
Επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2015 

ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ»  
(Ένας μοναδικός δικαιούχος) 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Πιλοτικό Έργο: Πλαισίωση και καθοδήγηση, μέσω του αθλητισμού, των νέων που 

διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

EAC/S17/2017 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Τίτλος:  

Στοιχεία του αιτούντος: 

Σύνοψη της δράσης: 200 λέξεις κατ' ανώτατο όριο, κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα. 

 

Διάρκεια (σε μήνες): 

Αιτούμενο ποσό (σε €): 

Προτού συμπληρώσετε το παρόν έντυπο, διαβάστε προσεχτικά τη σχετική πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων, τον οδηγό του αιτούντος καθώς και όλα τα έγγραφα αναφοράς σχετικά 

με το παρόν πρόγραμμα επιδοτήσεων στον διαδικτυακό μας τόπο http://ec.europa.eu/sport. 

Βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας: 

 έχει υποβληθεί στο σωστό έντυπο, το οποίο είναι πλήρως συμπληρωμένο και φέρει 

ημερομηνία, 

 έχει υπογραφεί από το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να υπογράφει νομικά 

δεσμευτικές πράξεις για λογαριασμό του αιτούντος, 

 παρουσιάζει προϋπολογισμό σύμφωνα με τους κανόνες χρηματοδότησης, 

 πληροί τις διαδικασίες υποβολής που προβλέπονται στην πρόσκληση, 

 έχει υποβληθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας. 

Η επιτροπή αξιολόγησης ή, κατά περίπτωση, ο αρμόδιος διατάκτης είναι δυνατόν να ζητήσει 

από τον αιτούντα να διαβιβάσει πρόσθετες πληροφορίες ή να αποσαφηνίσει τα 

δικαιολογητικά που έχει υποβάλει σε σχέση με την αίτησή του, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω 

πληροφορίες ή αποσαφηνίσεις δεν μεταβάλλουν ουσιωδώς την πρόταση. 

Με την υποβολή πρότασης, ο αιτών αποδέχεται ότι, σε περίπτωση ανάθεσης, θα 

δημοσιευτούν ορισμένα στοιχεία, όπως το όνομά του, η τοποθεσία του και το ποσό (μεταξύ 

άλλων).  
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Δεν θα δημοσιευθεί καμία πληροφορία για υποτροφίες, ενισχύσεις σε φυσικά πρόσωπα και 

άλλη άμεση στήριξη η οποία καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα που την χρειάζονται 

επιτακτικά. 



Επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2015 

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ 

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Πλήρης επίσημη ονομασία: 

Ακρωνύμιο:  
(εάν υπάρχει)  

Επίσημη νομική μορφή:  

 

Νομική προσωπικότητα
1
: 

(Απαντήστε «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ») 

 

(Σε περίπτωση που απαντήσατε «ΟΧΙ»): 

Όσον αφορά τις οντότητες που στερούνται νομικής προσωπικότητας με βάση την εθνική 

νομοθεσία, να αναφερθεί η ταυτότητα του εκπροσώπου που διαθέτει ικανότητα υπογραφής 

συμβάσεων και παράστασης ενώπιον της δικαιοσύνης εξ ονόματος της οικείας οντότητας: 

Τόπος εγκατάστασης ή καταχώρισης:  

(Διεύθυνση και χώρα) 

Αριθμός μητρώου της οντότητας:  
(Άνευ αντικειμένου, εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Για τα φυσικά πρόσωπα, ο αιτών 

θα πρέπει να αναγράψει τον οικείο αριθμό δελτίου ταυτότητας ή, αντ' αυτού, τον αριθμό διαβατηρίου ή 

ισοδύναμου εγγράφου).  

Αριθμός ΦΠΑ (εάν υπάρχει):  

Οι νομικές λεπτομέρειες επισυνάπτονται στο έντυπο νομικής οντότητας στο παράρτημα 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Διεύθυνση: 

Ταχυδρομικός κώδικας: 

Πόλη: 

Περιφέρεια (εάν υπάρχει): 

Χώρα: 

Τηλέφωνο:     Κινητό:  

Φαξ: 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

                                                 
1
 Ως νομική προσωπικότητα νοείται η ικανότητα του αιτούντος να υπογράφει συμβάσεις και να παρίσταται 

ενώπιον της δικαιοσύνης σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία. 
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Ιστότοπος:  

Τυχόν αλλαγές σε διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, αριθμούς φαξ ή ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο πρέπει να κοινοποιούνται εγγράφως στον διατάκτη. Ο διατάκτης δεν θα 

θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση που δεν μπορέσει να επικοινωνήσει με έναν αιτούντα. 

1.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ  

Επώνυμο:     Όνομα: 

Θέση/Ιδιότητα: 

Τηλέφωνο:     Κινητό: 

Φαξ: 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

1.4 ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΝΑ 

ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ) 

Επώνυμο:     Όνομα: 

Θέση/Ιδιότητα/Εντολή: 

Τηλέφωνο:     Κινητό: 

Φαξ:  

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

 

2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα τραπεζικά στοιχεία επισυνάπτονται στο δελτίο τραπεζικών στοιχείων (BAF) στο 

παράρτημα. 

3 ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

3.1 ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ — ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Έτος ίδρυσης: 

Ο αιτών δηλώνει το νομικό καθεστώς του, σημειώνοντας μία ή περισσότερες επιλογές 

 Δημόσιος φορέας      Διεθνής οργανισμός 

 Μη κερδοσκοπικός οργανισμός    Κοινωνικός εταίρος 

 Ίδρυμα εκπαίδευσης και κατάρτισης   Κέντρο/Ινστιτούτο ερευνών 

 Άλλο (να προσδιοριστεί)     ΜΜΕ 

 Φυσικά πρόσωπα 

Ο αιτών θα πρέπει να παράσχει σύντομη περιγραφή του οργανισμού/ομίλου, 

συμπεριλαμβανομένων και των συνδεδεμένων οντοτήτων. Κατά περίπτωση, να 
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συμπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά με τα μέλη, όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας 

που αναφέρονται στη συγκεκριμένη πρόσκληση. 
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II. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

1.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΤΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ο αιτών θα πρέπει να περιγράψει τις σχετικές ικανότητες και προηγούμενες εμπειρίες του, 

καθώς και τις ικανότητες και εμπειρίες των βασικών μελών του προσωπικού που θα 

ασχοληθεί με το έργο (σύμφωνα με τα προφίλ τους ή τα βιογραφικά τους σημειώματα) ως 

απόδειξη της οικείας επάρκειας να εκτελέσει αποτελεσματικά τη δράση. 

 

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Για τις επιχορηγήσεις έως 60 000 ευρώ, καθώς και για τις επιχορηγήσεις σε δημόσιους 

φορείς και διεθνείς οργανισμούς, το μοναδικό δικαιολογητικό έγγραφο που πρέπει να 

απαιτείται είναι η υπεύθυνη δήλωση που περιλαμβάνεται στο τμήμα 5. 

 

2.1 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Η οικονομική επάρκεια θα αξιολογηθεί με βάση την ακόλουθη μεθοδολογία και τα 

παραρτήματά της: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/evaluation-grants-

2016_en.htm. 

Ο αιτών πρέπει να παράσχει τα ακόλουθα έγγραφα ως αποδεικτικά στοιχεία της 

οικονομικής επάρκειας: 

 

Για τις επιχορηγήσεις του τύπου αυτού, η οικονομική επάρκεια αποδεικνύεται με υπεύθυνη 

δήλωση από τον υποψήφιο (βλ. παράρτημα 1 Υπεύθυνη δήλωση).  

  

 

 

 

 



Επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2015 

III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΤΑΙ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Τίτλος: 

Στοιχεία αναφοράς: 

α) Περιγράψτε τους γενικούς και ειδικούς στόχους της δράσης:  

Ο αιτών θα πρέπει να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο οι γενικοί και ειδικοί στόχοι της δράσης θα 

συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του εν λόγω προγράμματος επιχορήγησης της Ένωσης. Στις 

περιπτώσεις που είναι δυνατό, προσδιορίστε τους σχετικούς δείκτες, τους ενδιάμεσους στόχους για την 

εκτίμηση των επιτευγμάτων του έργου και τις προσδοκώμενες συνέπειες. 

 

β) Περιγράψτε τη δράση (με βάση τις κύριες προβλεπόμενες δραστηριότητες) και τον 

τόπο στον οποίο θα υλοποιηθεί 

 

γ)  Μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται/υλοποίηση του έργου  

Ο αιτών θα πρέπει να εξηγήσει, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, τη μεθοδολογία που θα 

ακολουθήσει για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων της δράσης που περιγράφεται ανωτέρω.  

Ο αιτών θα πρέπει να εξηγήσει ποιο μέρος της δράσης θα ανατεθεί σε υπεργολάβο (κατάλογος των κύριων 

δραστηριοτήτων που πρέπει να υλοποιηθούν), καθώς και ποιες δραστηριότητες θα αναληφθούν από τις 

συνδεδεμένες οντότητες (ενδεχομένως). 

 

δ) Προσδοκώμενα αποτελέσματα και χρησιμοποίησή τους: 

Ο αιτών θα πρέπει να προσδιορίσει τα κριτήρια αναφοράς ή τα παραδοτέα στοιχεία που προτίθεται να 

χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και στόχων, καθώς και τον τρόπο με 

τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν και θα διαδοθούν 

ε) Ρυθμίσεις για την παρακολούθηση/τον έλεγχο της δράσης και κίνδυνοι σχετικοί με 

την υλοποίησή της: 

Ο αιτών θα πρέπει να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εποπτεία της δράσης. Ο αιτών θα πρέπει 

να αναφέρει όλους τους κινδύνους που έχουν σχέση με την υλοποίηση, τον τρόπο με τον οποίον μπορεί να 

επηρεάσουν τους στόχους και τα αποτελέσματα της δράσης, καθώς και πώς θα μπορούσαν να μετριαστούν.  

στ) Βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου: 

Ο αιτών θα πρέπει να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί  η βιωσιμότητα της δράσης 

μετά την ολοκλήρωσή της. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει σκέψεις σχετικά με διάφορες πτυχές βιωσιμότητας: 

χρηματοοικονομική, οικονομική, θεσμική (δομές που επιτρέπουν τη συνέχιση των αποτελεσμάτων της 

δράσης), περιβαλλοντική, πολιτική, κ.λπ., (ενδεχομένως, ανάλογα με τις διατάξεις της βασικής πράξης).  
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2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (σε μήνες): 

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης: 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ 

ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ (ο πίνακας να επαναληφθεί όσες φορές 

χρειάζεται)  

 

  Εξάμηνο 1  Εξάμηνο 2 

Δραστηριότητα Μήνας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Δραστηριότητα 

Προετοιμασίας 1 

(τίτλος) 

            

Δραστηριότητα 

Υλοποίησης 1 

(τίτλος) 

            

Δραστηριότητα 

Προετοιμασίας 2 

(τίτλος) 

            

Κ.λπ.             

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Γνωστοποιείται στους αιτούντες ότι, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται 

στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλείεται η αναδρομική επιδότηση 

ενεργειών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις τις οποίες εγκρίνει η Επιτροπή 

και κατά τις οποίες οι αιτούντες αιτιολογούν την αναγκαιότητα έναρξης της δράσης πριν από την 

υπογραφή της συμφωνίας ή την κοινοποίηση της απόφασης, οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση 

δαπάνες δεν μπορούν να προηγούνται χρονικά της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης 

επιχορήγησης.  

 

 

3 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός - Παράρτημα 1 

Οι αιτήσεις οφείλουν να περιλαμβάνουν λεπτομερή εκτιμώμενο ισοσκελισμένο προϋπολογισμό στον οποίο 

όλες οι δαπάνες και συνεισφορές θα είναι σε ευρώ. Οι αιτούντες από χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ μπορούν 

να χρησιμοποιούν τον μηνιαίο συντελεστή που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Επιτροπής στη διεύθυνση 
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www.ec.europa.eu/budget/inforeuro/. 

 

http://www.ec.europa.eu/budget/inforeuro/


Επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2015 

IV. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ  

1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ/Ή ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ 

Ο αιτών ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες οντότητες έχει λάβει ή ζητήσει τυχόν 

χρηματοδότηση από την Ένωση για την ίδια δράση ή μέρος της δράσης ή για την οικεία 

λειτουργία κατά το ίδιο οικονομικό έτος;  

 ΌΧΙ 

 ΝΑΙ – Συνεχίστε στον επόμενο πίνακα 

 

ΑΙΤΗΣΗ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ — Να 

προσδιοριστεί για καθεμία από τις αιτήσεις ή ληφθείσες επιχορηγήσεις κατά το τρέχον ή τα 

προηγούμενα έτη (προσθέστε στήλες αν χρειάζεται) 

 Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα 2 

Τίτλος της δράσης (ή 

μέρους της δράσης) 

  

Σχετικό πρόγραμμα 

Ένωσης 

  

Θεσμικό όργανο ή 

Όργανο/Οργανισμός της 

Ένωσης όπου υποβλήθηκε 

η αίτηση ή που έλαβε την 

απόφαση ανάθεσης 

  

Έτος ανάθεσης ή αίτησης 

και διάρκεια της δράσης 

  

Ποσό της αίτησης, της 

επιχορήγησης ή άλλης 

χρηματοδότησης 

  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Ο αιτών υποχρεούται να ενημερώσει την υπηρεσία της Επιτροπής στην οποία απευθύνεται 

η παρούσα αίτηση, στην περίπτωση που κάποια από τις προαναφερθείσες αιτήσεις 

χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε 

άλλα θεσμικά όργανα, όργανα/οργανισμούς της Ένωσης εγκριθεί από αυτά μετά την 

υποβολή της παρούσας αίτησης επιδότησης. 
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2 ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΚΤΟΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

2.1 ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗ  

Έχει ο αιτών ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες οντότητες ήδη λάβει επιβεβαίωση 

σχετικά με ενδεχόμενη εξωτερική χρηματοδότηση για τη δράση; 

 ΌΧΙ 

 ΝΑΙ – Συνεχίστε στον πίνακα στα παραρτήματα (Προϋπολογισμός)
 
 

 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Ο αιτών πρέπει να υποδείξει τα στοιχεία του τρίτου μέρους σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα — Τα τρίτα 

μέρη πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στον προϋπολογισμό (προσθέστε γραμμές αν 

χρειάζεται) 

Τρίτος 1  

Πλήρης επίσημη ονομασία  

Επίσημη διεύθυνση  

Εκτιμώμενο ποσό χρηματοδότησης που θα 

παρασχεθεί για τη δράση 

 

Όροι ή επιφυλάξεις για τη λήψη των 

συνεισφορών (εάν υπάρχουν) 

 

 

2.2 ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗ  

Ο αιτών ή κάποια συνδεδεμένη οντότητα έχει υποβάλει αίτηση ή αναμένει επιβεβαίωση 

σχετικά με εξωτερική χρηματοδότηση που προορίζεται για τη δράση; 

 ΌΧΙ 

 ΝΑΙ – Συνεχίστε στον πίνακα στα παραρτήματα (Προϋπολογισμός) 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΥΣ - Ο αιτών θα πρέπει να 

υποδείξει τα στοιχεία των αιτηθέντων πόρων σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα 

(προσθέστε γραμμές αν χρειάζεται) 

Ενδιαφερόμενος οργανισμός/οντότητα 1 

Επωνυμία του οργανισμού  

Επίσημη διεύθυνση  

Αιτούμενο ποσό  
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Αν η επεξεργασία της απάντησής σας στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων συνεπάγεται 

την καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (για παράδειγμα, 

όνομα, διεύθυνση, βιογραφικό σημείωμα), τα στοιχεία αυτά θα εξεταστούν σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της 

Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Αν δεν ορίζεται 

κάτι διαφορετικό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν ζητούνται είναι 

απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησής σας σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων και θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό από την ΓΔ 

EAC. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα 

διατίθενται στη δήλωση περί απορρήτου, στη διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf.  

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να καταχωριστούν στο 

σύστημα έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού («EDES») αν εμπίπτετε σε μία από τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 του δημοσιονομικού κανονισμού.
2
. Για 

περισσότερες πληροφορίες, βλ. τη δήλωση περί απορρήτου στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm 

 

Παραρτήματα: - Παράρτημα 1 Υπεύθυνη δήλωση αιτούντος 

- Παράρτημα 2 Έντυπο ανάλυσης οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας: άνευ αντικειμένου 

- Παράρτημα 3 Προϋπολογισμός 

  - Δελτίο τραπεζικών στοιχείων (BAF) 

  - Έντυπο νομικής οντότητας (LEF) 

   - Καταστατικά έγγραφα

                                                 
2
  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 

Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 

Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 

26.10.2012, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε. 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm


Επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2015 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ 

 

Όλα τα τμήματα του εντύπου της αίτησης έχουν συμπληρωθεί, κατά 

περίπτωση, σύμφωνα με τον οδηγό του αιτούντος ή σύμφωνα με κάθε 

άλλο έγγραφο καθοδήγησης σε σχέση με το εν λόγω πρόγραμμα. 

 

Το παράρτημα του προϋπολογισμού έχει συμπληρωθεί δεόντως και 

επισυνάπτεται. 
 

Οι νομικές λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο έντυπο νομικής οντότητας 

που επισυνάπτεται 
 

Τα τραπεζικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο δελτίο τραπεζικών στοιχείων.   

Η υπεύθυνη δήλωση έχει υπογραφεί και επισυναφθεί.  

Έχουν προσαρτηθεί αντίγραφα των καταστατικών εγγράφων.  

 


