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ΣΟΙΦΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤ 

ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ 

 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ 
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 
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ΕΔΡΑ/ΚΑΣΟΙΚΙΑ (ΠΟΛΗ) …..……………………………..       Δ/ΝΗ  

…………………………………………………..……………………………………. 

AΥΜ…………………………………………   ΣΗΛ ………………………………………… E-MAIL 

……………………………………………………………….. 

 



 

Β.  ΜΗ ΟΥΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΑ 

Α. ΟΥΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΑ 

           Α.1. 

υνολική καθαρή αξία καρτών ομιλίας ή 

ανανέωσης  χρόνου ομιλίας ή 

επικοινωνίας  με οποιονδήποτε άλλο  

τρόπο για τον υπολογισμό του 

οφειλόμενου τέλους (σε ευρώ) (1) 

Ποσοστό (2) 

Οφειλόμενο τέλος 

σε ευρώ  

(3)= (1Φ2) 

 

 

Φ 10 %  

               

            Α.2. 

 υνολική καθαρή αξία καρτών ομιλίας ή 

ανανέωσης  χρόνου ομιλίας ή 

επικοινωνίας  με οποιονδήποτε άλλο  

τρόπο για τον υπολογισμό του 

οφειλόμενου τέλους (σε ευρώ) (1) 

Ποσοστό (2) 

 

Οφειλόμενο τέλος 

σε ευρώ 

(3)= (1Φ2) 

 

 

Φ 12 %  

Ποσό μη οφειλόμενου τέλους 10% για το 

οποίο έχει γίνει τακτοποίηση από τους 

παρόχους εντός του μήνα για τους 

δικαιούχους 0% (4) 

 

 

Ποσό μη οφειλόμενου τέλους 12% για το 

οποίο έχει γίνει τακτοποίηση από τους 

παρόχους εντός του μήνα για τους 

δικαιούχους 0% (5) 

 

Ποσό μη οφειλόμενου τέλους λόγω αλλαγής 

συντελεστή από 12% σε 10% για το οποίο 

έχει γίνει τακτοποίηση από τους παρόχους 

εντός του μήνα (6) 

 

υνολικό ποσό τέλους προς έκπτωση (7) 

(7)=(4)+(5)+(6) 

 



Γ. ΠΟΟ ΣΕΛΟΤ ΠΡΟ ΑΠΟΔΟΗ / ΕΠΙΣΡΟΥΗ 
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           ΑΦΚ/ΕΣΟ……………………….                        

 

 

 

 

 

 

  

ΠΟΟ ΣΕΛΟΤ ΠΡΟ ΑΠΟΔΟΗ ή ΕΠΙΣΡΟΥΗ 

(3)-(7) 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ / ΔΗΛΩΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΣΟΙΦΕΙΩΝ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΜΗ 

ΟΥΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΑ 

 

 

         

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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………….…… 
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………………………………. 

                                                                                                                  ΑΡ. ΔΗΛΩΗ 
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Αριθμός δικαιούχων 0% οι οποίοι ενεργοποίησαν κάρτες ομιλίας ή 

κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας,  με ποσοστό 

10% για τους οποίους έχει γίνει τακτοποίηση του μη οφειλόμενου 

τέλους εντός του μήνα 

(1) 

 

 

Αριθμός δικαιούχων 0% οι οποίοι ενεργοποίησαν κάρτες ομιλίας ή 

κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας με ποσοστό 12%  

για τους οποίους έχει γίνει τακτοποίηση του μη οφειλόμενου τέλους  

εντός του μήνα   

(2) 

 

Αριθμός χρηστών οι οποίοι ενεργοποίησαν κάρτες ομιλίας ή κάρτες 

ανανέωσης χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας με ποσοστό 12% αντί 

για 10% και για τους οποίους έχει γίνει τακτοποίηση του μη 

οφειλόμενου τέλους εντός του μήνα   

(3) 

 



            

 

 

 

 

 

υνολικός αριθμός   (4) 

 (4)=(1)+(2)+(3) 

 

Αριθμός καρτών ομιλίας  οι οποίες ενεργοποιήθηκαν ή καρτών 

ανανέωσης χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας για τις οποίες 

αποδόθηκε τέλος 10% αντί 0% και έχει γίνει τακτοποίηση του μη 

οφειλόμενου τέλους εντός του μήνα  (5) 

 

Αριθμός καρτών  ομιλίας ή  καρτών ανανεώσεων χρόνου ομιλίας ή 

επικοινωνίας οι οποίες ενεργοποιήθηκαν  για τις οποίες αποδόθηκε 

τέλος 12% αντί 0% και έχει γίνει τακτοποίηση του μη οφειλόμενου 

τέλους εντός του μήνα 

 (6) 

 

Αριθμός καρτών οι οποίες ενεργοποιήθηκαν ή ανανεώσεων χρόνου 

ομιλίας ή επικοινωνίας για τις οποίες αποδόθηκε τέλος 12% αντί 

10% και έχει γίνει τακτοποίηση του μη οφειλόμενου τέλους εντός 

του μήνα  

(7) 

 

υνολικός αριθμός καρτών ομιλίας ή  καρτών ανανέωσης χρόνου 

ομιλίας ή επικοινωνίας (8) 

(8)=(5)+(6)+(7) 

 

υνολικός αριθμός καρτών ομιλίας ή καρτών ανανέωσης  χρόνου 

ομιλίας ή επικοινωνίας που ενεργοποιήθηκαν  από δικαιούχους 0% 

εντός του μήνα  

(9)  

 

υνολικός αριθμός δικαιούχων 0% που ενεργοποίησαν κάρτες 

ομιλίας ή κάρτες ανανέωσης  χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας εντός 

του μήνα  

(10) 

 


