
 

 

 

Η εταιρία μας 
Η Διαχειριστική Καινοτόμων Επενδύσεων (ΔίΚΕ) ειδικεύεται από το 2010 στον τομέα των 

καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων. Οι ταχείς ρυθμοί της εξέλιξης των μορφών του 
επιχειρείν παγκοσμίως, επιτάσσουν και τις Ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε νέα 
δεδομένα του τρόπου λειτουργίας τους. 

 
Η μεγάλη ποικιλία στις απαιτήσεις των πελατών μας και η αντιμετώπιση μεγάλου εύρους 

προκλήσεων, επέφερε μεγάλη τεχνογνωσία στον τομέα των δικτύων και των Επαγγελματικών 

Δικτυακών Εφαρμογών. 
 

1. Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης D-LMS.dike.gr 

 
Σύστημα που διανέμει και διαχειρίζεται όλες τις μαθησιακές ανάγκες. Είναι αναγκαίο στο 

σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι η διαχείριση αναφέρεται περισσότερο στην πληροφορία που 
συντελεί στη μάθηση και όχι σε αυτήν καθεαυτή τη μάθηση. Καθιστά διαθέσιμα τα μαθήματα, 
κάνει εγγραφές σπουδαστών και προχωρά στην επιβεβαίωση αυτών των εγγραφών, ελέγχει την 
καταλληλότητα των σπουδαστών, δημιουργεί υπενθυμίσεις για το πρόγραμμα μαθημάτων, 
καταγράφει την ολοκλήρωση των μαθημάτων, δημιουργεί τεστ, ανακοινώνει την ολοκλήρωση 
του μαθήματος στο διδάσκοντα και ακολούθως ενημερώνει και το σπουδαστή. Παράγει αναφορές 
για τον αριθμό των σπουδαστών που έχουν εγγραφεί σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, ή 
συγκεντρώνει τη βαθμολογία απόδοσης των σπουδαστών σε συγκεκριμένα μαθήματα. 

 

2. Ποια τα  βασικά Πλεονεκτήματα D-LMS, έναντί άλλων συστημάτων 

 
 Ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Το D-LMS ΔΕΝ καθίσταται πλεονάζον ή περιττό εξαιτίας 

της επερχόμενης τεχνολογίας που περιλαμβάνεται στις νεότερες εκδόσεις του. 
 Προβλήματα προσαρμογής. Οι διαφορετικές ανάγκες των διαφόρων οργανισμών που θα 

υιοθετήσουν ένα τέτοιο σύστημα ΔΕΝ δημιουργεί προβλήματα προσαρμογής στις ανάγκες 
αυτές. Το σύστημα επιδέχεται αλλαγές και προσαρμογή σύμφωνα με τις ανάγκες σας.  

 Παρέχουμε δωρεάν εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση του συστήματος. Για να 
καταλάβουν και να εκμεταλλευτούν το μέγιστο των δυνατοτήτων του προγράμματος 

 Δεν χρειάζεται εγκατάσταση. 
 Μόλις αγοράσετε την άδεια, θα έχετε πρόσβαση στις ενημερώσεις για πάντα. Χωρίς 

επιπλέον Χρεωση. 
 
 
 



 

3. D-LMS.dike.gr 

Διαχείριση σχολείου στα χέρια σας. Κάντε την εργασία σας ευκολότερη και ταχύτερη με τον ψηφιακό αυτοματισμό. Πείτε αντίο στη γραφική 
εργασία και μείνετε συνδεδεμένοι, ακόμη και σε δύσκολους καιρούς  Τα Ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του του D-LMS.dike.gr είναι: 

 

 



 

 
 
 
 
 



 

4. Ποια τα πλεονεκτήματα του D-LMS.dike.gr 

 

Επτά τύπους χρήστη 
Ασφάλεια δεδομένων 

χρησιμοποιώντας 
δικαιώματα 

Προσαρμόσιμο σύστημα Εύχρηστο 

Επτά τύποι λογαριασμών 
απεριόριστων χρηστών 
μπορούν να συνεργαστούν 
σε μία πλατφόρμα. Κάνει τη 
συντήρηση του σχολείου 
ευκολότερη και 
ακριβέστερη μέσω των 
ομάδων χρηστών 
SuperAdmin, Admin, 
Teacher, Student, Parent, 
Accountant, Library. 

Εξασφαλίζει την ασφάλεια 
δεδομένων σε κάθε πίνακα 
χρηστών. Η άδεια 
πρόσβασης σε όλα τα 
δεδομένα χρήστη μπορεί 
να ελεγχθεί από τον πίνακα 
Super Admin και Admin. Σε 
περίπτωση παραβίασης 
μεταξύ του προσωπικού ή 
άλλων, μπορούν να 
ληφθούν άμεσα μέτρα για 
την αποφυγή διαρροής 
πληροφοριών. 

Ολόκληρο το σύστημα 
μπορεί να προσαρμοστεί 
ανάλογα με τις ανάγκες του 
χρήστη. Η γλώσσα 
συστήματος μπορεί επίσης 
να προσαρμοστεί. Επίσης, 
ο πηγαίος κώδικας 
ολόκληρου του συστήματος 
είναι ανοιχτός, ώστε κάθε 
σχολείο να μπορεί να το 
προσαρμόσει ανάλογα, αν 
χρειαστεί. 

Πολύ άνετη και εύκολη 
διεπαφή που μπορεί να 
αρχίσει να χρησιμοποιεί ο 
καθένας μέσα σε λίγα λεπτά 
από την πρώτη σύνδεσή του 
στο σύστημα. Ο ενημερωτικός 
πίνακας εργαλείων και τα 
πλήκτρα ρητής πλοήγησης 
είναι αρκετά για να 
περιπλανηθείτε και να 
χειριστείτε όλες τις 
δυνατότητες ολόκληρου του 
συστήματος. 

Εισαγωγή Μαθητών Διαχείριση Δασκάλων 
Online Συλλογή 

Εισπράξεων 
Παρακολούθηση από Γονείς  

Το σύστημα εισαγωγής 
Μαθητών προσφέρει 
απεριόριστο αριθμό 
καταχωρίσεων δεδομένων 
μαθητών που περιλαμβάνει 
μαζική εισαγωγή δεδομένων. 
Υπάρχει επίσης ένα σύστημα 
αποστολής αρχείων excel που 
καθιστά την καταχώριση 
δεδομένων των μαθητών μια 
λεπτή δουλειά. Όλες οι 
πληροφορίες των μαθητών 
μπορούν να επεξεργαστούν ή 
να διαγραφούν κατ απαίτηση.. 

Απεριόριστος αριθμός 
πληροφοριών 
εκπαιδευτικού, μπορεί να 
προστεθεί και να 
ενημερωθεί ανά πάσα 
στιγμή. Οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να 
παρακολουθηθούν, να 
παρακολουθήσουν το 
πρόγραμμα σπουδών, τη 
ρουτίνα, τις εξετάσεις, να 
κάνουν, να βαθμολογήσουν 
κ.λπ. 

Η διαχείρηση του σχολείου 
μπορεί να δημιουργήσει 
τιμολόγιο με χρεώσεις και 
να το μοιραστεί με μαθητές 
και γονείς. Τόσο οι μαθητές 
όσο και οι γονείς μπορούν 
να ελέγξουν την κατάσταση 
των αμοιβών τους και 
μπορούν να 
πραγματοποιήσουν 
διαδικτυακές πληρωμές σε 
απλήρωτα τέλη μέσω 
ψηφιακών πλατφορμών. 

Οι γονείς μπορούν να 
παρακολουθούν τη ρουτίνα 
της τάξης των παιδιών τους, το 
πρόγραμμα σπουδών, τα 
σημάδια, το βαθμό, το 
αποτέλεσμα, το σχόλιο του 
δασκάλου κ.λπ. Κατ’ επιλογή 
θα είναι διαθέσιμα τα δεδομένα 
των μαθητών τους οποίους 
μπορεί επίσης να ελέγχει ο 
γονέας. Οι γονείς μπορούν 
επίσης να ελέγξουν πληρωμές 
& Χρεώσεις  

Έκδοση Αποτελεσμάτων 
ΣΜΕΔ Σύστημα Μαζικής 
Εισαγωγής Δεδομένων 

Κοινή χρήση ειδήσεων και 
ειδοποιήσεων 

Εκτυπώσιμη Συμμετοχών και 
Τιμολόγιων  

Τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων μπορούν να 
κοινοποιηθούν ευρέως. Η 
διαχείριση των 
βαθμολογιών, των βαθμών, 
των σχολίων και της 
προώθησης των μαθητών 
στην ανώτερη τάξη μπορεί 
να γίνει από τον 
διαχειριστή. 

Η καταχώριση δεδομένων 
καθίσταται αποτελεσματική 
στο χρόνο μέσω ενός 
ΣΜΔΕ που διευκολύνει 
απεριόριστο αριθμό 
πληροφοριών προσθήκης 

με ένα μόνο κλικ. Η ΕΔ 
μαθητή, η δημιουργία 
διαφορετικής δομής 
αμοιβών γίνεται ευκολότερη 
για αυτήν την εγκατάσταση. 

Οποιαδήποτε σημαντικά 
νέα ή ειδοποίηση μπορούν 
να κοινοποιηθούν από τη 
σχολική αρχή σχετικά με το 
σύστημα, το οποίο θα 
ενημερωθεί σε πραγματικό 
χρόνο και θα είναι 
διαθέσιμο σε όλους τους 
πίνακες ελέγχου των 
χρηστών. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
επίσημης ανάγκης, οι 
καταστάσεις συμμετοχής και τα 
τιμολόγια αξιών μπορούν να 
εκτυπωθούν ανά πάσα στιγμή. 
Οι σχολικές δραστηριότητες 
γίνονται πιο πρακτικές και 
καλά οργανωμένες μέσω των 
πολυάριθμων υπηρεσιών του 
συστήματος. 

Διαχείριση βιβλιοθήκης Προώθηση τάξης Διαχείριση δαπανών 
Παραγωγή ρουτίνας & 

αναλυτικών προγρ/μάτων  

Πληροφορίες απεριόριστου 
αριθμού βιβλίων μπορούν 
να προστεθούν, να 
αναβαθμιστούν μέσω αυτής 
της διαδικασίας. Επίσης, το 
βιβλίο και η επιστροφή του 
βιβλίου από τον μαθητή 
περιλαμβάνονται στο 
σύστημα. 

Μετά την ολοκλήρωση του 
τελικού τεστ, η κατάσταση 
αποτελεσμάτων του μαθητή 
για την προώθηση της 
τάξης μπορεί να 
ενημερωθεί αναλόγως. 

Ο διαχειριστής μπορεί να 
χρεώσει έξοδα και 
διαφορετικών σκοπών, 
εκτός της διδασκαλίας. Τα 
πρόσφατα σχολικά έξοδα 
μπορούν επίσης να 
μοιραστούν με το σχολικό 
προσωπικό στον πίνακα 
ελέγχου. 

Η ρουτίνα της τάξης και το 
πρόγραμμα σπουδών 
μπορούν να δημιουργηθούν 
και να αλλάξουν από το 
σχολείο. Οι μαθητές μπορούν 
να παρακολουθούν τη ρουτίνα 
και μπορούν επίσης να 
κατεβάσουν το πρόγραμμα 
σπουδών για τις μελλοντικές 
τους ανάγκες. 



 

5. Πρόσθετα Εργαλεία 
 

5.1 Online Μάθημα 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Περιγραφή 
 
Παρέχει στους καθηγητές του σχολείου σας τη 
δημιουργία ακαδημαϊκών μαθημάτων στο διαδίκτυο. 
Χρησιμοποιώντας αυτό το πρόσθετο μέσα στο LMS-
DiKE.gr του σχολείου σας, οι εκπαιδευτικοί 
τοποθετούν το υλικό των μαθημάτων τους ψηφιακά 
και οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά 
από το σπίτι και να συνεχίσουν να μελετούν ανά πάσα 
στιγμή. 

 
Πως Λειτουργεί 
 Συνδεθείτε στο LMS-DiKE.gr ως καθηγητής 
 Δημιουργήστε ένα μάθημα για μια συγκεκριμένη 

τάξη και θέμα 
 Στη συνέχεια, δημιουργήστε ενότητα και 

μαθήματα για αυτό το μάθημα 
 Τώρα ένας μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει 

τα μαθήματα που δημιουργούνται από 
εκπαιδευτικούς για την τάξη του από τον 
λογαριασμό του 

 Ο μαθητής μπορεί να συνεχίσει να μαθαίνει από 
τα μαθήματα οποιαδήποτε στιγμή από το σπίτι 

 Η πρόοδος του μαθήματος εμφανίζεται σε 
ποσοστό

 

 



 

5.2 Online Τάξη μέσω Zoom 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Περιγραφή 
 
Παρέχει τη δυνατότητα στους καθηγητές του σχολείου 
σας να κάνουν online live τάξη με μαθητές σχολείου 
χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ζωντανής ροής ζουμ. 
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν μαθήματα 
ZOOM Live και να τα ξεκινήσουν από το εσωτερικό του 
LMS-DiKE.gr και οι μαθητές μπορούν επίσης να 
συμμετάσχουν στη live τάξη στο εσωτερικό του  
LMS-DiKE.gr στο προβλεπόμενο πρόγραμμα. 
 
Όριο Μαθητών 
 
Το όριο μαθητών την Live τάξη είναι έως 100. 
Μπορείτε να ξεκινήσετε με το δωρεάν πακέτο του 
ΖΟΟΜ. Ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών της τάξης 
σας, μπορείτε να επιλέξετε υψηλότερα πακέτα από 
εδώ: https://zoom.us/pricing  
 
Ασφάλεια 
Είναι εξαιρετικά ασφαλές. Δεν είναι δυνατή η 
πρόσβαση στο Username και το Password της 
σύσκεψης Zoom από οποιονδήποτε τρίτο. Μόνο οι 
μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στη live τάξη με 
τους εκπαιδευτικούς. 

 

 

https://zoom.us/pricing


 

5.3 Αποστολέας Εξετάσεων/Αποτελεσμάτων
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Περιγραφή 
 
Παρέχει λειτουργία αποστολής των εξετάσεων σε 
μαθητή και γονέα του σχολείου σας. Ενώ διαχειρίζεστε 
το σχολείο σας με το LMS-DiKE.gr, αυτό το πρόσθετο 
θα σας δώσει την ευκαιρία να στείλετε αναφορά 
βαθμολογικών εξετάσεων ως email σε μαθητές και 
γονείς. 

 
Πως Λειτουργεί 
 Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις> Ρυθμίσεις Smtp" για 

να διαμορφώσετε τις εξερχόμενες ρυθμίσεις 
email 

 Τώρα μεταβείτε στη σελίδα "Εξέταση> Αποστολή 
βαθμολογιών εξέτασης" 

 Από την αριστερή πλευρά, επιλέξτε την εξέταση, 
την τάξη, την ενότητα και τον τύπο χρήστη για να 
στείλετε βαθμολογίες 

 Υποβάλετε το κουμπί "Αποστολή μαρκαρίσματος" 
και η αναφορά των εξετάσεων θα σταλεί σε 
αυτούς τους επιλεγμένους χρήστες.

 
 
 
 
5.4 Κέντρο αποστολής SMS 
 

  
 

Περιγραφή 
 
Παρέχει λειτουργία αποστολής sms σε μαθητή, γονέα, 
δάσκαλο του σχολείου σας. Αυτό το πρόσθετο θα σας 
δώσει την ευκαιρία να στείλετε σημαντικά μηνύματα ή 
σχολικές ειδοποιήσεις σε καθηγητές, μαθητές και 
γονείς. 
 
Πως Λειτουργεί 
 Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις> Ρυθμίσεις Smtp" για 

να διαμορφώσετε τις εξερχόμενες ρυθμίσεις 
email 

 Τώρα μεταβείτε στη σελίδα "Εξέταση> Αποστολή 
βαθμολογιών εξέτασης" 

 Από την αριστερή πλευρά, επιλέξτε την εξέταση, 
την τάξη, την ενότητα και τον τύπο χρήστη για να 
στείλετε βαθμολογίες 

 Υποβάλετε το κουμπί "Αποστολή μαρκαρίσματος" 
και η αναφορά των εξετάσεων θα σταλεί σε 
αυτούς τους επιλεγμένους χρήστες.

 
  



 

5.5 Βιομετρικό Παρουσιολόγιο Μαθητή 
 
 

 
 

 

Περιγραφή 
 
Παίρνει την παρουσία το μαθητή από τη συσκευή 
ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων του 
σχολείου σας. Αυτό το πρόσθετο θα σας δώσει την 
ευκαιρία να παρακολουθήσετε τη παρουσία του 
μαθητή χρησιμοποιώντας μηχάνημα ανάγνωσης 
δακτυλικών αποτυπωμάτων και να δείξετε την 
αναφορά παρακολούθησης μέσα στην εφαρμογή. 
 
Πως Λειτουργεί 
 Εγγραφή μαθητή στο μηχάνημα 

παρακολούθησης δακτυλικών αποτυπωμάτων 
 Πάρτε την παρουσία δακτυλικών 

αποτυπωμάτων μαθητή 
 Εξαγωγή δεδομένων συμμετοχής από τη 

συσκευή και συγχρονισμός με το Biometric 
addon στο LMS-DiKE.gr 

 Η τελική αναφορά παρουσίας εμφανίζεται στη 
σελίδα παρακολούθησης

 

 
 
 
 



 

5.6 Ταυτότητα Μαθητή 
 
 

 

 
Περιγραφή 
 
Παρέχει στο διαχειριστή του σχολείου την 
εκτύπωση της ταυτότητας μαθητή. Θα σας δώσει 
την ευκαιρία να εκτυπώσετε την ταυτότητα κάθε 
μαθητή του σχολείου σας. 
 
Πως Λειτουργεί 

 Μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης μαθητή 
και επιλέξτε μια τάξη και ενότητα. 

 Από το μενού επιλογών ενός συγκεκριμένου 
μαθητή, κάντε κλικ στο "Δημιουργία κάρτας 
ταυτότητας" 

 Τώρα προεπισκόπηση και εκτύπωση της 
ταυτότητας στον εκτυπωτή σας ή 
αποθήκευση ως pdf για εκτύπωση αργότερα 

 Συνδέστε την τυπωμένη κάρτα ταυτότητας 
με κατάλληλο πλαστικό κάλυμμα 

 Διανείμετε τις ταυτότητες στους μαθητές 
του σχολείου σας για την αναγνώρισή τους 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

5.7 Απόφοιτοι του Σχολείου 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Περιγραφή 
 
Αυτό το εργαλείο διαχειρίζεται προηγούμενες βάσεις 
δεδομένων μαθητών και εκδηλώσεις αποφοίτων του 
σχολείου σας. Η εγκατάσταση αυτού του πρόσθετου θα 
σας δώσει πρόσβαση σε όλους τους μαθητές που 
έχουν περάσει. Δημιουργήστε κατάλογο παλαιότερων 
μαθητών, αναζητήστε τους ανά πάσα στιγμή για 
σημαντικό σκοπό, δημιουργήστε συλλογή 
φωτογραφιών εκδηλώσεων και δημοσιεύσεων στον 
ιστότοπο του σχολείου. 
 
Πως Λειτουργεί 
 Μεταβείτε στην ενότητα "Απόφοιτοι> Διαχείριση 

αποφοίτων" 
 Διαχειριστείτε τους παλιούς μαθητές σας εδώ και 

μπορείτε να τους αναζητήσετε μέσω του email, 
του τηλεφώνου, του επαγγέλματός σας, 
περνώντας χρόνο. 

 Δημιουργία και διαχείριση εκδηλώσεων 
αποφοίτων από το "Alumni> Events" 

 Δημιουργία και διαχείριση συλλογής αποφοίτων 
από το "Alumni> Gallery" 

 Εκδηλώσεις και γκαλερί θα εμφανίζονται στον 
ιστότοπο του frontend 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Αξίες Βασικών Υπηρεσιών 
 

Υπηρεσίες D-LMS.dike.gr Αξίες 

Βασικό Πρόγραμμα (δεν ξανα-πληρώνετε ανανεώσεις)  1.100 €/ άπαξ 
5.1 Online Μάθημα 150 € / άπαξ 
5.2 Online Τάξη μέσω Zoom 170 € / άπαξ 
5.3 Αποστολέας Εξετάσεων/Αποτελεσμάτων 150 € / άπαξ 
5.4 Κέντρο αποστολής SMS 110 € / άπαξ 
5.5 Βιομετρικό Παρουσιολόγιο Μαθητή 220 € / άπαξ 
5.6 Ταυτότητα Μαθητή 130 € / άπαξ 
5.7 Απόφοιτοι του Σχολείου 110 € / άπαξ 

Αρχική Παραμετροποίηση (προαιρετικά) 150 € / άπαξ 
Hosting Ετήσιο 120 € / ετήσια 

 
 

7. Πακέτα Υπηρεσίας Υποστήριξης 

Δωρεάν σε όλα τα πακέτα D-LMS οι παρακάτω Υπηρεσίες Υποστήριξης 
 Οδηγίες Λειτουργίας μέσω πρόσβασης της Γνωσιακής Βάσης. 
 Πρόσβαση το Forum της κοινότητας χρηστών του LMS.dike.gr 
 Επικοινωνία “Υπόθεσης Ticket” μέσω email. 
 Απεριόριστα ΜΒ αποθηκευτικού χώρου για τα δεδομένα σας (μόνο σε μορφές 

αρχείων εγγράφων, πινάκων, συμπιεσμένων εικόνων). 

 

Υπηρεσίες Υποστήριξης Κατά Απάιτηση Πακέτο Α Πακέτο Β 

Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση  
/ Team viewer 

Προέκειψε πρόβλημα που δυσκολεύεστε 
να το λύσετε από την Γνωσιακή Βαση ή η 
επαφή μέσω email δεν σας ταιριάζει? Η 
τηλεφωνική εξυπηρέτηση είναι η λύση 

40€ / ωρα.  
μισή ώρα 
ελάχιστη 
χρέωση 

5 Ώρες =  
30€ / ώρα 

10 Ώρες = 
 25€ / 
ώρα 

Κατοίκον 
Εξυπηρέτηση 

1) Δεν είστε σίγουροι πως το LMS 
μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε 
τους επιχειρηματικούς σας στόχους; ή  
2) Δεν σας εξυπηρετεί η επικοινωνία 
μέσω email ή τηλέφωνο και θέλετε 
συνενόηση κατ ειδίαν? 

60€ / ώρα.  
μισή ώρα 
ελάχιστη 
χρέωση 

4 Ώρες =  
55€ / ώρα 

8 Ώρες = 
45€ / ώρα 

Υποστήριξη 
προγραμματισμού 

κλειδιού API 

Συνδέστε Insightly σε οποιαδήποτε 
εφαρμογή ή σύστημα με τη βοήθεια των 
σχεδίων υποστήριξης για 
προγραμματιστές. 

Κατά περίπτωση 

 
 

 
 



 

 

8. Διευκρινήσεις 
 
- Πληρωμή: Η καταβολή των υπηρεσιών γίνεται πάντα προκαταβολικά στο 100% της αξίας αυτών. 
- Δωρεάν Παροχές: 

Η «Δωρεάν Εκπαίδευση Χειρισμού» των συστημάτων, γίνεται τηλεφωνικά ή και μέσω team viewer 
επικοινωνίας. 
Η «Δωρεάν Τεχνική Υποστήριξη» των συστημάτων, γίνεται τηλεφωνικά ή και μέσω team viewer 
επικοινωνίας. 

-  Οι Αξίες των υπηρεσιών είναι χωρίς ΦΠΑ. 
- Ο Παρών Τιμοκάλογος ακυρώνει κάθε 

προηγούμενο. Έχει ημερομηνία έκδοσης 
05/12/2020. 

 - Από τις παραπάνω αξίες εξαιρούνται οι 
αξίες των: Α) αιτήσεων τροποποίησης και τις 
αποστολής συμπληρωματικών εγγράφων. 

 
 

 

 

 
 
 

 


