
  Πίνακας αρ. 1 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜOΥ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ» (2021-2025) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ο παρών Πίνακας συμπληρώνεται από τον αιτητή (φορέας, ομάδα φυσικών προσώπων) και 
υποβάλλεται στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες μαζί με τα συναφή νόμιμα παραστατικά (πρωτότυπα ή 
πιστοποιημένα αντίγραφα τιμολογίων και αποδείξεων πληρωμής) για τις διενεργηθείσες εγκεκριμένες 
δαπάνες, καθώς επίσης και τις σχετικές βεβαιώσεις για τα έσοδα (άλλες χορηγίες, εισιτήρια).  
Αν η χρηματοδότηση υπερβαίνει τις €7000 (χρηματοδοτήσεις φορέων), τότε δεν θα χρησιμοποιείται ο 
παρών Πίνακας, αλλά θα υποβάλλεται εξελεγμένη οικονομική κατάσταση δαπανών και εσόδων της 
δραστηριότητας, πιστοποιημένη και υπογραμμένη από εγκεκριμένο ελεγκτή. 

Όσοι αιτητές προτίθενται να αποστείλουν τον παρόντα Πίνακα ηλεκτρονικά, θα πρέπει, αφού τον 
συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, στη συνέχεια να τον εκτυπώσουν, να τον υπογράψουν και αφού τον σαρώσουν σε 
μορφή pdf, να τον αποστείλουν (ανάλογα με το Σχέδιο στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για χρηματοδότηση της 
δραστηριότητας) σε μια από τις πιο κάτω (1-7) διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

1. Για το Σχέδιο «Στήριξη Λογοτεχνικών Δραστηριοτήτων»: literature@culture.gov.cy
2. Για το Σχέδιο «Στήριξη Εικαστικής Δραστηριότητας και Ανάπτυξης»: visualarts@culture.gov.cy
3. Για το Σχέδιο «Στήριξη Δραστηριοτήτων για Ανάπτυξη της Μουσικής»: music@culture.gov.cy
4. Για το Σχέδιο «Στήριξη Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Χορού»: dance@culture.gov.cy
5. Για το Σχέδιο «Στήριξη Θεατρικής Δημιουργίας και Ανάπτυξης»: theater@culture.gov.cy
6. Για το Σχέδιο «Στήριξη Δραστηριοτήτων Παραδοσιακού Πολιτισμού»: culturalheritage@culture.gov.cy
7. Για το Σχέδιο «Στήριξη Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Κινηματογράφου»): cinema@culture.gov.cy

Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (νόμιμα παραστατικά) πρέπει να επισυνάπτονται, μαζί με το συμπληρωμένο, 
υπογεγραμμένο και σαρωμένο έγγραφο του παρόντος Πίνακα, ως σαρωμένα έγγραφα σε μορφή pdf. Για 
εξοικονόμηση χώρου, η σάρωση να μην υπερβαίνει τα 300 dpi.   
ΣΧΕΔΙΟ: ………………………………………………………. ΑΙΤΗΤΗΣ: ………………………………………….…….. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ………………………………………………………………………… ΕΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ………… 

ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: € …………………………      ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: …………. 

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ Συναφή παραστατικά 

1 
Δημιουργικοί συντελεστές 

(Όνομα/ιδιότητα) 
Ποσό 

€ 
Αριθμός 

τιμολογίου 
Αριθμός 

απόδειξης 
1 

2 

3 

mailto:literature@culture.gov.cy
mailto:visualarts@culture.gov.cy
mailto:music@culture.gov.cy
mailto:dance@culture.gov.cy
mailto:theater@culture.gov.cy
mailto:culturalheritage@culture.gov.cy
mailto:cinema@culture.gov.cy


4 

5 

6 

7 

8 

Υποσύνολο 1: 

2 Αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια τρένων και 
λεωφορείων (διαδρομές) 

Ποσό 
€ 

Αριθμός 
τιμολογίου 

Αριθμός 
απόδειξης 

1 

2 

3 

Υποσύνολο 2: 

3 Επίδομα συντήρησης (διαμονή/διατροφή/διακίνηση) Ποσό 
€ 

Αριθμός 
τιμολογίου 

Αριθμός 
απόδειξης 

1 

2 

3 

4 

Υποσύνολο 3: 

4 Τέλος εγγραφής/συμμετοχής στη δραστηριότητα Ποσό 
€ 

Αριθμός 
τιμολογίου 

Αριθμός 
απόδειξης 

1 

2 

Υποσύνολο 4: 

5 Προβολή δραστηριότητας (πρόγραμμα, πρόσκληση, 
διαφήμιση σε ΜΜΕ και ΜΚΔ) 

Ποσό 
€ 

Αριθμός 
τιμολογίου 

Αριθμός 
απόδειξης 

1 

2 

3 

4 

Υποσύνολο 5: 

6 Ενοίκιο χώρου/ων υλοποίησης δραστηριότητας Ποσό 
€ 

Αριθμός 
τιμολογίου 

Αριθμός 
απόδειξης 

1 

2 



3 

Υποσύνολο 6: 

7 Ενοίκιο τεχνικού/άλλου εξοπλισμού Ποσό 
€ 

Αριθμός 
τιμολογίου 

Αριθμός 
απόδειξης 

1 

2 

3 

Υποσύνολο 7: 

8 Σκηνικά - κοστούμια Ποσό 
€ 

Αριθμός 
τιμολογίου 

Αριθμός 
απόδειξης 

1 

2 

Υποσύνολο 8: 

9 Αγορά υπηρεσιών (τεχνικό - υποστηρικτικό μέρος 
δραστηριότητας) 

Ποσό 
€ 

Αριθμός 
τιμολογίου 

Αριθμός 
απόδειξης 

1 Εγκαταστάσεις εκθέσεων 

2 Απεγκαταστάσεις εκθέσεων 

3 Συσκευασία έργων τέχνης, μουσικών οργάνων, βιβλίων 
και εξοπλισμού 

4 Μεταφορά έργων τέχνης, μουσικών οργάνων, βιβλίων 
και εξοπλισμού 

5 Ασφάλιση έργων τέχνης, μουσικών οργάνων, βιβλίων και 
εξοπλισμού 

6 Τεχνική υποστήριξη 1: Ηχοληψία 

7 Τεχνική υποστήριξη 2: Φωτισμός 

8 Τεχνική υποστήριξη 3: Υποτιτλισμός/προβολή ταινίας 

 9 Τεκμηρίωση δραστηριότητας 1: Οπτικογράφηση 

10 Τεκμηρίωση δραστηριότητας 2: Ηχογράφηση 

11 Τεκμηρίωση δραστηριότητας 3: Φωτογράφιση 

12 Διερμηνεία/μετάφραση 

13 Έκδοση εισιτηρίων 

Υποσύνολο 9: 

10 Φόρος θεάματος Ποσό 
€ 

Αριθμός 
τιμολογίου 

Αριθμός 
απόδειξης 

1 

2 

3 



Υποσύνολο 10: 

11 Πνευματικά δικαιώματα/δικαιώματα χρήσης έργων Ποσό 
€ 

Αριθμός 
τιμολογίου 

Αριθμός 
απόδειξης 

1 

Υποσύνολο 11: 

12 Παραγωγή έκδοσης (σχεδιασμός, εκτύπωση, 
μετάφραση, επιμέλεια, συγγραφή κειμένου) 

Ποσό 
€ 

Αριθμός 
τιμολογίου 

Αριθμός 
απόδειξης 

1 

2 

3 

4 

5 

Υποσύνολο 12: 

13 Εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος 
(εκτυπωτικά, αναλώσιμα) 

Ποσό 
€ 

Αριθμός 
τιμολογίου 

Αριθμός 
απόδειξης 

1 

2 

Υποσύνολο 13: 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: € 

Β. ΕΣΟΔΑ (ΑΛΛΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ, ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ) 
Α/Α Περιγραφή Ποσό 

€ 
Παραστατικά/βεβαιώσεις 

1 

2 

3 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: € 

Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ Ο ΑΙΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΑΣ: 

Εμείς, οι κάτωθι υπογράφοντες, πιστοποιούμε την ορθότητα του παρόντος οικονομικού απολογισμού δαπανών 
και εσόδων: 

1. Όνομα: ……………………………………….Υπογραφή: ……………………….. Α.Δ.Τ.: ……………… (Πρόεδρος) 

2. Όνομα: ……………………………………… Υπογραφή: ……………………….. Α.Δ.Τ.: …………........ (Ταμίας) 



Ημερομηνία: ………………………..  Σφραγίδα: 

Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ Ο ΑΙΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

Εμείς, οι κάτωθι υπογράφοντες, πιστοποιούμε την ορθότητα του παρόντος οικονομικού απολογισμού δαπανών 
και εσόδων: 

1. Όνομα: ………………………………….  Υπογραφή: ………………… Α.Δ.Τ.: …………….. (Επικεφαλής ομάδας) 

2. Όνομα: ………………………………….. Υπογραφή: ………………… Α.Δ.Τ.: ………………… (Μέλος ομάδας) 

3. Όνομα: ………………………………….. Υπογραφή: ………………… Α.Δ.Τ.: ………………… (   «»    «»    ) 

4. Όνομα: ………………………………..… Υπογραφή: ………………… Α.Δ.Τ.: ………………… (   «»    «»    ) 

5. Όνομα: ………………………………….. Υπογραφή: ………………... Α.Δ.Τ.: …………………. (   «»    «»    ) 

6. Όνομα: ……………………………......... Υπογραφή: ………………… Α.Δ.Τ.: …………………. (   «»    «»    ) 

7. Όνομα: ………………………………….. Υπογραφή: ………………... Α.Δ.Τ.: …………………. (   «»    «»    ) 

Ημερομηνία: ……………………….. 
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