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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
1417 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

Όνομα Φορέα:  

 

 

Διεύθυνση: 

 

 

Τηλέφωνο: 

 

 

Τηλεομοιότυπο: 

 

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

 

Ημερομηνία ίδρυσης:  

 

Αρ. Εγγραφής στο Μητρώο 
Εφόρου 
Σωματείων/Ιδρυμάτων ή στο 
Μητρώο Εφόρου Εταιρειών 
(εάν πρόκειται για Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία).  

 

Αριθμός Μελών Οργάνωσης 
σύμφωνα με το Μητρώο: 

 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Σύντομη Γενική Περιγραφή): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..................................................................................................... 
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Αριθμός και θέσεις έμμισθου προσωπικού της Οργάνωσης 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποιες είναι οι συνολικές δαπάνες και έσοδα του φορέα σας το προηγούμενο έτος; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Έχει ο φορέας σας λάβει ή αιτηθεί χορηγία από οποιαδήποτε άλλη πηγή το προηγούμενο έτος ή το τρέχον 

έτος; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Στοιχεία επίσημου τραπεζικού λογαριασμού τoυ φορέα: 

Τραπεζικό Ίδρυμα. …………………………….……………………………………………………………………………………………….. 

 

Όνομα του κατά Νόμο δικαιούχου του λογαριασμού……………………………………………………………………………… 

Αριθμός ΙΒΑΝ ……………............................................................................................................................. 

Ημερομηνία: ____________________ 

 

Ονοματεπώνυμο: …………………................................................................................... 

 

Θέση : …………………………………………… 

 

Υπογραφή: ....................................... 
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Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν και να υποβληθούν με την αίτηση:  

 Καταστατικό του φορέα σφραγισμένο με την σφραγίδα του οικείου Επάρχου/ Εφόρου 
Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ομοσπονδιών/ Ενώσεων, σύμφωνα με την νέα υφιστάμενη 
νομοθεσία (εφόσον δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως). 

 
 Επίσημο πιστοποιητικό εγγραφής από τον οικείο Έπαρχο/ Έφορο Σωματείων, Ιδρυμάτων, 

Ομοσπονδιών/ Ενώσεων (εφόσον δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως).  
Νοείται ότι για τα δύο προηγούμενα, ειδικά για τους Φορείς που κατείχαν Πιστοποιητικό 
Εγγραφής με την προηγούμενη  νομοθεσία και στην περίπτωση που δεν έχει εξασφαλιστεί 
ακόμη νέο Πιστοποιητικό, θα γίνεται αποδεκτή απόδειξη παραλαβής αιτήσεως εγγραφής από 
τον Έφορο Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ομοσπονδιών/ Ενώσεων. 

 
 Κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με στοιχεία επικοινωνίας τους, ο οποίος 

να συνοδεύεται από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με αναφορά στις αρχαιρεσίες εκλογής 
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στη χρονική διάρκεια της θητείας αυτού. 

 
 Έκθεση με αναλυτική περιγραφή των δράσεων - δραστηριοτήτων του φορέα για το 

προηγούμενο έτος (2018). Φορείς οι οποίοι διατηρούν και λειτουργούν καταφύγιο, θα πρέπει 
στη έκθεση να αναφέρουν την δυναμικότητα αυτού. 

 
 Πρόγραμμα δράσεων – δραστηριοτήτων για το τρέχον έτος (2019). Οι αναφορές να γίνονται 

με μετρήσιμα μεγέθη, πχ. διενέργεια «Χ» αριθμού στειρώσεων αδέσποτων ζώων. 
 
 Οικονομικές εκθέσεις λογαριασμών για το προηγούμενο έτος οι οποίες να περιλαμβάνουν 

σύμφωνα με το άρθρο 49.-(1) του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή 
Θέματα Νόμου του 2017 (104(I)/2017), τα ακόλουθα:  
(α) Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του σωματείου ή του ιδρύματος ή της 
ομοσπονδίας ή/και ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικούς 
έτους· 

(β) λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και 
όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού· 

(γ) λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους 
οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού 
έτους.  

Νοείται ότι, για τα σωματεία και τις ομοσπονδίες ή/και ενώσεις που έχουν ετήσια έσοδα τα 
οποία υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), απαιτείται η ετοιμασία 
λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 49.-(2)  του περί 
Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 (104(I)/2017). Και 
στις δύο περιπτώσεις οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δύναται να ζητήσουν συμπληρωματικά, την 
προσκόμιση αποδεικτικών για την τεκμηρίωση των υποβληθέντων στοιχείων. 

 
 Πιστοποιητικό IBAN (IBAN Certificate) επίσημου τραπεζικού λογαριασμού της οργάνωσης με 

ημερομηνία έκδοσης το πολύ ένα μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
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