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ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ
***** ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ *****
 Πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε το Έντυπο Αίτησης, διαβάστε το ολόκληρο προσεκτικά καθώς
επίσης και το Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών του Καθεστώτος.
 Όλες οι σελίδες του Εντύπου θα πρέπει να μονογραφούν στο κάτω δεξιά μέρος και
προτρέπεστε όπως φωτοτυπήσετε το παρόν Έντυπο για δική σας χρήση και αναφορά.
 Ο ΚΟΑΠ σας ενημερώνει για την απόφαση του όπως προχωρήσει σε κατάργηση των
επιμέρους μητρώων προσωπικών δεδομένων που διατηρούσε ανά Μέτρο / Καθεστώς και στην
συνένωσή τους σ’ ένα ενιαίο Μητρώο Αιτητών. Στο εν λόγω μητρώο θα φυλάσσονται τα
προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα /
διευθύνσεις), καθώς και τα ΙΒΑΝ των αιτητών όλων των Μέτρων / Καθεστώτων που εφαρμόζει
ο ΚΟΑΠ είτε αποκλειστικά, είτε μέσω των αναδόχων του.
Πλέον ο οποιοσδήποτε επιθυμεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε Μέτρο /
Καθεστώς που εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ είτε αποκλειστικά, είτε μέσω των αναδόχων του θα πρέπει
πρώτα να εγγραφεί στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ και δεν θα μπορεί πλέον να δηλώνει στα
επιμέρους Μέτρα / Καθεστώτα τα στοιχεία επικοινωνίας και το ΙΒΑΝ.
Στο παρόν στάδιο έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αιτητών όλοι οι αιτητές που έχουν
συμμετάσχει έστω και μια φορά κατά το παρελθόν στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων. Όσοι
δεν είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Αιτητών ή όσοι επιθυμούν τροποποίηση των στοιχείων
τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα που θα βρουν στα Επαρχιακά Γραφεία
του ΚΟΑΠ, στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ και να τα υποβάλουν και πάλι στα Επαρχιακά Γραφεία
του ΚΟΑΠ.
Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή σας θα χρησιμοποιηθεί το ΙΒΑΝ που
είναι δηλωμένο στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ.
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H αίτηση θα πρέπει να παραδίδεται στα Επαρχιακά Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών
Πληρωμών (ΚΟΑΠ), στις πιο κάτω διευθύνσεις:

ΕΠΑΡΧΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

ΠΑΦΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΞ

22446500
22557798

22446501

24824320

24824321

25818026

25818027

Σωτήρας 17,
Παραλίμνι,
5286, Αμμόχωστος

23811920

23811921

Ανεξαρτησίας 17,
8028, Πάφος
(Δίπλα από τη Τεχνική Σχολή
Πάφου)

26822651

26822650

Ιφιγενείας 34,
2007, Στρόβολος,
Λευκωσία
Ακροπόλεως 18,
Αραδίππου,
7103, Λάρνακα
(500m από τον κυκλικό κόμβο
Ριζοελιάς προς Λάρνακα)
Αγχίστου 4,
3048, Λεμεσός
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΣTOIXEIA AITHTH
Δικαιούχοι είναι ομάδες παραγωγών, δηλαδή νομικές οντότητες οι οποίες φέρουν μαζί επιχειρηματίες οι
οποίοι συμμετέχουν σε ένα σύστημα ποιότητας γεωργικών προϊόντων, βάμβακος ή τροφίμων όπως
αυτό ορίζεται στην παράγραφο «Στόχοι του Καθεστώτος - σε ποιους απευθύνεται» του Εγχειριδίου
Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών, για ένα συγκεκριμένο προϊόν που καλύπτεται από τα εν λόγω
συστήματα. Οι εν λόγω ομάδες μπορεί να είναι ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις
ομάδων
παραγωγών,
ενώσεις
οργανώσεων παραγωγών,
διεπαγγελματικές
οργανώσεις
αναγνωρισμένες από την αρμόδια εθνική αρχή με βάση την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (Νόμος
164(Ι)/2002, Νόμος 160(Ι)/2004, Καν. (ΕΕ) 1308/2013, Καν. (ΕΕ) 543/2011) και ως αυτές ήθελαν
εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί ή / και ομάδες οι οποίες μπορεί να έχουν άλλης μορφής νομική
υπόσταση. Ένα μοναδικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ομάδα εφόσον η
σχετική αίτηση για την καταχώρηση ονομασιών υποβλήθηκε από το πρόσωπο αυτό πληρώντας τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 49 (1) του Κανονισμού 1151/2012.
Φυσικό Πρόσωπο
Επίθετο :
Όνομα :
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :
Υπηκοότητα :

Ημερομηνία Γέννησης :

Κύρια Απασχόληση :
Νομικό Πρόσωπο
Όνομα Νομικού Προσώπου :
Αριθμός Εγγραφής Νομικού Προσώπου :
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Εκπροσώπου:
Στοιχεία Επικοινωνίας (Συμπληρώνονται από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα)
Οδός:

Αριθμός:

Πόλη / Χωριό:
Διεύθυνση

Ταχ. Κώδικας:

Επαρχία:
Ταχ. Θυρίδα:

Αρ. Σταθερού Τηλεφώνου:

Ταχ. Κώδικας Θυρίδας:
Αρ. Κινητού Τηλεφώνου:

Φαξ:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail):
Συμμετοχή σε Ομάδα / Οργάνωση παραγωγών:
Συμμετοχή στο Καθεστώς 1.8.2 του ΠΑΑ 2007-2013 (κυκλώστε ανάλογα): NAI / OXI
Εάν η απάντηση σας είναι ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρετε τον / τους αριθμούς αιτήσεων:
Αριθμός αίτησης: .........................................., ……………………………, ………………………………………..
Διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου (website), που διατηρώ για επαγγελματική χρήση (σχετική με την δράση που
θα γίνει):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ ΙI: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Επιλέξιμοι Κλάδοι*:

Κυκλώστε Ανάλογα

Βιολογικά προιόντα

1

Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι Πούλλες Σωτήρας (ΠΟΠ)

2

Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού (ΠΓΕ)

3

Παφίτικο Λουκάνικο (ΠΓΕ)

4

Λουκούμι Γεροσκήπου (ΠΓΕ)

5

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (ΠΓΕ)

6

Ζιβανία (ΠΓΕ)

7

Ούζο (ΠΓΕ)

8

*Ο αριθμός που αναγράφεται μέσα στο τετράγωνο δίπλα από κάθε επιλέξιμο κλάδο, να κυκλωθεί
ανάλογα με τον επιλέξιμο κλάδο που συμμετέχει ο αιτητής.
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2.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Να δοθεί σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης επιλέξιμης δράσης προσδιορίζοντας το
κόστος δαπάνης, την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της δράσης και την τελική ημερομηνία
ολοκλήρωσης της δράσης.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δράσεων
Α/Α

Περιγραφή Επιλέξιμης Δράσης

Α

Ενημέρωση του καταναλωτή για την ύπαρξη
των
προϊόντων
ποιότητας
και
των
προδιαγραφών τους

2

Σχεδιασμός / εκτύπωση / διανομή ενημερωτικών
φυλλαδίων / αφισών
Άλλες δραστηριότητες ενημέρωσης (καθορίστε
πιο κάτω)

Β

Οργάνωση ή / και συμμετοχή σε εκθέσεις,
εμποροπανηγύρεις κ.τ.λ

1
2
3
4

Οργάνωση έκθεσης

1

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης της
δράσης

Οργάνωση εμποροπανηγυριού

5

Γ

Προώθηση προϊόντων ποιότητας

1

Διενέργεια έρευνας αγοράς
Διαφημιστικά δείγματα προϊόντων ποιότητας
(δειγματοδιανομή)
Άλλα (καθορίστε πιο κάτω)

3

Ημερομηνία
έναρξης
υλοποίησης
της δράσης

Συμμετοχή σε έκθεση
Συμμετοχή σε εμποροπανήγυρη
Οργάνωση και / ή συμμετοχή σε άλλες
εκδηλώσεις (καθορίστε πιο κάτω)

2

Κόστος
δαπάνης σε €
(χωρίς Φ.Π.Α)
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Δ

Προβολή, δημοσιότητα και διαφήμιση
προϊόντων ποιότητας

1
2
3
4
5
6

Διαφημιστικές καταχωρήσεις στη τηλεόραση
Διαφημιστικές καταχωρήσεις στο ραδιόφωνο
Διαφημιστικές καταχωρήσεις στον τύπο
Ετοιμασία ιστοσελίδας
Ετοιμασία ενημερωτικής ταινίας
Άλλα (καθορίστε πιο κάτω)

Γενικό Σύνολο

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα)
Σημειώστε Χ στο
αντίστοιχο κουτί

Γενικά


Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την νομική υπόσταση των Νομικών
Προσώπων.



Για δράσεις αξίας πάνω από €1.000 πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται
δύο συγκρίσιμες προσφορές από διαφορετικούς προσφοροδότες /
προμηθευτές. Σε περίπτωση που είναι αδύνατο να προσκομιστεί δεύτερη
προσφορά αυτό θα πρέπει να αιτιολογηθεί γραπτώς. Ο αιτητής δεν είναι
υποχρεωμένος να επιλέξει την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. Σε
περίπτωση που επιλέξει την προσφορά με την ψηλότερη τιμή και νοουμένου
ότι η απόκλιση των δύο προσφορών είναι πέραν του 20%, θα πρέπει να
αιτιολογήσει γραπτώς την απόφασή του.



Προκαταρκτικό υλικό ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης που αφορά
την στηριζόμενη δράση (εάν είναι διαθέσιμο).



Βεβαίωση ότι είναι μέλος αναγνωρισμένης
Παραγωγών (όπου εφαρμόζεται).



Υποβολή ολοκληρωμένου σχεδίου / προγράμματος δράσεων το οποίο
περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε για
περίοδο 1 - 3 χρόνια.
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ΜΕΡΟΣ IV: 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 και ορθές. Επίσης δηλώνω ότι έχω διαβάσει
τις οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης και 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. Πρόσθετα, εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να
δημοσιοποιήσει την παροχή ενίσχυσης για την αίτηση μου και αποδέχομαι την ενημέρωση που παρέχει ο
ΚΟΑΠ μέσω των SMS.

Σημειώστε Χ
στο αντίστοιχο
κουτί
Αναλαμβάνω την υποχρέωση να συμμορφώνομαι με την τήρηση των περιοριστικών
όρων που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών και στο ΠΑΑ
2014 - 2020 και αφορούν την επιλεξιμότητα των δηλωθέντων δράσεων μου.
Αναλαμβάνω την υποχρέωση να προσκομίσω τουλάχιστον δύο μήνες, πριν από την
έναρξη οποιασδήποτε δράσης ενημέρωσης, διαφήμισης, προώθησης, όλο το
προκαταρκτικό υλικό στην Αρμόδια Αρχή Εφαρμογής του Μέτρου για έλεγχο και
έγκριση.
Αναλαμβάνω την υποχρέωση να προσκομίσω τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την
έναρξη οποιασδήποτε δράσης ενημέρωσης, διαφήμισης, προώθησης, λεπτομερές
πρόγραμμα εφαρμογής ανά δράση, για έλεγχο και έγκριση από την Αρμόδια Αρχή.
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων μου που απορρέουν από την συμμετοχή
μου στο Μέτρο, αναλαμβάνω να επιστρέψω το σύνολο του ποσού με ή χωρίς τόκους
σύμφωνα με την Κυπριακή / Κοινοτική νομοθεσία.
Αναλαμβάνω την υποχρέωση να προσκομίσω τα παρακάτω παραστατικά αμέσως μετά
την ολοκλήρωση της δράσης και στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται:


Τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμών και οποιαδήποτε άλλα παραστατικά μου
ζητηθούν

Αναλαμβάνω την υποχρέωση για αποδοχή οποιουδήποτε ελέγχου (επιτόπιου ή μη)
που η Αρμόδια Αρχή αποφασίσει να διενεργήσει για επαλήθευση των δηλωθείσων
πληροφοριών στην αίτηση μου.

Ημερομηνία:

/

/
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι αιτητές ενημερώνονται ότι στον ΚΟΑΠ τηρείται αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο
11 του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001.
Η τήρηση του αρχείου αποσκοπεί στην 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 Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Μιχαήλ
Κουτσόφτα 20 (γωνία 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 Δημοκρατίας, Όργανο Πιστοποίησης ΚΟΑΠ, Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), Όργανα και Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Υπουργείο Εσωτερικών και άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί, Τμήματα και Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των νόμιμων
αρμοδιοτήτων τους.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy)
Σε εφαρμογή των άρθρων 111 και 112 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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). 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 δική τους
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
Ενωσιακοί 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.

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
ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 3.2, Έκδοση 1
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