
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ. 1601/188/ 
22.01.2001 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας «Καθορισμός των ει-
δικωτέρων αρμοδιοτήτων Τμημάτων Γραφείων της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας» (Β’  105) και της υπό 
στοιχεία Φ. 1601/805/22.04.2019 όμοιας απόφασης 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Ειδικό Γραμματέα 
και στους Προϊσταμένους των Γραφείων και Τμημά-
των της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (Β’ 1645).

2 Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Εξατομικευ-
μένες Κυτταρικές & Γονιδιακές Θεραπείες δίπλα 
στον Έλληνα Ασθενή (POCare Model)» του επεν-
δυτικού φορέα με την επωνυμία «THERACELL 
LABORATORIES ΙΚΕ» στις διαδικασίες των Στρατη-
γικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019 (Α’ 66).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Φ.1617/2887 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ. 1601/188/ 

22.01.2001 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της 

Προεδρίας της Δημοκρατίας «Καθορισμός των 

ειδικωτέρων αρμοδιοτήτων Τμημάτων Γραφεί-

ων της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (Β’ 105) και 

της υπό στοιχεία Φ. 1601/805/22.04.2019 όμοι-

ας απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 

Ειδικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των 

Γραφείων και Τμημάτων της Προεδρίας της Δη-

μοκρατίας» (Β’ 1645).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 351/1991 «Τροποποίηση, 

συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των 
διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και 
λειτουργία των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρα-
τίας» (Α’ 121) και συγκεκριμένα των άρθρων 2, 3, όπως 
ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 1 και 
2 του π.δ. 97/2021 (Α’ 234), 5Α, που προστέθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4320/2015 (Α’ 29), όπως 

ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 13 του 
άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) και της περ. α’ της 
παρ. 1 του άρθρου 20.

2. Την ανάγκη προσαρμογής των ειδικότερων αρμο-
διοτήτων των Γραφείων Οικονομικών και Διοικητικών 
Υποθέσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στις μετα-
βολές της νομοθεσίας που επήλθαν με τον ν. 4270/2014 
(Α’ 143), το π.δ. 25/2019 (Α’ 41) και το π.δ. 97/2021.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση αρμοδιοτήτων
Γραφείου Διοικητικών Υποθέσεων

1. Στην περ. α’ της παρ. 2 της υπό στοιχεία Φ. 1601/188/ 
22.01.2001 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Προ-
εδρίας της Δημοκρατίας η υποπερ. (5) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«(5) Η τήρηση μητρώου δωρεών που έχουν πραγμα-
τοποιηθεί προς την Προεδρία της Δημοκρατίας.».

2. Στην παρ.  2 της υπ’  αρ. Φ. 1601/188/22.01.2001 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας προστίθεται περ. (δ) ως εξής:

«(δ) Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών ανήκουν:
(1) Η μέριμνα για την καλή λειτουργία του κεντρικού 

υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού, έτοιμου λογι-
σμικού, εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων, της 
ιστοσελίδας και των υποδομών του κέντρου δεδομένων 
της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

(2) Η εγκατάσταση, παραμετροποίηση και μέριμνα για 
την καλή λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής (υλι-
κού και λογισμικού) και των επικοινωνιών, καθώς και η 
υποστήριξη των χρηστών.

(3) Η λήψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας για 
την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και η 
διαχείριση περιστατικών ασφαλείας.».

Άρθρο 2
Τροποποίηση αρμοδιοτήτων
Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων

Η παρ. 3 της υπό στοιχεία Φ. 1601/188/22.01.2001 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας αντικαθίσταται ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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«3. Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων
(α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Πληρωμών.
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Προϋπολογισμού και 

Πληρωμών ανήκουν:
(1) Η κατάρτιση και παρακολούθηση του Τακτικού 

Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) της Προεδρίας 
της Δημοκρατίας.

(2) Η τήρηση αρχείου φύλαξης των προϋπολογισμών, 
δαπανών και όλων των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων.

(3) Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρο-
νικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των 
εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και 
προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαρια-
σμών των δικαιούχων και απόδοση των διενεργούμενων 
κρατήσεων υπέρ τρίτων στους δικαιούχους.

(4) Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η 
απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά τα-
μεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται 
στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστι-
κών οφειλών.

(5) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με 
τα ανωτέρω.

(β) Τμήμα Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολής 
Πληρωμής Δαπανών.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Ελέγχου, Εκκαθάρι-
σης και Έκδοσης Εντολής Πληρωμής Δαπανών ανήκουν:

(1) Η κατάρτιση των σχεδίων αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων από 
τον διατάκτη και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων 
δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(2) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των 
δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά 
στοιχεία που συνοδεύουν κάθε δαπάνη.

(3) Η εκκαθάριση και ενταλματοποίηση όλων των 
δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών απο-
δοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού 
της Προεδρίας της Δημοκρατίας και των οδοιπορικών 
εξόδων του.

(4) Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του τακτικού 
προϋπολογισμού της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

(5) Η έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπλη-
ρωμής και η τακτοποίηση αυτών.

(6) Η τήρηση του Μητρώου του πάσης φύσεως προ-
σωπικού της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

(7) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.
(8) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με 

τα ανωτέρω.
(γ) Τμήμα Προμηθειών.
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Προμηθειών ανή-

κουν:
(1) Ο προγραμματισμός και η διεκπεραίωση των πά-

σης φύσεως αιτημάτων περί προμηθειών και υπηρεσιών 
της Προεδρίας της Δημοκρατίας, καθώς και η σύναψη 
των αποφάσεων και συμβάσεων όπου απαιτείται, για 

την υποστήριξη της ομαλής παραγωγικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της.

(2) Η έρευνα αγοράς και η συλλογή προσφορών για τις 
αιτούμενες προμήθειες και υπηρεσίες, σε συνεργασία με 
τις κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονά-
δες και σύμφωνα με τις προτεινόμενες προδιαγραφές.

(3) Η συγκέντρωση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών πληρωμής, που αφορούν σε δαπάνες 
υπηρεσιών και προμηθειών της Προεδρίας της Δημο-
κρατίας, η σύνταξη κατάστασης δαπάνης και η υποβο-
λή τους στο αρμόδιο Τμήμα Ελέγχου, Εκκαθάρισης και 
Έκδοσης Εντολής Πληρωμής Δαπανών.

(4) Η διαχείριση του συνόλου των αναλωσίμων και 
παγίων υλικών και η μέριμνα για την παραλαβή, απο-
θήκευση, διακίνηση και διάθεση αυτών, καθώς και η 
καταστροφή του προς εκκαθάριση υλικού.

(5) Η παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώ-
σεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της 
αποθήκης.

(6) Η δημιουργία, η τήρηση και η ενημέρωση του μη-
τρώου των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Προε-
δρίας της Δημοκρατίας.

(7) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας συναφούς με 
τα ανωτέρω.».

Άρθρο 3
Τροποποίηση απόφασης
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

Η περ. ε’ της παρ. 3 της υπό στοιχεία Φ. 1601/805/ 
22.04.2019 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Προ-
εδρίας της Δημοκρατίας καταργείται.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 68 (2)
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Εξατομικευ-

μένες Κυτταρικές & Γονιδιακές Θεραπείες δίπλα 

στον Έλληνα Ασθενή (POCare Model)» του επεν-

δυτικού φορέα με την επωνυμία «THERACELL 

LABORATORIES ΙΚΕ» στις διαδικασίες των Στρα-

τηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019 (Α’ 66). 

Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).
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2. Τις διατάξεις του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και δι-
αφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», όπως 
ισχύουν (Α’ 204).

3. Τις διατάξεις του ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξι-
ακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 66), όπως ισχύουν και ιδίως του 
άρθρου 15.

4. Την υπ’ αρ. 30/30.09.2019 Π.Υ.Σ. «Σύσταση, συγκρό-
τηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρα-
τηγικών Επενδύσεων» (Α’ 146), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 42/11.12.2019 Π.Υ.Σ. «Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. “Σύσταση, συγκρότηση και 
λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων”» (Α’ 199), την υπ’ αρ. 41/30.09.2020 Π.Υ.Σ. 
«Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. “Σύστα-
ση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επι-
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων”» (Α’ 195) και με την 
υπ’ αρ. 44/8.10.2021 Π.Υ.Σ. «Σύσταση, συγκρότηση και 
λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων  - Τροποποίηση της υπ’ αρ.41/30.9.2020 
Π.Υ.Σ. (Α’ 195)».

5. Την υπ’  αρ. 19/28.05.2020 Π.Υ.Σ. «Σύσταση, συ-
γκρότηση και λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων (Σ.Ε.Σ.Ε.), ως ομάδας εργασίας 
της περ. γ’ του παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4622/2019» 
(Α’ 109).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Την υπό στοιχεία Υ45/5.8.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β’ 3328).

11. Την υπ’ αρ. 8200/07-05-2021 αίτηση του επενδυτι-
κού φορέα με την επωνυμία «THERACELL LABORATORIES 
IKE» η οποία επικαιροποιήθηκε την 12-07-2021, και συ-
μπληρώθηκε με ελλείποντα στοιχεία την 05-08-2021, την 
16-08-2021 καθώς και την 07-10-2021, για την ένταξη του 
επενδυτικού σχεδίου «Εξατομικευμένες Κυτταρικές & Γο-
νιδιακές Θεραπείες δίπλα στον Έλληνα Ασθενή (POCare 
Model)» στις διαδικασίες των «Στρατηγικών Επενδύσε-
ων» του ν. 4608/2019 καθώς και τα συνημμένα σε αυτές 
στοιχεία του φακέλου της επενδυτικής πρότασης.

12. Τη γνωμοδότηση της εταιρείας με την επωνυμία «Ελ-
ληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε.» προς την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επεν-
δύσεων, επί της αιτήσεως ένταξης του επενδυτικού σχεδί-
ου «Εξατομικευμένες Κυτταρικές & Γονιδιακές Θεραπείες 
δίπλα στον Έλληνα Ασθενή (POCare Model)» του επενδυ-
τικού φορέα με την επωνυμία «THERACELL LABORATORIES 
IKE» στις διαδικασίες των «Στρατηγικών Επενδύσεων» του 
ν. 4608/2019, σύμφωνα με την από 22.10.2021 (ΑΠΣ 383) 
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

13. Τη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατη-
γικών Επενδύσεων, όπως αποτυπώνεται στο υπ’  αρ. 
125905/19.11.2021 Πρακτικό της από 10.11.2021 8ης 
Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων.

14. Την Εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε.Σ.Ε., Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προς την Δ.Ε.Σ.Ε. επί 
της άνω αίτησης.

15. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «Εξατομι-
κευμένες Κυτταρικές & Γονιδιακές Θεραπείες δίπλα στον 
Έλληνα Ασθενή (POCare Model)» του επενδυτικού φο-
ρέα με την επωνυμία «THERACELL LABORATORIES ΙΚΕ» 
ως Στρατηγικής Επένδυσης κατά την έννοια του ν. 4608/ 
2019, την ένταξή του στην κατηγορία «Στρατηγικές Επεν-
δύσεις 2» της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/
2019 και την απόδοση των κινήτρων των άρθρων 12 
και 14 του ν. 4608/2019, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στη γνωμοδότηση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων 
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» προς τη Διυπουργική Επι-
τροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως αυτή ενεκρίθη 
από το Διοικητικό Συμβούλιο την 22.10.2021 (ΑΠΣ 383).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Τα Μέλη

 Αναπληρωτής Υπουργός
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Υπουργός Επικρατείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ   
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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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