
 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 

2o ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 

(01/07/2009 – 31/12/2009) 

ΚΑΙ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
(2009 - 2010) 

 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Α Π Ο    2 8 / 0 2 / 2 0 1 1    Μ Ε Χ Ρ Ι   1 4  / 0 3 / 2 0 1 1 

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ 
Για την συµπλήρωση του εντύπου αυτού είναι σηµαντικό να γνωρίζει ο αιτητής ότι τα δεδοµένα που θα αναγράφονται θα πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα, και να συνάδουν µε τα επίσηµα έγγραφα τα οποία έχουν παραχωρηθεί από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία (π.χ. ∆ελτίο Ταυτότητας, 
Πιστοποιητικό Εγγραφής  Εταιρείας κ.λ.π.). 
Ο αιτητής πρέπει να συµπληρώσει όλα τα προσωπικά του στοιχεία τα οποία ζητούνται στις αντίστοιχες θέσεις. 
Σε περίπτωση που αιτητής είναι νοµικό πρόσωπο τότε αναγράφει την επωνυµία του νοµικού προσώπου. Σε περίπτωση εταιρείας θα πρέπει να 
αναγράφεται το πλήρες όνοµα της εταιρείας όπως αυτό είναι γραµµένο στο Πιστοποιητικό Εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών και ο αριθµός 
εγγραφής της.  
Τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης του αιτητή θα πρέπει να κοινοποιείται στον ΚΟΑΠ το συντοµότερο δυνατόν. Αδυναµία επικοινωνίας του ΚΟΑΠ µε τον 
αιτητή εξ υπαιτιότητας του αιτητή µπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης. 

Προεκτυπωµένες αιτήσεις 
 
Εφόσον έχει σταλεί προεκτυπωµένη αίτηση, ο αιτητής υποχρεούται να µελετήσει τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση και να προβεί στις 
ανάλογες διορθώσεις, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές.  
Αν υπάρχει αλλαγή στο ∆ιεθνή Αριθµό Λογαριασµού (ΙΒΑΝ), ο αιτητής υποχρεούται να διαγράψει τον αριθµό λογαριασµού που είναι 
προεκτυπωµένος στο έντυπο της αίτησης και να αναγράψει το ΙΒΑΝ στο πεδίο που αφορά το Νέο ∆ιεθνή Αριθµό Λογαριασµού (ΙΒΑΝ), 
επισυνάπτοντας Έντυπο από το Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα στο οποίο να αναγράφεται ο αριθµός Λογαριασµού (ΙΒΑΝ), το ονοµατεπώνυµο του 
αιτητή καθώς και η ταυτότητα του αιτητή.  
Σηµαντικό είναι ο αιτητής να ελέγξει ότι ο κωδικός εκµετάλλευσης που αναγράφεται στην αίτηση είναι σωστός. 

Νέοι αιτητές 
 

Οι αιτητές οι οποίοι υποβάλλουν για πρώτη φορά φέτος αίτηση πρέπει να αναγράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία καθώς και τον ∆ιεθνή Αριθµό 
Λογαριασµού (ΙΒΑΝ) στο πεδίο που αφορά το Νέο ∆ιεθνή Αριθµό Λογαριασµού (ΙΒΑΝ). Τονίζεται ότι στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτικό να 
επισυνάπτεται Έντυπο από το Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα στο οποίο να αναγράφεται ο ∆ιεθνής Αριθµός Λογαριασµού (ΙΒΑΝ), το ονοµατεπώνυµο 
του αιτητή καθώς και η ταυτότητα του αιτητή. 

 
ΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΨΟΥΝ ΟΡΘΑ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ∆ΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 
 
 

Οι  αιτητές πρέπει να σηµειώσουν √ για συµµετοχή στα Μέτρα Κεφαλικής 
Επιδότησης Βοοειδών και Επιδότησης Αγελαδινού Γάλακτος.  

Σηµείωση: Παρακαλείστε να µονογράψετε όλες τις σελίδες της αίτησης και προτρέπεστε όπως 

φωτοτυπήσετε την παρούσα αίτηση για δική σας χρήση και αναφορά 

 

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 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 την ταχυδροµική διεύθυνση 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.  
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ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2009-2010  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ 

 

Φυσικό Πρόσωπο 
 

Επίθετο : 

Όνοµα :                                                    

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας : 

Ονοµατεπώνυµο Συζύγου : 

Υπηκοότητα : Ηµεροµηνία Γέννησης :               

Αριθµός Κοινωνικών Ασφαλίσεων : 

Κύρια Απασχόληση : 

 
 

 

 

Νοµικό Πρόσωπο (Εταιρείες, Κυβερνητικά Τµήµατα, Οργανώσεις Παραγωγών κ.λ.π.) 

Όνοµα εταιρείας : 

Αριθµός Εγγραφής εταιρείας :                                                    

Κωδικός εταιρείας (Για επίσηµη χρήση) : 

Ονοµατεπώνυµο και Αρ. ∆ελτ. Ταυτότητας  Νόµιµου Εκπροσώπου: 

 

 
 

 

 

Λοιπά Στοιχεία Αιτητή ( Συµπληρώνονται από Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα) 

∆ιεύθυνση Μόνιµης 
∆ιαµονής 

Οδός: Αριθµός: 

Πόλη / Χωριό: Ταχ. Κώδικας: 

Επαρχία: 

Ταχ. Θυρίδα: Ταχ. Κώδικας Θυρίδας: 

Αρ. Σταθερού Τηλεφώνου: Αρ. Κινητού Τηλεφώνου: Φαξ: 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail): 

∆ιεθνής Αριθµός Λογαριασµού (ΙΒΑΝ) που δηλώθηκε το 2009 

       
 

Νέος ∆ιεθνής Αριθµός Λογαριασµού (ΙΒΑΝ): (Συµπληρώνεται µόνο σε περίπτωση αλλαγής του ΙΒΑΝ ή σε 
περίπτωση νέου αιτητή. Απαραίτητη η επισύναψη πρωτότυπου εγγράφου από το Χρηµατοπιστωτικό 
Ίδρυµα) 

C Y                           
 

 ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 



 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

 

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 και πλήρεις. Επίσης δηλώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει 
το Ενηµερωτικό Έντυπο και τις Οδηγίες για συµπλήρωση της αίτησης. Με την υποβολή της αίτησης αυτής 
αποδέχοµαι οποιουσδήποτε ελέγχους ήθελε ο Κυπριακός Οργανισµός αγροτικών Πληρωµών να διεξάγει για την 
ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων περιλαµβανοµένων και διασταυρούµενων ελέγχων µε άλλα αρχεία του κράτους. 
Εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να κοινοποιεί τα στοιχεία της αίτησης µου σε άλλους αιτητές ή και άλλες υπηρεσίες για 
σκοπούς επίλυσης προβληµάτων της αίτησης µου. 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι έχω κατανοήσει τους όρους λειτουργίας του Μέτρου Κεφαλικής Επιδότησης Βοοειδων 2009 και 
του Αγελαδινού Γάλακτος 2009 – 2010 είναι εις γνώση µου ότι όλες οι προεκτυπωµένες πληροφορίες είναι 
πληροφοριακού χαρακτήρα ως αποτέλεσµα προηγούµενων ελέγχων του ΚΟΑΠ. Αναλαµβάνω την ευθύνη για τα 
περιεχόµενα της αίτησης µου, καθώς και για την ορθότητα τους, όπως αυτά κατατεθούν στον ΚΟΑΠ. 

Εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να δηµοσιοποιήσει την παροχή ενίσχυσης για την αίτηση µου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός Εκµετάλλευσης 
(Κτηνιατρείου): 

Επιθυµώ να λάβω επιδότηση για 
τα βοοειδή που έχω σφάξει 
(ξεχωριστά για κάθε 
εκµετάλλευση) κατά την περίοδο 

01/07 -31/12/2009, όπως είναι 
καταγραµµένα στην βάση του 
Τµήµατος Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών. 

Επιθυµώ να λάβω επιδότηση 
για την Συνολική Ποσόστωση 
Γάλακτος που έχω παράξει 
κατά την περίοδο 01/04/2009-
31/03/2010, όπως αυτή είναι 
καταγραµµένη στο Μητρώο 
του Οργανισµού Κυπριακής 
Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας. 
 

1. 

 

  

2. 

 

  

Σηµειώστε √ εφόσον επισυνάπτεται   

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

  

Ηµεροµηνία:        /        /         Υπογραφή αιτητή: 

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 

 

 


