ΑΙΤΗΣΗ
Διαχειρίστρια εταιρεία: ………………………………………………….…..
Έδρα εταιρείας: ………………………………………………………………....
Α.Φ.Μ. εταιρείας:…………………………………………………….………
Αρμόδια ΔΟΥ: .………………………………………………………………...
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Όνομα: ……………………………………………..………………………………..…
Επώνυμο: ……………………………………………………………………….…
Όνομα πατέρα: ………………………………………………………………...
Δ/νση κατοικίας: ……………………………………………..……………….
Αριθμός Α.Δ.Τ. ή Διαβ.: ………………………………………….………….
Τηλέφωνα: ………………………………………………………………………..

ΠΡΟΣ: ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ Δ.Ε.Κ.Ν./Τμήμα Β΄/Γρ.
Επιδότησης
Υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ

όπως, υπό την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της

έναντι αναφερόμενης εταιρείας, μου χορηγήσετε, τις

επιδοτήσεις της πρακτικής άσκησης των δικαιούχων
πρωτοετών σπουδαστών Α.Ε.Ν, οι οποίοι αναγράφονται
αναλυτικά στον επισυναπτόμενο στην παρούσα πίνακα, σε

πλοία τα οποία εκμεταλλευόταν η εταιρεία για το
εκπαιδευτικό ταξίδι έτους …….. κατ’ εφαρμογή της αριθ.
πρωτ: 2232.14-9/84948/2018/15-11-2018 Κοινή Υπουργική

ΘΕΜΑ: «Επιδοτήσεις πρακτικής άσκησης πρωτοετών
σπουδαστών Α.Ε.Ν. επί πλοίου εκπαιδευτικού ταξιδιού
έτους……..………»

Απόφαση με θέμα

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:
1. Αναλυτικός πίνακας με στοιχεία των δικαιούχων σπουδαστών
(ονομ/μο, ΑΦΜ, ΑΕΝ, ειδικότητα, ΜΕΘ, ημερ/νία ναυτολόγησηςαπόλυσης, πλοίο).
2. Βεβαίωση από ΝΑΤ ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές για κάθε
σπουδαστή, για το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης του επί
του πλοίου
3. Βεβαίωση από ΔΠΝ Β΄, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία
πλοίου/ων, τα οποία εκμεταλλεύτηκε κατά το υπό εξέταση έτος η
εταιρεία, καθώς και ότι ο αιτών το επίδομα είναι ο νόμιμος
εκπρόσωπος του πλοίου/ων ή κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο να
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
4. Εξοφλητικές αποδείξεις ή επικυρωμένα αντίγραφα μισθοδοτικών
καταστάσεων.
5. Αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής των ετησίων βεβαιώσεων
αποδοχών της ναυτιλιακής εταιρείας, για όσες εταιρείες είναι
υπόχρεες, όπου μεταξύ άλλων αναγράφονται και τα ποσά φόρου
εισοδήματος που παρακρατήθηκαν για κάθε σπουδαστή ή όπου αυτό
δεν απαιτείται, Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) του σπουδαστή περί δήλωσης
του εκπαιδευτικού επιδόματος που του καταβλήθηκε κατά την
πρακτική του άσκηση, στην Ατομική Φορολογική Δήλωση του ιδίου.
6. Εξουσιοδότηση/εις σπουδαστή/στών.

7Χ9Ρ4653ΠΩ-Ο3Λ)

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών από ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.
ΑΚΤ/ΔΕΚΝ και κατόπιν ενημέρωσης σας, απαιτούνται επιπρόσθετα τα
ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου προωθηθούν σε ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ
προς εκκαθάριση και πληρωμή:
7. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας με την αιτιολογία ¨για
είσπραξη χρημάτων απο φορείς κεντρικής κυβέρνησης¨ και
υποχρεωτική αναγραφή του ποσού είσπραξης .
8. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με την αναγραφή "για
είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από Δημόσιο....''.
9.
Αριθμός
του
τραπεζικού
λογαριασμού
σε
μορφή
IBAN.Προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφο
βιβλιαρίου ή λογαριασμού ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο της οικείας
τράπεζας).

1

«Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης

Πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου, αντικατάσταση
της υπ’ αριθμ. 2232.14-9/68607/2017 ΚΥΑ» (Β΄5251) (ΑΔΑ:

[οι οποίες επιδοτήσεις να παρακρατηθούν και να

1
αποδοθούν στην οικεία ΔΟΥ ].

Πειραιάς, ……..-…….-…….
Ο/Η Αιτών/ούσα

…………………………….

εάν απαιτείται σύμφωνα με το προσκομισθέν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (ή αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο) ( αριθ. πρωτ:
46274/26-09-2014 (ΦΕΚ Β΄2573/26-09-2014) Κ.Υ.Α. «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ»).

