
 
Έντυπο Αίτησης Δαπανών 

 

Όνομα  

Επώνυμο  

Email  

Επιτροπή EFPA στην οποία 
συμμετέχω 

 

Ταμειακώς ενημερωμένο 
μέλος (Ναι/Όχι) 

 

Ημερομηνία συνάντησης  

Τοποθεσία συνάντησης  

Τίτλος συνάντησης  

 

Αεροπορικά εισιτήρια 

Ημερομηνία και τόπος αναχώρησης Ημερομηνία και τόπος επιστροφής Συνολικό κόστος (σε Ευρώ) 

   

 

Κόστος Διαμονής 

Ξενοδοχείο Αρ. Διανυκτερεύσεων Συνολικό κόστος (σε Ευρώ) 

   

 

Άλλα έξοδα (παρακαλούμε διευκρινίστε) 

Περιγραφή Συνολικό κόστος (σε Ευρώ) 

  

 

Σημειώσεις: Όλα τα έξοδα είτε καταβάλλονται απευθείας στο τραπεζικό λογαριασμό του ατόμου ή  εκδίδονται επιταγές. 
  

ΙΒΑΝ δικαιούχου 

Τράπεζα δικαιούχου 

Ονοματεπώνυμο δικαιούχου 

 

Δήλωση:  
Βεβαιώνω ότι αυτή η αίτηση αφορά πραγματικές δαπάνες, οι οποίες έγιναν στα πλαίσια συμμετοχής/διοργάνωσης της 
αναφερόμενης εκδήλωσης ή συνάντησης και ότι δεν είχα αξίωση για κανένα μέρος αυτών των εξόδων από οποιονδήποτε άλλο 
οργανισμό. Έχω ευθύνη να αποστείλω στο info@cypsa.org.cy τις αποδείξεις των εξόδων που αιτούμαι για να γίνει η τελική 
πληρωμή.  
 
Υπογραφή ___________________                                        Ημερομηνία   __________________________ 
 

 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΨΚ ΜΟΝΟ 
 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ____________________                                                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ______________ 
 

 

mailto:info@cypsa.org.cy


 
 

Οδηγίες δαπανών ταξιδιού 

 
Η οικονομική συνδρομή θα καλύπτει: 

1. Αεροπορικά εισητήρια για τη συμμετοχή σε συνάντηση της Επιτροπής στην οποία συμμετέχει το κάθε μέλος 

ή/και 

2. Μέρος των εξόδων της διαμονής του ή/και 

3. Έξοδα φιλοξενίας αν η Επιτροπή θα συνεδριάσει στην Κύπρο.  

4. Η συνδρομή δεν μπορεί να ξεπερνάει ανά άτομο το ανώτατο ποσό των 250 ευρώ.  

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος έχουν: 
 

1. Μέλη του ΣΨΚ τα οποία είναι ταμειακώς ενημερωμένα και 

2. Τα οποία συμμετέχουν σε Standing Committees, Task Forces ή Working groups της EFPA εφόσον έχουν 

προταθεί από τον ΣΨΚ μετά από δήλωση ενδιαφέροντος με τον ενδεδειγμένο τρόπο. 

3. Το κάθε μέλος δικαιούται κάθε χρόνο να κάνει αίτηση για ένα μόνο ταξίδι, ακόμα και αν συμμετέχει σε πάνω 

από μία επιτροπή της EFPA. 

4. Η απόφαση εναπόκειται στο ΔΣ του ΣΨΚ και γίνεται με κριτήριο την προτεραιότητα σε μέλη που δεν έχουν 

χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν και το οικονομικό απόθεμα του ταμείου.  

Προσοχή: Αν κάποιο μέλος επιλέξει να συμμετέχει σε κάποια από τις επιτροπές της EFPA διευκρινίζεται ότι σε καμία 
περίπτωση ο ΣΨΚ δεν υποχρεούται να πληρώνει τα έξοδα ταξιδιών για τις συναντήσεις των Επιτροπών. Αυτό θα 
γίνεται μόνο σε περίπτωση που ο/η συνάδελφος καταθέσει το αίτημα του και αυτό γίνει αποδεκτό από το ΔΣ του ΣΨΚ. 
 
Η παρούσα αίτηση θα πρέπει να σταλεί τουλάχιστον 1 μήνα πριν το ταξίδι στο info@cypsa.org.cy .  
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