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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και
δειγματοληπτικός έλεγχος του άρθρου 102 του
ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

2

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων, σύμφωνα με
τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

3

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «WG CHARTERING CO.»
που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 122577
(1)
Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.
και δειγματοληπτικός έλεγχος του άρθρου 102
του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 85-114 του ν. 4635/2019 «Επενδύω
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
β. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 113).
γ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
δ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 208).
ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
στ. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.

Αρ. Φύλλου 5160

2. Την ανάγκη δειγματοληπτικού ελέγχου επί των αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο.
3. Την υπ’ αρ. 121306/16.11.2020 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει της περ. (ε) της παρ. 5
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σύμφωνα με
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Τον καθορισμό των διαδικασιών που απαιτούνται για
την πραγματοποίηση αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίες
αποσκοπούν στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη
ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, καθώς και
τον καθορισμό του τρόπου διεξαγωγής του δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποιείται από τις αρμόδιες
Υ.Γ.Ε.ΜΗ., στο πλαίσιο της διασφάλισης της ορθότητας
και της πληρότητας των δηλώσεων, πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται και δημοσιεύονται αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
Άρθρο 1
Ορισμός και πεδίο εφαρμογής
Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης
1. Αυτοματοποιημένη ορίζεται η καταχώριση και δημοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. από τον ίδιο τον υπόχρεο χωρίς τη διαμεσολάβηση της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
2. Αυτοματοποιημένη καταχώριση δύνανται να πραγματοποιούν μόνο οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.,
όπως αυτοί ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 86
του ν. 4635/2019, υπό την προϋπόθεση ότι οι νόμιμοι
εκπρόσωποί τους έχουν ταυτοποιηθεί και έχουν λάβει
κωδικούς πρόσβασης στο Πληροφοριακό σύστημα του
Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται
στην παρ. 3 του άρθρου 89 του ανωτέρω νόμου.
3. Οι μη υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που επιθυμούν την καταχώριση δηλωτικής πράξης ή στοιχείου
στο Γ.Ε.ΜΗ. λόγω έννομου συμφέροντος, ακολουθούν
τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3.
4. Από την αυτοματοποιημένη καταχώριση ρητά εξαιρούνται οι πράξεις που αφορούν σε:
α. κάθε είδους μετασχηματισμό,
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β. λύση, διαγραφή και αναβίωση προσωπικής και κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ),
γ. τροποποίηση καταστατικού κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ).
5. Οι πράξεις της παρ. 4 καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατόπιν ελέγχου νομιμότητας που
πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.,
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
103 του ν. 4635/2019.
Άρθρο 2
Διαδικασία Αυτοματοποιημένης
Καταχώρισης και ευθύνη υπόχρεου
1. Η διαδικασία που ακολουθείται για την υποβολή
αυτοματοποιημένης καταχώρισης από τον υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, είναι η εξής:
i. πραγματοποιείται σύνδεση στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσω των
κωδικών πρόσβασης που έχουν χορηγηθεί στους υπόχρεους,
ii. επιλέγεται η κατάλληλη (αυτοματοποιημένη) αίτηση
καταχώρισης από το μενού των αιτήσεων,
iii. συμπληρώνονται τα απαραίτητα πεδία της ηλεκτρονικής (αυτοματοποιημένης) αίτησης καταχώρισης
(ημερομηνία, όργανο απόφασης, θέμα κ.ά.),
iv. «ανεβαίνουν» στο σύστημα οι σχετικές πράξεις που
απαιτούνται για να συνοδεύσουν την σχετική αίτηση
καταχώρισης,
v. πραγματοποιείται ηλεκτρονική πληρωμή του τέλους
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.,
vi. γίνεται «υποβολή» της σχετικής αίτησης και δημιουργείται αυτόματα ανακοίνωση καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ., στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία καταχώρισης, o Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (ΚΑΚ) και το θέμα.
Στο κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρεται επίσης ότι η
συγκεκριμένη καταχώριση έγινε αυτοματοποιημένα από
την υπόχρεο, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενό της.
2. Για κάθε αυτοματοποιημένη καταχώριση τηρούνται
υποχρεωτικά οι διατάξεις που άπτονται των κανόνων της
εμπορικής δημοσιότητας, όπως αυτοί προβλέπονται στο
ν. 4635/2019, σε συνδυασμό με την ειδικότερη εταιρική νομοθεσία που διέπει τον νομικό τύπο για τον οποίο
πραγματοποιήθηκε η σχετική καταχώριση. Σε αντίθετη
περίπτωση, ακολουθείται, κατά περίπτωση, η διαδικασία
που περιγράφεται στο άρθρο 6 και όπου προβλέπεται,
επιβάλλονται στους υπόχρεους καταχώρισης οι κυρώσεις του άρθρου 114 του ν. 4635/2019.
Άρθρο 3
Καταχώριση δηλωτικής πράξης
ή στοιχείου στο Γ.Ε.ΜΗ.
που δεν υποβάλλεται αυτοματοποιημένα
1. Τρίτος που έχει έννομο συμφέρον και επιθυμεί την
καταχώριση δήλωσης, πράξης ή στοιχείου στο Γ.Ε.ΜΗ.,
ακολουθεί την εξής διαδικασία:
α. υποβάλει στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. την αίτησή του
συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, καταβάλλοντας και το σχετικό τέλος καταχώρισης της εν
λόγω πράξης,
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β. η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον διαπιστώσει το έννομο
συμφέρον του αιτούντος και προβεί σε τυπικό έλεγχο
πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων της υποβαλλόμενης αίτησης, κάνει την σχετική καταχώριση στο Γ.ΕΜΗ.,
γ. στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η σχετική αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια του νόμου προς καταχώριση
απορρίπτεται αιτιολογημένα από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος αυτοματοποιημένης
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
1. Η αυτοματοποιημένη καταχώριση αφορά σε δηλωτικές πράξεις, οι οποίες απαιτούν δημοσιότητα στο
Γ.Ε.ΜΗ. και τα έννομα αποτελέσματά τους, εκκινούν από
την τέλεσή τους και όχι από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η τροποποίηση καταστατικού των προσωπικών εταιρειών, τα αποτελέσματα
της οποίας εκκινούν από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Σε περίπτωση διόρθωσης σφάλματος, σύμφωνα με
το άρθρο 6, πράξης που αφορά σε τροποποίηση καταστατικού προσωπικής εταιρείας ισχύουν τα άρθρα 93
και 94 του ν. 4635/2019, ήτοι τα έννομα αποτελέσματα
εκκινούν από την ημερομηνία διόρθωσης της καταχώρισης, εκτός αν η καταχώριση αφορά σε επουσιώδες
σφάλμα, οπότε η διόρθωση ή η διαγραφή αναφέρει την
αναδρομική ισχύ της. Επουσιώδη σφάλματα νοούνται
τυχόν ορθογραφικά λάθη, εκ παραδρομής εσφαλμένη
αναγραφή κάποιου στοιχείου στη συνημμένη δήλωση,
πράξη ή στοιχείο καθώς και άλλα ήσσονος σημασίας
λάθη που δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση το κύρος της πράξης. Στην περίπτωση όμως που τα στοιχεία
της ηλεκτρονικής καταχώρισης διαφοροποιούνται από
αυτά που αναφέρονται στη δήλωση, πράξη ή στοιχείο,
τότε υπερτερεί το σχετικό περιεχόμενο της ηλεκτρονικής
καταχώρισης. Σε αυτήν την περίπτωση εφόσον πραγματοποιηθεί διόρθωση σφάλματος η σχετική διόρθωση
δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα.
Άρθρο 5
Δειγματοληπτικός έλεγχος
αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
1. Οι αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούνται να διεξάγουν
δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα, και η πληρότητα των αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος πραγματοποιείται κάθε
εξάμηνο και συγκεκριμένα τον μήνα Μάιο και Νοέμβριο,
σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κάθε φορά, επί του αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Το δείγμα επιλέγεται αυτόματα με μέριμνα της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών
Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, σε συνεργασία με
την Διεύθυνση Εταιρειών της Γ.Γ.Ε.Π.Κ. και αποστέλλεται
σε κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ηλεκτρονικά. Η Διεύθυνση Εταιρειών
της Γ.Γ.Ε.Π.Κ. δύναται να ζητά:
α. την επιλογή δείγματος πέραν του ανωτέρω ποσοστού,
β. την επιλογή δείγματος σε καταχωρίσεις με συγκεκριμένο θέμα, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης
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με διατάξεις του ν. 4635/2019 που κρίνονται ιδιαίτερα
σημαντικές.
4. Σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή παραλείψεων
κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο, οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ακολουθούν τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6.
Άρθρο 6
Διόρθωση σφάλματος
αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
1. Κάθε αυτοματοποιημένη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
διέπεται από τις αρχές της πληρότητας και της ορθότητας και συνεπώς κάθε εσφαλμένη καταχώριση υπόκειται
υποχρεωτικά σε διόρθωση.
2. Η διόρθωση δύναται να πραγματοποιηθεί με τους
εξής τρόπους:
α. από τον ίδιο τον υπόχρεο, εφόσον η σχετική αίτηση
διόρθωσης είναι διαθέσιμη στην υπηρεσία εξωστρέφειας του Γ.Ε.ΜΗ.,
β. κατόπιν αιτήματος του υπόχρεου ή των καθολικών
διαδόχων στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος εκ παραδρομής καταχωρήσει αυτοματοποιημένα λανθασμένη πράξη, στοιχείο ή αρχείο στο Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ., τότε με αίτησή του
προς την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ζητά τη σχετική διόρθωση.
Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον διαπιστώσει το λάθος προβαίνει αμελλητί στη διόρθωση σφάλματος ή αν το κρίνει
σκόπιμο στη διαγραφή της καταχώρισης και επιβάλλει
στον υπόχρεο τις σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 114 του ν. 4635/2019.
γ. κατόπιν αιτήματος του έχοντος έννομο συμφέρον
ή άλλης δημόσιας Υπηρεσίας (Δικαστήρια, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ,
Ληξιαρχείο κ.ο.κ.).
Σε περίπτωση που υπάρξει αίτημα διόρθωσης από
τρίτους, τότε η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 108
του ν. 4635/2019, 6 και όπου προβλέπεται, επιβάλλονται
στους υπόχρεους καταχώρισης οι κυρώσεις του άρθρου
114 του ν. 4635/2019.
δ. αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Σε περίπτωση που εντοπιστεί οποιοδήποτε σφάλμα
από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., ακολουθείται η διαδικασία
του άρθρου 108 του ν. 4635/2019, σύμφωνα με την
οποία η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπάγγελτα στις κατάλληλες ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιήσει την
απαιτούμενη καταχώριση, διόρθωση ή διαγραφή από το
Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ., επιβάλλοντας ταυτόχρονα στον υπόχρεο
τις σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 114
του ν. 4635/2019. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για
τις παραλήψεις και τα λάθη που τυχόν διαπιστωθούν
κατά τη διεξαγωγή του δειγματοληπτικού ελέγχου του
άρθρου 5.
Άρθρο 7
Μεταβατική Διάταξη
1. Έως την υλοποίηση όλων των αιτήσεων που καταχωρίζονται αυτοματοποιημένα στο Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι
εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ακολουθούν την εξής διαδικασία:
α) εφόσον υπάρχει διαθέσιμη σχετική αίτηση καταχώρισης στην υπηρεσία εξωστρέφειας του Γ.Ε.ΜΗ., τότε:
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i. οι υπόχρεοι επιλέγουν την εν λόγω αίτηση καταβάλλοντας ταυτόχρονα το σχετικό τέλος καταχώρισης της
εν λόγω πράξης,
ii. η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αφού ολοκληρώσει τον τυπικό
έλεγχο (πληρότητας και ορθότητας) των στοιχείων της
υποβαλλόμενης αίτησης, πραγματοποιεί την σχετική
καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ..
β) εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική αίτηση καταχώρισης στην υπηρεσία εξωστρέφειας του Γ.Ε.ΜΗ., τότε:
i. οι υπόχρεοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. την αίτησή τους συνοδευόμενη από όλα
τα απαραίτητα έγγραφα, καταβάλλοντας και το σχετικό
τέλος καταχώρισης της εν λόγω πράξης,
ii. η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., με την παραλαβή της σχετικής
αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων,
πράξεων ή στοιχείων, προβαίνει σε τυπικό έλεγχο της
αίτησης (πληρότητας και ορθότητας) και πραγματοποιεί
την σχετική καταχώριση στο Γ.ΕΜΗ..
2. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η σχετική αίτηση των περιπτώσεων α και β δεν πληροί τα κριτήρια του
νόμου προς καταχώριση, απορρίπτεται αιτιολογημένα
από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Noεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. Α1ε/Γ.Π.οικ. 74017
(2)
Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων, σύμφωνα
με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»
(Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
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5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.73326/
16.11.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας, με βάση την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24
του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως
ισχύει.
6. Την ανάγκη αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας και συντονισμού των δράσεων
ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών του, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Υπουργείου Υγείας, του άρθρου 8 του π.δ. 121/2017,
όπως ισχύει, ορίζεται ως Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4727/2020
(Α΄ 184), με αποστολή τον συντονισμό όλων των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Υγείας
και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.
Άρθρο 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενσωματώνονται όλες οι αρμοδιότητες που
σχετίζονται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και γενικότερα
τον συντονισμό της υλοποίησης δράσεων ψηφιακής
διακυβέρνησης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 του
ν. 4727/2020.
Ειδικότερα, η Αυτοτελής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, πέραν των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 121/2017
όπως ισχύει, παρέχει τεχνική υποστήριξη για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του Υπουργείου και
την οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών του Υπουργείου
και μεριμνά ιδίως για την ορθολογική αξιοποίηση των
πληροφοριακών συστημάτων, την ψηφιοποίηση των
διοικητικών διαδικασιών, τη βελτίωση των σχέσεων κράτους - πολίτη, την υποστήριξη προς όλες τις υπηρεσίες
του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς για
την υλοποίηση της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4727/2020 και την υλοποίηση της Εθνικής Υποδομής
Γεωχωρικών Πληροφοριών (ν. 3882/2010, Α΄ 166), τον
σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ανάπτυξη
της πληροφορικής και των επικοινωνιών στον δημόσιο
τομέα.
Άρθρο 3
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Ο προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας ορί-
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ζεται Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων του άρθρου 8
του ν. 4727/2020 για το Υπουργείο Υγείας και ασκεί τις
προβλεπόμενες από το ως άνω άρθρο αρμοδιότητες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Noεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5409/7562/2020
(3)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «WG CHARTERING CO.»
που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.
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, όπως έχει τροποποιηθεί,
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), όπως έχει τροποποιηθεί,
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201),
ια. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141) και
ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012
“Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών” (Α΄ 141)» (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 98/2012 (Α΄ 160),
ιβ. του π.δ. 70/2015 «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...» (Α΄ 114),
ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει,
ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
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. 2212.2/25747/2020/4.5.2020
(Β΄ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής
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Πολιτικής, και των υπ’ αρ. 1246.3/5/94/1.12.1994 (Β΄ 919)
και 1246.3/6/94/1.12.1994 (Β΄ 919) κοινών αποφάσεων
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και
Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Το με κωδικό αριθμό 356726610950 1221 0013 e
Παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Την από 26 Οκτωβρίου 2020 αίτηση της εταιρείας
«WG CHARTERING CO.», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου
ή υποκαταστήματος της εταιρείας «WG CHARTERING
CO.» που εδρεύει στα ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή
της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως
ισχύει με το σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το
καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με
ναυλώσεις, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία ναυλώσεων
ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων με Ελληνική
ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και
τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες,
καθώς και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που
έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρακάτω εργασίες:
α. H σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού
με τις εργασίες αυτές.
β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρούνται
οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.
δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες της
Ελλάδος ή του Εξωτερικού.
3. Απαγορεύεται στο γραφείο ή υποκατάστημα που θα
εγκατασταθεί να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «WG CHARTERING CO.» που εδρεύει στα
ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ, είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες
από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.
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Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρου 4 του α.ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 όπως ισχύει, καθώς και των όρων της απόφασης αυτής.
2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα στην
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας).
β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Διεύθυνση του γραφείου ή υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το αντικείμενο
των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητος
και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ’ αυτό και το
ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο
μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.
Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) των ακολούθων εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς
και τα ποσά σε ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:
i) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατράπηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος,
ii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα,
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου
των 50.000 δολ. ΗΠΑ,
iii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.
Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα
παραστατικά.
γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς
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και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε
ημέρες από την μεταβολή που έγινε.
δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνωστοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κάθε
μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου
από της συντελέσεώς της.
ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το
Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεώς της
ή καταργήσεως του γραφείου ή υποκαταστήματος που
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφορά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που
απασχολείται στο γραφείο ή υποκατάστημα της παραπάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην
Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή παύει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ
εφόσον:
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α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει γραφείο ή
υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε τρεις
(3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση αυτή ή
δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επιστολή που
αναφέρεται στην παρ. (1) του άρθρου 2 της απόφασης
αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω
τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του
γραφείου ή υποκαταστήματός της που ιδρύεται με την
απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις
των εδαφίων 4, 5 και 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 27/1975, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 31 του ν. 4150/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 19 Noεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5160/22.11.2020

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.

*02051602211200008*

