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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 48793 (1)
Έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Β’ 

του ν. 4796/2021 «Ρυθμίσεις για τη Μεταφορά 

στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των 

Αρμοδιοτήτων για τα Εμπορικά Σήματα-Μεταφο-

ρά του Μητρώου και Αρχείου Σημάτων» .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4796/2021 «Απλούστευση του πλαισίου 

άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας 
Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη με-
ταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των 
αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις 
για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις» (Α’  63) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 48.

2. Του ν. 1733/1987 «Μεταφορά Τεχνολογίας, Εφευ-
ρέσεις, Τεχνολογική Καινοτομία και σύσταση Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας» (Α’171).

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 113).

4. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

6. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

7. Tου π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Tου π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

Β.
1. Την υπό στοιχεία ΔΣ/06/Α01/2022/14-04-2022 από-

φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βι-
ομηχανικής Ιδιοκτησίας, με την οποία διαπιστώνεται η 
ολοκλήρωση της μεταφοράς στον Οργανισμό Βιομη-
χανικής Ιδιοκτησίας του φυσικού (έγχαρτου) και ηλε-
κτρονικού μητρώου σημάτων, των πληροφοριακών και 
λοιπών αντίστοιχων συστημάτων που το υποστηρίζουν, 
του αρχείου σημάτων, καθώς και η αναγκαία και επαρκής 
στελέχωση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
με ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές.

2. Την υπ’ αρ. 47018/06-05-2022 εισήγηση του Ανα-
πληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαπίστωση ολοκλήρωσης μεταφοράς 
αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου, περί εμπορικών σημάτων, στον 
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Διαπιστώνεται η ολοκλήρωση της μεταφοράς στον 
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του φυσικού 
(έγχαρτου) και ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων, των 
πληροφοριακών και λοιπών αντίστοιχων συστημάτων 
που το υποστηρίζουν, του αρχείου σημάτων, καθώς και 
η αναγκαία και επαρκής στελέχωση του Οργανισμού 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με ανθρώπινο δυναμικό και 
υλικοτεχνικές υποδομές και τίθεται σε ισχύ το Κεφάλαιο 
Γ’ του Μέρους Β’ του ν. 4796/2021 (Α’ 63).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

   Ι 

 Αριθμ. 145561 (2)
Καθορισμός κομίστρου υπηρεσίας επιβατικών 

μεταφορών κατά παραγγελία που εκτελείται απο-

κλειστικά με ηλεκτρικά οχήματα στα όρια της νή-

σου Αστυπάλαιας 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4876/2021 «Ρυθμί-

σεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και 
άλλες επείγουσες διατάξεις.» (Α’ 251),

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και 
ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ’ και της παρ. 19 του άρθρου 107 
του νόμου αυτού,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», Α’ 98), σε συνδυασμό με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος), 

ζ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών Μεταφορών» (Α’ 151),

η) της υπ’ αρ. 317/22-09-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

2. Την εισήγηση για το καθορισμό του κομίστρου που 
υπέβαλε η εταιρεία Κ2 Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως Πάροχος Υπηρεσίας 
Επιβατικών Μεταφορών κατά Παραγγελία (ΠΥΕΜΠ) με 
την υπ’ αρ. 6/08.04.2022 επιστολή.

3. Την ανάγκη καθορισμού του κομίστρου μεταφο-
ράς επιβατών, των αποσκευών αυτών και ασυνόδευτων 
μικροδεμάτων με ηλεκτρικά οχήματα που εκτελούν το 
έργο του παρόχου της υπηρεσίας επιβατικών μεταφο-
ρών κατά παραγγελία, καθώς και του τρόπου είσπραξης 
και διάθεσης εισιτηρίων, καρτών πολλαπλών διαδρομών 
ή ορισμένης χρονικής διάρκειας.

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα ηλεκτρικά οχή-
ματα που εκτελούν το έργο του παρόχου της υπηρεσίας 
επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία (“transport on 
demand”) στα όρια της νήσου Αστυπάλαιας.

Άρθρο 2
Ζωνικό σύστημα κομίστρου

Καθιερώνεται ζωνικό σύστημα κομίστρου. Οι ζώνες 
του συστήματος αυτού ανακοινώνονται από τον Περι-
φερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Άρθρο 3
Καθορισμός κόμιστρου

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, το κόμιστρο που κατα-
βάλλουν οι επιβάτες των ηλεκτρικών οχημάτων του άρ-
θρου 1, καθορίζεται, ανάλογα από τον αριθμό των ζωνών 
του άρθρου 2 που καλύπτει η μετακίνησή τους, ως εξής:

Μετακίνηση σε μία ζώνη: 2,00 €
Μετακίνηση σε δύο ζώνες: 2,50 €
Μετακίνηση σε τρεις ζώνες: 3,00 €
Μετακίνηση σε τέσσερις ζώνες: 4,00 €
Μετακίνηση σε πέντε Ζώνες: 5,00 €
2. Μέχρι την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας 

της υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγε-
λία που προβλέπεται στο άρθρο 9, το κόμιστρο που 
καταβάλλουν οι επιβάτες στην δοκιμαστική λειτουργία 
της υπηρεσίας καθορίζεται σε 2,00 €, ανεξαρτήτως του 
αριθμού των ζωνών που καλύπτει η μετακίνησή τους.

Άρθρο 4
Κόμιστρο αποσκευών και μικροδεμάτων

1. Δεν καταβάλλεται κόμιστρο για τις αποσκευές των 
επιβατών.
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2. Το κόμιστρο για ασυνόδευτα μικροδέματα καθορί-
ζεται σε τριάντα (30) € ανά μικροδέμα.

Άρθρο 5
Τιμές καρτών πολλαπλών διαδρομών ή 
ορισμένης χρονικής διάρκειας

Οι τιμές των καρτών πολλαπλών διαδρομών ή ορισμέ-
νης χρονικής διάρκειας είναι οι εξής:

1. Ημερήσια κάρτα απεριόριστων διαδρομών: 10,00 €.
2. Κάρτα διάρκειας τριών (3) ημερών απεριόριστων 

διαδρομών: 25,00 €.
3. Κάρτα διάρκειας επτά (7) ημερών απεριόριστων 

διαδρομών: 50,00 €.
4. Κάρτα απεριόριστων διαδρομών μονίμων κατοίκων 

Αστυπάλαιας ανά ημερολογιακό έτος: 60,00 €.

Άρθρο 6
Επιβαρύνσεις κομίστρων

Στα κόμιστρα των άρθρων 3, 4 και 5 περιλαμβάνεται 
ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθώς και πάσης 
φύσεως λοιπές κρατήσεις προς τρίτους.

Άρθρο 7
Διάθεση εισιτηρίων και είσπραξη κομίστρου

Η διάθεση εισιτηρίων και καρτών πολλαπλών δια-
δρομών ή ορισμένης χρονικής διάρκειας, καθώς και η 
καταβολή των κομίστρων που προβλέπονται στα άρ-
θρα 3, 4 και 5 γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής 
εφαρμογής.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις του Παρόχου της Υπηρεσίας 
Μεταφορών κατά Παραγγελία

Ο Πάροχος της Υπηρεσίας Μεταφορών κατά Παραγγε-
λία (ΠΥΜΠ) υποχρεούται να ενημερώνει το επιβατικό κοι-
νό, κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο, για τη λειτουργία 
του συστήματος κομίστρου, τα όρια των ζωνών και τη λει-
τουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 7, μέσω 
της οποίας καταβάλλονται τα κόμιστρα που προβλέπονται 
στα άρθρα 3, 4 και 5 και εκδίδονται εισιτήρια και κάρτες 
πολλαπλών διαδρομών ή ορισμένης διάρκειας.

Άρθρο 9
Επιχειρησιακή λειτουργία της υπηρεσίας 
επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία

Η έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας της υπηρεσί-
ας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία ανακοινώ-
νεται από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 12 Μαΐου 2022

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02024161605220004*

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,
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