ΑΙΤΗΣΗ
Διαχειρίςτρια εταιρεία: ………………………………………………….…..
Ζδρα εταιρείασ: ………………………………………………………………....
Α.Φ.Μ. εταιρείασ:…………………………………………………….………
Αρμόδια ΔΟΤ: .………………………………………………………………...

ΠΡΟ: ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ/ Δ.Ε.Κ.Ν./Σμήμα Β΄/Γρ.
Επιδότηςησ
Τποβάλλω τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και παρακαλώ
όπωσ, υπό τθν ιδιότθτά μου ωσ νομίμου εκπροςώπου τθσ
ζναντι αναφερόμενθσ εταιρείασ, μου χορθγιςετε, τισ
επιδοτιςεισ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των δικαιοφχων

ΣΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ:
Όνομα: ……………………………………………..………………………………..…
Επώνυμο: ……………………………………………………………………….…
Όνομα πατζρα: ………………………………………………………………...
Δ/νςθ κατοικίασ: ……………………………………………..……………….
Αρικμόσ Α.Δ.Σ. ι Διαβ.: ………………………………………….………….
Σθλζφωνα: ………………………………………………………………………..

πρωτοετών ςπουδαςτών Α.Ε.Ν, οι οποίοι αναγράφονται

ΘΕΜΑ: «Επιδοτήςεισ πρακτικήσ άςκηςησ πρωτοετών
ςπουδαςτών Α.Ε.Ν. επί πλοίου εκπαιδευτικοφ ταξιδιοφ
ζτουσ……..………»

Απόφαςθσ με κζμα

ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ:
1. Αναλυτικόσ πίνακασ με ςτοιχεία των δικαιοφχων ςπουδαςτών
(ονομ/μο, ΑΕΝ, ειδικότθτα, ΜΕΘ, θμερ/νία ναυτολόγθςθσ-απόλυςθσ,
πλοίο). 
2. Βεβαίωςθ από ΝΑΣ ότι ζχουν καταβλθκεί οι ειςφορζσ για κάκε
ςπουδαςτι, για το χρονικό διάςτθμα τθσ πρακτικισ άςκθςθσ του επί
του πλοίου 
3. Βεβαίωςθ από ΔΠΝ Β΄, ςτθν οποία να αναγράφονται τα ςτοιχεία
πλοίου/ων, τα οποία εκμεταλλεφτθκε κατά το υπό εξζταςθ ζτοσ θ
εταιρεία, κακώσ και ότι ο αιτών το επίδομα είναι ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ του πλοίου/ων ι κάκε άλλο ζγγραφο από το οποίο να
προκφπτουν τα ανωτζρω ςτοιχεία. 
4. Εξοφλθτικζσ αποδείξεισ ι επικυρωμζνα αντίγραφα μιςκοδοτικών
καταςτάςεων. 
5. Αποδεικτικό τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ των ετθςίων βεβαιώςεων
αποδοχών τθσ ναυτιλιακισ εταιρείασ, για όςεσ εταιρείεσ είναι
υπόχρεεσ, όπου μεταξφ άλλων αναγράφονται και τα ποςά φόρου
ειςοδιματοσ που παρακρατικθκαν για κάκε ςπουδαςτι ι όπου
αυτό δεν απαιτείται, Τπεφκυνθ Διλωςθ (Τ.Δ.) του ςπουδαςτι περί
διλωςθσ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ που του καταβλικθκε κατά
τθν πρακτικι του άςκθςθ, ςτθν Ατομικι Φορολογικι Διλωςθ του
ιδίου.
6. Εξουςιοδότθςθ/εισ ςπουδαςτι/ςτών.
7. Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ με τθν αιτιολογία ¨για
είςπραξθ χρθμάτων απο φορείσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ¨ και
υποχρεωτικι αναγραφι του ποςοφ είςπραξθσ .
8. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ με τθν αναγραφι "για
είςπραξθ εκκακαριςμζνων απαιτιςεων από Δθμόςιο....''.
9.
Αρικμό
του
τραπεηικοφ
λογαριαςμοφ
ςε
μορφι
IBAN.Προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (αντίγραφο
βιβλιαρίου ι λογαριαςμοφ ι άλλο αντίςτοιχο ζγγραφο τθσ οικείασ
τράπεηασ).

αποδοκοφν ςτθν οικεία ΔΟΤ ].

1

αναλυτικά ςτον επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα πίνακα, ςε
πλοία τα οποία εκμεταλλευόταν θ εταιρεία για το
εκπαιδευτικό ταξίδι ζτουσ …….. κατ’ εφαρμογι τθσ αρικ.
2232.14-9/68607/2017/26-09-2017

Κοινισ

Τπουργικισ

«Επιδότθςθ Πρακτικισ Άςκθςθσ

Πρωτοετών ςπουδαςτών ΑΕΝ επί πλοίου, ετών 2016-2021»
(Β΄3459) [οι οποίεσ επιδοτιςεισ να παρακρατθκοφν και να
1

Πειραιάσ, ……..-…….-…….

Ο/Η Αιτών/οφςα

…………………………….

εάν απαιτείται ςφμφωνα με το προςκομιςκζν αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (ι αποδεικτικό ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο) ( αρικ. πρωτ:
46274/26-09-2014 (ΦΕΚ Β΄2573/26-09-2014) Κ.Τ.Α. «Ρυκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ δαπανών του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του ΠΔΕ»).

