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Ημερομηνία Δημοσίευσης:

Πλήρες Όνοµα
(Όνοµα & Επώνυµο)

ΕΥ: Πόλη άσκησης επαγγέλµατος
ΕΥΦ: έδρα

Χώρα άσκησης
δραστηριοτήτων/
Χώρα
καταστατικής
έδρας

∆ιεύθυνση άσκησης δραστηριοτήτων/
έδρας

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

ΑΦΜ

∆ωρεές &
Χορηγίες σε ΕΥΦ
(άρθρο 3.01.1.α)

(Άρθρο 1.01)

(Άρθρο 3)

(Άρθρο
3)

(Παράρτηµα 1)

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

Κόστος εγγραφής

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

Έξοδα Μετάβασης &
∆ιαµονής

Αµοιβές

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

ΣΥΝΟΛΟ

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

∆εν εφαρµόζεται

∆εν εφαρµόζεται

0

4.450

1.027

0

5.477

Αριθµος Αποδεκτών που περιλαµβάνονται στη συγκεντρωτική δηµοσιοποίηση

∆εν εφαρµόζεται

∆εν εφαρµόζεται

0

18

1

0

19

Ποσοστό (%) του αριθµού των Αποδεκτών που περιλαµβάνονται στην συγκεντρωτική δηµοσιοποίηση επί του συνόλου των Αποδεκτών που δηµοσιοποιούνται

∆εν εφαρµόζεται

∆εν εφαρµόζεται

0%

100%

100%

0%

100%

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΥΦ ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ - 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)

ΕΥΦ

ΑΛΛΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ- σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν µπορούν να δηµοσιευθούν για νοµικούς λόγους

Συνολικό ποσό αµοιβών προς ΕΥΦ

Αριθµος Αποδεκτών που περιλαµβάνονται στη συγκεντρωτική δηµοσιοποίηση

ΕΡΕΥΝΑ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ποσοστό (%) του αριθµού των Αποδεκτών που περιλαµβάνονται στην συγκεντρωτική δηµοσιοποίηση επί του συνόλου των Αποδεκτών που δηµοσιοποιούνται

ΕΥΦ
ΕΥΦ συγκεντρωτικά ΕΥΦ συγκεντρωτικά συγκεντρωτικ
ά

ΕΥΦ
συγκεντρωτικά

ΕΥΦ
συγκεντρωτικά

αριθµός

αριθµός

αριθµός

αριθµός

%

%

%

%

ΕΥΦ συγκεντρωτικά

Προαιρετικό

αριθµός

αριθµός

Προαιρετικό

%

%

∆εν εφαρµόζεται

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Άρθρο 3.02

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

