
 

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

συμμετοχής στο Πρόγραμμα Τουρισμού έτους 2015 & 

αποδοχή συνεργασίας με το Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Α.Ν.  (Σωκράτους 53, 10431 Αθήνα) 

 
Επωνυμία Επιχείρησης:           

Εταιρεία (αν υπάρχει):  

Μορφή:     Κατηγορία: 

ΑΦΜ:       ΔΟΥ: 

Διεύθυνση:                  (Πόλη)              (Οδός – Αριθμός)  

               (ΤΚ)          (Νομός) 

 

Νόμιμος εκπρόσωπος : 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα 

παραθεριστικών διακοπών για το έτος 2015 και τα αντίτιμα φιλοξενίας, όπως 

αναφέρονται στη με αρ. 428/2015 εγκύκλιο του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, και επιθυμώ η 

επιχείρηση την οποία νομίμως εκπροσωπώ να συμπεριληφθεί στον κατάλογο 

των συμβεβλημένων ξενοδοχείων κατά το διάστημα λειτουργίας της,  
 

από …………..………….………… έως ………………..…………………  . 

 

Συνυποβάλλω τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά: 

□ Φωτ. Ταυτ. Νομ. Εκπροσώπου  □ Καταστατικό (όπου προβλέπεται) 

□ Φωτ. Σήματος ΕΟΤ    □ Υπ. Δήλωση περί μη ανάκλησης του  

□ Φωτ. Άδειας εστιατορίου                 □ Υπ. Δήλωση για παροχή ημιδιατροφής 

□ ΙΒΑΝ (φωτοτυπία ή εκτύπωση τράπεζας) 

□ Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας – Ημερ. Λήξης: ………………………….  

 

Νόμιμος Εκπρ. (ολογράφως): …………………..………………………………………….. 

Υπογραφή:  

……………………………………………………………. 

Ημερ. Υπογραφής: …… ……….………….…..  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 

(Όπως θα εμφανίζονται στον κατάλογο) 

 

ΤΗΛ. 1:           ΤΗΛ. 2.:  

ΚΙΝ:            FAX:  

E-MAIL:           Website:  

Σφραγίδα Επιχείρησης 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ……………….…………. 

ΗΜΕΡ.: ……………………………... 

ΤΜΗΜΑ: Λ.Π.& Ε.Ε. 



 

 

  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: E T A A – T A N 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

δεν έχει γίνει υποβιβασμός της κατηγορίας του καταλύματός ή ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας αυτού 

μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με το ΕΤΑΑ – ΤΑΝ και οφείλω να σας  γνωστοποιήσω εγγράφως 

κάθε μελλοντική τροποποίηση των ανωτέρω. _  

 

 

 

 

 (4) 

 
Ηµεροµηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η ∆ηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: E T A A – T A N 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Είμαι εξ’ ολοκλήρου και εκ παραλλήλου υπεύθυνος με τον (                                                                             ) κάτοχο  
της αδείας του εστιατορίου του ευρισκομένου εντός του ξενοδοχείου (                                                                            )  
για την παροχή ημιδιατροφής στους δικαιούχους._ 

 

 

 

 

 (4) 

 
Ηµεροµηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η ∆ηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: E T A A – T A N 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Το συνεργαζόμενο για την παροχή ημιδιατροφής, εστιατόριο με την επωνυμία  

                                                     βρίσκεται σε απόσταση                         μέτρων από το τουριστικό κατάλυμα 

                                                                                                                                             το οποίο νόμιμα εκπροσωπώ. 

 

 

 

 

 (4) 

 
Ηµεροµηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η ∆ηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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