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1 Εισαγωγή 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως σκοπό την επεξήγηση της χρήσης της εφαρμογής των επιχειρήσεων για το 

Πληροφοριακό Σύστημα του μέτρου Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων.  

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων (Μ.Ι. Καυσίμων) συνιστά μέτρο ενίσχυσης της ανάπτυξης στη νησιωτική 

Ελλάδα. Σκοπός του μέτρου είναι η αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς καυσίμων 

στα νησιά σε σχέση με την αντίστοιχη χερσαία. Ο δικαιούχος λαμβάνει το Αντιστάθμισμα του Νησιωτικού Κόστους 

Καυσίμων (Α.ΝΗ.ΚΟ. Καυσίμων), προκειμένου να εξισωθεί το αυξημένο κόστος μεταφοράς υγρών καυσίμων στα 

νησιά σε σχέση με το αντίστοιχο στην ξηρά. 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 4111.08-01/811/2021 του Μ.Ι. Καυσίμων, η καταβολή του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού 

Κόστους (ΑΝΗΚΟ), για την προμήθεια των επιλέξιμων υγρών καυσίμων, γίνεται απευθείας στους κατοίκους και 

στις επιχειρήσεις νησιών της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου, που είναι δικαιούχοι του Μοναδικού Αριθμού 

Νησιώτη (MAN) και του Μοναδικού Αριθμού Νησιωτικής Επιχείρησης (ΜΑΝ-Ε). 

Τα  νησιά της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων (Μ.Ι. Καυσίμων)" 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

α) Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Αλόννησο,Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, 

Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο,Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο,Σίκινο, Σίφνο, 

Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά αναδρομικά από 1-08-2020 έως 

31-12-2021. 

β) Αγκίστρι, Αμμουλιανή, Ελαφόνησος, Ιθάκη, Κουφονήσια, Μεγανήσι, Παξοί και Σχοινούσα από 29-04-2021 έως 

31-12-2021. 

Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. καυσίμων είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες οιασδήποτε 

νομικής μορφής με κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 

5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον έχουν την κύρια 

έδρα τους σε νησί όπου εφαρμόζεται το μέτρο και πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Έχουν την έδρα τους σε ένα από τα νησιά της Ελληνικής επικράτειας που ισχύει η πιλοτική  εφαρμογή 

του μέτρου  

β) Έχουν κύκλο εργασιών, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα 40.000.000 ευρώ κατά την τελευταία πλήρη 

κλεισμένη διαχειριστική χρήση. Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων, για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί και 

εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά τη στιγμή της αίτησης συμμετοχής, η διασταύρωση 

του κύκλου εργασιών τους για το εν λόγω έτος γίνεται σε μελλοντικό χρόνο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση 

δεν είναι μεταγενέστερος του χρόνου καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ καυσίμων.  

γ) Είναι ενεργές κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ήτοι να παρουσιάζουν δραστηριότητα (κύκλο 

εργασιών).  

Σημειώνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς 

ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου 

των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα  τοις εκατό (50%) οι Ο.Τ.Α. Α’ 

και Β’ βαθμού και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού. 
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Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις καταχωρισμένες αποδείξεις από τα 

πρατήρια υγρών καυσίμων. Επιπρόσθετα, σε  περίπτωση που δεν είναι εφικτή η καταχώριση των δικαιολογητικών 

από τα πρατήρια υγρών καυσίμων μέχρι την επόμενη ημέρα της έκδοσης του παραστατικού, οι επιχειρήσεις 

δύνανται να εισέλθουν στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια που έχουν 

στο TaxisNet και να καταχωρίσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την έκδοση της απόδειξης 

αγοράς υγρών καυσίμων, τα παρακάτω στοιχεία της απόδειξης:  

 Προοδευτικός Α/Α Σήμανσης (3ο μέρος της Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής 

Σύνοψης (ΠΑΗΨΣ).  

 Χρονική σήμανση  ( 4ο μέρος της ΠΑΗΨΣ). 

 Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ (5ο μέρος της ΠΑΗΨΣ). 

 Συνολική αξία (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται όριο δαπανών προμήθειας επιλέξιμων καυσίμων.  
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2 Εγγραφή / Είσοδος στο σύστημα 

Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι δυνατή μέσω της σελίδας https://metaforikoisodynamo.gr/, επιλέγοντας 

αντίστοιχα εγγραφή/ είσοδο για επιχειρήσεις, είτε απευθείας μέσω του συνδέσμου 

https://enterprises.metaforikoisodynamo.gr/. Οι χρήστες στη συνέχεια πρέπει να επιλέξουν την αντίστοιχη 

επιλογή για την εγγραφή ή την είσοδό τους.  

 

Εικόνα 1 Κεντρική σελίδα

 

Εικόνα 2 Είσοδος/Εγγραφή για Επιχειρήσεις 

https://metaforikoisodynamo.gr/
https://enterprises.metaforikoisodynamo.gr/
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2.1 Εγγραφή 

Για την εγγραφή τους στην εφαρμογή, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μεταφορικό Ισοδύναμο 

Καυσίμων για επιχειρήσεις και δε διαθέτουν ήδη ΜΑΝΕ πρέπει να επιλέξουν τον αντίστοιχο σύνδεσμο, είτε μέσω 

της σελίδας https://metaforikoisodynamo.gr/, είτε απευθείας μέσω του συνδέσμου 

https://enterprises.metaforikoisodynamo.gr/ . 

 

Εικόνα 3 Εγγραφή μέσω της σελίδας https://metaforikoisodynamo.gr/ 

 

Εικόνα 4 Εγγραφή μέσω της σελίδας https://enterprises.metaforikoisodynamo.gr/  

Στη συνέχεια ανακατευθύνονται στην ακόλουθη σελίδα: 

https://metaforikoisodynamo.gr/
https://enterprises.metaforikoisodynamo.gr/
https://metaforikoisodynamo.gr/
https://enterprises.metaforikoisodynamo.gr/
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Εικόνα 5 Αποδοχή όρων συμμετοχής (1) 

 

 

Εικόνα 6 Αποδοχή όρων συμμετοχής (2) 
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Με την αποδοχή των όρων, είναι δυνατή η συνέχιση της εγγραφής. Ο χρήστης μεταφέρεται στην ιστοσελίδα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπου καλείται να εισάγει τα διαπιστευτήρια (username και password) 

που έχει στο TAXISnet και να επιλέξει το πεδίο «Είσοδος». 

 

 

Εικόνα 7 Εισαγωγή συνθηματικών TaxisNet και Είσοδος 

Μετά την επιτυχή του είσοδο, ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώσει ότι συναινεί στην προσπέλαση των στοιχείων 

της επιχείρησης από τον αρμόδιο εξυπηρετητή του ΥΝΑΝΠ, επιλέγοντας «Εξουσιοδότηση». 

Εφόσον ολοκληρωθεί η αποδοχή των όρων και η αυθεντικοποίηση μέσω του TaxisNet, ο χρήστης μεταφέρεται 

στην σελίδα εγγραφής για τη δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων.   

Ανάλογα με το αν η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη δράση, εμφανίζεται 

αντίστοιχο μήνυμα.  
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Εικόνα 8 Εγγραφή επιχείρησης 

Κατόπιν της συμπλήρωσης των απαιτούμενων στοιχείων, ο χρήστης επιλέγει «Υποβολή Αίτησης Εγγραφής». 
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Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη για τη δράση, εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα: 

 

Εικόνα 9 Εγγραφή επιχείρησης μη επιλέξιμης για τη δράση των Καυσίμων 

2.2 Είσοδος 

Εάν η επιχείρηση έχει ήδη εγγραφεί στο Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων και έχει αποκτήσει ΜΑΝΕ, ο 

χρήστης μπορεί να εισέλθει στον λογαριασμό επιλέγοντας το ορθό πεδίο, είτε μέσω της σελίδας 

https://metaforikoisodynamo.gr/ , είτε απευθείας μέσω του συνδέσμου για τις επιχειρήσεις 

https://enterprises.metaforikoisodynamo.gr/ . 

 

Εικόνα 10 Είσοδος μέσω της σελίδας https://metaforikoisodynamo.gr/  

https://metaforikoisodynamo.gr/
https://enterprises.metaforikoisodynamo.gr/
https://metaforikoisodynamo.gr/
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Εικόνα 11 Είσοδος μέσω της σελίδας https://enterprises.metaforikoisodynamo.gr/  

 

Στη συνέχεια ο χρήστης μεταφέρεται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπου καλείται 

να εισάγει τα στοιχεία εισόδου του (username και password) της υπηρεσίας TAXISnet και να επιλέξει το πεδίο 

«Είσοδος». 

 

Εικόνα 12 Εισαγωγή συνθηματικών Taxisnet 

Μετά την επιτυχή του είσοδο, ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώσει ότι συναινεί στην προσπέλαση των στοιχείων 

του από το Πληροφοριακό Σύστημα, επιλέγοντας «Εξουσιοδότηση». 

 

Κατά την πρώτη είσοδο στο σύστημα , εφόσον πρόκειται για ενεργή επιχείρηση που πληροί της προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας της δράσης, ο χρήστης καλείται να αποδεχτεί και τους Όρους Συμμετοχής στο Μ.Ι. Καυσίμων. 

 

Εικόνα 13 Συμμετοχή κατά το Νόμο 4714/2020 

https://enterprises.metaforikoisodynamo.gr/
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Εικόνα 14 Αποδοχή όρων (1) 

 

Εικόνα 15 Αποδοχή όρων (2) 

Κατόπιν της αποδοχής των όρων της δράσης, ο χρήστης μεταφέρεται στη δράση των καυσίμων. 
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Εικόνα 16  Μετά την αποδοχή των όρων 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη για συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή του Μ.Ι. Καυσίμων, 

εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα.  

 

Εικόνα 17 Επιχείρηση  μη επιλέξιμη  για τη δράση 

  



 Μ.Ι. Καυσίμων - Εγχειρίδιο Χρήσης Επιχειρήσεων  Σελ. 13 
 

 

 

3 Αρχική σελίδα 

Μετά την επιτυχή είσοδο, ο χρήστης μεταφέρεται στο περιβάλλον του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων. Πριν 

την υποβολή της δήλωσης DeMinimis (βλ. αντίστοιχη παράγραφο), εμφανίζεται μήνυμα που παραπέμπει στην 

υποβολή της.  

 

Εικόνα 18 Αρχική σελίδα πριν την υποβολή δήλωσης DeMinimis 

 

Με την υποβολή της δήλωσης DeMinimis δεν εμφανίζεται πλέον η αντίστοιχη παραπομπή.  

 

Εικόνα 19 Αρχική σελίδα μετά την υποβολή δήλωσης DeMinimis 
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Από την αρχική σελίδα του λογαριασμού, είναι δυνατή η προβολή του Μ.Α.Ν.Ε σε εκτυπώσιμη μορφή, 

επιλέγοντας «Κάρτα Νησιώτικης Επιχείρησης». 

 

Εικόνα 20 Εκτύπωση Κάρτας Νησιωτικής Επιχείρησης 

 

 

Εικόνα 21 Εκτύπωση Μ.Α.Ν.Ε 
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Μέσω της αρχικής σελίδας είναι επίσης δυνατή η απευθείας μετάβαση στις σελίδες του Μ.Ι. Επιχειρήσεων για 

μεταφορές εμπορευμάτων, επιλέγοντας «εδώ» στο ομώνυμο πεδίο. Αυτό ισχύει για τις επιχειρήσεις που 

διαθέτουν λογαριασμούς και στις δύο εφαρμογές του Μεταφορικού Ισοδύναμου. 

 

 

Εικόνα 22 Μετάβαση σε Μ.Ι. Επιχειρήσεων για μετακινήσεις προϊόντων 

 

Αντιστοίχως από την αρχική σελίδα του Μ.Ι. Επιχειρήσεων για μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή η 

μετάβαση στις σελίδες του Μ.Ι. Καυσίμων για επιχειρήσεις, επιλέγοντας «εδώ» στο αντίστοιχο πεδίο.  

 

 

Εικόνα 23 Μετάβαση σε Μ.Ι. Καυσίμων 
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4 Στοιχεία Επιχείρησης 

Μέσω της καρτέλας «Στοιχεία Επιχείρησης», είναι δυνατή η επισκόπηση των δηλωθέντων στοιχείων της 

επιχείρησης.  

 

 

Εικόνα 24 Στοιχεία Επιχείρησης 
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5 Δήλωση DeMinimis 

Στο πεδίο αυτό υποβάλλεται η δήλωση DeMinimis. Η υποβολή της δήλωσης, καθώς και η επικαιροποίησή της 

όταν απαιτείται, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καταβολή του ΑΝΗΚΟ στις επιχειρήσεις. 

 

 

Εικόνα 25 Δήλωση DeMinimis 
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Στην περίπτωση όπου η εταιρεία συνιστά ενιαία επιχείρηση με άλλες επιχειρήσεις, υπάρχει η δυνατότητα 

προσθήκης τους. 

 

 

Εικόνα 26 Προσθήκη συνδεδεμένης- συνεργαζόμενης επιχείρησης (1) 

 

 

Εικόνα 27 Προσθήκη συνδεδεμένης- συνεργαζόμενης επιχείρησης (2) 

 

Στην περίπτωση όπου έχει χορηγηθεί ενίσχυση στην επιχείρηση τα προηγούμενα οικονομικά έτη, επιλέγεται από 

τον χρήστη το αντίστοιχο πεδίο και συμπληρώνονται τα απαραίτητα πεδία.  

 

Εικόνα 28 Προσθήκη ενίσχυσης που έχει χορηγηθεί στην επιχείρηση (1) 
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Εικόνα 29 Προσθήκη ενίσχυσης που έχει χορηγηθεί στην επιχείρηση (2) 

Στο τέλος, για την ολοκλήρωση της υποβολής, ο χρήστης επιλέγει «Αποθήκευση». 
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Εικόνα 30 Αποθήκευση Δήλωσης DeMinimis 
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6 Αποδείξεις Καυσίμων 

Επιλέγοντας «εδώ» στην αρχική σελίδα ή το πεδίο «Αποδείξεις Καυσίμων», ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα 

των Αποδείξεων Καυσίμων, όπου είναι δυνατή η επισκόπηση των ήδη καταχωρισμένων αποδείξεων, η αναζήτηση 

στις υπάρχουσες αποδείξεις καθώς και η προσθήκη νέων. 

 

 

Εικόνα 31 Μετάβαση σε πεδίο Αποδείξεων 

 

 

Εικόνα 32 Πεδίο «Αποδείξεις Καυσίμων» 
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Η αναζήτηση στις ήδη καταχωρισμένες αποδείξεις διευκολύνεται με τη χρήση των φίλτρων αναζήτησης 

(Καταχώριση από, Ημερομηνία Έκδοσης Απόδειξης, ΑΦΜ Πρατηρίου και Ημερομηνία καταχώρισης απόδειξης) .O 

χρήστης επιλέγει τα κατάλληλα φίλτρα και στη συνέχεια «Αναζήτηση». 

 

Εικόνα 33 Αναζήτηση Απόδειξης 

6.1 Προσθήκη Απόδειξης 

Για να καταχωρίσει μία απόδειξη καυσίμων, ο δικαιούχος πρέπει να επλέξει το κουμπί «Προσθήκη Απόδειξης 

Καυσίμων» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας «Αποδείξεις Καυσίμων». 

 

 

Εικόνα 34 Προσθήκη Απόδειξης Καυσίμου 
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Εικόνα 35 Εισαγωγή Απόδειξης 

Ο χρήστης καλείται να εισάγει τα παρακάτω πεδία, και στη συνέχεια να επιλέξει «Αναζήτηση Απόδειξης». 

 3ο Πεδίο Απόδειξης 

 4ο Πεδίο Απόδειξης 

 5ο Πεδίο Απόδειξης 

 Συνολική Αξία 
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Εικόνα 36 Επεξήγηση πεδίων Απόδειξης 

 

 

Εικόνα 37  Ορθή καταχώριση Απόδειξης Καυσίμου   
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Εικόνα 38 Σφάλμα στην καταχώριση Απόδειξης Καυσίμου  

Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης, εμφανίζεται στον χρήστη αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος. Εσφαλμένη 

καταχώριση μπορεί να προκληθεί όταν η απόδειξη προέρχεται από μη επιλέξιμο καύσιμο ή πρατήριο, όταν 

υπάρχει λάθος στα στοιχεία που καταχωρίζονται, όταν έχει ήδη καταχωρισθεί η απόδειξη καθώς και όταν η 

ημερομηνία είναι εκτός των χρονικών ορίων για τη δυνατότητα υποβολής.  

Αφού ολοκληρωθεί η ορθή εισαγωγή των πεδίων, ο χρήστης επιλέγει «Καταχώριση της Απόδειξης». 

 

Εικόνα 39 Καταχώριση Απόδειξης 
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Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγράψει μία από τις αποδείξεις που έχει καταχωρίσει, μπορεί να 

επιλέξει «Διαγραφή Απόδειξης».  

 

Εικόνα 40 Διαγραφή Απόδειξης 
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7 Στοιχεία επικοινωνίας 

Στο πεδίο «Στοιχεία επικοινωνίας» είναι δυνατή η επισκόπηση και η μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας της 

επιχείρησης. 

 

Εικόνα 41 Στοιχεία επικοινωνίας 

 

Για μεταβολή του email, ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο σύμβολο: 

 

Εικόνα 42 Μεταβολή email 

 

Στη συνέχεια συμπληρώνει το νέο email και επιλέγει «Καταχώριση email» στο αναδυόμενο παράθυρο.  

 

Εικόνα 43 Καταχώριση νέου email 
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Για μεταβολή του τηλεφώνου, ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο σύμβολο: 

 

Εικόνα 44 Μεταβολή τηλεφώνου 

Στη συνέχεια συμπληρώνει το νέο τηλέφωνο και επιλέγει «Καταχώριση τηλεφώνου» στο αναδυόμενο 

παράθυρο. 

 

Εικόνα 45 Καταχώριση νέου τηλεφώνου 

 

Στην ίδια σελίδα είναι δυνατή η επισκόπηση του Ιστορικού μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας, καθώς και η 

επαναποστολή του email επιβεβαίωσης. 

 

Εικόνα 46 Επαναποστολή email επιβεβαίωσης 
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Κατόπιν της επιτυχούς επαναποστολής εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα. 

 

 

Εικόνα 47 Επιτυχής επαναποστολή 

 

 

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός email δεν έχει επαληθευτεί, εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα. 

 

 

Εικόνα 48 Μη επαληθευμένο email  
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8 Επικοινωνία 

Από την καρτέλα «Επικοινωνία με Γραφείο Αρωγής», είναι δυνατή η υποβολή ερωτημάτων προς το Γραφείο 

Αρωγής Χρηστών. 

 

 

Εικόνα 41 Επικοινωνία με Γραφείο Αρωγής 

 

Για υποβολή ερωτήματος, ο χρήστης επιλέγει «Νέα Ερώτηση προς Γραφείο Αρωγής Χρηστών».  

 

 

Εικόνα 42 Νέα ερώτηση προς Γραφείο Αρωγής 

 

Στη συνέχεια συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και επιλέγει το είδος της αναφοράς: 

 Επιλεξιμότητα Επιχείρησης για ΚΑΥΣΙΜΑ 

 Επιλεξιμότητα τιμολογίου/απόδειξης ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 Υπολογισμός Α.ΝΗ.ΚΟ για ΚΑΥΣΙΜΑ 

 Πληρωμές/Καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 Τεχνικό Πρόβλημα στα ΚΑΥΣΙΜΑ 

 Γενικές Πληροφορίες στα ΚΑΥΣΙΜΑ 

 Παράπονα για την δράση των ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 Καταχώριση απόδειξης/τιμολογίου ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
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Εικόνα 49 Επιλογή Είδους Αναφοράς 

 

Τέλος, συμπληρώνει το περιεχόμενο του ερωτήματος και επιλέγει «Αποστολή». 
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Εικόνα 50 Καταχώριση ερωτήματος 

Στο ίδιο πεδίο είναι δυνατή η επισκόπηση όλων των ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στο Γραφείο Αρωγής 

Χρηστών από το συγκεκριμένο χρήστη, καθώς και οι απαντήσεις τους.  

 

Εικόνα 45 Απάντηση Ερωτήματος 

Σημειώνεται ότι είναι δυνατή και η τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο 215 215 78 44 

(Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 - 17:00) 


