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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων.
Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής
των επιχειρήσεων στο ως άνω Μητρώο.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β/οικ.69088/
4971/15 (Β΄2498) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας.

3

Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία
«ZEUS LINES MANAGEMENT S.A.» που εδρεύει
στη Λιβερία.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 6000/2/264-β΄
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και Παιδείας
και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3222/Β’/03-08-2020.

5

Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπ’ αρ.
35/20.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού
Αθλητισμού Ρόδου (ΔΟΠΑΡ) που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3242/Β’/04.08.2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 85490
(1)
Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων.
Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής
των επιχειρήσεων στο ως άνω Μητρώο.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 47 παρ. 1 του ν. 4712/2020 «Διυπη-

Αρ. Φύλλου 3668

ρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση
θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα,
την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 146).
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως διορθώθηκε (Α΄ 126) και ισχύει.
ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123) και ιδίως του άρθρου 1
αυτού.
στ) της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 (Β΄ 2901) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών».
ζ) της υπ’ αριθμ. 48/01.08.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (B΄ 3100).
η) της υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 339/18.07.2019 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
2. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
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3. Την ιδιαίτερης σημασίας για το ελληνικό κράτος,
επίσημη καταγραφή των νεοφυών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην επικράτειά του.
4. Τη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ’ αρ. 82266/31.07.2020 απόσπασμα πρακτικών
της 18ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της 30ης Ιουλίου 2020 ως προς τα χαρακτηριστικά του
υπό σύσταση Μητρώου, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο, τη διαδικασία υποβολής και
αξιολόγησης αιτημάτων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του ειδικού μητρώου είναι:
1. η χαρτογράφηση, παρακολούθηση, στατιστική και
ποιοτική ανάλυση του συγκεκριμένου πεδίου της επιχειρηματικότητας, και
2. η εν συνεχεία αξιοποίησή του για την εφαρμογή
πολιτικών που στόχο έχουν την παροχή κινήτρων και
διευκολύνσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή/και ομάδες
νεοφυών επιχειρήσεων.
Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (εφεξής
Μητρώο) συνίσταται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και τηρείται με ευθύνη της.
Άρθρο 2
Διάρκεια Μητρώου
Η ισχύς του Μητρώου εκτείνεται επ’ αόριστον.
Άρθρο 3
Δικαίωμα εγγραφής
Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ή
αντίστοιχες μορφές σε άλλα κράτη με παρουσία στην
Ελλάδα. Εξαιρούνται μονοπρόσωπες ΙΚΕ και μονοπρόσωπες ΕΠΕ.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις Εγγραφής
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να
εγγραφούν στο ως άνω Εθνικό Μητρώο απαιτείται να
πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:
1. Να αποτελούν νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος, με έδρα στην ελληνική επικράτεια,
ή να διατηρούν θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα
στην Ελλάδα εφ’ όσον η έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή
(ήτοι διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ).
2. Να μην έχουν υπερβεί τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας από τη σύστασή τους κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο.
3. Να απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους
σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία
διαχειριστική χρήση όπως καταγράφεται στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
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νωνικών Υποθέσεων (ήτοι για υποβολές του 2020, οι ΕΜΕ
από 1/1/2019 - 31/12/2019 κ.ο.κ.). Στην περίπτωση που η
επιχείρηση δεν έχει συμπληρώσει διαχειριστική χρήση,
υποβάλλει μισθοδοτικές καταστάσεις υπογεγραμμένες
από τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου ή από εξωτερικό λογιστή, ο οποίος υποχρεούται να έχει σχετική άδεια από
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
4. Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών να μην υπερβαίνει τα
50 εκατ. ευρώ όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.
Άρθρο 5
Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων, κριτήρια
αξιολόγησης και διαδικασία αξιολόγησης για την
εγγραφή στο Μητρώο
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο της παρούσης, οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής μέσω της σχετικής διαδικτυακής
εφαρμογής του Υπουργείου (www.elevategreece.gov.gr),
αναρτώντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
Παράρτημα Ι της παρούσης και εφ’ όσον πληρούν τις
σχετικές προϋποθέσεις εγγραφής .
Αναλυτικά:
1. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και
Καινοτομίας της ΓΓΕΤ είναι αρμόδια για:
• Τη συλλογή αιτήσεων και δικαιολογητικών στοιχείων
από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την αξιολόγηση
προς υπαγωγή στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων,
• Τον έλεγχο επιλεξιμότητας φακέλου των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4
της παρούσης,
• Την τήρηση και επικαιροποίηση των στοιχείων του
Μητρώου,
• Την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων
σε ετήσια βάση,
• Την εποπτεία και τον επιτόπιο έλεγχο, δειγματοληπτικά ή καθολικά, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η εφαρμογή των
κριτηρίων υπαγωγής στο Μητρώο θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Εποπτείας του
Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, η οποία συστήνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας
και Τεχνολογίας. Η ως άνω Επιτροπή θα στελεχώνεται
από εμπειρογνώμονες οι οποίοι επιλέγονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών/ΜΠΑ που τηρείται
στη Γ.Γ.Ε.Τ., είτε από επιστήμονες της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ΜΠΑ της
ΓΓΕΤ, στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι
ανάγκες των αξιολογούμενων αιτήσεων από τους εγγεγραμμένους στο ΜΠΑ. Tα μέλη της επιλέγονται με κριτήριο την επαγγελματική τους εμπειρία σε αξιολογήσεις
αντίστοιχων καινοτόμων επιχειρήσεων και διαθέτουν
βαθιά κατανόηση και αξιόπιστη εκτίμηση ως προς τη
δυνητική εξέλιξη των προς υπαγωγή επιχειρήσεων.
3. Αντικείμενο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Εποπτείας του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων
είναι ο έλεγχος και η εξακρίβωση ότι η επιχείρηση πληροί
τα ακόλουθα δύο βασικά κριτήρια αξιολόγησης:
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Α. Καινοτομία (Innovation):
Για τους όρους της παρούσης, ο όρος «Καινοτομία»
προσδιορίζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. Να υπάρχει τεχνολογική καινοτομία στο προϊόν/
υπηρεσία ή/και να υπάρχει ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο σε πρόσφατη (νέα) τεχνολογία.
2. Να υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός ανταγωνιστών αντιστοίχων νεοφυών ή πολύ λίγες μεγάλες
επιχειρήσεις του τομέα. Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα, ο όρος «ανταγωνιστές» αφορά σε επιχειρήσεις που
προτείνουν λύσεις με παρόμοια πλεονεκτήματα και όχι
γενικά όσους απευθύνονται στην ίδια αγορά.
3. Καινοτόμες χαρακτηρίζονται και οι επιχειρήσεις
που η κύρια δραστηριότητά τους είναι ερευνητική με
σκοπό την παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας με προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης («επιχειρήσεις έντασης
γνώσης»).
Β. Προοπτικές Ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των
πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά (Scalability):
1. Αξιολογείται εάν το επιχειρηματικό μοντέλο ή/και
η τεχνολογία επιτρέπουν την ταχεία κλιμάκωση του
μεγέθους των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά. Το
κύριο προϊόν/υπηρεσία της εταιρίας πρέπει να είναι τυποποιημένο, (ή τυποποιήσιμο), και να μη συνίσταται σε
παροχή συμβουλευτικών/μελετητικών υπηρεσιών, ούτε
να αφορά σε κατασκευή κατά παραγγελία.
2. Για την περίπτωση «επιχειρήσεων έντασης γνώσης»,
(τεχνοβλαστών), το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να
βασίζεται στην πώληση ή εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας εν γένει.
Γ. Στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων μπορούν να εγγραφούν (άμεσα) επιχειρήσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις εγγραφής του άρθρου 4 μέσω διαδικασίας fast track, ήτοι άνευ αξιολόγησης, καθώς κρίνεται
ότι πληρούν και τα δύο κριτήρια ένταξης του άρθρου 5
παρ. 3 στις κάτωθι περιπτώσεις:
1. επιχειρήσεις στην εταιρική σύνθεση των οποίων
συμμετέχουν Εταιρείες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων
από Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί θεσμικοί επενδυτές,
Τραπεζικοί Οργανισμοί. Το παρόν άρθρο δεν αφορά σε
τραπεζικά ή άλλα δάνεια και επενδύσεις από εισφορές
Επενδυτικών Αγγέλων - “Angel Investors”.
2. τεχνοβλαστοί (Spin-Off ) Ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.
3. επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση σε
Προγράμματα του Horizon 2020 (SME Instrument Φάση
Ι ή/και Φάση ΙΙ), έγκριση για «Seal of Excellence») και στα
διάδοχα προγράμματα αυτών στο Horizon Europe.
4. επιχειρήσεις που κατέχουν κατοχυρωμένο και ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο European Patent Office
και στο US Patent Office (σωρευτικά).
4. Για τις ως άνω περιπτώσεις η εγγραφή στο Μητρώο
διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ύστερα από θετική εισήγηση της
Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας (ΔΥΔΕΚ).
• Τα αιτήματα θα αξιολογούνται ανάλογα με τη ροή
τους και οι αποφάσεις ένταξης στο Μητρώο θα εκδίδονται σταδιακά.
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• Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής στο
Μητρώο, η επιχείρηση ενημερώνεται ηλεκτρονικά και
διατηρεί τη δυνατότητα να υποβάλλει εκ νέου αίτηση
σε επόμενο κύκλο ηλεκτρονικής υποβολής, η οποία θα
ανακοινώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης.
5. Πληροφοριακό υλικό για τη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής προς τους ενδιαφερόμενους αναρτάται στον επίσημο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων που αναφέρεται στο Εθνικό Μητρώο
Νεοφυών Επιχειρήσεων (www.elevategreece.gov.gr).
Οι Αιτήσεις και τα σχετικά αρχεία συμπληρώνονται και
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Η Υπηρεσία διατηρεί
το δικαίωμα να ζητήσει επικυρωμένα σχετικά δικαιολογητικά ή/και συμπληρωματικά στοιχεία.
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής
υποβολής ορίζεται στους παρακάτω τρεις κύκλους κατ’
έτος:
• 1ος Κύκλος: Έναρξη: 01/01 – Λήξη: 30/03
• 2ος Κύκλος: Έναρξη: 01/05 – Λήξη: 30/07
• 3ος Κύκλος: Έναρξη: 01/09 – Λήξη: 30/11
Ειδικά για το 2020 η ηλεκτρονική υποβολή θα είναι
διαθέσιμη μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Οι αιτούντες φέρουν την ευθύνη της πλήρους και
ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης
ένταξης στο Μητρώο. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, και τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών
πληροφοριών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση
της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Επιτρέπεται αίτηση ακύρωσης η οποία υποβάλλεται
ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους δικαιούχους μέσω
του helpdesk του Πληροφοριακού Συστήματος IMS
(https://registry.elevategreece.gov.gr).
Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των
ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα αίτησή τους και
παρέχει τη δυνατότητα της επανυποβολής νέας αίτησης
χρηματοδότησης.
Αιτήσεις συμμετοχής στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία
του Πληροφοριακού Συστήματος δεν είναι δυνατό να
αξιολογηθούν.
Η αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)
για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα
πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων
που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Μητρώο συνιστά
επίσης εξουσιοδότηση προς την ΓΓΕΤ, για την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των
ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:
• για τις ανάγκες υλοποίησης και παρακολούθησης του
Μητρώου (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά
την υποβολή, αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης
των υποχρεώσεων των Δικαιούχων),
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• για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών),
• για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της εν λόγω πρωτοβουλίας απογραφής και παρακολούθησης του Μητρώου.
Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.
Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα
αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
ειδικότερα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
που έχει δηλώσει στην Ηλεκτρονική Υποβολή προς τη
ΓΓΕΤ, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την
έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις των ενταγμένων επιχειρήσεων στο
Μητρώο και διαδικασία διαγραφής
1 Η υπαχθείσα επιχείρηση στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων πρέπει να πληροί τα υποχρεωτικά
κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια υπαγωγής της στο Μητρώο και θα αποτελεί αντικείμενο περιοδικών ελέγχων που θα πραγματοποιούνται
από την Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και
Καινοτομίας της ΓΓΕΤ.
2 Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η επιχείρηση, και
ενώ έχει εγγραφεί στο Μητρώο, δεν εξακολουθεί να
πληροί και τα δύο κριτήρια αξιολόγησης, και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (βλ. άρθρο 4 του παρόντος)
απεντάσσεται από το Μητρώο, κατόπιν εισήγησης της
Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ με απόφαση που θα εκδίδεται από το
Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.
Άρθρο 7
Οφέλη των νεοφυών επιχειρήσεων που
προκύπτουν από την ένταξή τους στο Μητρώο
1. Η εγγραφή μίας επιχείρησης στο Μητρώο την καθιστά δυνητικό δικαιούχο Κρατικών Ενισχύσεων. Για να
είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση, θα πρέπει να έχει ενταχθεί στο Μητρώο πριν δημοσιευτεί η πρόσκληση για
την συγκεκριμένη ενίσχυση. Προκειμένου να καταστεί
δικαιούχος θα αξιολογείται με βάση την Κοινοτική και
Εθνική Νομοθεσία, τους όρους και προϋποθέσεις της
σχετικής πρόσκλησης.
2. Η νεοφυής επιχείρηση εγγεγραμμένη στο ανωτέρω
Μητρώο, θα απολαμβάνει εθνικής και παγκόσμιας προβολής, δυνητικά ικανής να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, βραβεία και άλλες παροχές σε είδος.
Παράρτημα Ι:
Υποβολή δικαιολογητικών επιλεξιμότητας για την
εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
Για τον έλεγχο επιλεξιμότητας, κατά την διαδικασία υποβολής οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα Elevate Greece (www.elevategreece.gov.gr)
τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:
1. Πλήρως και ορθά συμπληρωμένη ηλεκτρονική
φόρμα ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startups) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
elevategreece.gov.gr και σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα
Αποδοχής Δημοσιοποίησης.
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2. Βεβαίωση έναρξης καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών (πρόσφατη εκτύπωση κατάστασης
ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω
της ιστοσελίδας gsis.gr, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών από την
υποβολή τους).
3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μετοχικής σύνθεσης βάσει
υποδείγματος.
4. Έντυπο Ε3 τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.
Επιχειρήσεις που εντάσσονται με τη διαδικασία fasttrack οφείλουν επιπλέον να συμπεριλάβουν:
5. σχετική βεβαίωση του Επενδυτή (Εταιρείες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων από Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί
θεσμικοί επενδυτές, Τραπεζικοί Οργανισμοί).
6. Βεβαίωση του ΑΕΙ ή του Ερευνητικού Κέντρου για
τον χαρακτηρισμό της ως Τεχνοβλαστό (Spin-Off ).
7. Σχετική βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι η επιχείρηση έχει επιτύχει χρηματοδότηση σε Προγράμματα του
HORIZON 2020 (SME Instrument Φάση Ι ή/και Φάση ΙΙ),
ή έγκριση για «Seal of Excellence») και στα διάδοχα προγράμματα αυτών στο HORIZON Europe.
8. Βεβαίωση για την ισχύ του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από EPO και USPTO.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2020
Οι Υφυπουργοί
Οικονομικών

Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Ι

Αριθμ. Α-87003/4007/19
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β/οικ.69088/
4971/15 (Β΄2498) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 και παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001
(Α΄ 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος
οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30)
«Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί
υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες
διατάξεις».
3. Την υπ’ αρ. 35653/1968/23.10.1987 (Β΄ 616) κοινή
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
και του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθιέρωση ζωνικού συστήματος κομίστρου
στις αστικές γραμμές των αστικών ΚΤΕΛ και του «ΡΟΔΑ».
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4. Την υπ’ αρ. 38790/1755/17.10.1988 (Β’ 766) υπουργική απόφαση «Καθορισμός επιβαρυμένου εισιτηρίου στις
αστικές γραμμές των Αστικών ΚΤΕΛ και του Ρ.Ο.Δ.Α. και
προμήθεια πρακτόρων κλπ. από πώληση εισιτηρίων»,
όπως ισχύει.
5. Tην υπό στοιχεία Β/οικ.69088/4971/15/12.11.2015
(Β΄ 2498) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.
της χώρας».
6. Το άρθρο 52 του ν. 4389/16 (Α’ 94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις».
7. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις».
8. Το άρθρο 2 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) : Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
όπως κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
10. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
11. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών.».
12. Την υπό στοιχεία ΔΝΣ α’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459
(Β’ 3058) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη».
13. Το υπ’ αρ. 87003/28-11-2019 αίτημα της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΣ)
για τον καθορισμό του επιβαρυμένου εισιτηρίου στις
αστικές γραμμές.
14. Την ανάγκη συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό
αριθμ. 80 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων
Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) «Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση των καθισμάτων επιβατικών οχημάτων μεγάλης χωρητικότητας και των ίδιων των οχημάτων
όσον αφορά την αντοχή των καθισμάτων και των αγκυρώσεών τους 2019/1724».
15. Την υπό στοιχεία Οικ. 543/03-07-2020 Εισηγητική
Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του ΥΠ.Υ.ΜΕ. σύμφωνα με την οποία το δημοσιονομικό
αποτέλεσμα της παρούσας απόφασης είναι ουδέτερο,
ήτοι δεν προκαλεί επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, δεν επιφέρει απώλεια ή αύξηση των δημοσίων
εσόδων και δεν επηρεάζει το εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ), αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Β/οικ.69088/
4971/15/12.11.2015 (Β΄2498) υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας», όπως ισχύει, ως
ακολούθως:
1. Καταργείται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 η φράση «Με απόφαση του οικείου Δημάρχου».
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2. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του
άρθρου 6 του κεφαλαίου Γ’ ως εξής:
«Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του συγκοινωνιακού φορέα επιτρέπεται, κατά την κρίση του οργάνου αυτού και κατά περίπτωση η χορήγηση
εισιτηρίων ή δελτίων ελεύθερης κυκλοφορίας σε ειδικές
κατηγορίες προσώπων για κοινωνικούς ή υπηρεσιακούς
λόγους».
3. Καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 6 του κεφαλαίου
Γ’ ενώ η παρ. 9 αναριθμείται σε 8.
4. Προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 6 του κεφαλαίου Γ΄, ως εξής:
«9. Τα αστικά ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ δύνανται, με απόφαση του Δ.Σ. αυτών, να καθιερώσουν επιβάρυνση των μεμονωμένων κανονικών και μειωμένων εισιτηρίων που εκδίδονται μέσα στα λεωφορεία σε ποσοστό
έως 80% επί της εκάστοτε ισχύουσας τιμής εισιτηρίου.».
5. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Δ’ ως εξής:
«1. Στις τιμές των εισιτηρίων που καθορίζονται στην
παρούσα επιβάλλεται επιπροσθέτως ο ισχύων κάθε
φορά ΦΠΑ, ενώ καμία άλλη προσαύξηση τιμών εισιτηρίων δεν επιτρέπεται δεδομένου ότι περιλαμβάνονται
σε αυτές όλες οι λοιπές κρατήσεις προς τρίτους από
οπουδήποτε και αν έχουν επιβληθεί, συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς του άρθρου 13 του ν. 2963/2001
(Α΄ 268) μη υπολογιζόμενων των εισπράξεων που προκύπτουν από τη σύναψη συμβάσεων οποιουδήποτε είδους
ή για τη μεταφορά μαθητών.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5312/51743/2020
(3)
Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία
«ZEUS LINES MANAGEMENT S.A.» που εδρεύει
στη Λιβερία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82).
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και ιδίως την
παρ. 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α΄ 142),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α΄ 40),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102),
η. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94),
θ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
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ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201),
ια. του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και
ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) «Τροποποίηση π.δ.
85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 98/2012 (Α΄ 160),
ιβ. του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής …»,
ιγ. του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ιδ. του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
ιε. της υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (Β΄ 3263)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/
04-05-2020 (Β΄ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, και των υπ’ αρ. 1246.3/5/94/1-121994 (Β΄ 919) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (Β΄ 919) κοινών
αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιστ. της υπ’ αρ. 2212.2-1/5312/83928/2019/20-11-2019
υπουργικής απόφασης (Β΄ 4489).
2. Το υπό στοιχεία ΔΚΕ 655/5312 - 74026/14-7-2020
έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα/Γενική Διεύθυνση
Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού/Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών), αποφασίζουμε:
1. Αποδεχόμεθα την, κατά εννέα (09) ημέρες εκπρόθεσμα κατατεθείσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού/Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών), Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης που προβλέπεται στην παρ. 1
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του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2212.2-1/5312/83928/2019/
20-11-2019 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦEK 4489/Β/09-12-2019), με θέμα
«Εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «ZEUS LINES MANAGEMENT S.A.»
που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ».
2. Η υπ’ αρ. 2212.2-1/5312/83928/2019/20-11-2019
υπουργική απόφαση (Β΄ 4489) θεωρείται ότι δεν έχει
παύσει να ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να υφίσταται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην υπ’ αρ. 6000/2/264-β΄ απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας
και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 3222/03-08-2020 (τεύχος Β΄), στη σελίδα 32859 στη
Β΄ στήλη, στο σημείο 2.α. διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Ποσοστό 9,5%»
στο ορθό: «Ποσοστό 9,51%».
(Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη)
Ι

(5)
Στην περίληψη της 35/20.05.2020 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού
Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (ΔΟΠΑΡ) (αρ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 30522/20.07.2020), που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3242/τ. Β΄/04.08.2020, διορθώνεται όπου αναφέρεται το επώνυμο
από το εσφαλμένο: «Χρυσαυγή»
στο ορθό: «Χαραυγή» .
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02036680209200008*

