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ΕΝΣΟΛΗ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ 
 

Για ηην αποηέθπωζη  

Ηκεξνκελίαθαη ώξα ηειεηήο θαη 
απνηέθξσζεο*: 

 

*Ρπκπιεξώλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γξακκαηεία ηνπ ΙΑΜ  

 

ηοισεία Θανόνηορ 

Όλνκα, επώλπκν θαη παηξώλπκν:  

Ηκεξνκελία θαη ηόπνο γέλλεζεο:  

Ηκεξνκελία θαη ηόπνο ζαλάηνπ:  

 
ηοισεία Ενηολέα 

Όλνκα, επώλπκν θαη παηξώλπκν:  

Ρρέζε κε ηνλ ζαλόληα:  

Ρηνηρεία Επηθνηλσλίαο:          Ρηαζεξό ηειέθσλν:  

 
Ιηλεηό ηειέθσλν:  

 

E-mail:  
 

Δηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο: Ξδόο & αξηζκόο:  

 
Ι:  

 
Δήκνο/νπηθή θνηλόηεηα: 

 
Μνκόο: 

 

Τώξα:  

Οαξαθαινύκε δειώζηε ηνλ 

πξνηεηλόκελν από ηελ πιεπξά ζαο 

ηξόπν επηθνηλσλίαο: 

E-mail: □                  

Tειέθσλν: □     

αρπδξνκηθά: □   
 

 
Για ηο Γπαθείο ηελεηών 

Επσλπκία γξαθείνπ:  ΡΞΠΑΜΘΔΗ ΟΑΜΕΚΘΞΣ ΞΝΑΜΑ 

Ρηνηρεία επηθνηλσλίαο: 

          

ειέθσλν: 210 2530600 

E-mail: teletes.gpantelios@gmail.com 

Δηεύζπλζε: Θεκ. Ρνθνύιε 39, 143 42, Μέα Φηιαδέιθεηα 
ΑΦΛ: 111214441 

ΔΞΣ: NΕΑΡ IΩNIAΡ 

Επηζπκείηε θύιαμε ζε ςπθηηθό 

ζάιακν;  

Οαξέρεηαη δσξεάλ θύιαμε γηα 2 
εκέξεο.  

ΜΑΘ   □                              ΞΤΘ   □        

 

Εθηηκώκελε εκεξνκελία θαη ώξα 

άθημεο ηεο ζνξνύ: 

 

Θα παξεπξεζνύλ ζπγγελείο; ΜΑΘ   □  Αξηζκόο (θαη’εθηίκεζε):ΞΤΘ   □        

Παπάδοζη ζοπού:  

Η ζνξόο ζα θέξεη ππνρξεσηηθά βξαρηνιάθη αλαγλώξηζεο. Ιαηά ηελ παξάδνζε ηεο ζνξνύ ζην ΙΑΜ ζα 
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βεβαηώλνληαη γξαπηώο από ηνλ εθπξόζσπν ηνπ Γξαθείνπ ειεηώλ ηα ζηνηρεία ηνπ ζαλόληνο. Ρην θέξεηξν 
πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππάξρεη εηηθέηα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζαλόληνο.  

 

Για ηην ηεθποδόσο 

Οαξαιαβή ζε ηππνπνηεκέλε ηεθξνδόρν  □ 

Οαξαιαβή ζε δηαθνζκεηηθή ηεθξνδόρν □Ισδηθόο ηεθξνδόρνπ: 

Οξντόληα ελζύκεζεο □             Ισδηθόο θνζκήκαηνο: 

Δηαζπνξά ηέθξαο εληόο ηνπ ΙΑΜ 

Ιόζηνο: 50 επξώ πιένλ ΦΟΑ 
ΜΑΘ   □                              ΞΤΘ   □        

Φύιαμε ηεθξνδόρνπ ζην ηεθξνθπιάθην ηνπ 
ΙΑΜ 

Ιόζηνο: 50 επξώ/έηνο πιένλ ΦΟΑ 

ΜΑΘ   □                              ΞΤΘ   □        
 

Παπάδοζη ηεθποδόσος:  

Η παξάδνζε ηεο ηεθξνδόρνπ γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζε εθπξόζσπν ηνπ Γξαθείνπ ειεηώλ ή ζηνλ Εληνιέα.  

Ρε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε παξάδνζε ζε ηξίην πξόζσπν παξαθαινύκε όπσο δειώζεηε νλνκαηεπώλπκν θαη 
αξηζκό ηαπηόηεηαο:  

 
 

 

 
Για ηην ηελεηή αποσαιπεηιζμού 

Είδνο κνπζηθήο ππόθξνπζεο Ιιαζηθή   □ Θξεζθεπηηθή   □ Άιιε □     Αγαπεκέλν θνκκάηη ζαλόληνο:                  

               ……………………………………….. 

 
Ο ενηολέαρ  Για ηο Γπαθείο Σελεηών  

Δειώλσ όηη έιαβα γλώζε θαη αληίγξαθν ηεο  
ελεκέξσζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ  

Δεδνκέλσλ Οξνζσπηθνύ Ταξαθηήξα ηεο  

CREMSERVICESSA 
 

 

 

....................................................................... 

 
 

 

 
....................................................................... 

 Ση ζοπό θα μεηαθέπει ο  οδηγόρ / 
εκππόζωπορ ο οποίορ εξοςζιοδοηείηαι όπωρ 

βεβαιώζει γπαπηώρ ηα ζηοισεία ηο θανόνηορ:  

 
 ....................................................................... 

Ηκεξνκελία:  

 
Απαπαίηηηα δικαιολογηηικά για ηην αποηέθπωζη: 

1. Κεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ 
2. Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ηέινπο απνηέθξσζεο 600€ πιένλ ΦΟΑ 24% = 744 € 
Ρπλεξγαδόκελεο ηξάπεδεο:  

 ΠΑΟΕΖΑ ΟΕΘΠΑΘΩΡ IBAN:GR1301716090006609143686511 
 ALPHA BANK IBAN: GR1901401460146002002025660  
 ΕΘΜΘΙΗ ΠΑΟΕΖΑ IBAN: GR2001106140000061400623833 
 OPTIMA BANK IBAN: GR1303400240024006511027197 

3. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ ηαηξνδηθαζηή 
4. Εληνιή απνηέθξσζεο  


