
Υπόδειγμα ΥΔ για την καταχώρηση αίτησης στο  
Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” 

 
Περίπτωση: ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Το υπόδειγμα αυτό αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα. Έχετε επιλέξει δηλαδή την 
επιλογή “in Greece” στο πεδίο “Registered Head Offices (Έδρα)” στην φόρμα υποβολής στο 
registry.elevategreece.gov.gr 
 
Οδηγίες: 

• Συμπληρώστε τα πεδία με τις πληροφορίες που αντιστοιχούν στην επιχείρησή σας και 
αντιγράψτε το συμπληρωμένο κείμενο στο σχετικό πεδίο της υπεύθυνης δήλωσης 

• Επικυρώστε την ΥΔ (on-line στο gov.gr ή σε ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα) 
• Αναρτήστε το επικυρωμένο αντίγραφο στην φόρμα υποβολής στο registry.elevategreece.gov.gr 

 
Στοιχεία του αποδέκτη του εγγράφου/Προς: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
 
Πεδία Εγγράφου/Kείμενο (Υπεύθυνης Δήλωσης): 
 
Α. Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με επωνυμία ....., διακριτικό τίτλο ..... , ΑΦΜ ..... και 
αριθμό ΓΕΜΗ ..... 
 
Β. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων: 

1. Δεν έχουν παρέλθει οκτώ (8) συμπληρωμένα έτη λειτουργίας από την ημερομηνία ίδρυσης της 
επιχείρησης (με βάση την έναρξη δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με πρόσφατη 
εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet / gsis.gr). 

2. Η επιχείρηση λειτουργεί με μία από τις αποδεκτές από τη δράση νομικές εταιρικές μορφές 
(επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές): 
• Ανώνυμη Εταιρία 
• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία 
• Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 

3. Η επιχείρηση έχει έδρα στην Ελλάδα: ... (Δ/ση, αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφέρεια) 
4. Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι μικρότερος 

από 50 εκ. ευρώ (για την τελευταία διαχειριστική χρήση). 
 

Γ. 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, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα 
περιεχομένου με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.  

Δ. Τα αναγραφόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση ένταξης καθώς και όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά 
που περιλαμβάνονται σε αυτήν είναι ακριβή και αληθή.  

Ε. Γίνεται αποδεκτός οποιοσδήποτε σχετικός έλεγχος για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές. 
 
ΣΤ. Γίνεται αποδεκτή η διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση ένταξης στο Εθνικό 
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS 
και από τα συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης π.χ. ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.ά. 



Ζ. Γίνεται αποδεκτό ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στην αίτηση ένταξης στο Εθνικό 
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι δυνατή η διαγραφή της επιχείρησης από το Μητρώο και η 
επιβολή κυρώσεων. 
 
Η. Αποδέχομαι ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί ορθά και πλήρως όλα τα 
υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του Πληροφορικού Συστήματος δεν αξιολογούνται. 
 
Θ. Αποδέχομαι ότι η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Μητρώο συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την 
ΓΓΕΤ, για την περαιτέρω επεξεργασία από την αρμόδια υπηρεσία, τυχόν προσωπικών δεδομένων, 
εταιρικών  δεδομένων και επιχειρηματικών απορρήτων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων 
δεδομένων, τα οποία και τηρούνται σε συμφωνία με τις νόμιμες αρχές επεξεργασίας. 
 
Ι. Είναι σε γνώση μου ότι, σε περίπτωση έγκρισης της εταιρείας που εκπροσωπώ,  προς εγγραφή στο 
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, οφείλω να δημοσιοποιήσω, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τα 
ελάχιστα απαιτητά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητά της όπως αυτά ορίζονται στην πλατφόρμα 
Elevate Greece. Η συμπλήρωση και ανάρτηση των ανωτέρω απαιτητών στοιχείων πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εντός 15 ημερών από την έγγραφή της, ειδάλλως η μη συμμόρφωσή της συνιστά λόγο 
διαγραφής. 


