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ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Σημειώσεις:  

• Παρακαλώ διαβάστε το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – 

Ενημέρωση αιτητών πριν την συμπλήρωση της αίτησης. 

• Προτρέπεστε όπως φωτοτυπήσετε την παρούσα  αίτηση 

για δική σας χρήση και αναφορά. 

• Παρακαλώ μονογράψτε όλες τις σελίδες της αίτησης. 

• Για την καταβολή της ενίσχυσής σας θα χρησιμοποιηθεί το ΙΒΑΝ 

που είναι δηλωμένο στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ. Όσοι δεν 

είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Αιτητών θα πρέπει να 

εγγραφούν. 

• Επιλέξιμες θα είναι οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από την 1ην  

Αυγούστου 2021 μέχρι την 31ην  Ιουλίου 2022. 

• Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) δεν επιδοτείται σε καμία 

δράση. 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Ο ΚΟΑΠ δεσμεύεται να διατηρεί όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλουν οι αιτητές, 
πλήρως ασφαλή και προστατευμένα. Ο ΚΟΑΠ έχει θέσει σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα 
τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των συστημάτων που 
διαθέτουν προσωπικά δεδομένα.  Η διαφάνεια στη χρήση των προσωπικών δεδομένων που 
κατέχονται και η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων είναι σημαντική για τον ΚΟΑΠ. 
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των 
προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται από αιτητές στον ΚΟΑΠ είναι ο ίδιος ο ΚΟΑΠ,  
ως νομικό πρόσωπο (Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (γωνία 
Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα) 2000 Λευκωσία, τηλ. 00357-22557777 Φαξ: 
0035722557755). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο 
Email: dpo@capo.gov.cy  
 
Ο ΚΟΑΠ ζητά προσωπικά δεδομένα στην έκταση που αυτά είναι απολύτως απαραίτητα με 
σκοπό την υποβολή και την επεξεργασία της αίτησης ενίσχυσης. Οποιαδήποτε προσωπικά 
δεδομένα δίδονται σε εθελοντική βάση. Η μη παροχή όλων των προσωπικών δεδομένων που 
απαιτούνται για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας της αίτησης σας θα έχει ως αποτέλεσμα ο 
ΚΟΑΠ να μην μπορεί να επεξεργαστεί την αίτηση σας ή να απορρίψει την αίτηση σας. 
 
Ο ΚΟΑΠ ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε κρατική αρχή, υπηρεσία ή άλλο 
κρατικό φορέα εκεί που το απαιτεί οποιαδήποτε Νομοθεσία ή δικαστική απόφαση (Ελεγκτική 
Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, στο όργανο πιστοποίησης 
του ΚΟΑΠ, σε τοπικές αρχές, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, 
Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας), όπως επίσης και σε Υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης, σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε 
συνεργάτες / αναδόχους που ο ΚΟΑΠ έχει αναθέσει την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας για 
λογαριασμό του και απαιτείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Δασών, 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Ταμείο Θήρας, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Υπουργείο Εσωτερικών, 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρόχους τεχνολογίας 
πληροφοριών, επαγγελματικούς συμβούλους περιλαμβανομένων και των εξωτερικών 
νομικών μας συμβούλων, αναλογιστές, ασφαλιστικές εταιρείες), αλλά μόνο όπου καλόπιστα 
πιστεύουμε ότι τέτοια διαβίβαση είναι απαραίτητη για (i) σκοπούς συμμόρφωσης με 
οποιαδήποτε νομοθεσία, οδηγία ή κανονισμό, νομική υποχρέωση, νομική διαδικασία (ii) για 
σκοπούς έρευνας, παρεμπόδισης, ανίχνευσης απάτης, ασφάλειας ή τεχνικών θεμάτων (iii) για 
την προστασία των δικαιωμάτων, της περιούσιας και των εργασιών του ΚΟΑΠ και των 
υπαλλήλων του (iv) για σκοπούς αξιολόγησης, έρευνας, ανάλυσης και στατιστικής (v) για 
σκοπούς ελέγχων πολλαπλής συμμόρφωσης. Προσωπικά δεδομένα που ενδεχομένως να 
χρησιμοποιηθούν σε στατιστικές, ερευνητικές και αναλυτικές χρήσεις υπό ορισμένες 
περιστάσεις, θα ψευδονυμοποιούνται ή θα ανωνυμοποιούνται, ανάλογα με την περίπτωση, 
για την προστασία από την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Η χρήση των 
δεδομένων με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διευκολύνει τον ΚΟΑΠ στην ενημέρωση των 
αποφάσεων πολιτικής στο μέλλον, γεγονός που θα ωφελήσει τους αιτητές του προγράμματος 
ενίσχυσης.  
 
Ο ΚΟΑΠ είναι επί του παρόντος υποχρεωμένος από το νόμο να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τους αιτούντες, απαντώντας σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν από το Τμήμα 
Εσωτερικών Προσόδων, και άλλους φορείς.    
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται προς υποστήριξη μιας αίτησης στο πλαίσιο 
χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, δεν διαβιβάζονται αυτή τη στιγμή εκτός της ΕΕ.  
Με βάση τη νομοθεσία το κάθε πρόσωπο του οποίου ο ΚΟΑΠ κατέχει δεδομένα έχει τα 
ακόλουθα δικαιώματα τα οποία μπορεί να ασκήσει επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παραπάνω και αναφέροντας τα 
δικαιώματα που επιθυμεί να ασκήσει: πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των 
δεδομένων και δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη 
φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. 
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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 καθώς και του Κεφαλαίου VI του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, 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. 
 
Για την ανάρτηση των πληροφοριών η οποία απαιτείται από τον Κανονισμό 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Εκτελεστικό 
Κανονισμό 908/2014 της Επιτροπής, ο ΚΟΑΠ διασφαλίζει τη συμμόρφωση του με τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). H Πολιτική 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΚΟΑΠ είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα www.capo.gov.cy. 
 

ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

O ΚΟΑΠ θέτει στη διάθεση της Επιτροπής στοιχεία για τις παρατυπίες και τις 
περιπτώσεις υπόνοιας απάτης που διαπιστώνονται, καθώς και πληροφορίες για τα 
μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1975 της 
Επιτροπής, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 
2015/1971 της Επιτροπής.  
 
Η έννοια της "παρατυπίας" είναι εκείνη που δίδεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, σύμφωνα με την οποία παρατυπία 
συνιστά κάθε παράβαση διάταξης του δικαίου της Ε.Ε. που προκύπτει από πράξη ή 
παράληψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να 
ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός της Ε.Ε. 
 
«Υπόνοια απάτης» θεωρείται κάθε παρατυπία που οδηγεί στην κίνηση διοικητικής ή 
δικαστικής διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο ώστε να καθοριστεί η ύπαρξη δόλου, και 
ιδίως απάτης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
σύμβασης η οποία έχει καταρτισθεί βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

http://www.capo.gov.cy/
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-2022 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ - Φυσικό Πρόσωπο 

Επίθετο : 

Όνομα :                                                    

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : 

Ονοματεπώνυμο Πατρός : 

Υπηκοότητα : Ημερομηνία Γέννησης :               

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ - Νομικό Πρόσωπο (Εταιρείες, Συνεταιρισμοί κλπ) 
 

Όνομα Νομικού Προσώπου : 

Αριθμός Εγγραφής Νομικού Προσώπου :                                                    

Όνομα Νόμιμου Εκπροσώπου: 

Επίθετο Νόμιμου Εκπροσώπου: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Εκπροσώπου: 

 
Λοιπά Στοιχεία Αιτητή ( Συμπληρώνονται από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) 
 

Διεύθυνση Μόνιμης 
Διαμονής 

Οδός: Αριθμός: 

Πόλη / Χωριό: Ταχ. Κώδικας: 

Επαρχία: 

Ταχ. Θυρίδα: Ταχ. Κώδ. Θυρίδας: 

Αρ. Σταθερού Τηλεφώνου: Φαξ: 

Αρ. Κινητού Τηλεφώνου: 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail): 

Αριθμός  Μελισσοκομικού Μητρώου: 

Ο ΚΟΑΠ σας ενημερώνει για την απόφασή του όπως προχωρήσει σε κατάργηση των επιμέρους μητρώων 
προσωπικών δεδομένων που διατηρούσε ανά Μέτρο / Καθεστώς και στην συνένωσή τους σε 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 παρών 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 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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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

    

Σημειώστε με  τις Δράσεις στις οποίες επιθυμείτε να συμμετέχετε: 
 

Δράση  Περιγραφή Δράσης 

Σημειώστε  
στο 

κατάλληλο 
κουτί 

Α1α 
Συμμετοχή μελισσοκόμων σε μαθήματα κατάρτισης και 

διάδοσης των γνώσεων 

 

Β1 
Ορθολογική χρήση αδειοδοτημένων φαρμάκων για 

αντιμετώπιση της βαρρόας 

 

Β2 
Προσαρμογή βάσεων με σίτα ή σωλήνες για αντιμετώπιση 

της βαρρόας 

 

Γ Αντικατάσταση παλαιών ή φθαρμένων κυψελών 
 

Δ1 Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων μελιού και κεριού 
 

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

    

            ΔΡΑΣΗ Α1α: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ 

 

     Για συμμετοχή στη ΔΡΑΣΗ Α1α συμπληρώστε στον πιο κάτω πίνακα την ημερομηνία 

εκπαίδευσης την οποία επιθυμείτε να παρακολουθήσετε σύμφωνα με το Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης που έχει ανακοινωθεί (μόνο σε μία εκπαίδευση μπορείτε να συμμετέχετε). 

 

Δράση  Περιγραφή Δράσης 

 
Ημερομηνία εκπαίδευσης  

Α1α 

Συμμετοχή μελισσοκόμων 

σε μαθήματα κατάρτισης  

και διάδοσης των γνώσεων 
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ΔΡΑΣΗ Β: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΡΟΑΣ (Β1 και Β2) 
 
 

Για συμμετοχή στη ΔΡΑΣΗ Β (Β1 και Β2) συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία: 
 

Αριθμός Δηλωθεισών Κυψελών στο Μελισσοκομικό Μητρώο  

 
 

Δράση 

Περιγραφή Δράσης  
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΡΟΑΣ 
 

Σημειώστε 
 στο 

κατάλληλο 
κουτί 

Αριθμός Βάσεων 
που Δηλώνονται 
για Προσαρμογή 
(μόνο για Δράση 

Β2) 

Β1 

 

Ορθολογική χρήση αδειοδοτημένων 

φαρμάκων για αντιμετώπιση της βαρρόας. 

 

  

Β2 

 

Προσαρμογή βάσεων με σίτα ή σωλήνες για 

αντιμετώπιση της βαρρόας 

 

  

  
 

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

ΔΡΑΣΗ Γ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ 
 
Για συμμετοχή στη ΔΡΑΣΗ Γ συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία: 
 

Αριθμός Δηλωθεισών Κυψελών στο Μελισσοκομικό Μητρώο  

• Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι μελισσοκόμοι στο Μητρώο του Τμήματος Γεωργίας για  

πέντε συνεχή χρόνια μη περιλαμβανομένου του έτους υποβολής της παρούσας 
αίτησης και οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον 10 μελισσοσμήνη σε κυψέλες 
"Ευρωπαϊκού τύπου". 

Αριθμός Παλαιών ή Φθαρμένων Κυψελών προς αντικατάσταση  

• Το μέγιστο ποσοστό αντικατάστασης παλαιών ή φθαρμένων κυψελών καθορίζεται  

μέχρι το 10% του αριθμού των δηλωθεισών κυψελών στο Μελισσοκομικό Μητρώο. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ΔΡΑΣΗ Δ1: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΙΟΥ 
 

Για συμμετοχή στη ΔΡΑΣΗ Δ1 συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία: 
 

Αριθμός Δηλωθεισών Κυψελών στο Μελισσοκομικό Μητρώο  

• Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι μελισσοκόμοι στο Μητρώο του Τμήματος Γεωργίας οι οποίοι 

κατέχουν τουλάχιστον 25 μελισσοσμήνη.   

Αριθμός Δειγμάτων Μελιού για Εργαστηριακή Ανάλυση 

➢ Επιδοτείται μέχρι 2 δείγματα μελιού για ανάλυση της HMF και 

ενζύμου Διαστάσης. 

 

Αριθμός Δειγμάτων Κεριού για Εργαστηριακή Ανάλυση 

➢ Επιδοτείται μέχρι 1 δείγμα  κεριού  για ανάλυση όσον αφορά 

τα κατάλοιπα εγγεγραμμένων Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών 

προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της 

βαρρόας. 

 

Οι εργαστηριακές αναλύσεις επιδοτούνται ΜΟΝΟ όταν γίνονται σε διαπιστευμένα εργαστήρια 
της Κύπρου ή του εξωτερικού. 
 

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

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  
Σημειώστε ✓ 

εφόσον 
επισυνάπτεται 

Αριθμός 

Συνημμένων 
εγγράφων 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ Β1   

1. Συνταγή Φαρμάκου από Κτηνιατρικές Υπηρεσίες    

2. Τιμολόγιο / Απόδειξη Πληρωμής Φαρμάκου    

ΕΓΓΡΑΦΑ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ Δ1   

1. Τιμολόγιο / Απόδειξη Πληρωμής της Δράσης   

2. Έντυπο Διαπίστευσης Εργαστηρίου Αναλύσεων    

3. Αποτελέσματα Εργαστηριακών Αναλύσεων    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις Δράσεις Β2 και Γ τα έγγραφα θα 
προσκομίζονται μετά την προέγκριση και υλοποίηση τους 

 
 

Άλλα Έγγραφα:     
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Ημερομηνία:                Υπογραφή αιτητή: 

 

 

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

 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 

 

 

Δεσμεύομαι: 

Να αποδέχομαι τις κυρώσεις που προβλέπει η Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε 

περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων μου. 

Να  υπόκειμαι στους προβλεπόμενους από την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ελέγχους. 

Αποδέχομαι τα κριτήρια και τους όρους του Μέτρου  στο οποίο θα συμμετάσχω, καθώς και 

τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η συμμετοχή  στο Μέτρο αυτό. 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ______________________ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ____________________ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ          /       / 

 

  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ    _______________________ 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ    _____________________ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ          /       / 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 


