Μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19 από τον Κυπριακό
Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, υπό το φως της κατάστασης όπως
διαμορφώθηκε με τον κορωνοϊο COVID-19 στην Κύπρο, έχει αποφασίσει τα ακόλουθα:
•
Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και εάν
χρειάζεται επίσκεψη στα Γραφεία του ΚΟΑΠ, τότε παρακαλείται το κοινό όπως επικοινωνεί
τηλεφωνικώς για διευθέτηση συνάντησης, η οποία θα αφορά εξαιρετικά αναγκαίες
περιπτώσεις, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα Γραφεία του ΚΟΑΠ.
•
Αποφασίστηκε όπως οποιεσδήποτε βεβαιώσεις ζητούνται από τους αιτητές, αυτές
να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο commissioner@capo.gov.cy ή ταχυδρομικώς στα κατά
τόπους Επαρχιακά Γραφεία ΚΟΑΠ. Επίσης, έξω από κάθε Επαρχιακό Γραφείο υπάρχει
κιβώτιο επικοινωνίας και μπορούν οι αιτητές να προσέρχονται σε αυτό και να υποβάλλουν
ό,τι έγγραφο τους ζητηθεί.
•
Σχετικά με την παραλαβή των αιτήσεων στην Προαιρετική Συνδεδεμένη Στήριξη
Αιγοπροβάτων (Κεφαλική Επιδότηση Αιγοπροβάτων) και παρά τη σχετική ανακοίνωση για
υποβολή των αιτήσεων στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ, λόγω της έκτακτης κατάστασης,
όσοι αιγοπροβατοτρόφοι έχουν διενεργήσει απογραφή του ζωικού τους πληθυσμού θα
θεωρηθούν από τον ΚΟΑΠ ως δυνητικοί αιτητές. Καλούνται οι επηρεαζόμενοι, όπως
επικοινωνήσουν με τον ΚΟΑΠ, από τις 30 Μαρτίου και έπειτα, ώστε να επιβεβαιώσουν τη
συμμετοχή τους στα μέτρα της Κεφαλικής Επιδότησης και ειδικότερα σε ποιο μέτρο θα
συμμετάσχουν (κατεύθυνση γάλα ή κρέας).
•
Όσον αφορά την υποβολή των αιτήσεων των Εκταρικών Επιδοτήσεων η οποία θα
ξεκινήσει στις 6 Απριλίου 2020, θα γίνεται όπως και κάθε χρόνο ηλεκτρονικά μέσω του
www.eas.capo.gov.cy. Καλούνται οι αιτητές όπως αξιοποιήσουν τη δυνατότητα υποβολής
αιτήσεων και την υποβάλουν ηλεκτρονικά χωρίς να προσέλθουν στα Επαρχιακά Γραφεία.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα
Μαρίνα Πετρίδου στο τηλ: 22 557788.
Η λήψη μέτρων πρόληψης σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και η αυστηρή τήρηση σε ατομικό
επίπεδο κανόνων υγιεινής επιβάλλεται σε όλους μας λόγω της ταχέως εξελισσόμενης
επιδημίας του κορωνοϊού Covid-19.

