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Μζτρο 1.19: Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ - υςτιματα 
για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιών που προκαλοφνται ςτα αλιεφματα από 

προςτατευόμενα κθλαςτικά και πτθνά – ΑΡΘΡΟ 40.1θ 
 
 

χζδιο Χορθγιών για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιών που προκαλοφνται 
ςτα αλιεφματα από προςτατευόμενα κθλαςτικά 

 
 

 
 
 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8:  
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ FIMAS 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

 

 
 
 



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗ 
ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 1441 - ΛΕΤΚΩΙΑ 

Ε Ξ Ο Τ  Ι Ο Δ Ο Σ Η  Η   ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕ ΑΠΟ ΣΟ FIMAS 
Εγώ/Εμείσ ο/θ/οι κάτωκι υπογράφων/τεσ με τθν παροφςα,  ςασ εξουςιοδοτώ/οφμε όπωσ ςτο εξισ, καταβάλλετε με 
ζμβαςμα, θλεκτρονικά, ςτον πιο κάτω τραπεηικό λογαριαςμό, οποιαδιποτε ποςά κακίςτανται πλθρωτζα, προσ 
εμζνα/εμάσ από οποιαδιποτε Κυβερνθτικι Τπθρεςία, μζςω του Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διοικθτικισ και 
Οικονομικισ Πλθροφόρθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου (FIMAS).   
Για το ςκοπό αυτό παρακζτω/ουμε πιο κάτω, τα ελάχιςτα απαραίτθτα ςτοιχεία του Σραπεηικοφ Λογαριαςμοφ που 
τθρείται ςε Ευρώ. Επιπρόςκετα επιςυνάπτω, φωτοαντίγραφο μζρουσ τθσ κατάςταςθσ του τραπεηικοφ μου 
λογαριαςμοφ/βεβαίωςθ από τθν Σράπεηα, όπου παρουςιάηονται το όνομα τθσ  Σράπεηασ, ο κάτοχοσ/δικαιοφχοσ 
του λογαριαςμοφ και ο διεκνισ αρικμόσ του λογαριαςμοφ μου/μασ (ΙΒΑΝ – International Bank Account Number).  
Η παροφςα εξουςιοδότθςθ ιςχφει μζχρι νεότερθσ άλλθσ εξουςιοδότθςθσ από εμζνα/εμάσ. 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ  

ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  
(για Φυςικά Πρόςωπα) 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗ (για Εταιρείεσ)  

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
(Οδόσ και αρικμόσ ι Σαχυδρομικι Θυρίδα) 

 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ  

ΠΟΛΗ / ΧΩΡΙΟ  

ΟΝΟΜΑ ΣΡΑΠΕΖΑ / ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΟΤ 
ΙΔΡΤΜΑΣΟ 

 
 
 

 
ΑΡΙΘΜΟ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ  (ΙΒΑΝ) 

C Y                           

θμείωςθ: Ο αρικμόσ λογαριαςμοφ (ΙΒΑΝ) πρζπει να ανικει ςτο όνομα του δικαιοφχου που κα πλθρωκεί. Αποδεκτόσ 
λογαριαςμόσ γίνεται και ςτθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ, κατζχει κοινό λογαριαςμό με άλλο πρόςωπο, νοουμζνου ότι, ςτο 
φωτοαντίγραφο τθσ κατάςταςθσ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ι τθσ βεβαίωςθσ από τθν τράπεηα που κα επιςυναφκεί ςτθν 
παροφςα εξουςιοδότθςθ, κα φαίνεται και το όνομα του δικαιοφχου που κα πλθρωκεί.  
ε περίπτωςθ που o δικαιοφχοσ δεν είναι φυςικό πρόςωπο, τότε απαραίτθτα ο λογαριαςμόσ κα πρζπει να ανικει ςτο ίδιο το 
νομικό πρόςωπο που κα πλθρωκεί. 

                                                                                                                                              (φραγίδα) 
 
________________________                    _________________________________________________ 
Τπογραφι Εξουςιοδοτοφντοσ                    Όνομα Εξουςιοδοτοφντοσ (ςε περίπτωςθ νομικισ οντότθτασ)                   
 
Ημερομθνία:____/_____/20____ 
 
(Εάν είναι εταιρεία ι μθ φυςικό πρόςωπο, θ εξουςιοδότθςθ αυτι να ςφραγιςκεί ςτο μζροσ δίπλα από το όνομα 
του εξουςιοδοτοφντοσ  με τθ ςφραγίδα τθσ εταιρείασ/οντότθτασ) 


