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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Σκοπός του παρόντος εντύπου είναι να βοηθήσει τους επενδυτές του Τοπικού Προγράμματος 

της προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 να πραγματοποιήσουν τα αιτήματα καταβολής 

ενίσχυσης , τα αιτήματα τροποποίησης (όταν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν) 

καθώς και τα αιτήματα προκαταβολής (για όσους επιλέξουν την αξιοποίηση αυτής της 

δυνατότητας)  

Στη κατεύθυνση αυτή δίνονται συνοπτικές οδηγίες με τα βασικά βήματα όλων των 

παραπάνω διαδικασιών αφού για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες ο χρήστης 

μπορεί να ανατρέξει στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ , στην ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ καθώς και στο 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ήταν συνημμένο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ) 

Οι  οδηγίες συνοδεύονται και με τα απαραίτητα ΕΝΤΥΠΑ / ARXEI που αφορούν άμεσα ή 

έμμεσα τον επενδυτή. 

Όλο  το υλικό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.leader-clld.akomm.gr 

 

 

 

http://www.leader-clld.akomm.gr/
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ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΥ) 

Παρακάτω εμφανίζεται κατάλογος των δικαιολογητικών που είναι αναγκαία κατά περίπτωση 

σε κάθε αίτημα ΕΛΕΓΧΟΥ και ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Αναλυτικά ο φυσικός φάκελος που θα υποβληθεί στην ΟΤΔ/ΕΦ πρέπει να περιέχει τα εξής 

δικαιολογητικά:   

• μία εκτύπωση του Αιτήματος πληρωμής – όπως αυτό εξάγεται από το ΠΣΚΕ 

• συμπληρωμένο το αρχείο 01. ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΛΘ-ΑΚΟΜΜ.xlsx,  με τις 

Δαπάνες αναλυτικά ανά κατηγορία σύμφωνα με τις κατηγορίες δαπανών της Απόφασης 

Χρηματοδότησης της Πράξης και του παραρτήματος της. 

• πρωτότυπα τιμολόγια αιτούμενων δαπανών και αποδεικτικά εξόφλησης τους 

(αποδείξεις, καταθέσεις, εμβάσματα, αντίγραφα επιταγών, extrait τραπεζών, πληρωμές 

παρακρατούμενων φόρων, συμφωνητικά εργολαβίας, δελτία αποστολής) 

• Άδεια δόμησης & πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών και στατικών σχεδίων της άδειας, όπου 

απαιτείται 

• βιβλίο εσόδων/εξόδων με αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές των τιμολογίων 

• δικαιολογητικά πληρωμής ΑΠΔ ΙΚΑ - έναρξη οικοδομοτεχνικού έργου ΙΚΑ - πίνακα 

ελάχιστων ημερομίσθιών  

• βεβαιώσεις προμηθευτών για το καινούργιο και αμεταχείριστο του εξοπλισμού οι οποίες 

θα αναγράφουν τους σειριακούς αριθμούς σε περίπτωση μηχανολογικού εξοπλισμού, 

• Αποδεικτικά ελέγχου του εύλογου κόστους (για κάθε είδος εξοπλισμού απαιτούνται 2 

αποδεικτικά εύλογου του κόστους -  προσφορές) 

• αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, 

• αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών με σφραγίδα και υπογραφή από μηχανικό 

• αίτημα τροποποίησης ήσσονος σημασίας & πίνακας τροποποίησης – σε περίπτωση που 

παράλληλα με το αίτημα πληρωμής ο δικαιούχος υποβάλει και αίτημα εσωτερικής 

τροποποίησης 

• *φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων, σε ισχύ  

• ασφαλιστικές ενημερότητες για είσπραξη χρημάτων (από ΙΚΑ και από προσωπικό ταμείο 

ασφάλισης), σε ισχύ 

• Φωτογραφικό υλικό των μόνιμων κατασκευών  

• Σε περίπτωση Τιμολόγιου εξωτερικού, (επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική), 

προκειμένου για προμήθεια που έγινε απ’ ευθείας από το εξωτερικό στο όνομα του 

Δικαιούχου, με αντίγραφο της σχετικής άδειας παράδοσης εκτελωνισμένων ειδών (για 

χώρες εκτός Ε.Ε.), καθώς και παραστατικά πληρωμής της τράπεζας, (εντολή είσπραξης / 

πληρωμής, κλπ), μέσω της οποίας έγινε ο διακανονισμός για το συγκεκριμένο τιμολόγιο 

(για χώρες εκτός Ε.Ε.). Στα παραστατικά πληρωμής της τράπεζας μέσω της οποίας έγινε 

ο διακανονισμός για τιμολόγιο εξωτερικού, θα αναφέρεται σαφώς το τιμολόγιο και το 

είδος του προϊόντος. 

• Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του Δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται: 
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1.1. Ότι όλα τα υλικά, μηχανήματα, προμήθειες, κ.λπ. που αφορούν στην υλοποίηση 

της Πράξης είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 

1.2. Ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή για τις συγκεκριμένες εργασίες και το 

συγκεκριμένο εξοπλισμό. 

1.3. Ότι τα παρεχόμενα στοιχεία στο αίτημα Επαλήθευσης – Πληρωμής, είναι έγκυρα 

και αληθή. 

• Βεβαίωση της τράπεζας, σε περίπτωση δανειοδότησης του Δικαιούχου, για το 

εκταμιευθέν ποσό του δανείου. 

• Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

• Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, σε περίπτωση εταιριών, περί μη τροποποίησης του 

καταστατικού της επιχείρησης, ή για τις σχετικές τροποποιήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή της πρότασης, η οποία έχει εκδοθεί έως 30 

ημέρες πριν την υποβολή του αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 5 (ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 4.2.1.1 , ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ) 

Ο Δικαιούχος υποβάλλει το ΑΙΤΗΜΑ ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος 

ΠΣΚΕ (υποσύστημα: “Αίτημα Καταβολής Ενίσχυσης (Ελέγχου)”). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Στο ΠΣΚΕ πρέπει να «ανέβουν» τα εξής Δικαιολογητικά   από την ενότητα Α : 

1. Το αρχείο 01. ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΛΘ-ΑΚΟΜΜ.xlsx, με σφραγίδα και 

υπογραφή από το δικαιούχο, 

2. βιβλίο εσόδων/εξόδων με αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές των τιμολογίων  

3. Άδεια δόμησης, όπου απαιτείται 

4. αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ του δικαιούχου, 

5. φωτογραφία της πινακίδας δημοσιότητας όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα  

Εφόσον η αίτηση πληρωμής υποβληθεί οριστικά, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία 

οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ.  

Ταυτόχρονα υποβάλλει (ταχυδρομικά ή και αυτοπροσώπως) Φυσικό Φάκελο (ΦΦ) στην 

ΟΤΔ/ΕΦ, το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται στην ενότητα Α. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα στοιχεία που περιέχει ο φάκελος υποβάλλονται και σε ψηφιακή μορφή (USB 

stick με αρχεία σε μορφή pdf και πίνακες σε MS EXCEL). 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦ 

Ο κατατεθείς φάκελος πληρωμής, ελέγχεται για την πληρότητά του από τον ΕΦ και εφόσον 

κριθεί αναγκαίο, δύναται να ζητηθούν από τον Δικαιούχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

διευκρινήσεις ή/και συμπληρωματικά στοιχεία. 
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 Οι διευκρινήσεις ή/και τα συμπληρωματικά στοιχεία οφείλεται να υποβληθούν από τον 

υποψήφιο δικαιούχο, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης 

του σχετικού εγγράφου του ΕΦ (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).  

Με την υποβολή τους, το Αίτημα Επαλήθευσης – Πληρωμής ελέγχεται εκ νέου ως προς την 

πληρότητά του.  

Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθεί το σύνολο των 

απαιτούμενων πρόσθετων στοιχείων, το Αίτημα Επαλήθευσης - Πληρωμής απορρίπτεται, 

επιστρέφεται ο φυσικός φάκελος του αιτήματος Επαλήθευσης – Πληρωμής στον Δικαιούχο 

και απορρίπτεται το υποβληθέν αίτημα στο ΠΣΚΕ από τον ΕΦ. 

Στην συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της επιτόπιας επαλήθευσης των αιτούμενων 

δαπανών από τον ΕΦ.  

Για το σκοπό αυτό αποστέλλεται επιστολή από τον ΕΦ στον Δικαιούχο όπου αναφέρονται: 

• Η σύνθεση του Οργάνου Ελέγχου και Επαλήθευσης (ΟΕΕ) 

• Η ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η Επαλήθευση (επιτόπιος έλεγχος) 

• Τι περιλαμβάνει η επιτόπια επαλήθευση 

• Τα δικαιολογητικά και άλλες ενέργειες που πρέπει να έχει προβεί ο Δικαιούχος (π.χ 

τήρηση κανόνων ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η τήρηση των κανόνων Δημοσιότητας αφορά την ύπαρξη ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ, υπόδειγμα 

της οποίας υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος 

 

Για το αποτέλεσμα της επαλήθευσης ενημερώνεται εγγράφως ο Δικαιούχος, στον οποίο 

παρέχεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης. 

Η ένσταση υποβάλλεται μέσω του ΠΣΚΕ (υποσύστημα “Αίτημα Αντίρρησης) στον ΕΦ εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας 

γνωστοποίησης του αποτελέσματος της Επαλήθευσης αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του ΕΦ).  

Η μη υποβολή ένστασης εκ μέρους του δικαιούχου της Πράξης εντός της τεθείσας 

προθεσμίας, ισοδυναμεί με την εκ μέρους του αποδοχή των αποτελεσμάτων της 

Επαλήθευσης. 

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ) ο ορισμός της οποίας 

πραγματοποιείται με Απόφαση του Προϊσταμένου του ΕΦ και η οποία θα πρέπει να 

ολοκληρώσει τις εν λόγω διαδικασίες εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους, για το σύνολο των υποβληθεισών 

ενστάσεων.  
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Οι ενστάσεις ασκούνται άπαξ. Η εκδοθείσα απόφαση επί ενστάσεως που αφορά στην 

ανωτέρω διαδικασία επαλήθευσης (θετική ή αρνητική) είναι Οριστική αποκλειομένου άλλου 

σταδίου διοικητικής προσφυγής. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενημερώνονται οι ενιστάμενοι μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του αποτελέσματος της εξέτασης. 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Στη συνέχεια και ανάλογα με το αποτέλεσμα επαλήθευσης καταβάλλεται η αναλογούσα 

ενίσχυση επί του συνόλου των πιστοποιημένων δαπανών στον τραπεζικό λογαριασμό που 

τηρεί ο Δικαιούχος για τη συγκεκριμένη Πράξη και ο οποίος αναφέρεται στην ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. 

Με την επιφύλαξη της διαθέσιμης χρηματοδότησης, ο ΕΦ εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος 

λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, το 

αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής. 

Η προθεσμία πληρωμής των 90 ημερών μπορεί να μην τηρηθεί από τον ΕΦ σε δεόντως 

αιτιολογημένες περιπτώσεις όπου: 

i. το ποσό απαίτησης πληρωμής δεν είναι απαιτητό ή δεν έχουν παρασχεθεί τα 

κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα, 

ii. έχει κινηθεί διαδικασία διερεύνησης όσον αφορά ενδεχόμενη παρατυπία που 

επηρεάζει την εν λόγω δαπάνη. 

Ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

από τον ΕΦ, για την καθυστέρηση και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή. 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθμός αιτημάτων ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ έως 5  

Τα Αιτήματα Τροποποίησης διακρίνονται σε α) Ήσσονος σημασίας και β) σε Μείζονος 

σημασίας  

ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

-Τροποποίηση της Πράξης που συνίσταται σε καθαρά τεχνικές αλλαγές, απόλυτα 

αιτιολογημένες που δεν επηρεάζουν τη διαρθρωτική και οικονομική πλευρά της (πχ 

μεταφορά ποσών εντός ‘Κατηγοριών δαπανών). 

-Τεχνικές μετατροπές και γενικά τροποποιήσεις που αφορούν καθαρά τεχνικές αλλαγές 

εγκαταστάσεων (αλλαγή υλικών ή τρόπου / τύπου κατασκευής των εγκαταστάσεων, 
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επουσιώδεις αλλαγές εξοπλισμού, τροποποίηση κωδικών ή εργασιών κλπ.), απόλυτα 

αιτιολογημένες, χωρίς αύξηση του εγκριθέντος προϋπολογισμού και χωρίς αλλαγή του 

αποτελέσματος και εφόσον είναι στα πλαίσια των προβλεπόμενων αδειών και εγκρίσεων. 

-Αύξηση ή μείωση του κόστους των επιμέρους εργασιών, που είχαν υπολογισθεί αρχικά 

χωρίς να αυξηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης και χωρίς να τροποποιηθεί ο 

στόχος παραγωγής, το είδος των εργασιών και το αποτέλεσμα σε αποδοτικότητα. Η μείωση 

του κόστους επιφέρει και μείωση της οικονομικής ενίσχυσης, ενώ η αύξηση του κόστους, 

χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον ΕΦ, επιβαρύνει αποκλειστικά τον Δικαιούχο.  

- Μη ουσιώδεις αλλαγές του φυσικού αντικειμένου. 

- Διόρθωση επουσιωδών προφανών σφαλμάτων 

Οι τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας ενσωματώνονται προς αξιολόγηση και έγκριση στο 

αίτημα πληρωμής του δικαιούχου, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστό αίτημα τροποποίησης  

 

ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

Τα αιτήματα αυτά σχετίζονται με κρίσιμες παραμέτρους που ενδέχεται να επηρεάσουν την 

ομαλή υλοποίηση του έργου, απαιτούν τροποποίηση της Απόφασης Χρηματοδότησης της 

Πράξης και αφορούν σε: 

- Αλλαγή του Δικαιούχου ή της νομικής μορφής αυτού. 

- Αλλαγή του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχήματος, εφόσον προσκομιστούν όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στην κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής. 

- Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης (είτε μετά από αίτημα του 

δικαιούχου είτε μετά από οριζόντια παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των πράξεων από 

τον ΕΦ). 

- Σημαντική τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης. 

- Μεταφορές ποσών μεταξύ ‘Κατηγοριών δαπανών’ 

- Διόρθωση προφανών σφαλμάτων 

Η διαδικασία που ακολουθείται για τροποποιήσεις της απόφασης χρηματοδότησης είναι η 

εξής: 

1. Για οποιαδήποτε αλλαγή/μεταβολή της ενταχθείσας Πράξης, υποβάλλεται από τον 

Δικαιούχο στον ΕΦ, αίτηση τροποποίησης, με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου μέσω του 

ΠΣΚΕ με συνημμένα όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που το τεκμηριώνουν 

(υποσύστημα “Αίτημα Τροποποίησης”).   

2. ΠΡΟΣΟΧΗ : Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται πριν από την έναρξη 

πραγματοποίησης των ενεργειών/εργασιών στις οποίες αναφέρεται. Ο Δικαιούχος με δική 
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του ευθύνη μπορεί να προβεί σε εργασίες που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη 

τροποποίηση, προ της λήψης της απάντησης για έγκρισή της, όχι όμως πριν από την 

ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής αίτησης στο ΠΣΚΕ. 

3. Οι αιτήσεις τροποποίησης υποβάλλονται από τον Δικαιούχο εντός των ορίων του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης που ορίζει η Απόφαση Χρηματοδότησης της 

Πράξης, με συνημμένα -κατά περίπτωση-, τα ακόλουθα: 

- Τεχνική Έκθεση με πλήρη τεχνική και οικονομική αιτιολόγηση των προτεινόμενων 

αλλαγών. 

- Συγκριτικό πίνακα αρχικώς εγκεκριμένων και προτεινόμενων εργασιών-εξοπλισμού 

(υπόδειγμα 02. ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΛΘ-ΑΚΟΜΜ.xlsx) 

- Προσφορές για τις νέες εργασίες – εξοπλισμούς. 

- Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης νέων εργασιών. 

- Λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία, ανάλογα με τη φύση της τροποποίησης. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν αφορούν περίπτωση τροποποίησης Δικαιούχου Πράξης ή 

νομικής μορφής αυτού ή του καταστατικού του φορέα. 

Ο ΕΦ εξετάζει το αίτημα τροποποίησης της Πράξης. Το αίτημα γίνεται αποδεκτό, εφόσον 

τηρούνται οι όροι του παρόντος άρθρου και οι όροι της Απόφασης Χρηματοδότησης και 

εφόσον απαιτείται, εκδίδεται απόφαση της ΕΔΠ για την τροποποίηση της Απόφασης 

Χρηματοδότησης της Πράξης και ο ΕΦ ενημερώνει εγγράφως το Δικαιούχο. Αφού 

ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης της πράξης στο ΠΣΚΕ, τα στοιχεία τροποποίησης 

μεταφέρονται στο ΟΠΣ. 

Στην περίπτωση απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης εκδίδεται από τον ΕΦ, μέσω του 

ΠΣΚΕ, έγγραφο απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης της Πράξης με πλήρη αιτιολόγηση 

των λόγων απόρριψης. Το έγγραφο αποστέλλεται στον Δικαιούχο με ευθύνη του ΕΦ, ο 

οποίος δεσμεύεται να υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρχική 

απόφαση χρηματοδότησης. 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Μέσω του ΠΣΚΕ (υποσύστημα: “Αίτημα Προκαταβολής”), ο Επενδυτής/Δικαιούχος 

υποβάλλει το αίτημα του με συνημμένη την ισόποση με το αιτούμενο ποσό της 

προκαταβολής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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ΕΝΤΥΠΑ - ΑΡΧΕΙΑ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.xlsx, που περιλαμβάνουν τους ΠΝΑΚΕΣ… 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ της  Επιστολής  - Ενημέρωση  για την ημερομηνία Ελέγχου 

 

ΥΠΟΔΕΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΜΕΓΕΘΟΣ Α3 


