
ΚΟΑΠ:  Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας

για την διάθεση γάλακτος και ορισμένων γαλακτοκομικών  προϊόντων στους μαθητές των σχολικών Ιδρυμάτων

Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕK) Αρ.1234/2007 (Άρθρο 102) & Κανονισμός της Επιτροπής (ΕK) Αρ. 657/2008

Σημειώσεις που αφορούν την Αίτηση αυτή Όροι
Α Παρακαλώ χρησιμοποιήστε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Θα πρέπει:

Β Ο Αιτητής είναι η εκπαιδευτική Αρχή, Παγκ. Συνομοσπονδία 1 Να ζητάτε ενίσχυση μόνο για προϊόντα που 
Συνδέσμων Γονέων ,προμηθευτής ή αντιπρόσωπος καταναλώθηκαν από  μαθητές των σχολείων , τους  
ο οποίος έχει δικαίωμα να αιτηθεί για απαίτηση ενίσχυσης. οποίους προσφέρατε μειωμένη τιμή .

Γ Η αίτηση  πρέπει να υπογραφεί από ένα Ανώτερο 2 Να επιστρέφεται η ενίσχυση που δόθηκε για προϊόντα :
Διευθυντή ο οποίος θα είναι υπόλογος για την • που δεν έχουν διατεθεί σε μαθητές που παρακολουθούν
διεκδίκηση της ενίσχυσης. τακτικά  την δημοτική  και μέση εκπαίδευση,

Δ Οι Πληροφορίες που δίνετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο νηπιαγωγεία ή οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο ίδρυμα.

για υποστήριξη της αίτησης σας. Τα προσωπικά σας • όταν η ποσότητα που διατέθηκε στους μαθητές  
δεδομένα θα προστατεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία. υπερβαίνει τα 0.25 λίτρων  ή το ισοδύναμό του σε 

ΜΕΡΟΣ Α - Γενικές Πληροφορίες γιαούρτι ή γιαούρτι φρούτου ή τυρί (χαλλούμι) ανά
Να συμπληρωθεί από τον αιτητή μαθητή ανά μέρα.

Όνομα και Διεύθυνση Αιτητή • που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή

ιδρύματος ή έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία. 
3 Να υπάρχουν υποστηρικτικά έγγραφα διαθέσιμα όταν

ζητηθούν από τον ΟΚΓΒ  και να επιτρέψετε στον
ΟΚΓΒ να κάμει οποιοδήποτε έλεγχο επιθυμεί, καθώς 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ: Ιδιοκτήτης             Συνεταιρισμός            Εταιρεία               Άλλο

ΠΡΟΙΟΝ    :         Γάλα              Γιαούρτι          Γιαούρτι Φρούτου            Τυρί 4 Αν είστε ένας αντιπρόσωπος ή προμηθευτής θα 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Κανον. (ΕΚ) 657/2008, Παράρτημα Ι): πρέπει να τηρείτε αρχεία που να δείχνουν:

• Τους κατασκευαστές ή προμηθευτές των προϊόντων,
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας • Τα ονόματα και Διευθύνσεις των εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων ή των εκπαιδευτικών αρχών που έχετε

Τηλέφωνο Φαξ
• Τις ποσότητες ανά είδος που προμηθεύσετε κάθε 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
5 Να μην χρησιμοποιήσετε επιδοτούμενα γαλακτοκομικά 

Όνομα Επικοινωνίας
Δήλωση

ΜΕΡΟΣ Β - Στοιχεία Σχολείου . • Έχω διαβάσει και κατανοήσει τους σχετικούς 
Για πόσα Σχολεία, Μαθητές  & Συνολικά Λίτρα/Μέρα, αναμένετε κανονισμούς της ΕΕ και τις οδηγίες του Εγχειριδίου
 να ζητήσετε ενίσχυση. Συνολ.λίτρα / μέρα Αιτητών (Μέτρο 3) του ΟΚΓΒ όπως μπορεί να τροποποιηθεί

(250ml=33,66gr τυρί) • Αποδέχομαι και θα συμμορφωθώ με τους πιο πάνω όρου
• Δημοτικά Σχολεία • Τα στοιχεία που έχω δώσει είναι ορθά και πλήρη

εξ'  όσων κάλλιστα γνωρίζω και πιστεύω.

• Νηπιαγωγεία

• Γυμνάσια / Λύκεια

• ΄Άλλα (προσδιορίστε) Ιδιότητα  Υπογράφοντα
…………………….. Μοναδικός  Ιδιοκτήτης              Συνέταιρος               Διευθυντής           

Θα πρέπει να επισυνάψετε κατάσταση που να παρουσιάζει  Άλλο (προσδιόρισε) 
όλα τα ονόματα και τις διευθύνσεις των σχολείων για τα οποία θα Ημερομηνία
ζητήσετε την ενίσχυση.

ΜΕΡΟΣ Γ - Για χρήση μόνο από τον ΟΚΓΒ Υπογραφή

ΔΗΛΩΣΗ
Επιβεβαιώνω ότι ο Αιτητής που αναφέρεται πιο πάνω Ημερομηνία
έχει εγκριθεί για την διεκδίκηση ενίσχυσης

ΟΚΓΒ - Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας                                                                                                                  
Αμφιπόλεως 6, Τ.Θ. 22418 , 1521 Λευκωσία   -   Τηλέφωνο 22 748000   -   Τέλεφαξ 22 748261   -  Email :amarangos@cmio.org.cy

Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό που έχουν συλλεχτεί

και ενδελεχή έλεγχο στα αρχεία σας.

προμηθεύσει.

ίδρυμα , ανά μέρα , και συγκεντρωτικά ανά μήνα.

γευμάτων εκτός των εγκαταστάσεων του σχολικού

0

Υπογραφή Ανώτερου Διευθυντή

Ονοματεπώνυμο
(ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Σχέδιο Χορήγησης Κοινοτικής Ενίσχυσης                                                                                  ΕΣΧ/01          

Αίτηση Έγκρισης για Απαίτηση Ενίσχυσης

                                  Ταχ. Κώδικας

Σχολεία Μαθητές

προϊόντα στην παρασκευή των γευμάτων.

Ονοματεπώνυμο
 (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
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