
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/106871/930 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/

77472/520 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπο-

δομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης 

ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323/07.08.2020). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 70/2015 (Α’  114) περί ανασύστασης του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετο-
νομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 178).

7. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’  151).

8. Τον ν. 4710/2020 «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 142) και ιδίως το άρθρο 62 αυτού.

9. Τον ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 85) και ειδικότερα το 
άρθρο 7 αυτού.

10. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις.» (Α’ 265), όπως ισχύει.

11. Τον ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις 
υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρο-
γονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, 
τροποποίηση του π.δ. 148/2209 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 136) και ειδικότερα το άρθρο 47 αυτού.

12. Τον ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 
2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσί-
μων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες 
διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 222), και ειδικότερα το άρθρο 
3 αυτού.

13. Τον ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στε-
λεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση 
θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επι-
λογής Προϊσταμένων» (Α’ 33) και ειδικότερα το άρθρο 
50 αυτού.

14. Τον ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση 
της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτι-
κών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 105) και ειδικότερο το άρθρο 40 αυτού.

15. Τον ν. 4585/2018  (Α’ 216) και ειδικότερα το άρθρο 3 
αυτού.

16. Την υπό στοιχεία C (2014) 10160 final/18.12.2014 
(CCI 2014GR16M1OP001) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής περί έγκρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως 
ισχύει κάθε φορά.

17. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29-08-2016 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτε-
λική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπό 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

7 Νοεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4904

54651



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ54652 Τεύχος B’ 4904/07.11.2020

στοιχεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινών υπουργικών 
αποφάσεων, όπως ισχύουν» (Β’ 2733), όπως ισχύει.

18. Την υπ’ αρ. 42863/438/27.05.2019 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφο-
ρών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού 
«Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τε-
χνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών 
φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
(σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπη-
ρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία 
επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού 
και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθ-
μευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων» (Β’ 2040).

19. Τον ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 
(Α’ 50), όπως ισχύει.

20. Τον ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του 
ν. 2472/1997» (Α’ 133).

21. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων).

22. Τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επι-
τροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της 
24.12.2013) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DeMinimis).

23. Την υπ’ αρ. 4/31-12-2019 απόφαση «Κύρωση του 
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» 
(Β’ 4893).

24. Tην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339/2020 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Τρόπος κατανομής εσόδων από 
πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερ-
μοκηπίου για το έτος 2019» (Β’ 584).

25. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/2020 
απόφαση «Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού στην 
Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και 
δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και κα-
θορισμός της κίνησής του» (Β’ 2361).

26. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/53447/994/2020 
απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑ-
ΠΑ/15474/339/11.2.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
“Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δι-
καιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 
2019”» (Β’ 2361).

27. Την υπό στοιχεία 2/21060/ΔΠΓΚ/2020 από-
φαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/
ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του 
κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240)» (Β’ 2157).

28. Την υπό στοιχεία ΑΠ 36093 ΕΞ 2020 ΕΜΠ/06.04.2020 
γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύ-
σεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «ΓΝ 007/2020 - 
Επιδότηση στην αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων».

29. To π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’  155).

30. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β´ 4805).

31. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/
07.08.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Προκήρυξη της 
Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323).

32. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκύπτει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Με την παρούσα απόφαση, τροποποιείται η υπό 

στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/07.08.2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥ-
ΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323) ως εξής:

Διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 
2 «Φορέας Διαχείρισης της Δράσης», ήτοι «Ειδικότερα 
(…) παρούσας».

Άρθρο δεύτερο
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου (γ) του άρθρου 4 

τροποποιείται ως εξής:
«γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Όλες οι επιχειρήσεις, κάθε μορφής 

(ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέ-
θους που διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της 
Ελληνικής Επικράτειας, ανεξαρτήτως νομικής μορφής 
και μεγέθους και οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται προ-
βληματικές (ημερομηνία αναφοράς 31.12.2019) και δεν 
τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκα-
στική διαχείριση. Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται 
οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Σε περίπτωση 
που επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστη-
ριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή 
στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για 
λογαριασμό τρίτων, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει 
με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστη-
ριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι 
οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται στο πλαί-
σιο του παρόντος καθεστώτος».

Άρθρο τρίτο
Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά κατηγορία 

Ωφελούμενου/Τελικού Αποδέκτη αλλά και ανά Κατηγο-
ρία Οχημάτων, όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη ποσό-
στωσης, δύναται να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την 
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απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, εντός του ορίου της συνολικής δαπάνης του άρθρου 5 της παρούσας, χωρίς 
να απαιτείται τροποποίηση της παρούσας.

Ενδεχόμενες αναπροσαρμογές ανακοινώνονται μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας www.ypen.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://kinoumeilektrika.ypen.gr».

Άρθρο τέταρτο
1. Η περίπτωση στην παρ. 7.1 του άρθρου 7 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (νομικά πρόσωπα)» αντικαθίσταται από την περίπτωση 

«ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (επιχειρήσεις)».
Ο πίνακας του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

Λιανική Τιμή 
Προ Φόρων 
έως 30.000€

Λιανική Τιμή Προ Φόρων 
30.001€-50.000€

Προαιρετική 
Απόσυρση

«Έξυπνο» σημείο 
επαναφόρτισης 

Η/Ο

ΑμεΑ, Τρίτεκνοι/
Πολύτεκνοι 
(επιπλέον)

ΦΥΣΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ- ΙΧ

20%, έως 
6.000€ 15%, έως 6.000€ 1.000 € 500 € 1.000 €

Αμιγώς 
Ηλεκτρικά 
Οχήματα

Υβριδικά ηλεκτρικά 
οχήματα εξωτερικής 
φόρτισης εκπομπών 

έως 50γρ/χλμ

Απόσυρση
ΑμεΑ, Τρίτεκνοι/ 

Πολύτεκνοι 
(επιπλέον)

ΕΔΧ ΤΑΞΙ 25%, 
έως10.500€ 15%, έως 8.000€

Περιλαμβάνει 
υποχρεωτική 

Απόσυρση
1.000 €

Αμιγώς 
Ηλεκτρικά 
Οχήματα

Υβριδικά ηλεκτρικά 
οχήματα van εξωτερικής 

φόρτισης εκπομπών 
έως 50γρ/χλμ

Προαιρετική 
Απόσυρση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 15%, έως 
5.500€ 15%, έως 4.000 1.000 €

Οικολογικό 
bonus Προαιρετική Απόσυρση

ΑμεΑ, 
Τρίτεκνοι/ 

Πολύτεκνοι 
(επιπλέον μόνο 

για φυσικά 
πρόσωπα)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΔΙΚΥΚΛΑ, 
ΤΡΙΚΥΚΛΑ 
(Φυσικά

πρόσωπα και   
επιχειρήσεις)

20%, έως 
800€ 400 € 500 €

Οικολογικό 
bonus Προαιρετική Απόσυρση ΑμεΑ, 

Πολύτεκνοι
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΠΟΔΗΛΑΤΑ 

(φυσικά
πρόσωπα)

40%, έως 
800€ - 500 €

Άρθρο πέμπτο
Όπου αναφέρεται «νομικά πρόσωπα», εφεξής νοείται «επιχειρήσεις».

Άρθρο έκτο
Το άρθρο 12.3 τροποποιείται ως εξής:
«Απόκτηση οχήματος από Επιχειρήσεις - Κατηγορία Γ’:
Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση μπορεί να υποβάλλει αίτημα στην διαδικτυακή πύλη 

για την αγορά έως και τριών (3) οχημάτων ανά ΑΦΜ, όπως αναλύεται ανωτέρω, το οποίο θα συνοδεύεται από την 
επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση δε που η επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα σε 
νησιωτικό δήμο, μπορεί να υποβάλλει αίτημα στην διαδικτυακή πύλη για την αγορά έως και έξι (6) οχημάτων ανά 
ΑΦΜ, το οποίο θα συνοδεύεται από την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών.
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Για την απόκτηση οχήματος από εταιρίες ασκούσες 
επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικής μορφής 
(Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέθους, ισχύ-
ουν όσα αναγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 12, κα-
θώς σωρευτικά και τα εξής:

-Ο ωφελούμενος προσκομίζει πιστοποιητικό νόμιμης 
εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ.

-Ο ωφελούμενος υποχρεούται να υποβάλλει συμπλη-
ρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης ενισχύσεων 
(DeMinimis). Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβολής πε-
ριγράφονται στο Παράρτημα Ι και πρότυπο της Υπεύθυ-
νης Δήλωσης Σώρευσης Ενισχύσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Ειδικά, για ατομικές επιχειρήσεις, αντί πιστοποιητι-
κού νόμιμης εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ., απαιτεί-
ται η προσκόμιση γενικού πιστοποιητικού στο Γ.Ε.ΜΗ. 
(εμπορικές επιχειρήσεις) ή δήλωση έναρξης εργασιών 
στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση.».

Άρθρο έβδομο
Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης
16.1 Αίτημα Καταβολής της ενίσχυσης
1. Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης, εφόσον έχει 

ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του 
εγκεκριμένου αιτήματος, δύναται να αιτηθεί την κατα-
βολή της αναλογούσας δημόσιας ενίσχυσης.

2. Η διαδικασία υποβολής του αιτήματος γίνεται μέσα 
από την διαδικτυακή πύλη και ολοκληρώνεται με την 
επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως 
αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

3. Αιτήματα τα οποία έχουν ελλιπή ή εσφαλμένα δικαι-
ολογητικά δεν θα γίνονται αποδεκτά και ο ωφελούμενος/
τελικός αποδέκτης θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος για την διόρθωση τους εντός επτά (7) ημερο-
λογιακών ημερών μετά την λήψη του μηνύματος.

4. Σε περίπτωση που η παραπάνω ημερομηνία παρέλ-
θει άπρακτη, η δημόσια ενίσχυση δεν καταβάλλεται και 
το αίτημα απορρίπτεται αυτόματα, χωρίς την δυνατό-
τητα υποβολής νέου.

5. Μετά την υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης και 
καταβολής της δημόσιας ενίσχυσης και εφόσον ελεγχθεί 
η πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών του 
Παραρτήματος ΙΙ, η αναλογούσα δημόσια ενίσχυση πι-
στώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει 
ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης.

6. Ειδικά για την περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων 
συγκυριότητας σε όχημα υπό απόσυρση, θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων με την συ-
μπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Εκχώρησης του Παραρ-
τήματος Ι, με την οποία θα δηλώνει ο κάθε συνιδιοκτή-
της/συγκύριος την συναίνεση του για να καθίσταται ο 
ένας εξ αυτών εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και θα εκχω-
ρεί ρητά και ανεπιφύλακτα την απαίτηση του στο έτερο 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην Υπεύθυνη Δήλωση 
Συναίνεσης/Εκχώρησης θα αναγράφονται τα στοιχεία 
του εξουσιοδοτούντος και ρητά το ονοματεπώνυμο, 
το ΑΦΜ του και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού 
(ΙΒΑΝ) του εξουσιοδοτούμενου, στον οποίο εκχωρείται 
η απαίτηση.

16.2 Καταβολή της ενίσχυσης/Πίστωση λογαριασμού 
ωφελουμένου

1. Για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, όπως 
αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος 
φορέας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η 
παραπάνω καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού 
λογαριασμού του ωφελούμενου. Από το πληροφοριακό 
σύστημα του προγράμματος εξάγεται σε ηλεκτρονική 
μορφή αναλυτική κατάσταση ωφελουμένων, η οποία 
περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπε-
ζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, 
στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός,το ποσό της καταβο-
λής και το ΑΦΜ τους.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης 
είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συ-
στήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. 
Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., και στη Διεύθυνση Οι-
κονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας συγκεντρωτική κατάσταση ωφελουμένων 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και 
τον αριθμό των ωφελουμένων, το συνολικό ποσό της 
καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα 
ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης 
εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση της 
Επιτελικής Δομής.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συ-
νολικού ποσού αυτής.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση απο-
στέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογα-
ριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει 
αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέω-
ση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 
«Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρω-
μών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του 
Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 
1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση 
της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με 
α) το συνολικό ποσό προς τους ωφελούμενους και β) με 
το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος 
προς τρίτους σύμφωνα με την 109/12-03-2019 πράξη 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (π.χ. ΔΙΑΣ ΑΕ). 
Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη 
του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαρια-
σμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία παρέχεται 
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται 
ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 
698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές 
προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαι-
ούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και 
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
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5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν 
στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 
0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό 
πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσο-
δα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές 
η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και το ΠΣ της Επιτελικής Δομής προκειμένου 
να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν 
στην επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή της ενίσχυσης η ειδική εντολή 
πληρωμής της παραγράφου 4 επέχει θέση απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφι-
στικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικο-
νομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά 
πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλο-
γοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους 
υπαιτιότητα.

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρη-
ματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού 
εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 16.2.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελ-

λάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της 
Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

16.3. Ανακτήσεις ενισχύσεων και συμψηφισμός πλη-
ρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέ-
πονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που 
δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλ-
λονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων, αναζητείται 
εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου 
από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις 
του ΚΕΔΕ.».

Άρθρο όγδοο
Όπου στα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα Πα-

ραρτήματα, αναφέρεται «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ - Νομικά Πρόσω-
πα», νοείται «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ - Επιχειρήσεις».

Άρθρο ένατο
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ» αντι-

καθίσταται ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟ-

ΒΟΛΗΣ
1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)
α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρί-

ου ή διπλώματος οδήγησης εν ισχύ ή άλλο ισοδύναμο 
πιστοποιητικό,

β. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην 
περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 
01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας 
τρέχοντος έτους,

γ. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και 
σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί,

δ. Επίσημη προσφορά για το σημείο επαναφόρτισης 
και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέ-
ρονται στην προκήρυξη της Δράσης,

ε. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας/συγκυριότητας Υπεύ-
θυνη Δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, 
με την οποία δηλώνουν την συναίνεσή τους για να κα-
θίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 
και εκχωρούν την απαίτησή τους στον συγκύριο (ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ),

στ. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας, όπως 
έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(μόνον για Άτομα με Αναπηρία),σχετικά με τον χαρακτη-
ρισμό των ατόμων ως ΑμεΑ ή ισοδύναμη γνωμάτευση,

ζ. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης και Πι-
στοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους ωφε-
λούμενους που εντάσσονται στην κατηγορία των τρι-
τέκνων/πολυτέκνων,

η. Έντυπο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.
gsis.gr, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος 
έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθω-
τής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επι-
δότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης). 
Σε περίπτωση μονοκατοικίας ή σε περίπτωση που η 
θέση στάθμευσης δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδι-
οκτησία αλλά παρακολούθημα και δηλώνεται στο Ε9 ως 
βοηθητικός χώρος, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη 
Δήλωση του ωφελούμενου ότι ο βοηθητικός χώρος που 
δηλώνεται στο Ε9 ή στο μισθωτήριο συμβόλαιο αποτελεί 
θέση στάθμευσης.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΑΞΙ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)
α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρί-

ου ή διπλώματος οδήγησης εν ισχύ ή άλλο ισοδύναμο 
πιστοποιητικό,

β. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης,
γ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος προ-

γενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τε-
λών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους,

δ. Άδεια ΤΑΞΙ σε ισχύ,
ε. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και 

σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί,
στ. Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύ-

σεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Η Υπεύθυνη Δήλωση θα περι-
λαμβάνει το σύνολο των ενισχύσεων De Minimis που 
έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία, σε επίπεδο ενιαίας 
επιχείρησης, καθώς και τυχόν άλλων ενισχύσεων που 
έχει λάβει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν επιτρέπεται 
βάσει του θεσμικού πλαισίου η λήψη ενίσχυσης και από 
άλλη πηγή για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες,

ζ. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας/συγκυριότητας, Υπεύ-
θυνη Δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, 
με την οποία δηλώνουν την συναίνεσή τους για να κα-
θίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 
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και εκχωρούν την απαίτησή τους στον συγκύριο. (ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ),

η. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας, όπως 
έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(μόνον για Άτομα με Αναπηρία), σχετικά με τον χαρακτη-
ρισμό των ατόμων ως ΑμεΑ ή ισοδύναμη γνωμάτευση,

θ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους 
τελικούς αποδέκτες που εντάσσονται στην κατηγορία 
των τριτέκνων/πολυτέκνων.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ Γ)

α. Σύσταση εταιρίας από Γ.Ε.ΜΗ. ή Γενικό Πιστοποιη-
τικό από Γ.Ε.ΜΗ.,

β. Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από Γ.Ε.ΜΗ. 
(στην περίπτωση ατομικής εμπορικής επιχείρησης προ-
σκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.),

γ. Δήλωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ,
δ. Έντυπο Ε3 ή Ν της τελευταίας φορολογικής χρήσης,
ε. Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας από 

gsis.gr,
στ. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη υποβολής 

αίτησης πτώχευσης,
ζ. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχεί-

ριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική 
διαχείριση,

η. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή 
και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα/τα που θα 
επιλεγεί/ούν,

θ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην 
περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 

01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας 
τρέχοντος έτους,

ι. Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), θεωρημένη με το γνήσιο της υπογρα-
φής. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα περιλαμβάνει το σύνολο 
των ενισχύσεων De Minimis που έχει λάβει κατά την τε-
λευταία τριετία, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, καθώς 
και τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει για τις ίδιες 
επιλέξιμες δαπάνες, αν επιτρέπεται βάσει του θεσμικού 
πλαισίου η λήψη ενίσχυσης και από άλλη πηγή για τις 
ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Άρθρο δέκατο
Η ισχύς των διατάξεων της απόφασης αυτής αρχίζει 

από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2020-11-07T15:35:07+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




