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ΠΡΟΟΥΖ 
 

***** ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ***** 

 

 Πξηλ αξρίζεηε λα ζπκπιεξώλεηε ην Έληππν Αίηεζεο δηαβάζηε ην πξνζεθηηθά, 

θαζώο επίζεο θαη ηελ Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

 Ζ ζπκπιήξσζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο είλαη απαξαίηεηε. 

 Άκεζα ππεύζπλνη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο θαη ηελ νξζόηεηα ησλ 

παξερόκελσλ πιεξνθνξηώλ είλαη νη ίδηνη νη αηηεηέο. 

 Αλ ζε νπνηνλδήπνηε ζεκείν απαηηείηαη πξόζζεηνο ρώξνο γηα ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ δεηνύληαη, λα επηζπλάπηεηαη δηθό ζαο ζεκείσκα. 

 

 

Παξαθαιείζηε λα κνλνγξάςεηε όιεο ηηο ζειίδεο ηεο αίηεζεο ζην θάησ δεμηά κέξνο 

θαη λα θσηνηππήζεηε ηελ παξνύζα αίηεζε γηα δηθή ζαο ρξήζε θαη αλαθνξά
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Μέξνο Η (α) – ηνηρεία Αηηεηή Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο Φπζηθό 

Πξόζσπν 

i. Όλνκα  

ii. Δπώλπκν  

iii. Ζκεξνκελία Γέλλεζεο  

iv. Φύιν  Άξξελ  Θήιπ   

v. ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο*              

vi. Γηεύζπλζε Γηακνλήο Πόιε-Υσξηό  

 Σαρπδξνκηθόο Κώδηθαο  

vii. Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο 

(ζηαζεξό/θηλεηό) 

 

viii. Ζιεθηξνληθή Γ/ζε (e-mail)  

ix. Αξηζκόο Φνξνινγηθήο Σαπηόηεηαο  

x. Αξηζκόο ζην ΣΚΑ  

xi. Αξηζκόο ΦΠΑ  

 

Τπνγξαθή Αηηεηή: ……………………………… 

Ζκεξνκελία: ……………………………………… 

* χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ζην Μεηξψν Αηηεηψλ ηνπ ΚΟΑΠ. πλεπψο, ν αηηεηήο πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο ζηελ ΟΣΓ ζα πξέπεη εγγξαθεί ή λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Αηηεηψλ ηνπ 

ΚΟΑΠ.  
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Μέξνο Η (β) –ηνηρεία Αηηεηή/ Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο Ννκηθνύ 

Πξνζώπνπ 

i. Δπσλπκία Ννκηθνύ Πξνζώπνπ  

ii. Ολνκαηεπώλπκν Νόκηκνπ 

Δθπξνζώπνπ 

 

iii. Καηεγνξία Δηαηξείαο 

(ζεκεηώζηε √ ζε όηη εθαξκόδεηαη) 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο  

Δκπνξηθή Δπσλπκία  

πλεηαηξηζκόο  

iv. Αξηζκόο Δγγξαθήο  

v. Έηνο Ίδξπζεο  

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο*: 

vi. Οδόο  

 Πόιε-Υσξηό  

Σαρπδξ. 

Κώδηθαο 

 

vii. Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο (ζηαζεξό/ 

θηλεηό) 

 

viii. Ζιεθηξνληθή Γ/ζε (e-mail)  

ix. Αξηζκόο Φνξνινγηθήο Σαπηόηεηαο  

x. Αξηζκόο ζην ΣΚΑ  

xi. Αξηζκόο ΦΠΑ  

 

Φπζηθφ Πξφζσπν ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ: 

Ολνκαηεπψλπκν:  ………………………………………………………… 

Α.Γ.Σ:                    ………………………………………………………… 

Σει. επηθνηλσλίαο: ………………………………………………………… 

Ηιεθη. Γηεχζπλζε: ………………………………………………………… 

 

Τπνγξαθή Αηηεηή: ……………………………… 

Ζκεξνκελία: ……………………………………… 

* χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ζην Μεηξψν Αηηεηψλ ηνπ ΚΟΑΠ. πλεπψο, ν αηηεηήο – Δπηθεθαιήο 

Δηαίξνο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηελ ΟΣΓ ζα πξέπεη εγγξαθεί ζην 

Μεηξψν Αηηεηψλ ηνπ ΚΟΑΠ.  
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ΜΔΡΟ IΗ: ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ (ό,ηη εθαξκόδεηαη) 

 

 
 

 

εκεηώζηε 

κε  ή Υ ζην 
αληίζηνηρν 

θνπηί 

1. χκθσλν πλεξγαζίαο (ππνρξεσηηθφ). Σν χκθσλν πλεξγαζίαο αλ δελ είλαη 
ραξηνζεκαζκέλν ζα πξέπεη λα ραξηνζεκαλζεί θαη λα επαλαυπνβιεζεί ζηελ ΟΣΓ, εληφο 30 
εκεξψλ απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε ηεο Αίηεζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ΟΣΓ ζα 
απνξξίςεη ηελ Αίηεζε.  

 

 

2.  Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο  

3. Αληίγξαθν Πνιενδνκηθήο Άδεηαο κε ηνπο φξνπο (ή Πνιενδνκηθήο Έγθξηζεο φπνπ απαηηείηαη/ 
εθαξκφδεηαη) 

 
 

4. Αληίγξαθν Άδεηαο Οηθνδνκήο (φπνπ απαηηείηαη /εθαξκφδεηαη) κε ηνπο φξνπο 
 

5. Έγγξαθα Κπξηφηεηαο ηνπ Αθηλήηνπ επί ηνπ νπνίνπ ζα πινπνηεζεί ην έξγν (ηίηινο ηδηνθηεζίαο, 
ελνηθηαζηήξην ζπκβφιαην ελ ηζρχ -ην ελνηθηαζηήξην έγγξαθν ζα πξέπεη λα έρεη ηέηνηα δηάξθεηα, 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε πλεξγαζία κεηαμχ ησλ Δηαίξσλ ζα κπνξεί λα ζπλερίζεη ηηο 
εξγαζίεο ηεο ζην ππφ αλαθνξά αθίλεην γηα ρξνληθή πεξίνδν πέληε (5) ρξφλσλ κεηά ηελ 
παξνρή ηνπ ηειεπηαίνπ ηκήκαηνο ηεο εγθξηκέλεο ρνξεγίαο- ) 

 

6. ε πεξίπησζε πνπ νη εκπιεθφκελνη εηαίξνη ζην Έξγν πλεξγαζίαο έρνπλ πινπνηήζεη 
πξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίεο (ζπκκεηνρή ζε θεζηηβάι, εθζέζεηο θνηλέο δεκνζηεχζεηο θηι) ζα 
πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία (φπσο δεκνζηεχζεηο ζηνλ ηχπν, 
θσηνγξαθηθφ πιηθφ, video) 

 

7. Πξαθηηθά ζπλαληήζεσλ ησλ Δηαίξσλ ηνπ Έξγνπ γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ πκθψλνπ 
πλεξγαζίαο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο ζην νπνίν θαζνξίδνληαη νη Γξάζεηο πνπ ζα 
πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ (σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη 
πξαθηηθά, ηα νπνία λα είλαη ππνγξακκέλα απφ φινπο ηνπο Δηαίξνπο ηνπ Έξγνπ). (φπνπ 
πθίζηαηαη).  

 

8. Έγγξαθν ηεθκεξίσζεο ρξνληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (ππφ κνξθή γξαθήκαηνο, 
ππνγξακκέλν απφ ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν ηνπ Έξγνπ) ηνπ Αηηεηή (Δπηθεθαιή Δηαίξνπ) 

 

9. Πηζηνπνηεηηθφ (ΙΒΑΝ) απφ Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα (Δκπνξηθή Σξάπεδα) γηα ηνλ Δπηθεθαιή 
Δηαίξνπ ηνπ Έξγνπ  

 

10. Αξρηηεθηνληθά/Καηαζθεπαζηηθά/Μεραλνινγηθά/Ηιεθηξνινγηθά θιπ ρέδηα, Αλαιπηηθά Γειηία 
Πνζνηήησλ, Όξνη Πξνζθνξψλ, Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, Μειέηε Δλεξγεηαθήο 
Απφδνζεο, ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (εάλ απαηηείηαη) 

 

11. Σίηινη ζπνπδψλ (απνιπηήξην ιπθείνπ, πηπρίν θηι) ηνπ Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ ηνπ Έξγνπ. ηελ 
πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη νη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπ αηφκνπ 
ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο ν Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ. 

 

12. ηελ πεξίπησζε πνπ νη Δηαίξνη ζην Έξγν πλεξγαζίαο έρνπλ ζπζηήζεη κηα λφκηκε θνηλή 
δνκή (ζπλεηαηξηζκφο, εηαηξεία, ζχιινγνο, ζχλδεζκνο θηι) πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη 
ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία φπσο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο, θαηαζηαηηθφ. 
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13. Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο ησλ εηαίξσλ νη νπνίνη ζα πινπνηήζνπλ ην 
Έξγν πλεξγαζίαο ζηνπο νπνίνπο θαζνξίδνληαη θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 
Οη ππφ αλαθνξά Καλνληζκνί ζα πξέπεη λα ζπλππνγξάθνληαη απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο ηνπ 
Έξγνπ πλεξγαζίαο (εάλ ππάξρνπλ). 

 

14. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ησλ εηαίξσλ ε νπνία ζα πινπνηήζεη ην 
Έξγν πλεξγαζίαο εξγνδνηείηαη πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ην ζπκβφιαην 
εξγνδφηεζεο θαη ζρεηηθέο απνδείμεηο πιεξσκήο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

 

15. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ησλ εηαίξσλ ηνπ Έξγνπ ζε έξγα ζπλεξγαζίαο ηα νπνία έρνπλ 
ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ζα 
πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Θα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηε 
ζπλνιηθή αμία θάζε Έξγνπ. 

 

16. ε πεξίπησζε πνπ ζην έξγν ζπλεξγαζίαο κεηέρνπλ νξγαλσκέλνη θνξείο ζα πξέπεη λα 
επηζπλάπηνληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο ζχζηαζεο ηνπο (π.ρ πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο, 
θαηαζηαηηθφ) 

 

17. ε πεξίπησζε πνπ ζην Έξγν πλεξγαζίαο κεηέρνπλ εηαίξνη πνπ αζθνχλ γεσξγηθή 
δξαζηεξηφηεηα, ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο απφ ηελ Τπεξεζία 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

 

18. Αληίγξαθα ησλ Γειηίσλ Σαπηφηεηαο ησλ Δηαίξσλ ηνπ Έξγνπ. ηηο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ 
πξνζψπσλ λα επηζπλάπηεηαη ην Γειηίν Σαπηφηεηαο ηνπ θχξηνπ κεηφρνπ. ε πεξίπησζε 
λνκηθνχ πξνζψπνπ ρσξίο κεηνρηθφ θεθάιαην λα επηζπλάπηεηαη αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ 
ηαπηφηεηαο ηνπ λφκηκα εθπξνζψπνπ ηνπ θνξέα π.ρ Πξνέδξνπ. 

 

19. ε πεξίπησζε πνπ δηαηίζεληαη/ πξνσζνχληαη κέζσ ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο πξντφληα/ 
ππεξεζίεο πνπ εληάζζνληαη ζε αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο  (π.ρ ISO, HACCP, 
βηνινγηθή γεσξγία, παξαγσγήο πξντφλησλ ΠΟΠ, ΠΓΔ) ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη 
πξφζθαηα πηζηνπνηεηηθά/ βεβαηψζεηο. 
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ΜΔΡΟ IΗΗ: ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΡΑΖ 19.2.4 ΓΡΑΔΗ ΤΝΔΡΓΑΊΑ  

 

Γεληθή Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο Να δνζεί ν Σίηινο θαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο. 

Γεληθή Πεξηγξαθή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δκπιεθόκελνη Δηαίξνη ζην Έξγν πλεξγαζίαο 

Δπηθεθαιήο Δηαίξνο (Δηαίξνο 1) 

Ολνκαηεπψλπκν λφκηκνπ εθπξνζψπνπ:  

Άηνκν επηθνηλσλίαο/ Τπεχζπλνο γηα ην Έξγν πλεξγαζίαο:  

Ολνκαηεπψλπκν:  

Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο:  

Σειέθσλν:  

E-mail:  

 

Όλνκα Δηαίξνπ 2:  

Ολνκαηεπψλπκν λφκηκνπ εθπξνζψπνπ:  

Άηνκν επηθνηλσλίαο/ Τπεχζπλνο γηα ην Έξγν πλεξγαζίαο:  

Ολνκαηεπψλπκν:  

Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο:  

Σειέθσλν:  

E-mail:  

 

Όλνκα Δηαίξνπ n:  

Ολνκαηεπψλπκν λφκηκνπ εθπξνζψπνπ: 

Άηνκν επηθνηλσλίαο/ Τπεχζπλνο γηα ην Έξγν πλεξγαζίαο:  

Ολνκαηεπψλπκν:  

Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο:  

Σειέθσλν:  

E-mail:  
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Αλαθέξεηαη ζε πνηα θαηεγνξία επηιέμηκσλ Γξάζεσλ εκπίπηεη ην Έξγν 

εκεηώζηε 

κε  ή Υ 
ζην 

αληίζηνηρν 
θνπηί 

I. πλεξγαζία κεηαμχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ γηα δηνξγάλσζε θνηλψλ κεζφδσλ εξγαζίαο 
θαη ηελ θνηλή ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ θαη πφξσλ θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη/ ή ηελ 
εκπνξία ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ,  

 

II. Κνηλή δξάζε πνπ αλαιακβάλεηαη κε ζθνπφ ην κεηξηαζκφ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ή 
ηελ πξνζαξκνγή ζε απηή 

 

III. Κνηλέο πξνζεγγίζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά Έξγα θαη ηηο ηξέρνπζεο 
πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο 

 

IV. πλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ γηα ηελ αεηθφξν πξνκήζεηα 
βηνκάδαο γηα ρξήζε ζηα ηξφθηκα, ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ζε βηνκεραληθέο 
δηαδηθαζίεο 

 

V. Γηαθνξνπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηελ θνηλσληθή έληαμε, ηε γεσξγία πνπ ζηεξίδεηαη απφ ηηο ηνπηθέο 
θνηλφηεηεο θαη ηελ εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε δηαηξνθή  

 

VI. Άιιεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο 
 

                                                 
1
 χκθσλα κε ην Άξζξν 2, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξ. 1305/2013: Άξζξν 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξ. 1305/2013: 

«σο «ζχκπιεγκα θνξέσλ» (cluster) λνείηαη νκάδα αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ — λενζχζηαηεο, κηθξέο, κεζαίεο θαη 
κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθνί θνξείο θαη/ή εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί — πνπ έρνπλ ζηφρν λα ηνλψζνπλ 
ηελ νηθνλνκηθή/ θαηλνηφκν δξαζηεξηφηεηα, πξνσζψληαο εληαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, απφ θνηλνχ ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ 
θαη αληαιιαγή γλψζεσλ θαη ηερλνγλσζίαο θαη ζπκβάιινληαο απνηειεζκαηηθά ζηε κεηαθνξά γλψζεσλ, ηε δηθηχσζε θαη 
ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ζχκπιεγκα θνξέσλ». 
2
 «Nενζπζηαζέληα ζπκπιέγκαηα θνξέσλ (clusters)/ δίθηπα»: ζπκπιέγκαηα θνξέσλ (clusters)/ δίθηπα ηα 

νπνία έρνπλ ζπζηαζεί κεηά ηελ 1/1/2019 

ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ 
 

ΝΑΗ ΟΥΗ Γ/Δ Παξαηεξήζεηο/ 
ζρόιηα 

ην Έξγν πλεξγαζίαο κεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν θνξείο;      

Σν έξγν αθνξά ηε δεκηνπξγία ζπκπιεγκάησλ θνξέσλ (clusters) 1  
ή/θαη δηθηχσλ; 

    

Η πλεξγαζία αθνξά λενζπζηαζέληα ζπκπιέγκαηα θνξέσλ 
(clusters) θαη δίθηπα2.  
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3 Άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξ. 1305/2013: Πξνηεξαηόηεηεο ηεο Έλσζεο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε  

1) Πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία, ηε δαζνπνλία θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

2) Δλίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ ηχπσλ γεσξγίαο 
ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο θαη πξνψζεζε ησλ θαηλνηφκσλ γεσξγηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ 
δαζψλ 

3) Πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ, ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγία 

4) Απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε γεσξγία θαη ηε δαζνπνλία  

5) Πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ζηήξημε ηεο ζηξνθήο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε αλζεθηηθφηεηα ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο 
δαζνπνλίαο 

6) Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο 
πεξηνρέο 

Η ζπλεξγαζία αθνξά ζπκπιέγκαηα θνξέσλ (clusters) ή /θαη δίθηπα 
πνπ μεθηλνχλ λέα δξαζηεξηφηεηα; 

    

Σν Έξγν πλεξγαζίαο ζα γίλεη ζε πεξηνρή παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ;     

Σν Έξγν πλεξγαζίαο εκπίπηεη ζε έλα ή/ θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 
ηνπο Σνκείο Δπηθέληξσζεο φπσο θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 53 ηνπ 
Καλνληζκνχ γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε (ΔΔ) Αξ. 1305/2013; (Να 
γίλεη αλαθνξά ζηνλ Σνκέα Δπηθέληξσζεο ζηνλ νπνίν εκπίπηεη ην 
Έξγν) 

    

Οη Δηαίξνη ηνπ έξγνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε 
ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ; 
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ΜΔΡΟ V: ΩΡΗΜΌΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

 (Α)  ΣΑΓΗΟ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ: 
(Να αλαθεξζεί ζε πνην ζηάδην πινπνίεζεο βξίζθεηαη ην Έξγν)  

 
 
 
 
 
 

 

(Β) ΑΓΔΗΔ – ΔΓΚΡΗΔΗ 

ΖΜ/ΝΗΑ 
ΤΠΟΒΟΛΖ 

(όπνπ 
εθαξκόδεηαη) 

ΖΜ/ΝΗΑ 
ΣΖ 

ΔΓΚΡΗΖ / 
ΔΚΓΟΖ /  

 

ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 
 (λα ζεκεηωζεί  όηαλ δελ 

απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ εγγξάθνπ) 

ΤΠΟΓΡΑΜΜΔΝΟ ΤΜΦΩΝΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ    

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΜΔΛΔΣΗ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ 

   

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΓΗ ή ΑΚΙΝΗΣΟΤ    

ΔΚΓΟΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΑΓΔΙΑ    

ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΟΙΚΟΓΟΜΗ    

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΩΝ 
ΥΔΓΙΩΝ  

   

ΔΣΟΙΜΑΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΓΔΛΣΙΩΝ 
ΠΟΟΣΗΣΩΝ / ΔΚΣΙΜΗΗ ΓΑΠΑΝΩΝ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

   

ΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ    

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΞΑΦΑΛΙΗ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗ 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΙ ΓΗΜΟΙΔ 
ΤΜΒΑΔΙ 

   

ΑΛΛΑ ΥΔΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
(πεξηγξαθή) 

   

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / ΥΟΛΗΑ: 

 
 

 

 

(Γ) ΔΞΑΦΑΛΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ζ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ; 
(Να ζεκεησζεί (√ ) ΝΑΙ κόλν εάλ ην Έξγν είλαη απηνηειώο ιεηηνπξγηθό) 

ΝΑΗ  ΟΥΗ  

Δάλ ε απάληεζε είλαη ΝΑΙ, λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε αλάινγα. Δάλ ε απάληεζε είλαη ΟΥΙ, λα 
πεξηγξάθνπλ νη ελέξγεηεο πνπ ππνιείπνληαη γηα λα εμαζθαιηζζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ: 
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ΜΔΡΟ VΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ 

 

Πεξηγξαθή Γξάζεσλ θαη Γαπαλώλ 
Να δνζεί ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ Γξάζεσλ, πξνζδηνξίδνληαο ηελ αληίζηνηρε 
πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε  

Α/Α 
Πεξηγξαθή ηεο επηιέμηκεο Γξάζεο 

 
Πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ρσξίο ην 

ΦΠΑ ζε € (ρσξίο δεθαδηθά ςεθία) 

1 2 3 

1 

Γαπάλεο γηα ηελ εηνηκαζία κειεηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηνρήο, ή κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο θαη δαπάλεο γηα ηελ 
εθπφλεζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ή δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ 
δαζψλ ή ηζνδχλακνπ κέζνπ. 

 

   

   

   

2 

Γαπάλεο Δκςύρσζεο: ε απηή ηελ θαηεγνξία δαπαλψλ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ εκςχρσζε ηεο 
ζρεηηθήο πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηφ έλα 
ζπιινγηθφ εδαθηθφ έξγν. Η εκςχρσζε κπνξεί επίζεο λα αθνξά 
ηε δηνξγάλσζε θαηάξηηζεο, ηε δηθηχσζε κεηαμχ κειψλ θαη ηε 
πξνζέιθπζε λέσλ κειψλ. Οη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
εηνηκαζία ηνπ «πκθψλνπ πλεξγαζίαο» εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ 
θαηεγνξία δαπαλψλ. 

 

   

   

   

   

3 

Άκεζεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ: Οη άκεζεο 
δαπάλεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε 
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, πεξηβαιινληηθνχ ζρεδίνπ, ή άιισλ 
δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ 
πεξηνρψλ 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4 
Γαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ πξνώζεζεο 
ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεζεί ην 
Έξγν πλεξγαζίαο 

 

   

   

   

   

   

   

   

 ύλνιν  
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ΜΔΡΟ VII: ΥΡΟΝΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 
(Τα πνζά πνπ ζα ζπκπιεξωζνύλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ.) 

 

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Α/Α ΣΗΣΛΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΣΑΗΡΟ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ 
ΓΡΑΖ 

2020 2021 2022 ΤΝΟΛΟ 

1. ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1      

       

       

       

       

       

       

       

… …      

        

… …      

       

        

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ (ΤΝΟΛΟ)      
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ΜΔΡΟ VIII: ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΑΗΣΖΣΖ / ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ 
 

Δπηζχξεηαη ε πξνζνρή ησλ αηηεηψλ, εηδηθά σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ ησλ νπνηνλδήπνηε 
δειψζεσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία ππνβάιινληαη πξνο ππνζηήξημε ηνπο φηη, ζηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 
46(3) ηνπ Πεξί ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ θαζψο θαη άιισλ 
ζπλαθψλ ζεκάησλ Νφκνπ: «Πξφζσπν πνπ παξεκπνδίδεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΟΑΠ ζηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπο φπσο πξνλνείηαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2) ή παξέρεη αλαθξηβή ή ςεπδή ζηνηρεία θαη 
πιεξνθνξίεο ή παξεκπνδίδεη, κε νπνηνδήπνηε άιινλ ηξφπν ην έξγν ηνπο, δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα, ην 
νπνίν ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη 2 ρξφληα ή κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη €8543 ή θαη κε ηηο δχν 
απηέο πνηλέο». Όπνπ ν Οξγαληζκφο έρεη εχινγε ππνςία γηα δηάπξαμε ηνπ πην πάλσ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ 
πνηληθνχ αδηθήκαηνο, ε ππφζεζε ζα παξαπέκπεηαη ζηηο αξκφδηεο δησθηηθέο αξρέο. 

Γειψλσ ππεχζπλα θαη ελ γλψζεη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Νφκνπ αλαθνξηθά κε ςεπδείο δειψζεηο φηη φιεο νη 
πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη ζηελ αίηεζε απηή είλαη αιεζείο θαη νξζέο. Γλσξίδσ φηη ηπρφλ ςεπδήο δήισζε ζα 
ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε απφξξηςε ηεο αίηεζήο κνπ. Δπίζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κπνξεί λα 
ζηεξεζψ ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο άιιεο αίηεζεο ζην Μέηξν απηφ ζε επφκελεο πξνθεξχμεηο ή/θαη λα 
ιεθζνχλ θαη πξφζζεηα κέηξα ελαληίνλ κνπ. 
 
Δπίζεο δειψλσ φηη έρσ δηαβάζεη ηνπο φξνπο ηνπ Μέηξνπ φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ Πξφζθιεζε 
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ή/θαη ζηελ παξνχζα Αίηεζε θαη ζπκθσλψ λα ζπκκνξθψλνκαη πιήξσο κε 
απηνχο. 
 
Γεζκεχνκαη λα ηεξψ φιεο ηηο πξφλνηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξφζθιεζε ηνπ, ηφζν 
θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο κεηά ην θιείζηκν ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο. 
 
Απνδέρνκαη νπνηνπζδήπνηε ειέγρνπο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ. 
 
Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνκαη κε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή Κππξηαθή ή Δπξσπατθή 
λνκνζεζία. 
 

Ωο ν Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο αλαιακβάλσ ην ξφιν ηνπ πληνληζηή/ Γηαρεηξηζηή ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ Έξγνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, αλαιακβάλσ ηα αθφινπζα: 

 Θα έρσ ηελ επζχλε γηα ην γεληθφ ζπληνληζκφ, δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ έλαληη ηεο 
Μνλάδαο Δθαξκνγήο. 

 Έρσ ππνγξάςεη ηελ αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ Δηαίξσλ σο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 
πλεξγαζίαο. 

 Θα ζπληνλίδσ θαη ζα επηβιέπσ ηελ νξζή πξφνδν ηνπ πξνηεηλφκελνπ Έξγνπ. 

 Θα αηηνχκαη ηελ θαηαβνιή ησλ επηιέμηκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ κέζσ ηνπ Αηηήκαηνο 
Πιεξσκήο. 

 Θα ιακβάλσ ην πνζνζηφ ηεο επηδφηεζεο ηνπ ΠΑΑ γηα φιεο ηηο επηιέμηκεο δξάζεηο ηνπ Έξγνπ θαη 
ζα ην δηαβηβάδσ ζηνπο ινηπνχο Δηαίξνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν. 

 Θα πξνεηνηκάζσ θαη ζα ππνβάισ ηελ ηειηθή έθζεζε απνπεξάησζεο ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ 
Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.  

 Θα δηαζθαιίδσ φηη νη δαπάλεο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο Δηαίξνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Έξγν 
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ην ζθνπφ ηεο πινπνίεζεο ηεο επηιέμηκεο εξγαζίαο θαη αληηζηνηρνχλ ζηηο 
δξάζεηο πνπ ζπκθσλήζεθαλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ απηψλ. 

 Δίκαη ππεχζπλνο γηα ηελ έγθαηξε έλαξμε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ, εληφο ηνπ νξηζζέληνο 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζε ζπκκφξθσζε πξνο φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο Μνλάδαο 
Δθαξκνγήο. 

 Θα ελεκεξψλσ ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο γηα ηπρφλ παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ 
εθηέιεζε ησλ Γξάζεσλ/εξγαζηψλ ηνπ Έξγνπ. 

 Θα θπιάζζσ ηα ζρεηηθά κε ην Έξγν αξρεία, έγγξαθα θαη δεδνκέλα (πξσηφηππα θαη αληίγξαθα) γηα 
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ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειηθήο πιεξσκήο απφ ηνλ ΚΟΑΠ.  

 Θα δηαζθαιίδσ φηη νη κφληκεο θαηαζθεπέο/κεραλήκαηα/εμνπιηζκφο πνπ ζα απνθηεζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο ηνπ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ γηα πέληε 
ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειηθήο πιεξσκήο απφ ηνλ ΚΟΑΠ. 

 Θα ππνβάιισ ζηε Μνλάδα Δθαξκνγήο θάζε ζρεηηθφ κε ηνπο δείθηεο παξαθνινχζεζεο ζηνηρείν. 

 Ωο ζεκείν επαθήο, ζα εθπξνζσπψ ηε πλεξγαζία ζε νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο ηνπ 
ΠΑΑ (ΟΣΓ, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Σκήκα Γεσξγίαο, ΚΟΑΠ θηι) θαη εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα 
παξαθνινχζεζεο, ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη γεληθψλ πιεξνθνξηψλ.  

 Μεηά απφ ηελ εμνπζηνδφηεζε απφ ηνπο ινηπνχο Δηαίξνπο ηνπ Έξγνπ ζα ππνβάιισ αηηήζεηο γηα 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πκθψλνπ πλεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο. 

 
ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ (πινπνίεζε Έξγνπ, θηι) κνπ αλαιακβάλσ λα επηζηξέςσ ην 
ζχλνιν ηνπ πνζνχ κε ή ρσξίο ηφθνπο ζχκθσλα κε ηελ Κππξηαθή / Κνηλνηηθή λνκνζεζία. 
 
Γειψλσ φηη ην ίδην αληηθείκελν επέλδπζεο δελ έρεη πξνηαζεί ή ηχρεη ρξεκαηνδφηεζεο απφ άιιν Κξαηηθφ ή 
Κνηλνηηθφ Σακείν. 
 
Δπίζεο, κε ηελ ππνγξαθή ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο αλαγλσξίδσ ην δηθαίσκα ηεο Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο 
λα πξνβεί αλά πάζα ζηηγκή  ζε ηξνπνπνηήζεηο / ζπκπιεξψζεηο ή αιιαγέο πνπ ηπρφλ ζα απαηηήζεη ε 
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο ή ν ΚΟΑΠ. 
 
Δμνπζηνδνηψ ηνλ ΚΟΑΠ λα δεκνζηνπνηήζεη ηελ παξνρή ελίζρπζεο γηα ηελ αίηεζε κνπ θαη απνδέρνκαη ηελ 
ελεκέξσζε πνπ παξέρεη κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ (SMS). Δπίζεο, απνδέρνκαη λα ζπκπιεξψζσ 
νπνηαδήπνηε εξσηεκαηνιφγηα κνπ δνζνχλ. 

Ζκεξνκελία:        /        /                              Τπνγξαθή Γηθαηνύρνπ/ Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ: 

 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 
 

Ο ΚΟΑΠ δεζκεχεηαη λα δηαηεξεί φια ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ππνβάιινπλ νη αηηεηέο, πιήξσο 

αζθαιή θαη πξνζηαηεπκέλα. Ο ΚΟΑΠ έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά κέηξα γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ πξνζσπηθά 

δεδνκέλα.  Η δηαθάλεηα ζηε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ θαηέρνληαη θαη ε ελεκέξσζε 

ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ ΚΟΑΠ. 

 

Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία φισλ ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ αηηεηέο ζηνλ ΚΟΑΠ είλαη ν ίδηνο ν ΚΟΑΠ,  σο λνκηθφ πξφζσπν 

(Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ, Μηραήι Κνπηζφθηα 20 (γσλία Δζπεξίδσλ θαη Μηραήι 

Κνπηζφθηα) 2000 Λεπθσζία, ηει. 00357-22557777 Φαμ: 0035722557755). Μπνξείηε λα 

επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζην Email: dpo@capo.gov.cy  

Ο ΚΟΑΠ δεηά πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηελ έθηαζε πνπ απηά είλαη απνιχησο απαξαίηεηα κε ζθνπφ 

ηελ ππνβνιή θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Οπνηαδήπνηε πξνζσπηθά δεδνκέλα 

δίδνληαη ζε εζεινληηθή βάζε. Η κε παξνρή φισλ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επεμεξγαζίαο ηεο αίηεζεο ζαο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ν ΚΟΑΠ λα κελ 

κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηελ αίηεζε ζαο ή λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε ζαο. 

mailto:dpo@capo.gov.cy
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Καηεγνξίεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνλ ΚΟΑΠ θαηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσο 

ζηα πιαίζηα αίηεζεο ελίζρπζεο πεξηιακβάλνπλ ην νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, 

αξηζκφο ηαπηφηεηαο (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ) ή Δηαηξείαο (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ), Γηεζλήο Αξηζκφο Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ (ΙΒΑΝ) ηνπ αηηεηή, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν θαη ηειέθσλν ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ή/θαη αηφκνπ επηθνηλσλίαο ηνπ αηηεηή. Σα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ επεμεξγάδεηαη ν ΚΟΑΠ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν κε ζθνπφ ηελ 

επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο ηνπ αηηεηή, ηε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Σακείνπ Πιεξσκψλ, ηελ 

πξφιεςε θαη πάηαμε αηαζζαιηψλ ζε ζρέζε κε πηζηψζεηο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην Σακείν 

Πιεξσκψλ θαη ηελ αλάθηεζε πνζψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη πην 

πάλσ, νη νπνίεο απσιέζηεθαλ ιφγσ παξαηππίαο ή ακέιεηαο θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.  

Ο ΚΟΑΠ ελδέρεηαη λα δηαβηβάζεη πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε θξαηηθή αξρή, ππεξεζία ή άιιν θξαηηθφ 

θνξέα εθεί πνπ ην απαηηεί νπνηαδήπνηε Ννκνζεζία ή δηθαζηηθή απφθαζε (Διεγθηηθή Τπεξεζία ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζην φξγαλν πηζηνπνίεζεο ηνπ ΚΟΑΠ, ζε 

ηνπηθέο αξρέο, Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο, Τπεξεζία Φνηηεηηθήο 

Μέξηκλαο), φπσο επίζεο θαη ζε Τπεξεζίεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην, Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο, ζε φξγαλα θαη 

επηηξνπέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), ζε ζπλεξγάηεο / αλαδφρνπο πνπ ν ΚΟΑΠ έρεη αλαζέζεη ηελ 

εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη απαηηείηαη ε επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Σκήκα 

Γεσξγίαο, Σκήκα Γαζψλ, Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο, Σακείν Θήξαο, Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο, 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, παξφρνπο 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ, επαγγεικαηηθνχο ζπκβνχινπο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ 

λνκηθψλ καο ζπκβνχισλ, αλαινγηζηέο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο), αιιά κφλν φπνπ θαιφπηζηα 

πηζηεχνπκε φηη ηέηνηα δηαβίβαζε είλαη απαξαίηεηε γηα (i) ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε νπνηαδήπνηε 

λνκνζεζία, νδεγία ή θαλνληζκφ, λνκηθή ππνρξέσζε, λνκηθή δηαδηθαζία (ii) γηα ζθνπνχο έξεπλαο, 

παξεκπφδηζεο, αλίρλεπζεο απάηεο, αζθάιεηαο ή ηερληθψλ ζεκάησλ (iii) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ, ηεο πεξηνχζηαο θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπ ΚΟΑΠ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ (iv) γηα ζθνπνχο 

αμηνιφγεζεο, έξεπλαο, αλάιπζεο θαη ζηαηηζηηθήο (v) γηα ζθνπνχο ειέγρσλ πνιιαπιήο 

ζπκκφξθσζεο. Πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζηαηηζηηθέο, 

εξεπλεηηθέο θαη αλαιπηηθέο ρξήζεηο ππφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, ζα ςεπδνλπκνπνηνχληαη ή ζα 

αλσλπκνπνηνχληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Η ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη ηνλ ΚΟΑΠ ζηελ ελεκέξσζε ησλ απνθάζεσλ πνιηηηθήο ζην κέιινλ, γεγνλφο πνπ ζα 

σθειήζεη ηνπο αηηεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο. Ο ΚΟΑΠ είλαη επί ηνπ παξφληνο 

ππνρξεσκέλνο απφ ην λφκν λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο αηηνχληεο, απαληψληαο ζε 

αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ην Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, θαη άιινπο θνξείο.    

  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη πξνο ππνζηήξημε κηαο αίηεζεο ζην πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο απφ 

ην ΔΓΣΔ θαη ην ΔΓΣΑΑ, δελ δηαβηβάδνληαη απηή ηε ζηηγκή εθηφο ηεο ΔΔ.  

 

Σα δεδνκέλα πνπ ππνβάιινληαη πξνο ππνζηήξημε ηεο αίηεζεο ζα δηαηεξεζνχλ απφ ηνλ ΚΟΑΠ 

κφλν εθφζνλ ππάξρεη επηρεηξεκαηηθή αλάγθε λα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο 
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ζπιιέρζεθαλ. Μεηά απφ απηφ ην δηάζηεκα, ζα επηζεκαλζνχλ γηα θαηαζηξνθή θαη ζα θαηαζηξαθνχλ 

ζχκθσλα κε εζσηεξηθέο νδεγίεο ή θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα θαηαζηξνθή πνπ έρνπλ ιεθζεί. 

 

Με βάζε ηε λνκνζεζία ην θάζε πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ν ΚΟΑΠ θαηέρεη δεδνκέλα έρεη ηα αθφινπζα 

δηθαηψκαηα ηα νπνία κπνξεί λα αζθήζεη επηθνηλσλψληαο κε ηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, 

φπσο πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο παξαπάλσ θαη αλαθέξνληαο ηα δηθαηψκαηα πνπ επηζπκεί λα 

αζθήζεη: πξφζβαζε θαη δηφξζσζε ή δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 

πεξηνξηζκφ ηεο επεμεξγαζίαο πνπ αθνξά ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ θαη δηθαηψκαηνο αληίηαμεο 

ζηελ επεμεξγαζία, θαζψο θαη δηθαηψκαηνο ζηε θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ην δηθαίσκα 

ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζε επνπηηθή αξρή. 

 

 

ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΩΝ ΑΗΣΖΣΩΝ ΣΖΝ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΟΤ ΚΟΑΠ(www.capo.gov.cy) 
 
ε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 111 θαη 112 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ηνπ Κεθαιαίνπ VI ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

908/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ν ΚΟΑΠ ππνρξενχηαη λα δεκνζηνπνηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ θνλδπιίσλ πξνεξρφκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) 

θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ). Σα ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνπλ 

ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ: Σν νλνκαηεπψλπκν (γηα θπζηθά πξφζσπα), ηελ πιήξε εηαηξηθή 

επσλπκία (γηα λνκηθά πξφζσπα), ηελ επσλπκία ηεο έλσζεο (γηα ελψζεηο ρσξίο δηθή ηνπο λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα), ηνλ δήκν ή ηελ θνηλφηεηα ή ην ρσξηφ θαη ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα, ηα αληίζηνηρα πνζά ησλ 

εληζρχζεσλ ηα νπνία έρεη ιάβεη θάζε δηθαηνχρνο θαηά ην ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηε θχζε θαη 

πεξηγξαθή ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ κέηξσλ. Η δεκνζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα 

ζθνπνχο πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξέσζεο πνπ επηβάιινπλ νη ελ ιφγσ Δλσζηαθνί 

Καλνληζκνί. Σα δεδνκέλα ή ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο ειέγρνπ θαη δηεξεχλεζεο ηεο Έλσζεο θαη ησλ Κξαηψλ Μειψλ γηα 

ζθνπνχο δηαθχιαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο. 

 

Γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ε νπνία απαηηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ 908/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ν ΚΟΑΠ 

δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 679/2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ 

Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ). H Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ηνπ ΚΟΑΠ είλαη 

αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα www.capo.gov.cy. 

 
 
 

 

 

 

http://www.capo.gov.cy/
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Τπνγξαθή Δηαίξσλ ηεο πλεξγαζίαο: 
 
 

ΔΠΙΚΔΦΑΛΗ ΔΣΑΙΡΟ (ΔΣΑΙΡΟ 1) : 
……………………………………………………………… 

(ΤΠΟΓΡΑΦΗ, ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ & 
ΦΡΑΓΙΓΑ ΤΝΣΟΝΙΣΗ) 

 
 
 

……………………………………………………………………………… 
(ΤΠΟΓΡΑΦΗ, ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ & 

ΦΡΑΓΙΓΑ ΔΣΑΙΡΟΤ 2) 
 
 
 

………………………………………………………………………… 
(ΤΠΟΓΡΑΦΗ, ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ & 

ΦΡΑΓΙΓΑ ΔΣΑΙΡΟΤ 3) 
 
 
 

………………………………………………………………………… 
(ΤΠΟΓΡΑΦΗ, ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ & 

ΦΡΑΓΙΓΑ ΔΣΑΙΡΟΤ n) 
 

 

 

 

 

 

εκείσζε: Παξαθαιείζηε λα κνλνγξάςεη ν Δπηθεθαιήο Δηαίξνο όιεο 
ηηο ζειίδεο ηεο αίηεζεο ζην θάησ δεμηά κέξνο. Πξνηξέπεζηε όπσο 

θσηνηππήζεηε ηελ παξνύζα αίηεζε γηα δηθή ζαο ρξήζε θαη 
αλαθνξά 
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Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ: 
Η Εςπώπη επενδύει ζηιρ αγποηικέρ πεπιοσέρ 


