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    ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

  
ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 
Σχέδια για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας - 1η Προκήρυξη 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 
Αρ.Φακ: 13.32.  .1.  
 

 
Γενικό Διευθυντή  
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 
Υπεύθυνη Δήλωση 

 
Αναφερόμαστε στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης που υπογράψαμε στις ……./…….. /201….. με το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και σας υποβάλλουμε την Τελική Έκθεση Προόδου 
του επενδυτικού μας έργου. 

(Σημειώστε «√» σε ότι εφαρμόζεται) ΝΑΙ  ΟΧΙ 

1. Αίτηση Τελικής Πληρωμής, και τους    

 

2. Πίνακες πραγματοποίησης δαπανών μαζί με όλα τα πρωτότυπα και αντίγραφα 
τιμολογίων και αποδείξεων εξόφλησης, σύμφωνα με τα οποία τεκμηριώνεται η 
υλοποίηση τουλάχιστον του …………. % του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 
επενδυτικού μας έργου σύμφωνα με τις «Οδηγίες για την Υποβολή Στοιχείων για 
Πληρωμή Χορηγίας». 

 

 
ΝΑΙ 

 

ΟΧΙ 

   

   

 

Σε περίπτωση όπου δεν εφαρμόζεται (δηλαδή, έχετε σημειώσει «ΟΧΙ») σε ένα ή και τα δύο πιο πάνω σημεία 
παρακαλώ όπως διαβάσετε προσεκτικά τις παραγράφους 13 και 14 του Οδηγού του Σχεδίου και δοθούν οι σχετικές 
διευκρινίσεις: 

 
 

 

 
Δηλώνω ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω είναι πλήρη, ακριβή και αληθή. 
Επίσης, γνωρίζω ότι η υποβολή ψευδούς δήλωσης ή στοιχείων και πληροφοριών πριν ή και μετά την 
παραχώρηση χορηγίας, θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησης μου και ότι θα στερηθώ του 
δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης εντός των πλαισίων του παρόντος Σχεδίου και θα απαιτηθεί η 
επιστροφή τυχόν καταβληθείσας χορηγίας προσαυξημένης με τόκο, σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια του 
Οδηγού του Σχεδίου (παράγραφος 15). Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, είναι δυνατόν να ληφθούν και 
πρόσθετα μέτρα εναντίον μου. 

 
Ημερομηνία: __________________ 
 
 
Υπογραφή νόμιμου 
Εκπροσώπου της επιχείρησης:  __________________________ 
 
Ονοματεπώνυμο: ___________________________________________________ 
 
Όνομα επιχείρησης: _________________________________________________ 

 

         Σφραγίδα (όπου εφαρμόζεται) : ……………..……….……….. 
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