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο προώθησης ή η ίδια επιχείρηση/ 

οργάνωση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση σε άλλο 

πρόγραμμα ενισχύσεων (Παράρτημα ΙΙΙ). 

   

3. Βεβαίωση από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που να πιστοποιεί τη δυνατότητα του 

αιτητή να καταβάλει τη συμμετοχή του με ίδια κεφάλαια (Παράρτημα ΙΙ).  

   

4. Εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τα τελευταία δύο (2) έτη (2012 & 2013). 
   

5. Άλλα έγγραφα: 

....................................................……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….....…… 
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ΜΕΡΟΣ V ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ  

Ως αιτητής/νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης/οργάνωσης παραγωγών/επαγγελματικής οργάνωσης: 

 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 το 
εγχειρίδιο εφαρμογής-ενημέρωση αιτητών του Μέτρου. Συμφωνώ να συμμορφώνομαι πλήρως με αυτό. 
Αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους από την αρμόδια Αρχή εφαρμογής του Μέτρου ή/και τον ΚΟΑΠ για 
την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων. Πρόσθετα, εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να δημοσιοποιήσει την 
παροχή ενίσχυσης για την αίτηση μου όπως αναφέρεται στην παράγραφο 16 του εγχειριδίου εφαρμογής-
ενημέρωση αιτητών και αποδέχομαι την ενημέρωση που παρέχει ο ΚΟΑΠ μέσω των SMS. Δηλώνω 
υπεύθυνα ότι το ίδιο αντικείμενο δράσης/δράσεων δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – 
επιχορήγηση σε άλλο μέτρο ενισχύσεων.  

 Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο έντυπο αυτό είναι αληθείς και γνωρίζω ότι 
τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησης της επιχείρησης/οργάνωσης μου 
και ότι θα στερηθεί του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης κάτω από το Μέτρο. Επίσης, ανάλογα με την 
περίπτωση, είναι δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον της.  

 Με την υπογραφή μου στο παρόν Έντυπο, αναγνωρίζω το δικαίωμα της αρμόδιας Αρχής να προβεί ανά 
πάσα στιγμή σε τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή αλλαγές στο Μέτρο, στα πλαίσια των προνοιών της 
ισχύουσας νομοθεσίας.  

 Δεσμεύομαι:  

• Να τηρώ τους Νόμους και Κανονισμούς που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής-Ενημέρωση 
Αιτητών του Μέτρου.  

• Να τηρώ όλες τις πρόνοιες που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής-Ενημέρωση Αιτητών του 
Μέτρου. 

 

Ημερομηνία:  /  /    Υπογραφή αιτητή/νόμιμου εκπροσώπου: 

 

O 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 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 ο ΚΟΑΠ. 

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. 
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* * * * * 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Ι Πίνακας εκτιμώμενων δαπανών. 
  

Παράρτημα ΙΙ Υπογεγραμμένη οικονομική δέσμευση της 
προτείνουσας επιχείρησης / οργάνωσης να 
εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή της καθ’ όλη τη 
διάρκεια των ενεργειών / προγράμματος. 

  
Παράρτημα ΙΙΙ Υπογεγραμμένη δέσμευση προτείνουσας 

επιχείρησης / οργάνωσης ότι οι προτεινόμενες 
ενέργειες / πρόγραμμα δεν λαμβάνουν/ει άλλη 
χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ ή/και την 
Κυπριακή Δημοκρατία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΙΜΩΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Όλες οι ενέργειες πρέπει να περιέχουν σαφή περιγραφή της ανάλυσης των διαφόρων 

δαπανών που συνδέονται με αυτές, π.χ.: 

 

Ενέργεια Χ “Συμμετοχή στην Έκθεση AAA”: 

Περιγραφή Δαπάνης   

Ενοίκιο χώρου €/m² Συνολικό κόστος 

Κατασκευή περιπτέρου €/m² Συνολικό κόστος 

Επάνδρωση περιπτέρου  €/άτομο/ημέρα Συνολικό κόστος 

Άλλα έξοδα (π.χ. κόστος μετάβασης σε 

οικονομική θέση, διαμονή με μέγιστο 

€120 ημερησίως, γεύματα κλπ.) 

€/αντιπρόσωπο Συνολικό κόστος 

.. .. .. 

ΣΥΝΟΛΟ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

 

ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 3β: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ  

Ή/ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΜΕΝΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

1.  Εγώ ο/η   Α.Δ.Τ.  

κατά νόμον εκπρόσωπος της επιχείρησης/οργάνωσης      

 με αρ. εγγραφής  , εν όψει της 

έγκρισης  χορήγησης  στην επιχείρηση/οργάνωση που εκπροσωπώ της 

ακόλουθης ενίσχυσης: 

  

2.  Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για τη χορήγηση της ενίσχυσης:  

  ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

3.  Τίτλος Ενίσχυσης: 

  ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 3Β: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή/ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 ΔΗΛΩ σήμερα  /  /  οικονομική δέσμευση για ολόκληρη την 

περίοδο υλοποίησης των εγκριθέντων ενεργειών/προγράμματος, οι/το 

οποίες/ο αναμένεται να διαρκέσουν/ει από  /  /  έως  / 

 / . 

 

                                                                                            Ο/Η Δηλών/ούσα 

 

 

------------------------------------------- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 3β: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ  

Ή/ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

1.  Εγώ ο/η  Α.Δ.Τ.  

κατά νόμον εκπρόσωπος της επιχείρησης/οργάνωσης       

 με αρ. εγγραφής  , εν όψει της 

έγκρισης  χορήγησης  στην επιχείρηση/οργάνωση που εκπροσωπώ της 

ακόλουθης ενίσχυσης: 

  

2.  Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για τη χορήγηση της ενίσχυσης:  

  ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

3.  Τίτλος Ενίσχυσης: 

  ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 3Β: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή/ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 ΔΗΛΩ σήμερα   /  /  ότι οι προτεινόμενες ενέργειες / 

πρόγραμμα δεν λαμβάνει/ουν άλλη χρηματική βοήθεια από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν θα αιτηθεί 

οποιασδήποτε άλλης βοήθειας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των / του. 

 

 

                            Ο/Η Δηλών/ούσα 

 

 

 

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

 


