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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ –  
ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ (2023)  

 

Ο παρών Πίνακας συμπληρώνεται από τον αιτητή και υποβάλλεται στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες μαζί με 

τα συναφή νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής) για τις διενεργηθείσες 

εγκεκριμένες δαπάνες.   
 

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 τον τομέα στον οποίο εμπίπτει η δραστηριότητα) σε μια από τις 

ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

1. Δραστηριότητες που αφορούν στη Λογοτεχνία: literature@culture.gov.cy 

2. Δραστηριότητες που αφορούν στα Εικαστικά: visualarts@culture.gov.cy 

3. Δραστηριότητες που αφορούν στη Μουσική: music@culture.gov.cy 

4. Δραστηριότητες που αφορούν στον Χορό: dance@culture.gov.cy 

5. Δραστηριότητες που αφορούν στο Θέατρο: theater@culture.gov.cy 

6. Δραστηριότητες που αφορούν στον Παραδοσιακό Πολιτισμό: culturalheritage@culture.gov.cy 

7. Δραστηριότητες που αφορούν στον Κινηματογράφο: cinema@culture.gov.cy 

Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (νόμιμα παραστατικά) πρέπει να επισυνάπτονται, μαζί με το συμπληρωμένο, 

υπογεγραμμένο και σαρωμένο έγγραφο του Πίνακα αρ. 2, ως σαρωμένα έγγραφα σε μορφή pdf. Για 

εξοικονόμηση χώρου, η σάρωση να μην υπερβαίνει τα 300 dpi.  

ΑΙΤΗΤΗΣ: ………………………………………….………………………………………………………………………….. 

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

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

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ Συναφή παραστατικά 

1 Αεροπορικά εισιτήρια (διαδρομές) Ποσό € Αριθμός 
τιμολογίου 

Αριθμός 
απόδειξης 

1     

2     

Υποσύνολο 1:   

2 Επίδομα συντήρησης (διαμονή/διατροφή/διακίνηση) Ποσό € Αριθμός 
τιμολογίου 

Αριθμός 
απόδειξης 

1     

2     

Υποσύνολο 2:   

3 Τέλος εγγραφής/συμμετοχής στη δραστηριότητα Ποσό € Αριθμός 
τιμολογίου 

Αριθμός 
απόδειξης 

1     

Υποσύνολο 3:   
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4 Δαπάνες προβολής της δραστηριότητας Ποσό € Αριθμός 
τιμολογίου 

Αριθμός 
απόδειξης 

1     

2     

3     

Υποσύνολο 4:   

5 Συσκευασία/μεταφορά/ασφάλιση έργων τέχνης, 
μουσικών οργάνων και εξοπλισμού 

Ποσό € Αριθμός 
τιμολογίου 

Αριθμός 
απόδειξης 

1     

2     

3     

Υποσύνολο 5:   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

 

Ημερομηνία: ……………………………………………       Υπογραφή: ………………………………………………….. 

 

 


