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ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Θέµα: Απόφαση για δηµιουργία και τήρηση καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες ταξιδιών / 

έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, προς την Ειδική 

Υπηρεσία του Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.) 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 

που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της 

νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 

2. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013» ως ισχύει και 

ιδίως το άρθρο 19 αυτού, 

3. του Π.∆. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και 

διαχείριση αντίστοιχων πόρων», 

4. της Απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 51540 

/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) «Καθορισµός των στοιχείων των 

Προγραµµάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής και της διαδικασίας υποβολής και 

έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του µέρους Β΄ αυτής, 

5. Τo υπ’άριθµ. Π.∆. 89 (ΦΕΚ 154 07-09-2010) περί διορισµού Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών. 
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6. την υπ’ αριθ. 2006/C179/02 ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την ανάθεση 

των δηµοσίων συµβάσεων, 

7. Την υπ’αριθµ. 10344/ΕΥΣΣΑΑΠ424/09-03-2011 Απόφαση έγκρισης  του Υποπρογράµµατος 

Α για το έτος 2011. 

8. Την υπ΄. αριθµ. πρωτ. 24586/ΕΥΣΣΑΑΠ 02-06-11 Απόφαση έγκρισης του ετήσιου 

προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραµµα Β )  για το έτος 2011 

9. Το παράρτηµα VII.3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 19248/Γ∆ΑΠΠΠ∆Ε ΚΥΑ (ΦΕΚ 760/Β/15-

6-2001) περί καθορισµού ύψους της εκτός έδρας αποζηµίωση  και των εξόδων µετακίνησης 

όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ’αριθµ. 2/44421/0022 της 5/9/06, ΦΕΚ 

1444/2.10.06 απόφαση τροποποίησης – συµπλήρωσης του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών καθώς και από την υπ’αριθµ.2/33481/0022 (φεκ:1069/31-05-2011) απόφαση 

τροποποίησης-συµπλήρωσης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

10. την ανάγκη να δηµιουργηθεί εκ µέρους της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. κατάλογος παρεχόντων υπηρεσιών 

για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής του άρθρου 11 του 

Π∆4/2002 και συγκεκριµένα υπηρεσίες ταξιδιών/έκδοσης εισιτηρίων/κρατήσεων σε 

ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

I. Εγκρίνουµε την συνηµµένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στον 

κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε 

ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, προς την Ειδική Υπηρεσία του Τοµέα  Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

II. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να δηµοσιοποιηθεί στο www.ygeia-pronoia.gr και να 

παραµείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31.12.2015 

III. H συγκέντρωση των αιτήσεων, προτάσεων και φακέλων των αιτούντων συµµετοχή στον 

κατάλογο, θα διενεργείται από τη Μονάδα ∆’ της ΕΥΤΥΚΑ 

IV. Η Μονάδα ∆΄ κατόπιν εισήγησης από επιτροπή αξιολόγησης, θα δηµιουργήσει και θα 

επικαιροποιεί συστηµατικά και σε συνεχή βάση, για τις ενέργειες ΤΥΕ του άρθρου 11 του Π∆ 

4/2002, έναν κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων 

σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προς την Ειδική Υπηρεσία του Τοµεά Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), οι οποίοι θα έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να 

προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες στην ΕΥΤΥΚΑ. 

V. Οι δαπάνες για τις επιµέρους αναθέσεις που θα προκύψουν από την εφαρµογή των κατωτέρω 

περιγραφόµενων διαδικασιών επιλογής θα καλυφθούν από τον προϋπολογισµό του έργου 

«Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτερικού Εξωτερικού» ενταγµένου στο Ε.Π «Τεχνική Υποστήριξη 
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της Εφαρµογής 2007-13» και θα καλύπτονται από το Π∆Ε   

VI. Πιο συγκεκριµένα η επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται και αποτελείται από τα παρακάτω 

στελέχη της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α: 

1. κα. Τερζίδου Ελένη , στέλεχος της µονάδας Β, ως πρόεδρο 

2. κα. Τσιακατούρα Χαρά, στέλεχος της µονάδας Γ, ως µέλος 

3. κα. Αρµενιάκου Μαρία, στέλεχος τη µονάδας ∆ ως µέλος 

        Αντικείµενο της Επιτροπής  είναι η επεξεργασία και η αξιολόγηση των αιτήσεων που 

υποβάλλονται για την συµπερίληψη των ενδιαφερόµενων στον εν λόγω κατάλογο, καθώς και η 

τελική απόφαση και εισήγηση για συµµετοχή ή µη, των αιτούµενων στον κατάλογο.     

VII. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να απευθύνουν ερωτήσεις γραπτά στην ΕΥΤΥΚΑ, Γλαδστωνος 1
Α
 

106 77 Αθήνα  fax 213150751. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανοµή 

 
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης  

2. Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α  Μονάδα ∆΄ 

3. Συµµετέχοντες στην επιτροπή αξιολόγησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για την εγγραφή σε Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης 

εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προς την 

Ειδική Υπηρεσία του Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  

Η Ειδική Υπηρεσία του Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ) καλεί τους 

ενδιαφερόµενους που πληρούν τις κατωτέρω αναφερόµενες προϋποθέσεις να 

υποβάλλουν αίτηση για ένταξη σε Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες ταξιδιών / 

έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 

προς την Ειδική Υπηρεσία του Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(ΕΥΤΥΚΑ), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Υπουργική Απόφαση α.π. 51540 

/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β1856/Β/26-11-2010) «Καθορισµός των στοιχείων 

των Προγραµµάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής και της διαδικασίας υποβολής 

και έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του µέρους Β΄ αυτής. 

Η Ειδική Υπηρεσία του Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ) είναι 

υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αναδιαρθρώθηκε µε 

την υπ’ αριθµ. 4088/18-6-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 278/30-6-08) περί αναδιάρθρωσης της ΕΥ∆ΕΠ, 

σύµφωνα µε το άρ.5 του Ν. 3614/2007, σε «Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ. 130385/01-10-2009 (ΦΕΚ 

2136/Β/01-10-2009) κοινή υπουργική απόφαση. 

Η ΕΥΤΥΚΑ είναι αρµόδια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του ΕΠ «Υγεία-Πρόνοια» 

2000-2006 και  για τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό για τις παρεµβάσεις του 

τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

ενώ παράλληλα ασκεί καθήκοντα Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης κατά τα οριζόµενα στο 

αρθρο 4 του ν.3614/2007 και τις διατάξεις εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». Προς το σκοπό κάλυψης ενδεχόµενων αναγκών 

υλοποίησης ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΤΥΚΑ και συγκεκριµένα δαπανών 

µετακινήσεων και διαµονής στελεχών της για υπηρεσιακές µετακινήσεις εκτός έδρας, για 

το επόµενο χρονικό διάστηµα και µέχρι 31/12/2015, η ΕΥΤΥΚΑ δύναται να 

αναθέσει υπηρεσίες που υπάγονται: 

• στην κατηγορία Γ4 του προϋπολογισµού των εθνικών πόρων (Υποπρόγραµµα 

Β) του ετήσιου προγράµµατος  ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας –Στήριξης, του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υγεία – Πρόνοια»  

Γ4 Έξοδα δηµοσίων σχέσεων - λοιπά έξοδα φιλοξενίας Ε.Υ./ Ε.∆.Α. & 
Προϊσταµένων Αρχών  

Ενδεικτικά:  Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία 
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στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 

• στην κατηγορία Γ6 του προϋπολογισµού των συγχρηµατοδοτούµενων πόρων 

(Υποπρόγραµµα Α) του ετήσιου προγράµµατος  ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας –

Στήριξης, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υγεία – Πρόνοια»  

Γ6 Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτερικού - Εξωτερικού 

Ενδεικτικά: Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 

 

Το διαθέσιµο ποσό σε κάθε προαναφερόµενη κατηγορία (Γ4 και Γ6),  για την κάλυψη 

των παραπάνω αναγκών ανάθεσης, θα προκύπτει κατά την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, 

και θα καλύπτεται από το Π∆Ε. 

Ενδεικτικά και µόνον αναφέρεται ότι οι συνολικές πιστώσεις για το Γ4 και για το Γ6 το 

έτος 2011, ανέρχεται περίπου στο ύψος των 95.000 ΕΥΡΩ, για την κάλυψη 100 περίπου 

µετακινήσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 

Σηµειώνεται ότι το ύψος των δαπανών µετακινήσεων οφείλουν να είναι εναρµονισµένο  

µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο περί µετακινήσεων. 

Στον Κατάλογο, µπορούν να ενταχθούν :  

• Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) 

ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) 

του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 

2513/1997, που δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  

 Οι αιτούντες πρέπει να έχουν ενασχόληση και εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών 

ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το 

εξωτερικό. 

Από την εγγραφή στον Κατάλογο αποκλείονται αιτούντες : 

� Που έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, ή τελούν σε ανάλογη 

κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για 

αλλοδαπούς υποψήφιους) 

� Για τους οποίους έχει κινηθεί εις βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε άλλη 

παρόµοια διαδικασία 
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� Για τους οποίους υπάρχει καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου για 

αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους, για τέλεση σοβαρού 

επαγγελµατικού παραπτώµατος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει 

µε οποιοδήποτε τρόπο 

� Για τους οποίους υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε 

εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες 

� Οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και στην πληρωµή των φόρων και των τελών  

Περαιτέρω, για την εγγραφή στον κατάλογο οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να 

προσκοµίσουν: 

Ι. Στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητάς τους 

ΙΙ. Στοιχεία σχετικά µε τις τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητές τους  και ιδίως 

αναφορικά µε: 

� την εµπειρία τους στην προσφορά σχετικών υπηρεσιών 

� το απασχολούµενο προσωπικό  

 Η ΕΥΤΥΚΑ µπορεί να επιβεβαιώσει µε όποιο µέσο κρίνει πρόσφορο την ακρίβεια των 

δηλούµενων στοιχείων. 

Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να ενηµερωθούν για την πρόσκληση µπορούν να 

απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Τοµέα, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Γλάδστωνος 1α Πλ. Κάνιγγος, κ. Χριστίνα τερζάκη, ( τηλ. 213-1500823, e-mail: 

cterzaki@mou.gr) ή κ. ∆ήµητρα ∆ηµοπούλου (τηλ. 210 - 3256472, e-mail: 

ddimopoulou@mou.gr).  

Για την καταχώριση στον Κατάλογο απαιτείται: 

Α. η υποβολή αίτησης σύµφωνα µε το ενδεικτικό σχέδιο του Παραρτήµατος Ι, 

Β. η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ και 

Γ. η υποβολή συµπληρωµένου του συνηµµένου στην παρούσα µηχανογραφηµένου 

δελτίου καταγραφής που περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας, µε τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες του 

αιτούντος σύµφωνα µε τα στοιχεία Ι και ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. Το υπόδειγµα 

δελτίου διατίθεται στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. www.ygeia-pronoia.gr και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας (Για φυσικά πρόσωπα υποβάλλονται ειδικό 
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µηχανογραφηµένο δελτίο, βιογραφικό σηµείωµα και φορολογικά στοιχεία) και η υποβολή 

του γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ygpro@mou.gr.  

Έντυπη υποβολή των ανωτέρω (σε 1 αντίτυπo) γίνεται στη διεύθυνση: 

Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ) 

Γλάδστωνος 1α & Πατησίων 10677,  

Με την ένδειξη «Κατάλογος προσφερόντων υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης 

εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό» 

Αιτήσεις για καταχώρηση στον Κατάλογο ή για τροποποιήσεις µπορούν να 

υποβάλλονται µέχρι 31/12/2015 

Για την εγγραφή στον κατάλογο και για τις ενδεχόµενες µεταβολές των 

στοιχείων στα οποία βασίζεται η εγγραφή εκδίδεται βεβαίωση από την 

Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποστέλλεται στους αιτούντες. 

∆ιαδικασίες Ανάθεσης 

Μετά τη δηµιουργία κατά τα ανωτέρω του καταλόγου, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

αναθέτει σε εγγεγραµµένο στον κατάλογο την έκδοση εισιτηρίων ή/και την κράτηση 

δωµατίων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.  

Η διαδικασία που θα ακολουθείται από την ανάθεση µέχρι και την πληρωµή του εκάστοτε 

αναδόχου θα είναι η ακόλουθη: 

Το µετακινούµενο στέλεχος της ΕΥΤΥΚΑ, επιλέγει από τον κατάλογο έναν από τους 

εγγεγραµµένους σε αυτόν και του αποστέλλει µε fax ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 

λεπτοµέρειες για τις αιτούµενες υπηρεσίες (εισιτήριο ταξιδιού, ηµεροµηνίες αναχώρησης 

και επιστροφής, ηµέρες κράτησης δωµατίου κλπ).Μετά την επιλογή και αποδοχή είναι 

δυνατή η έκδοση εισιτηρίων, voucher κλπ., ενώ έχει προηγηθεί από την υπηρεσία η 

έγκριση δαπάνης της µετακίνησης. 

 Μετά την έκδοση της αυτής ο ανάδοχος δύναται να προσκοµίσει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά) και να παραλάβει, ο ίδιος ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, επιταγή 

της Τραπέζης της Ελλάδος από τον υπόλογο διαχειριστή της ΕΥΤΥΚΑ προσκοµίζοντας 

παράλληλα και απόδειξη εξόφλησης της πληρωµής. 

Ο χρόνος πληρωµής του αναδόχου εκτιµάται -υπό κανονικές συνθήκες- σε δεκαπέντε 

περίπου ηµέρες από την επιστροφή του µετακινούµενου στελέχους, αφού προηγηθεί 

συνεννόηση µε τον υπόλογο. Γνωστοποιείται παράλληλα στους αιτούντες συµµετοχή στον 
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κατάλογο ότι ενδέχεται σε κάποιες περιόδους να υπάρξει καθυστέρηση στους χρόνους 

αυτούς, για λόγους δηµοσιονοµικών εγγραφών στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

από όπου καλύπτονται και οι εν λόγω δαπάνες. 

Η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται ότι ο προσφέρων τις ανωτέρω υπηρεσίες δύναται να 

χρεώνει εύλογο τίµηµα προσφοράς υπηρεσιών (fee) σε κάθε σχετική συναλλαγή. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να παρακολουθήσει µε όποιο πρόσφορο τρόπο 

κρίνει σκόπιµο (π.χ. διαδίκτυο) ότι ο ανάδοχος επιλέγει και προτείνει στην αναθέτουσα 

αρχή και τα στελέχη της, τις προσφορότερες από άποψη χρόνου, κόστους και ποιότητας 

εναλλακτικές λύσεις. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης απόκλισης από τα ανωτέρω η 

αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει σχετικά τον ανάδοχο και δύναται να προχωρήσει και σε 

αιτιολογηµένη διαγραφή του από τον κατάλογο.    

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ygeia-pronoia.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

     

ΑΙΤΗΣΗ 

για εγγραφή στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / 

κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προς την Ειδική Υπηρεσία 

Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ) 

(ενδεικτικό κείµενο) 

Από: 

(επωνυµία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, 

νόµιµη εκπροσώπηση) 

Προς : 

Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ) 

Γλάδστωνος 1α Πατησίων, 106 77  

 

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον µου να εγγραφώ στον κατάλογο παρεχόντων 

υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην 

Ελλάδα ή το εξωτερικό προς την Ειδική Υπηρεσία Τοµέας Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ). 

Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση): 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 σχετικά µε την προσωπική µου 

κατάσταση  

2. Συµπληρωµένο το µηχανογραφηµένο δελτίο καταγραφής (υποβάλλεται και 

ηλεκτρονικά) 

3. Βιογραφικό σηµείωµα και φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Περιεχόµενο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο υποβληθέν µηχανογραφηµένο 

δελτίο καταγραφής είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς. 

2. ∆εν υπάρχει σε βάρος µου αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες  

3. ∆εν υπάρχει σε βάρος µου καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ 

δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή µου, για 

τέλεση σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος 

4. ∆εν έχω τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, και δεν τελώ σε 

ανάλογη κατάσταση  

5. ∆εν έχει κινηθεί σε βάρος µου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε άλλη 

παρόµοια διαδικασία  

 

6. Αναλαµβάνω την υποχρέωση να παράσχω πρόσθετα σχετικά δικαιολογητικά 

έγγραφα και βεβαιώσεις εφόσον ζητηθούν, καθώς και να ενηµερώνω την 

Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ) 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και δικαιολογητικά στην περίπτωση 

µεταβολών στο υποβληθέν µηχανογραφικό δελτίο 

7. Εγώ και η εταιρεία ή φορέας που εκπροσωπώ, έχουµε λάβει γνώση των όρων 

ένταξης στον Κατάλογο και τις διαδικασίες ανάθεσης και τα αποδεχόµαστε.  

8. Αποδέχοµαι ότι η ΕΥΤΥΚΑ δύναται να επιβεβαιώσει µε όποιο µέσο κρίνει 

πρόσφορο την ακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων. 

 

Ηµεροµηνία:   ……….20…… 

Ο – Η ∆ηλ. 

 

(Υπογραφή) 
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Σηµειώνεται ότι, για τις περιπτώσεις 2 και 3 η υπεύθυνη δήλωση ή η προσκόµιση του 

προβλεπόµενου αποσπάσµατος αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν 

ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και 

Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Α.Ε. δ) τους νοµίµους 

εκπροσώπους κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

 

 

 

ΑΔΑ: 457ΡΘ-ΕΩΜ


