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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 

 

 
Αρ.Φακ: 13.32.  .1.  

 

 
 

ΔΗΛΩΣΗ 
 
 

Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η …………………………………………………………………………………… αρ. Δελτίου 

Ταυτότητας …………………………… ο/η οποίος/α εντάχθηκα στο πιο πάνω Σχέδιο και ως εκπρόσωπος της 

εταιρείας/συνεταιρισμού ……………………………………………………………………………………………….. με αρ. 

εγγραφής …………………… , θα υπογράψω τη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης με το Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, δηλώνω ότι ενημερώθηκα τα ακόλουθα: 

 

Σύμφωνα με απαίτηση του Άρθρου 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, η ΓΔ ΕΠΣΑ θα 

δημοσιοποιεί για κάθε Πρόγραμμα κατάλογο με όλα τα εγκεκριμένα έργα μαζί με τους αντίστοιχους δικαιούχους 

καθώς επίσης τον αρχικό προϋπολογισμό τους και το ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που τελικά χορηγείται κατά 

την ολοκλήρωση τους. Ο εν λόγω κατάλογος θα επικαιροποιείται σε εξαμηνιαία βάση αλλά θα μπορεί να 

επικαιροποιείται και συχνότερα ανάλογα με τιν όγκο των εγκεκριμένων έργων. Ο Ενδιάμεσος Φορέας ο οποίος έχει 

την ευθύνη για την έγκριση έργων, θα αποστέλλει σχετική ενημέρωση στη ΓΔ ΕΠΣΑ για την δημοσίευση του 

καταλόγου Εγκεκριμένων Έργων / Δικαιούχων. 

 
 

 
Ημερομηνία: __________________ 
 
 
 
 
 
Υπογραφή νόμιμου 
Εκπροσώπου της επιχείρησης:  __________________________ 
 
 
Ονοματεπώνυμο: ___________________________________________________ 
 
 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: _________________________ 

 

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