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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 14 
 

Αρ.Φακ: 13.32.  .1.  

 
 
 

Γενικό Διευθυντή 
Υπουργείο Ενέργειας,  Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 
1421  Λευκωσία  
 
 
 
Κύριε/Κυρία, 

 
Αίτηση Τελικής Πληρωμής  

 
Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει την Γ΄ ΦΑΣΗ των επενδύσεων που μας 

έχετε εγκρίνει στην αίτηση μας και παρακαλούμε όπως προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για την 

πληρωμή της χορηγίας, που ανέρχεται σε € ________________ σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση 

παραστατικών.  

 

Βεβαιώνουμε ότι έχουμε ξεπεράσει το ελάχιστο όριο  επένδυσης των €10.000, όπως σαφώς προνοείται 

στον Οδηγό Σχεδίου.  

 
Επισυνάπτουμε: 

 
1. Συμπληρωμένη την Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμών, που μας δόθηκε από το Υπουργείο, μαζί με 

όλα τα απαραίτητα παραστατικά εις διπλούν (πρωτότυπα και αντίγραφα) όπως: τιμολόγια, 
αποδείξεις πληρωμής, έγγραφα εισαγωγής κτλ.. Η Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμών είναι 
υπογραμμένη από τον εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 
2. Κατάσταση λογαριασμού από την Τράπεζα (Bank Statement) στην οποία αναγράφονται οι 

αριθμοί των επιταγών, οι μεταφορές μέσω τράπεζας (bank transfer) και  πληρωμές με πιστωτική 
κάρτα,  με τις οποίες έγινε η πληρωμή/εξόφληση των τιμολογίων. 
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3. Αποδεικτικά στοιχεία κάλυψης του Δεσμευτικού Στόχου Απασχόλησης (Κατάσταση Αποδοχών και 
Εισφορών από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και απόδειξη πληρωμής των Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κατά την περίοδο ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου). 
 

4. Τα πρώτα τρία τιμολόγια πώλησης για σκοπούς πιστοποίησης της εκκίνησης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας της επιχείρησης/εταιρείας μας, που δεν έχουν υποβληθεί με την αίτηση για 
ενδιάμεση πληρωμή. 
 

5. Άδειες/Πιστοποιητικά λειτουργίας της επιχείρησης/εταιρείας μας που δεν έχουν υποβληθεί με την 
αίτηση για ενδιάμεση πληρωμή. 
 

6. Γενικό Καθολικό της επιχείρησης/εταιρείας μας στο οποίο είναι καταχωρημένες όλες οι δαπάνες 
που αφορούν το επενδυτικό μας έργο με την σφραγίδα και την υπογραφή του λογιστή σας. 
 
 

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

 

 

 

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

 
 


