
                                                                          

 
 

Εντολή υποβολής σε πρόγραμμα ενισχύσεως λόγω Covid 19 για μέλη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΄΄ΠΑΣΚΚΕΔΙ΄΄ 

 
Στην Αθήνα σήμερα ……./……/…….. και ημέρα………………… μεταξύ αφ’ ενός της εταιρείας ILF 

consulting IKE «Συμβουλευτικές υπηρεσίες», με ΑΦΜ: 800554999, ΔΟΥ Καλλιθέας, που εδρεύει στην Λ. 
Συγγρού 196 , Καλλιθέα, η οποία στο εξής θα αποκαλείται « Ανάδοχος», 

και αφετέρου του κ………………………………..……….. ο οποίος ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης με την επωνυμία ……………………………….………. που εδρεύει στην …………………..….οδός 
…………………….…………………………………………………………………………………………………, αριθ. ……….., πόλη 

……………………. AΦΜ: ……………..………….., Δ.Ο.Υ. …………………….. η  οποία θα καλείται στο εξής 

«Εργοδότης» και ανήκει στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ << ΠΑΣΚΚΕΔΙ>>, συμφωνήθηκαν και έγιναν 

αποδεκτά τα παρακάτω.  
 

O Εργοδότης αναθέτει στην Ανάδοχο όπως προβεί στην υποβολή πρότασης ενισχύσεως λόγω Covid 
19.  

Ο εργοδότης έχει ενημερωθεί για το πρόγραμμα και έλεγξε την επιλεξημότητα των ΚΑΔ του.   

Το κόστος των υπηρεσιών ανέρχεται σε 350 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καταβάλλεται 
με την έναρξη των εργασιών και ποσοστό 5% επί της επιχορήγησης που αποπληρώνεται με την λήψη της 
εγκριτικής απόφασης. Σε μη μέλη το κόστος ανέρχεται στα 500 Ευρώ.   

 

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού ILF consulting: Τράπεζα Πειραιώς  Όνομα δικαιούχου: ILF consulting 

IBAN  : GR83 0172 1020 0051 0207 0581 600   /  Λογαριασμός : 51 0207 0581 600   
 
  Αιτιολογία να αναγράφεται: Κινητό Επικοινωνίας και επωνυμία της επιχείρησης ή 

ονοματεπώνυμο  

 
 Περί προσωπικών δεδομένων: Η εταιρεία μας θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για 
τους σκοπούς που της τα διαθέσατε δηλαδή την υποβολή της προτάσεως και δεν θα τα προωθήσει σε 
κανέναν τρίτο προς την εταιρία. Ακόμα σας γνωρίζουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρηθούν 
στην βάση δεδομένων της εταιρίας μας, μέχρι ανακλήσεως, καθώς και ότι μπορείτε να εξασκήσετε όλα τα 
δικαιώματα σας περί προσωπικών δεδομένων, όπως και ότι η εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την προστασία τους και έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού GDPR 
 
Έξοδα τυχόν παραβόλων για την υποβολή και ολοκλήρωση του έργου και εφ’ όσον ζητηθεί από τον 
εργοδότη : έξοδα ταξιδιών σχετικά με το έργο, διαμονή, μεταφορικά ή και άλλα έξοδα τα επιβαρύνεται ο 
εργοδότης.   

 
  O Εργοδότης   

 
                                                            Έγκριση του Φορέα  
                                                                 ο Φορέας                                                                     


