
1 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΚΑΡΣΔΛΩΝ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ» - «ΣΔΥΝΙΚΑ ΓΔΛΣΙΑ» 

Γηα λα νινθιεξωζεί ε ππνβνιή ηνπ ΣΓΠ ζηελ εθαξκνγή, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί θαη ε θαξηέια 

ηεο επηρείξεζεο.  

ΔΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ B’ ΠΡΟΚΛΗΗ:  

Γηα ηνπο άμνλεο 4 θαη 5: κε ηελ απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ ΔΗΔΑΓ (απόζπαζκα 15νπ Πξαθηηθνύ 20-9-2012) κε 

ΑΓΑ: Β4ΘΓΟΞ7Φ-7Ζ7, εγθξίζεθαλ νη «ΣΔΛΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ (Οξζή Δπαλάιεςε) ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ Β’, ΜΔ ΣΗΣΛΟ: ΓΗΑΡΘΡΧΣΗΚΖ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΜΗΚΡΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ,ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ 1-

49 ΑΣΟΜΑ, ΔΝΣΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ» 

Γηα ηνλ άμνλα 6: κε ηελ απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ ΔΗΔΑΓ (απόζπαζκα 3νπ Πξαθηηθνύ 30-4-2013), κε AΓΑ 

ΒΔΝ30Ξ7Φ-6ΦΦ εγθξίζεθε, ν ΠΗΝΑΚΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 6 ΣΖ 

ΠΡΟΚΛΖΖ Β’, ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΓΗΑΡΘΡΧΣΗΚΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ MΗΚΡΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΤ 

ΜΗΚΡΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ, ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ 1-49 ΑΣΟΜΑ, ΔΝΣΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ». 

 

ΒΗΜΑ ΠΡΩΣΟ: ΤΜΠΛΗΡΩΗ / ΓΙΟΡΘΩΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΗ ΚΑΡΣΔΛΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ» 

Διέγρνληαη θαη ζπκπιεξώλνληαη (ζύκθσλα κε ηελ ππνγξαθείζα ζύκβαζε): 

1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΠΔΓΙΑ 1.1 - 1.7:  Tα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο: Δπσλπκία, Γηαθξηηηθόο Σίηινο (αλ ππάξρεη), Ννκηθή 

κνξθή, ηνηρεία Γ/λζεο, ΑΦΜ, ΓΟΤ, ζηνηρεία Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ & Τπεύζπλνπ Πξνγξακκάησλ 

Καηάξηηζεο.  

Σημείωζη:  

 Σηα ζηοιτεία ηης Δ/νζης, ηο πεδίο «Δημ. Διαμέριζμα» είναι ζημανηικό να ζσμπληρωθεί, με βάζη 

ηην έδρα ηης επιτείρηζης και ότι ηον ηόπο σλοποίηζης ηων προγραμμάηων καηάρηιζης. 

 Το περιετόμενο ηοσ πεδίοσ ηης «Οικονομικής Δραζηηριόηηηας καηά Ο.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν» δεν 

μεηαβάλλεηαι καθώς ανηλείηαι από ηην αρτική αίηηζη. 

ΠΔΓΙΟ 1.8: ζσμπληρώνονηαι ασηόμαηα από ηο ζύζηημα. Αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία ηνπ θιαδηθνύ θνξέα ζηνλ 

νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε. 

ΠΔΓΙΟ 1.9: ζσμπληρώνεηαι ασηόμαηα από ηο ζύζηημα. Αθνξά ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο θαη ζηνλ αξηζκό 

πξση./εκεξνκελία ηεο αξρηθήο αίηεζεο, πνπ ππεβιήζε ειεθηξνληθά, θαηά ην 2011.  

ΠΔΓΙΟ 1.10: ζσμπληρώνονηαι ασηόμαηα από ηο ζύζηημα.  

- Ζ Ηκεξνκελία Έλαξμεο Δπηιεμηκόηεηαο ηεο Πξάμεο ηνπ Γηθαηνύρνπ αθνξά ζηελ εκεξνκελία 

ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο (21.9.2012 ή 7.12.2012). 
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- Ζ Ηκεξνκελία Λήμεο Δπηιεμηκόηεηαο ηεο Πξάμεο ηνπ Γηθαηνύρνπ απνηειεί θαη ηε ιήμε ηνπ 

νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο (31.5.2014 ή 31.8.2014). 

ΠΔΓΙΟ 1.11: ζσμπληρώνεηαι ασηόμαηα από ηο ζύζηημα. Αθνξά ζηνλ θσδηθό MIS ηνπ Σερληθνύ Γειηίνπ, ν 

νπνίνο ζπκπιεξώλεηαη εθόζνλ ην Σερληθό Γειηίν θαηαρσξεζεί ζην ΟΠ. 

 

2. ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

ΠΔΓΙΟ 2.1. Αξρηθόο αξηζκόο εηήζηωλ κνλάδωλ εξγαζίαο (ΔΜΔ1):  ζπκπιεξώλεηαη απηόκαηα από ηελ 

αξρηθή αίηεζε πνπ ππεβιήζε ειεθηξνληθά, θαηά ην 2011. 

ΠΔΓΙΟ 2.2. Σξέρωλ2 αξηζκόο εηήζηωλ κνλάδωλ εξγαζίαο (ΔΜΔ): απαηηείηαη ζπκπιήξσζε. 

ΠΔΓΙΟ 2.3 Αξηζκόο Δγθξηζέληωλ Καηαξηηδνκέλωλ: ζσμπληρώνεηαι ασηόμαηα από ηο ζύζηημα. Αθνξά 

ζηνλ εγθεθξηκέλν αξηζκό ζπκκεηερόλησλ ζε Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο. 

ΠΔΓΙΟ 2.4 Σξέρωλ Αξηζκόο Καηαξηηδνκέλωλ: ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο ησλ ήδε ζπκκεηερόλησλ ζε 

Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο (ν αξηζκόο απηόο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ εγθεθξηκέλν ζην 

πεδίν 2.3). 

 

3. ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

ΠΔΓΙΟ 3.1 Πεξηγξαθή Γξάζεωλ πκβνπιεπηηθήο θαη Καηάξηηζεο: Παξαηίζεηαη ζύληνκε αλαθνξά κε 

όξην 2.000 ραξαθηήξεο (όζεο επηρεηξήζεηο δελ πινπνηνύλ δξάζε πκβνπιεπηηθήο πεξηγξάθνπλ κόλν ηηο 

δξάζεηο θαηάξηηζεο). 

ΠΔΓΙΟ 3.2 Αξηζκόο Πξνγξακκάηωλ Καηάξηηζεο: ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζα πινπνηεζνύλ, βάζεη ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο θαη ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ 

δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ θιαδηθνύ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε. 

 

4. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΓΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΗ ΔΝΙΥΤΗ  

ηα Πεδία 4.1 Πξνϋπνινγηζκόο γηα πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο (πξναηξεηηθή δξάζε) θαη 4.2 

Πξνϋπνινγηζκόο γηα Γξάζεηο Καηάξηηζεο (ππνρξεσηηθή δξάζε): επηκεξίδεηαη ν ζπλνιηθόο εγθεθξηκέλνο 

πξνϋπνινγηζκόο (όζεο επηρεηξήζεηο δελ πινπνηνύλ δξάζε πκβνπιεπηηθήο ζην πεδίν 4.1 ε ηηκή πξέπεη λα 

είλαη 0,00).  

ΠΔΓΙΟ 4.3 πλνιηθόο Πξνϋπνινγηζκόο Δλεξγεηώλ: ΠΡΟΟΥΖ, ν ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηζνύηαη 

κε  ηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό (πεδίν 4.4). 

Σημείωζη:  

ε πεξίπησζε κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνύ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη εθόζνλ έρεη ππνβιεζεί ην 1ν 

ΣΓΠ, απαηηείηαη αίηεκα γηα ηξνπνπνίεζε ΣΓΠ (βι. νδεγίεο ηξνπνπνίεζεο ΣΓΠ). 

                                                           
1
 Σθμείωςθ για τιμζσ ΕΜΕ:  Συμπεριλαμβάνονται και οι υποδιαιρζςεισ του 49 (π.χ. 49,99) 

2
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όπου ςτθν καρτζλα επιχείρθςθ αναφζρεται ο όροσ «ΤΡΕΧΩΝ» θ πλθροφορία που ηθτείται, θεωρείται 

πλθροφοριακό ςτοιχείο και δεν αποτελεί αίτθμα τροποποίθςθσ του τεχνικοφ δελτίου. 
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ΠΔΓΙΟ 4.5 Μέζν Ωξηαίν Κόζηνο: ζσμπληρώνεηαι ασηόμαηα από ηο ζύζηημα. 

 

5. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ:  

ΠΔΓΙΟ 5.1 «Δπωλπκία πκβνύινπ Α Πξόζθιεζεο»: ζσμπληρώνεηαι ασηόμαηα από ηο ζύζηημα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζπκβνύινπ ηνπ θιαδηθνύ θνξέα. 

ΠΔΓΙΟ 5.2 «Δπωλπκία πκβνύινπ Β Πξόζθιεζεο»: ζσμπληρώνεηαι ασηόμαηα από ηο ζύζηημα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζπκβνύινπ από ηελ αίηεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

6. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΚΔΚ) 

ΠΔΓΙΑ 6.1 – 6.4:  Διέγρνληαη θαη ζπκπιεξώλνληαη (βάζεη ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη 

ππνγξαθεί κεηαμύ ηεο δηθαηνύρνπ επηρείξεζεο θαη ηεο πηζηνπνηεκέλεο δνκήο θαηάξηηζεο) ηα ζηνηρεία ηεο 

πηζηνπνηεκέλεο δνκήο θαηάξηηζεο. 

 

7. ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ:  πκπιεξώλεηαη, βάζεη ηεο ππνγεγξακκέλεο ζύκβαζεο κεηαμύ 

δηθαηνύρνπ επηρείξεζεο θαη ΔΗΔΑΓ. 

 

πλεκκέλα Αξρεία Καξηέιαο Δπηρείξεζεο ζην ζύζηεκα εθαξκνγήο (ππνβάιινληαη ζε κνξθή ησλ 

απνδεθηώλ ηύπσλ αξρείσλ: pdf, doc, rar θαη zip): 

Γηα ηηο Γξάζεηο Καηάξηηζεο: 

− πκθωλεηηθό πλεξγαζίαο κε πηζηνπνηεκέλε Γνκή Καηάξηηζεο. Σν ζπκθσλεηηθό ζα πξέπεη λα είλαη 

λνκίκσο ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. κε ηνλ ηξόπν πνπ απαηηείηαη από ηνλ Κ.Β..  

 

Δθόζνλ ειέγμεηε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, παηήζηε απιά Αποθήκεσζη θαη πξνρσξήζηε ζην δεύηεξν βήκα.  

 

ΒΗΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΗ ΚΑΡΣΔΛΑ «ΣΔΥΝΙΚΑ ΓΔΛΣΙΑ» 

Παηώληαο ην «+Προζθήκη Τετνικού Δεληίοσ» δεκηνπξγείηαη ην ηερληθό δειηίν. ηε ζπλέρεηα 

παηώληαο ζηα «ζηνηρεία» αλνίγεη ε θαξηέια. 

 

1. Σν Πεδίν Α/Α ΣΓΠ: ζσμπληρώνεηαι ασηόμαηα από ηο ζύζηημα. Δίλαη ν αύμσλ αξηζκόο ηερληθνύ 

δειηίνπ, θαζώο ζα ππάξμνπλ ηξνπνπνηήζεηο (1ε έθδνζε, 2ε …θνθ). 
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2. ην πεδίν ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ: «ΚΡΑΣΙΚΗ ΔΝΙΥΤΗ ΜΔΩ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΝΙΥΤΔΩΝ 

ΗΟΝΟ ΗΜΑΙΑ (de-minimis) 1998/2006 ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ………» 

ζσμπληρώνεηαι ασηόμαηα από ηο ζύζηημα. 

3. Σν πεδίν: Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο: ζσμπληρώνεηαι ασηόμαηα από ηο ζύζηημα. 

4. ην πεδίo: ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΚΩΓΙΚΟ 1:  ζσμπληρώνεηαι ασηόμαηα από ηο ζύζηημα. Αθνξά ζηνλ αξηζκ. 

πξση /εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο/ρεδίνπ ηεο επηρ/ζεο. 

5. ηα πεδία: ΣΟΜΔΑ (Σνκέαο Γξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρ/ζεο) θαη YΠΟΣΟΜΔΑ (Τπνηνκέαο 

Γξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρ/ζεο), ζπκπιεξώλεηαη ε αληίζηνηρε επηινγή από ηε ιίζηα (ε νπνία ζπκθσλεί κε 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα).  

ΚΩΔΙ

ΚΟ 

ΣΟΜΕ

Α

ΣΟΜΕΑ ΤΠΟΣΟΜΕΑ

1
Βασικές 

Τποδομές

11 ΜΕΣΑΥΟΡΕ

12

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ

13 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΔΑΣΑ

15 ΤΓΕΙΑ

2
Ανθρώπινοι 

Πόροι

21 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

22 ΚΑΣΑΡΣΙΗ

23
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Ε&ΣΑ)

3
Παραγωγικό 

Περιβάλλον

33 ΣΟΤΡΙΜΟ

34 ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ

35 ΤΠΗΡΕΙΕ

4  Λοιπά

41 Άλλα

Σ - Τ

 

6. ην πεδίν ΚΩΓ NACE/CPA, (ηίηινο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο), ή Κωδηθόο ΚΑΓ (ηίηινο ηεο 

επηιέμηκεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρ/ζεο): πκπιεξώλεηαη από νπνηαδήπνηε ζηήιε, o θσδηθόο, 

αλάινγα κε ηνλ Κιάδν Γξαζηεξηόηεηαο, όπσο έρεη δεισζεί ζηελ θνξνινγηθή δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο. Μπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζην αθόινπζν link: 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/documents_epixeiriseis/documents_ekad/5_Evretirio.xls 

Ο κωδικός ΣΤΑΚΟΔ αποηελεί πληροθοριακό ζηοιτείο. Δεν είναι σποτρεωηικό εθόζον ζσμπληρωθεί ηο 

ΚΑΔ. 

7. Σν πεδίν Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ Αληηθεηκέλνπ Δλίζρπζεο: ζσμπληρώνεηαι ασηόμαηα από ηην 

1η καρηέλα θαη απνηειεί ζύληνκε πεξίιεςε όισλ ησλ δξάζεσλ ζπκβνπιεπηηθήο (εθόζνλ ζα πινπνηεζεί) 

θαη θαηάξηηζεο, κε κέγηζην κέγεζνο 2.000 ραξαθηήξεο.  

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/documents_epixeiriseis/documents_ekad/5_Evretirio.xls
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8. ην Πεδίν Πεξηγξαθή Γηαθξηηνύ Σκήκαηνο Φ.Α: απαηηείηαη, ζε μερσξηζηό Γηαθξηηό Σκήκα, ζύληνκε 

πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ ζπκβνπιεπηηθήο (εθόζνλ ζα πινπνηεζνύλ) θαη θαηάξηηζεο κε κέγηζην κέγεζνο 

έσο 100 ραξαθηήξεο. Αλαιόγσο επηιέγεηαη θαη ην check box «θαηάξηηζε» ή «ζπκβνπιεπηηθή».  

Γηα παξάδεηγκα: έζησ όηη κία επηρείξεζε ζα πινπνηήζεη 2 δξάζεηο θαηάξηηζεο θαη 1 δξάζε ζπκβνπιεπηηθήο. 

ην 1ν δηαθξηηό ζα πεξηγξαθεί ε 1ε δξάζε θαηάξηηζεο κε ηνλ αληίζηνηρν πξνϋπνινγηζκό θαη επηιέγεηαη θαη 

ην check box «θαηάξηηζε», ζην 2ν δηαθξηηό ζα πεξηγξαθεί ε 2ε δξάζε θαηάξηηζεο κε ηνλ αληίζηνηρν 

πξνϋπνινγηζκό θαη επηιέγεηαη ην check box «θαηάξηηζε»  θαη ζην 3ν δηαθξηηό ζα πεξηγξαθεί ε δξάζε 

ζπκβνπιεπηηθήο κε ηνλ αληίζηνηρν πξνϋπνινγηζκό θαη επηιέγεηαη ην check box «ζπκβνπιεπηηθή».  

9. ην πεδίν πλνιηθόο Πξνϋπνινγηζκόο: ζπκπιεξώλεηαη ε ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΑΝΑ ΓΙΑΚΡΙΣΟ ΣΜΗΜΑ/ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΩΝ. Γειαδή, επηκεξίδεηαη ν ζπλνιηθόο εγθεθξηκέλνο 

πξνϋπνινγηζκόο αλά δηαθξηηό ηκήκα. 

10.Σν πεδίν ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ, ζσμπληρώνεηαι ασηόμαηα από ηην 1η καρηέλα (ΠΕΔΙΟ 2.4). Αθνξά ζην 

ζύλνιν ησλ σθεινπκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ελέξγεηεο θαηάξηηζεο (δείθηεο εθξνώλ).  

11. ην πεδίν Γεκόζηα Γαπάλε, ζπκπιεξώλεηαη ν ζπλνιηθόο εγθεθξηκέλνο πξνϋπνινγηζκόο.  

12. Σα πεδία Γεκόζηα Υξεκαηνδόηεζε  αλά  έηνο 2013 θαη 2014 αλαθέξνληαη ζηελ εηήζηα θαηαλνκή ηεο 

Γεκόζηαο Γαπάλεο ηεο Πξάμεο. ε θάζε πεδίν ηνπ 1νπ ΣΓΠ ζπκπιεξώλεηαη, θαηά πξνζέγγηζε θαη βάζεη 

ηνπ δεισζέληνο ηξόπνπ πιεξσκήο ηεο ζύκβαζεο, ν πξνϋπνινγηζκόο πνπ πξνβιέπεηαη λα απαηηεζεί γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ δξάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, αλά έηνο.  

Σν άζξνηζκα ησλ αλσηέξσ πεδίσλ ζην 1ν ΣΓΠ θάζε Γηθαηνύρνπ, ζα πξέπεη λα ηζνύηαη κε ηνλ ζπλνιηθό 

εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό, όπσο αθξηβώο αλαγξάθεηαη ζηε ζύκβαζε. 

 

ηελ θαξηέια ηνπ ΣΓΠ, είλαη ΟΛΑ ηα πεδία ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ γηα ηελ νξηζηηθή ππνβνιή, εθηόο από ην 

πεδίν ζρεηηθά κε ην ΣΑΚΟΓ  

Δθόζνλ ειέγμεηε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, παηήζηε Οριζηική Υποβολή. Με Προζωρινή Αποθήκεσζη 

κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε ην ΣΓΠ έσο ηελ νξηζηηθή ηνπ Τπνβνιή. 

 

ΗΜΔIΩΗ:  

ε πεξίπηωζε ηξνπνπνίεζεο, ε νπνία γίλεηαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν ηεο πξώηεο έθδνζεο / 

ππνβνιήο ηερληθνύ δειηίνπ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο νδεγίεο ηξνπνπνίεζεο 

ΣΓΠ. 


