ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για τους παρόχους
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET ΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ
ΠΑΡΟΧΟΥΣ

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ E VOUCHER
ΠΡΟΣΟΧΗ - ΑΦΜ επιχείρησης
Kατά την καταχώρηση της άφιξης του e-voucher στην εφαρμογή θα σας ζητηθεί εκ νέου να
επιβεβαιώσετε τον ΑΦΜ της επιχείρησης, ο οποίος πρέπει να ταυτίζεται με αυτόν που
εμφανίζεται στην Απόδειξη Παροχή Υπηρεσιών και συνδέεται με τον ΙΒΑΝ που δηλώνετε για
την αποπληρωμή του προγράμματος από το Υπουργείο Τουρισμού.
Ακόμα και στην περίπτωση που η σύνδεση στην εφαρμογή και η αίτηση έχει γίνει με τη χρήση
προσωπικών κωδικών taxisnet στο σημείο αυτό ΠΡΕΠΕΙ να δηλώσετε τον ορθό ΑΦΜ του
καταλύματος (επιχείρησης).

Υπάρχει ξεχωριστό e- voucher για κάθε πελάτη;
Το e-voucher είναι ένα ανά δικαιούχο και περιλαμβάνει τα ωφελούμενα μέλη του, εάν
υπάρχουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ VOUCHERS

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΟ VOUCHER ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ
ΒΕΒΑΙΏΝΕΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ VOUCHER ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Για το πρόγραμμα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ υπάρχουν δύο κατηγορίες δικαιούχων:
• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ VOUCHER ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
 Οι δικαιούχοι με voucher καταλύματος έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν από το
μητρώο παρόχων καταλυμάτων και να κάνουν κράτηση.
 Δεν είναι δυνατή η αλλαγή κατηγορίας voucher
 Η διαμονή σε κατάλυμα μπορεί να είναι για 2 ή 3 ή 4 διανυκτερεύσεις όχι
συνδυασμός.
•

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ VOUCHER ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
(βλπ. τις συχνές ερωτήσεις για τουριστικά γραφεία)

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΟ VOUCHER ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ
ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ VOUCHER ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Πώς εκδίδεται η Α.Π.Υ.;
Το παραστατικό εκδίδεται επ' ονόματι του πελάτη και αφορά στο σύνολο του κόστους των
2 ή 3 ή 4 διανυκτερεύσεων (επιδότηση και ίδια συμμετοχή) ωστόσο θα πρέπει οπωσδήποτε
να γίνεται αναφορά στον κωδικό του e-voucher που χρησιμοποιήθηκε και το ποσό
επιδότησης που αντιστοιχεί σε αυτό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στις περιπτώσεις όπου δεν προκύπτει ίδια συμμετοχή και το σύνολο του ποσού επιδοτείται
ο πάροχος οφείλει και πάλι να κόψει απόδειξη στο όνομα το δικαιούχο σύμφωνα με τις
οδηγίες.
ΓΙΑ ΔΥΟ Ή ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΩΣ 40€/ΑΤΟΜΟ/ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
100% ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.
ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2 ή 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Επιδότηση 100% με ανώτερο ποσό τα 40€/την ημέρα/το άτομο
(ισχύει για όλους)
ή

4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Επιδότηση 80% με ανώτερο ποσό τα 30€/την ημέρα/το άτομο
Επιδότηση 100% για ΑΜΕΑ με ανώτερο ποσό τα 30€/την ημέρα/το άτομο

ΠΡΟΣΟΧΗ
-

Η συμφωνία για τις ημέρες διαμονής γίνεται από την αρχή, αν δηλαδή ο δικαιούχος θα
κάνει χρήση των 2 ή των 3 ή των 4 διανυκτερεύσεων

-

Δεν υφίσταται συνδυασμός των επιλογών δηλαδή να γίνει διαμονή για 2 ή 3 ημέρες με
100% επιδότηση και η 4η ημέρα να επιδοτηθεί με 80% επιδότηση, ο δικαιούχος θα
πρέπει να επιλέξει.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
To φορολογικό στοιχείο θα είναι Α.Π.Υ. με λήπτη το φυσικό πρόσωπο / δικαιούχο και θα
πρέπει να αποτυπώνει διακριτά και με ανάλυση σε καθαρή αξία και ΦΠΑ την τιμολόγηση
των τεσσάρων (4) διανυκτερεύσεων που καλύπτει το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους" και
διακριτά τυχόν πρόσθετες διανυκτερεύσεις ή άλλες παροχές και χρεώσεις και σε κάθε
περίπτωση τον μοναδικό αριθμό e-voucher και το ακριβές αντίτιμο αυτού.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
•
•
•
•

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 60€
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 30€ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 30€/ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
2 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΟΝΗ "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" ΑΠΌ 15/7 ΕΩΣ ΚΑΙ 18/7 (4 ΔΙΑΝΥΚΤ.)
ΑΦΟΡΑ EVOUCHER: ABC123DEF456 ΑΞΙΑΣ 240,00€

•
•
•
•

480,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 30€
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 24€ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 6€/ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
1 ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΟΝΗ "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" ΑΠΌ 15/7 ΕΩΣ ΚΑΙ 18/7 (4 ΔΙΑΝΥΚΤ.)
ΑΦΟΡΑ EVOUCHER: ABC123DEF456 ΑΞΙΑΣ 96,00€

•
•
•
•

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

120,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 30€
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 30€ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0€/ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
1 ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΟΝΗ "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" 15/7 -17/7 (3 ΔΙΑΝΥΚΤ.) ΑΦΟΡΑ
EVOUCHER: ABC123DEF456 ΑΞΙΑΣ 90,00€

ΣΥΝΟΛΟ

90,00 €

•
•
•
•

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 50€
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 40€ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 10€/ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
1 ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΟΝΗ "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" 15/7 -16/7 (2 ΔΙΑΝΥΚΤ.) ΑΦΟΡΑ
EVOUCHER: ABC123DEF456 ΑΞΙΑΣ 80,00€

•
•
•
•

ΣΥΝΟΛΟ

80,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 40€
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 40€ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0€/ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
3 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΟΝΗ "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" 15/7 -17/7 (3 ΔΙΑΝΥΚΤ.) ΑΦΟΡΑ
EVOUCHER: ABC123DEF456 ΑΞΙΑΣ 360,00€

ΣΥΝΟΛΟ

360,00 €

Η Α.Π.Υ. εκδίδεται για το συνολικό ποσό στο όνομα του πελάτη με σαφή αναφορά στο evoucher με το οποίο συνδέεται και το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό το οποίο λογιστικά
καταγράφεται από την επιχείρηση ως ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και παρακολουθείται
ως τέτοια. Το e-voucher έχει εκχωρηθεί από τον πελάτη με σύμβαση και αποτελεί μέρος
της πληρωμής του προς την επιχείρηση.
❖ Το ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.
❖ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
Τυχόν άλλες χρεώσεις που αφορούν επιπλέον διανυκτερεύσεις ή άλλες παροχές προς τον
πελάτη κατά τη διάρκεια της διαμονής του δύναται να περιλαμβάνονται ΔΙΑΚΡΙΤΑ στην ίδια
Α.Π.Υ. ή/και σε διαφορετική ανάλογα με την λογιστική εφαρμογή της κάθε επιχείρησης.
Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ, ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ.

Τι ισχύει για τα καταλύματα που δεν υποχρεούνται σε έκδοση Α.Π.Υ.
Θα υποβάλλουν το μισθωτήριο, φορολογικό στοιχείο είσπραξης όπου θα αποτυπώνεται
διακριτά η τετραήμερη διαμονή και ο μοναδικός αριθμός του e-voucher, το ακριβές αντίτιμο
αυτού καθώς και την Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ως ορίζεται από την Α.Α.Δ.Ε..
Πώς υπολογίζεται η επιδότηση;

Το ποσό της επιδότησης εξαρτάται από την τιμή συνεργασίας που έχει δηλώσει το κατάλυμα.
Σε κάθε περίπτωση το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher που αποτελεί την
επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού, είναι :
ΓΙΑ 2 ή 3 διανυκτερεύσεις 100% στην τιμή συνεργασίας με ανώτατο όριο κατ’ άτομο
(δικαιούχο ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση τα σαράντα ευρώ (40€).
ΓΙΑ 4 διανυκτερεύσεις 80% στην τιμή συνεργασίας με ανώτατο όριο κατ’ άτομο (δικαιούχο
ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση τα τριάντα ευρώ (30€).
Παραδείγματα επιδότησης
Α. Τιμή συνεργασίας για διαμονή σε δίκλινο 30€/το άτομο/ανά διανυκτέρευση
ΓΙΑ 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Επιδοτείται το 100% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 40€
δηλ. επιδότηση 30€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή
παρά μόνο με το φόρο διαμονής.
ΓΙΑ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Επιδοτείται το 100% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 40€
δηλ. επιδότηση 30€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή
παρά μόνο με τον φόρο διαμονής.
ΓΙΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Επιδοτείται το 80% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 30€
δηλ. επιδότηση 24€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή
6€/ανά διανυκτέρευση και τον φόρο διαμονής.
Β. Τιμή συνεργασίας για διαμονή σε δίκλινο 70€/το άτομο/ανά διανυκτέρευση
ΓΙΑ 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Επιδοτείται το 100% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 40€
δηλ. επιδότηση 40€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή
ύψους 30€ και τον φόρο διαμονής.
ΓΙΑ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Επιδοτείται το 100% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 40€
δηλ. επιδότηση 40€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή
ύψους 30€ και τον φόρο διαμονής.
ΓΙΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Επιδοτείται το 80% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 30€
δηλ. επιδότηση 30€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή
40€/ανά διανυκτέρευση και τον φόρο διαμονής.

Πως χρεώνεται το τετράκλινο;
Σε περίπτωση διαμονής σε τετράκλινο (δηλαδή τρίκλινο με προσθήκη κλίνης) η τιμή χρέωσης
θα είναι η τιμή του τρικλίνου + 1 άτομο (πχ τιμή τρικλίνου 60 ευρώ δηλ. 20 ευρώ το άτομο,
χρέωση τετράκλινου 80ευρώ/την ημέρα).
ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου
και των ωφελουμένων αυτού, είναι το πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα τοις εκατό (60%)
για τις κατηγορίες ατόμων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%,
του τουριστικού πακέτου που προσφέρει ο πάροχος/τουριστικό γραφείο, με ανώτατο όριο
κατ’ άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) τα εκατόν είκοσι ευρώ (120€).
Μέχρι πότε ισχύει το πρόγραμμα;
Το πρόγραμμα ισχύει έως 31/12/2021, τελευταία διανυκτέρευση 30/12/2021.
Μπορώ να αλλάξω την τιμή συνεργασίας;
Η τιμή συνεργασίας ισχύει ως έχει δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο
Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Οι τιμές συνεργασίας εμφανίζονται προσυμπληρωμένες
κατά την ενεργοποίηση του e – voucher (check in).
Λόγω της παράτασης του προγράμματος για το 2021 θα δοθεί δυνατότητα τροποποίησης
των τιμών συνεργασίας για το 2021 με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού το επόμενο
διάστημα. Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην εφαρμογή.

Αν σε δίκλινο δωμάτιο διαμένει ένα άτομο με e-voucher και ένα άτομο χωρίς e-voucher
Για το άτομο που έχει e-voucher γίνεται η χρέωση με την δηλωμένη τιμής συνεργασίας
(κατ’ άτομο σε δίκλινο) και εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών ως περιγράφεται στις
οδηγίες και για το άτομο που δεν έχει e-voucher γίνεται ξεχωριστή συμφωνία για την τιμή
και εκδίδεται διαφορετικό παραστατικό.

Αν σε δίκλινο δωμάτιο διαμένει ένα άτομο με e-voucher και ένα άτομο δικαιούχος άλλου
προγράμματος τουρισμού
Για κάθε άτομο ακολουθείται η διαδικασία ως ορίζεται από το εκάστοτε πρόγραμμα και
κόβεται ξεχωριστή απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
Αν σε δίκλινο δωμάτιο διαμένουν δύο άτομα με διαφορετικό e-voucher του προγράμματος
«Tουρισμός για όλους»
Αν σε τουριστικό γραφείο προσέλθουν δύο άτομα με διαφορετικό e-voucher του
προγράμματος «Tουρισμός για όλους»
Kάθε e-voucher ενεργοποιείται και καταχωρείται ξεχωριστά και για κάθε δικαιούχο εκδίδεται
ξεχωριστό παραστατικό σύμφωνα με τις οδηγίες. Αντίστοιχα θα μοιραστεί η τιμή του
δωματίου ή του τουριστικού πακέτου.
Πότε θα πληρώνονται τα e-voucher από το Υπουργείο Τουρισμού;
Κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσης μέσω της εφαρμογής θα μπορείτε να υποβάλλετε
αιτήματα πληρωμής για voucher που εξαργυρώθηκαν το 2021.

Αποχώρηση ΠΑΡΟΧΟΥ από το πρόγραμμα

Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση (Μέρος 3ου – Δ/5)
Διαγραφή παρόχου από το Μητρώο είναι δυνατή με υποβολή αίτησης του νομίμου
εκπροσώπου προς το φορέα υλοποίησης, εφόσον αυτή υποβληθεί έως και 10 Ιουνίου 2021.

