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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (gov.gr). 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ. 

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να βοηθήσει τους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης 
Αυγούστου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – 
υπεύθυνη δήλωση στην ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (gov.gr), προκειμένου να 
τους χορηγηθεί η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος, η οποία ανέρχεται 
για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και για τα 
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων 
(8.000) ευρώ ανά επιχείρηση.  

Επισημαίνεται ότι, η αίτηση συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α’ 75) ως 
προς την αλήθεια του περιεχομένου της και ψευδής δήλωση, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες 
διατάξεις κυρώσεων, επιφέρει την υποχρέωση επιστροφής του τετραπλασίου του χορηγηθέντος 
επιδόματος από τον λαβόντα προς το Ελληνικό Δημόσιο. 

Δικαιούχοι της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης είναι: 

α) οι ένοικοι κατοικιών, είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες με πλήρη ή ψιλή κυριότητα, είτε είναι 
επικαρπωτές, ή μισθωτές, εξαιρουμένων των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ή ένοικοι με δωρεάν 
παραχώρηση, των οποίων η κατοικία, κύρια ή/και δευτερεύουσες, επλήγησαν από τις 
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.  

β) οι επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που στεγάζονται σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις, οι οποίες επλήγησαν από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020, με την 
προϋπόθεση ότι η κτιριακή εγκατάσταση ήταν σε χρήση την ημέρα του συμβάντος και η 
επιχείρηση που επλήγη ήταν σε λειτουργία. 

Τονίζεται ότι, οι ιδιοκτήτες κενών, εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων, 
δεν δικαιούνται έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης. 

Η χρήση της πληγείσας κατοικίας από τον αιτούντα αποδεικνύεται και από τα φορολογικά στοιχεία Ε1, 
Ε2, ΕΝ.Φ.Ι.Α (φορολογικού έτους 2019) και Ε9 με τις μεταβολές μέχρι την ημέρα του συμβάντος καθώς 
και από τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας σε περίπτωση 
ενοικιαστή μακροχρόνιας μίσθωσης. Η στέγαση και λειτουργία της πληγείσας επιχείρησης 
αποδεικνύεται και από τα φορολογικά στοιχεία Ε1 και Ε3 ή Ν και Ε3 ανάλογα με τη μορφή (ατομική ή 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) της επιχείρησης του φορολογικού έτους 2019 (για εισοδήματα 
που αποκτήθηκαν από 01.01.2019 έως και 31.12.2019) και την εκτύπωση προσωποποιημένης 
πληροφόρησης της επιχείρησης από το TAXISNET.  

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων (συνιδιοκτητών που διαμένουν στην πληγείσα 
κατοικία), η αίτηση υποβάλλεται από τον καθένα χωριστά.  

Σε περίπτωση που σε τμήμα της πληγείσας κατοικίας έχει δηλωθεί ότι χρησιμοποιείται και ως 
επαγγελματική έδρα, την αίτηση υποβάλλει ο κύριος της κατοικίας (ιδιοκτήτης με πλήρη κυριότητα ή 
επικαρπία) που κάνει χρήση. Αν η πληγείσα κατοικία έχει συνολικά μισθωθεί ή παραχωρηθεί για 
επαγγελματική δραστηριότητα, την αίτηση υποβάλλει ο χρήστης.  

Επισημαίνεται ότι, πληγείσα θεωρείται η κατοικία ή η επιχείρηση και όχι ο περιβάλλων αυτές χώρος, 
που ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 βρίσκεται εντός οριοθετημένης περιοχής με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών, 
συγκεκριμένα:  
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  α) ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  

 Δημοτική Ενότητα Διρφύων  
Κοινότητες: Αμφιθέας, Καθενών, Καμπιών, Μίστρου, Πισσώνος, Πούρνου και Στενής 
Δίρφυος 

 Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων  
Κοινότητες: Ψαχνών, Καμαρίτσης, Καστέλλας, Κοντοδεσποτίου, Κυπαρισσίου, 
Μακρυκάπας, Νεροτριβιάς, Πολιτικών, Σταυρού και Τριάδος 

β) ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

 Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων  
Κοινότητες: Αγίου Νικολάου, Βασιλικού, Αφρατίου και Φύλλων 

 Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων  
   Κοινότητας Χαλκιδέων Θέση «Έξω Παναγίτσα» 

 Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης 

 έχει πληγεί από την πλημμύρα της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 (δηλαδή έχει εισέλθει νερό εντός 
του χώρου της κατοικίας ή της επιχείρησης λόγω της πλημμύρας) και όχι από οποιαδήποτε 
άλλη αιτία (π.χ. από βροχόπτωση)  και 

 έχει υποστεί ζημιές, οι οποίες διαπιστώθηκαν από αυτοψία επιτροπών της Γενικής Διεύθυνσης 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Φ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών ή άλλης δημόσιας ή δημοτικής αρχής (Πυροσβεστική, Δήμος κ.λπ.). Σε αντίθετη 
περίπτωση η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία από τα οποία να 
προκύπτει ότι η κατοικία ή η επιχείρηση έχει πληγεί (π.χ. φωτογραφίες κ.λπ.). 

Με την υποβολή της αίτησης παρέχεται από τους αιτούντες η συγκατάθεση να δοθούν στη Διεύθυνση 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: α) από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
φορολογικά στοιχεία του αιτούντα και β) από την εταιρεία παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος, αντίγραφο 
πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού, για την καταβολή της ενίσχυσης και για τη διενέργεια του 
ελέγχου που ορίζεται στην παρ. 9 του ενδέκατου άρθρου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 161). Επίσης, με την υποβολή της αίτησης παρέχεται, επιπλέον, από τους αιτούντες 
προς την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. η συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που συνοδεύουν την αίτηση και στην αξιοποίηση των στοιχείων πληγέντος κτιρίου για επιστημονικούς 
σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και η εξουσιοδότηση προς την ανωτέρω 
Διεύθυνση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση τυχόν άλλων απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Μετά την υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ 
οικονομικής ενίσχυσης η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. εκδίδει απόφαση με την οποία καθορίζει τον δικαιούχο 
αποκλειστικά και μόνο βάσει των στοιχείων που δηλώνει στην υποβληθείσα αίτηση-υπεύθυνη 
δήλωση του. Το ποσό της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης καταβάλλεται στον δικαιούχο από τη Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την έκδοση τακτικού 
χρηματικού εντάλματος σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος  δηλώνεται από τον αιτούντα στην 
Υπηρεσία, μέσω της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλε. 

Η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. δεν προβαίνει σε καθορισμό δικαιούχου και έκδοση της σχετικής απόφασης στην 
περίπτωση που α) ο αιτών έχει δηλώσει στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ότι τα δηλωθέντα 
στοιχεία σε αυτήν δεν προκύπτουν από τα φορολογικά του στοιχεία β) διαπιστώσει ελλιπή ή 
προφανώς εσφαλμένη καταχώρηση ή συμπλήρωση στοιχείων στην υποβληθείσα αίτηση – υπεύθυνη 
δήλωσή του, και δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία προς εξέταση του αιτήματος. 

Αρμόδια Υπηρεσία για τη διαπίστωση της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των 
δηλωθέντων στοιχείων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης είναι, για τις κατοικίες η 
Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) 
και για τις επιχειρήσεις η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναζήτηση ή/και η εύρεση στοιχείων 
που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των 
δηλωθέντων στοιχείων, η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως (με απόδειξη παραλαβής) τον 
δικαιούχο προκειμένου να προσκομίσει, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την παραλαβή 
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της ειδοποίησης, δικαιολογητικά προς απόδειξη των δηλωθέντων στοιχείων. Σε παρέλευση άπρακτης 
της προαναφερόμενης προθεσμίας θα επιβάλλονται οι προαναφερόμενες κυρώσεις περί ψευδούς 
δήλωσης. Επισημαίνεται ότι, το ποσό της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης είναι ακατάσχετο και 
αφορολόγητο, σύμφωνα με το δωδέκατο άρθρο, Μέρους Ε, της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. (Α΄161).  

Επίσης σημειώνεται ότι εναλλακτικά, η αίτηση δύναται να υποβάλλεται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του δικαιούχου ή της 
επιχείρησης, ανάλογα με τη νομική μορφή αυτής. Τα έντυπα των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων για 
κατοικία και για επιχείρηση, περιλαμβάνονται σε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών & 
Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου καθορίζονται και οι τεχνικές λεπτομέρειες καθώς και 
τα ειδικότερα ζητήματα για την υποβολή της αίτησης και το περιεχόμενο αυτής. 

Τέλος τονίζεται ότι, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης είναι η 30η Σεπτεμβρίου 
2020.  

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Αρχικά σημειώνεται ότι για να εισέλθουμε στην πλατφόρμα συνιστάται να χρησιμοποιηθεί ο browser 
google chrome. 

 

Η εισαγωγή στην πλατφόρμα γίνεται με δύο τρόπους: 

 1ος Τρόπος: 

Πηγαίνουμε στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ και επιλέγουμε στις Επίκαιρες αναζητήσεις το link: 
«Αποζημίωση πλημμυροπαθών Εύβοιας» 

 2ος Τρόπος:  

 

Πηγαίνουμε απευθείας στον σύνδεσμο: https://evia-aid.services.gov.gr/ και επιλέγουμε ξεκινήστε εδώ: 

 

Ακολούθως επιλέγουμε είσοδος στην υπηρεσία. 

 

 

 

 

https://www.gov.gr/
https://evia-aid.services.gov.gr/
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Στη συνέχεια επιλέγουμε αίτηση για κατοικία ή επιχείρηση: 

 

 

(Σημείωση: Ακολούθως επιλέγουμε κατοικία. Ωστόσο, ομοίως συμπληρώνουμε την αίτηση – υπεύθυνη 
δήλωση για τις επιχειρήσεις.) 

 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε Σύνδεση: 
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Στη συνέχεια επιλέγουμε Σύνδεση (με κωδικούς TaxisNet): 

 

 

 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε Αποστολή: 
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Ακολούθως συμπληρώνουμε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου μας και επιλέγουμε Συνέχεια: 

 

 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε Επιβεβαίωση: 
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Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας και επιλέγουμε Συνέχεια: 

 

 

 

Στη «μάσκα» που εμφανίζεται σημειώνονται με σκιαγράμμιση τα πεδία που θα συμπληρωθούν στη 
συνέχεια μετά τις επιλογές από τον αιτούντα. 
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Στο Πεδίο «Πεδία Εγγράφου» επιλέγουμε τη στάθμη στην οποία βρίσκεται η κατοικία που έχει πληγεί 
από τις πλημμύρες και στην οποία διαμένουμε (λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 1 του παρόντος περί πληγείσα κατοικίας) και συμπληρώνουμε τη Διεύθυνση της (οδός 
και αριθμός).  

 

 

Στο Πεδίο «Κοινότητα» επιλέγουμε από τις επιλογές την πληγείσα κοινότητα στην οποία βρίσκεται η 
πληγείσα κατοικία που διαμένουμε. 

 

 

Στο Πεδίο «Χρήση πληγείσας κατοικίας ως» επιλέγουμε ανάλογα εάν στην πληγείσα κατοικίας είμαστε 
ιδιοκτήτης/συνιδιοκτήτης/επικαρπωτής/ενοικιαστής/ένοικος με δωρεάν παραχώρηση 

 

 

Στην περίπτωση που στην πληγείσα κατοικία διαμένουμε ως ενοικιαστής ή ένοικος με δωρεάν 
παραχώρηση, στο Πεδίο «Όνομα ιδιοκτήτη» συμπληρώνεται το όνομα του ιδιοκτήτη της πληγείσας 
κατοικίας. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 – 7. 

Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος συμπλήρωσης των ενοτήτων 1 -7,  θεωρούμε το ακόλουθο 
παράδειγμα. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  

Έστω ότι, ο αιτών της πληγείσας κατοικίας κάνει χρήση 100% της κατοικίας, στην οποία είναι ιδιοκτήτης  
με πλήρη κυριότητα με ποσοστό ιδιοκτησίας 50% και ιδιοκτήτης με ψιλή κυριότητα με ποσοστό 
ιδιοκτησίας 50% για το οποίο του έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση από τον επικαρπωτή. Επιπλέον, τα 
δηλωθέντα στοιχεία του στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, προκύπτουν και από τα υποβληθέντα στη 
ΔΟΥ φορολογικά του στοιχεία (Ε1, Ε2, ΕΝ.Φ.Ι.Α του φορολογικού έτους 2019 και Ε9 με τις μεταβολές 
μέχρι την ημέρα του συμβάντος). 

 

Ενότητα 1: 

Στην Ενότητα 1 ο αιτών δηλώνει με ποια ιδιότητα διαμένει στην πληγείσα κατοικία. Συμπληρώνονται τα 
πεδία με ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ προκειμένου να δηλωθούν σωστά τα ποσοστά ιδιοκτησίας και χρήσης 
της πληγείσας κατοικίας. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η Ενότητα 1 δηλώνεται ως εξής: 
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 Προσοχή:  

o Το Ποσοστά (ιδιοκτησίας και χρήσης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 100%. 

o Το πεδίο «Ποσοστό χρήσης (ιδιοκτήτης με ψιλή κυριότητα)»: 

 

 αφορά στο ποσοστό χρήσης λόγω ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ από τον επικαρπωτή. 

 

Ενότητα 2: 

Στην Ενότητα 2 ο αιτών δηλώνει εάν τα δηλωθέντα στην προαναφερθείσα Ενότητα 1 στοιχεία 
προκύπτουν και από τα υποβληθέντα στη ΔΟΥ φορολογικά του στοιχεία (Ε1, Ε2, ΕΝ.Φ.Ι.Α του 
φορολογικού έτους 2019 και Ε9 με τις μεταβολές μέχρι την ημέρα του συμβάντος), καθώς και την 
αριθμ…………-…./…/.….. Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας σε 
περίπτωση ενοικιαστή μακροχρόνιας μίσθωσης.  

Ενώ στην περίπτωση που τα δηλωθέντα στην προαναφερθείσα Ενότητα 1 στοιχεία δεν προκύπτουν 
από τα υποβληθέντα στη ΔΟΥ φορολογικά στοιχεία, ο αιτών αιτιολογεί για ποια αιτία δεν προκύπτουν 
και δεσμεύεται να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία του ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς 
απόδειξη των δηλωθέντων στην Ενότητα 1. 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η Ενότητα 2 δηλώνεται ως εξής: 

 

 Προσοχή:  

Στην περίπτωση που τα δηλωθέντα στην προαναφερθείσα Ενότητα 1 στοιχεία προκύπτουν και 
από τα υποβληθέντα στη ΔΟΥ φορολογικά στοιχεία, 

o στο πεδίο «Τα δηλωθέντα στην προαναφερθείσα παράγραφο προκύπτουν από τα 
υποβληθέντα φορολογικά μου στοιχεία» επιλέγουμε «ΝΑΙ», στο πεδίο «Τα δηλωθέντα 
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στην προαναφερθείσα παράγραφο ΔΕΝ προκύπτουν από τα υποβληθέντα φορολογικά 
μου στοιχεία» επιλέγουμε «ΟΧΙ» ή το αφήνουμε κενό και στο πεδίο «Αιτιολόγηση» δεν 
συμπληρώνουμε τίποτα.  

ενώ, στην περίπτωση που τα δηλωθέντα στην προαναφερθείσα Ενότητα 1 στοιχεία δεν 
προκύπτουν από τα υποβληθέντα στη ΔΟΥ φορολογικά στοιχεία ,  

o στο πεδίο «Τα δηλωθέντα στην προαναφερθείσα παράγραφο προκύπτουν από τα 
υποβληθέντα φορολογικά μου στοιχεία» επιλέγουμε «ΟΧΙ», στο πεδίο «Τα δηλωθέντα 
στην προαναφερθείσα παράγραφο ΔΕΝ προκύπτουν από τα υποβληθέντα φορολογικά 
μου στοιχεία» επιλέγουμε «ΝΑΙ» και στο πεδίο «Αιτιολόγηση» συμπληρώνουμε την 
αιτία.  

 

Ενότητα 3: 

Στην Ενότητα 3 δηλώνεται ποιος άλλος έχει εμπράγματο δικαίωμα επί του πληγέντος ακινήτου 
(επικαρπωτής, συνιδιοκτήτης κλπ.) και εάν αυτός διαμένει ή δεν διαμένει με τον αιτούντα στην 
πληγείσα κατοικία. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η Ενότητα 3 δηλώνεται ως εξής: 

 

 

 

Ενότητα 4: 

Στην Ενότητα 4 συμπληρώνεται εάν σε τμήμα της πληγείσας κατοικίας φέρεται να στεγάζεται 
επαγγελματική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή την αίτηση υποβάλλει μόνο ο κύριος της 
κατοικίας (ιδιοκτήτης με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία) που κάνει χρήση και συμπληρώνει αντίστοιχα 
τα σχετικά πεδία. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η Ενότητα 4 δηλώνεται ως εξής: 

 

 

Ενότητα 6: 

Στην Ενότητα 6 επιλέγεται ο πάροχος του ηλεκτρικού ρεύματος και συμπληρώνεται ο αριθμός παροχής 
του ηλεκτρικού ρεύματος.  
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Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται τα σημεία που ο αιτών μπορεί να βρει τον αριθμό παροχής: 

 

 

 

Ενότητα 7: 

Στην Ενότητα 7 συμπληρώνεται η επωνυμία της τράπεζας και το IBAN (προσοχή: GR-25 ψηφία), όπου 
θα καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση.  

 

 

Τέλος, επιλέγουμε ΣΥΝΕΧΕΙΑ και ακολούθως ΕΚΔΟΣΗ. 

 


