ΠΡΟΤΥΠΟ

Άρθρο 2 - Παράγραφος 2.03
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30 Ιουνίου, 2017
Πλήρες Όνομα
ΕΥ: Πόλη άσκησης
Χώρα άσκησης
(Όνομα & Επώνυμο)
δραστηριοτήτων/
επαγγέλματος
Χώρα καταστατικής
ΕΥΦ: έδρα
έδρας

(Άρθρο 1.01)

(Άρθρο 3)

(Παράρτημα 1)

Διεύθυνση άσκησης
δραστηριοτήτων/
έδρας

Συνεισφορά σε κόστος εκδηλώσεων (Άρθρα 3.01.1.β & 3.01.2.α)

Δωρεές & Χορηγίες
σε ΕΥΦ (άρθρο
3.01.1.α)

(Άρθρο 3)

Σύμβαση χορηγίας
με EYΦ /Τρίτα μέρη
που καθ' υπόδειξη
των ΕΥΦ
διοργανώνουν την
εκδήλωση

Κόστος εγγραφής

Έξοδα Μετάβασης &
Διαμονής

Αμοιβή για συμβουλευτικές και άλλες
υπηρεσίες (Άρθρα. 3.01.1.γ & 3.01.2.β)

Αμοιβές

Σχετικά έξοδα που
συμφωνήθηκαν στην
αμοιβή για τις
υπηρεσίες ή στο
συμβόλαιο παροχής
συμβουλευτικών
υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομέν
ων εξόδων
μετάβασης και
διαμονής
σχετιζόμενα με το
συμβόλαιο

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ - μία γραμμή για κάθε ΕΥ, δηλ. όλες οι πληρωμές κατά τη διάρκεια ενός χρόνου προς έναν ΕΥ θα προστεθούν (λεπτομερής καταγραφή κάθε πληρωμής πρέπει να είναι διαθέσιμη για τον κάθε Αποδέκτη ή
για τις δημόσεις αρχές όπου απαιτείται )

ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ- σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν μπορούν να δημοσιευθούν για νομικούς λόγους
Συνολικό ποσό αμοιβών προς ΕΥ

262.406,90 €

795.916,47 €

238.794,63 €

776

904

147

Αριθμός Αποδεκτών που περιλαμβάνονται στη συγκεντρωτική δημοσιοποίηση

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΥΦ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ - μία γραμμή ανά ΕΥΦ δηλ. θα προστίθενται όλες οι πληρωμές που έγιναν για ένα χρόνο προς κάθε ΕΥΦ (λεπτομερής καταγραφή κάθε πληρωμής πρέπει να είναι διαθέσιμη για τον κάθε Αποδέκτη ή για τις
δημόσεις αρχές όπου απαιτείται)

ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ- σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν μπορούν να δημοσιευθούν για νομικούς λόγους
Συνολικό ποσό αμοιβών προς ΕΥΦ (έχουν αναφερθεί ονομαστικά)
Αριθμός Αποδεκτών που περιλαμβάνονται στη συγκεντρωτική δημοσιοποίηση
Ποσοστό (%) του αριθμού των Αποδεκτών που περιλαμβάνονται στην
συγκεντρωτική δημοσιοποίηση επί του συνόλου των Αποδεκτών που
δημοσιοποιούνται
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Άρθρο 3.02

724.619,64

