ΑΙΣΗΗ /ΔΗΛΩΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΗ
ΤΔΡΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΩΝ
Προγράμμαηος «Σοσριζμός για όλοσς»
2013 – 2014
Β΄ ΦΑΖ

………………………………………………………………
(ΔΠΩΛΤΚΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ)

ΠΡΟ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
Ελληνικό Οργανιζμό Σοσριζμού

Γηεύζπλζε Μειεηώλ & Δπελδύζεωλ
Σζόρα 7, 115 21 Αζήλα
Fax : 210 6434050 & 210 - 8707711
Σειέθωλν : 210 8707000
Παρακαλώ όπως επιδοηήζεηε ηελ επηρείξεζή
κνπ, ε νπνία ιεηηνπξγεί λόκηκα, ζύκθωλα κε ηα
παξαπιεύξωο ζηνηρεία.
……….. ειζιηήρια Υ ………. € = ……………. €

Α.Φ.Μ. :
Δ.Ο.Τ.

:

……………………………….
…………………………………….

………………………………………………….
(ΓΗΔΤΘΤΛΖ/ΠΔΡΗΟΥΖ - ΟΓΟ – ΑΡΗΘΚΟ)

………………………….
(ΛΟΚΟ)

……………………
( ΣΑΥ. ΘΩΓΗΘΟ )

……….. ειζιηήρια Υ ………. € = ……………. €
Καη
ε
νπνία
ζπκκεηείρε
ζην
Πξόγξακκα
Τδξνζεξαπεπηεξίωλ 2013 - 2014 ηνπ Δ.Ο.Σ.
απνδερόκελε πιήξωο ηνπο όξνπο ηνπ, ζύκθωλα κε
ηελ αξηζ 503037/10.2.2014 εγθπθιίνπο ζαο .
Σην με απιθμό και ημεπομηνία…………………….
ςγκενηπωηική Απόδειξη παποσήρ ςπηπεζιών
ή Σιμολόγιο ή απλή απόδειξη είζππαξηρ ζηο
όνομα ηος Δ.Ο.Σ. (θεωρημένη από ηην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. ή ζθραγιζμένη με ηην ένδειξη :
αθεώρηηη βάζει ………………………………………………….…)
Για ηον ζκοπό ασηό σποβάλλω :
Φωηναληίγξαθν ΦΔΚ ζύζηαζεο ηεο
επηρείξεζεο (εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία )
θαη ρνξεγεζείζα βεβαίωζε από ηνλ Δ.Ο.Σ.
δπλάκεη ηεο νπνίαο δύλαηη λα ιεηηνπξγεί
ε επηρείξεζε. (Παξ. 6 αξζξ. 20 ηνπ λ. 4179/13)

…………………………………
(ΣΖΙΔΦΩΛΟ – FAX)

………………………………….
(ΥΔΗΚΔΡΗΛΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ– Σ.Θ. – ΟΓΟ – ΑΡΗΘΚΟ)



Όια ηα απνθόκκαηα εηζηηεξίωλ
ηνπ Τδξνζεξαπεπηεξίνπ καο



Φωηναληίγξαθα ηωλ δειηίωλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο
πνπ
αθνξά
ζηε
ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνύρνπ (ζηέιερνο 2)



Βεβαίωζε ππνγεγξακκέλε θαη από ηνπο
δηθαηνύρνπο ωο πξνο ηνλ αξηζκό ηωλ
δηαηεζέληωλ εηζηηεξίωλ



Βεβαίωζε θνξνινγηθήο
ελεκεξόηεηαο (γηα πνζό άλω ηωλ 1.500 €)

…………………………………
(ΣΖΙΔΦΩΛΟ – FAX)
Θινηηό ηηλέθωνο ……………………………………………..

ΔΠΗΘΤΚΩ ΛΑ ΠΙΖΡΩΘΩ:
ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΚΔΗΟ ΣΟΤ Δ.Ο.Σ.
ΘΑΣΑΘΔΖ ΣΖΛ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΗΒΑΛ : GR ...........................................

[Πξνζθνκίδεηαη θαηά ην ζηάδην πνπ ε αίηεζε επηδόηεζεο βξίζθεηαη ζηηο Οηθ/θέο Τπ/ζίεο γηα εμόθιεζε]



Βεβαίωζε αζθαιηζηηθήο
ελεκεξόηεηαο (Ι.Κ.Α.)
(γηα πνζό άλω ηωλ 3.000 €)
[Πξνζθνκίδεηαη θαηά ην ζηάδην πνπ ε αίηεζε επηδόηεζεο βξίζθεηαη ζηηο Οηθ/θέο Τπ/ζίεο γηα εμόθιεζε]

Ημερομηνία : …………………………………….



Φωηναληίγξαθν ηεο πξώηεο ζειίδαο
βηβιηαξίνπ (νπνηαζδήπνηε) ηξάπεδαο
όπνπ ζα θαίλεηαη ην όλνκα ηεο
εηαηξείαο θαη ην ΙΒΑΝ

Ο/Η

ΑΙΣ………

…………………………………………………………….

(Τπογραθή και ζθραγίδα)

