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1 Ανάκληση της άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), με τον δια-
κριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ» της εταιρίας «ΜΑ-
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ΄ αρ. 5116/
29-09-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 4576).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 128378 /Κ6 (1)
Ανάκληση της άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), με τον δια-

κριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ» της εταιρίας «ΜΑ-

ΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 16 του Συντάγματος, σύμ-

φωνα με την οποία «H παιδεία αποτελεί βασική αποστο-
λή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, 
επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανά-
πτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη 
διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες», 
την παρ. 8 του ιδίου άρθρου, σύμφωνα με την οποία «νό-
μος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης 
άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων 
που δεν ανήκουν στο Kράτος», καθώς και την παρ. 1 του 
άρθρου 22 του Συντάγματος, η οποία προβλέπει την 
υποχρεωτική μέριμνα του κράτους για τη δημιουργία 
συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών, υποχρέω-
ση η οποία ασφαλώς περιλαμβάνει και την υποχρέωση 

παροχής επαγγελματικής κατάρτισης εντός και εκτός 
του εκπαιδευτικού τυπικού συστήματος. Οι ανωτέρω 
διατάξεις, συνδυαστικά συνιστούν και επιβάλλουν το 
πλαίσιο της κεντρικής αρμοδιότητας του κράτους, στη 
λειτουργία τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών 
δομών κατάρτισης.

2. Τις διατάξεις:
α) Της περ. 5 της υποπαρ. Θ3 και των υποπερ. α) και 

β) της περ. 1 της υποπαρ. Θ4 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -Επεί-
γοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016» (Α΄ 222),

β) του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄193),

γ) του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),

δ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α΄ 119) και

στ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α΄ 123).

3. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/30.9.2019 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου 
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 
(ΥΟΔΔ 513).
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4. Την υπό στοιχεία 144026/ΙΑ/07-10-2013 (Β΄ 2592) 
άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ» .

5. Την υπ’ αρ. 35156/03-03-2015 (Β’ 457) απόφαση περί 
τροποποίησης της άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΠΑΣΤΕΡ», με την οποία εντάχθηκε η δομή επί της οδού 
Τσιμισκή 45, Τ.Κ 54622, στη Θεσσαλονίκη.

6. Την υπ’ αρ. 124224/27-07-2016 απόφαση του Τμή-
ματος Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων και Περιφε-
ρειακών Δομών Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Δια 
Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθη-
σης και Νέας Γενιάς με θέμα «Τροποποίηση προσαρτή-
ματος κτηριακής υποδομής στην άδεια του Ιδιωτικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό 
τίτλο ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ», με την οποία καταργήθηκε από την 
υπό στοιχεία 144026/ΙΑ/07-10-2013 άδεια, η δομή επί 
της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 116, Τ.Κ 54645, στη 
Θεσσαλονίκη.

7. Την υπό στοιχεία 217846/Κ1/20-12-2016 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Επικαιροποίηση άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο “Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΠΑΣΤΕΡ“» (Β΄ 4204), με δομές επί α) της Τσιμισκή 45 και
β) Εθνικής Αμύνης 9 και Τσιμισκή 131, Τ.Κ 54621, Θεσ-
σαλονίκη.

8. Την υπό στοιχεία 164505/Κ1/21-10-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «Μεταβίβαση άδειας 
Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με 
τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ» από το νομικό 
πρόσωπο «Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στο νομικό πρό-
σωπο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Β’ 4158), με την οποία μεταβιβάζεται η υπό 
στοιχεία 144026/ΙΑ/07-10-2013 (Β’ 2592) άδεια με δομές 
επί των οδών α) Εθνικής Αμύνης 9 και Τσιμισκή 131, 
Τ.Κ 54621, Θεσσαλονίκη, με πρόσβαση ΑμεΑ και β) Τσι-
μισκή 45, Τ.Κ. 56423, Θεσσαλονίκη, χωρίς πρόσβαση 
ΑμεΑ.

9. Το υπό στοιχεία 118652/22-09-2021/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ 
έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το οποίο, μετά από επι-
τόπιο έλεγχο, οι εγκαταστάσεις του Ι.Ι.Ε.Κ ΠΑΣΤΕΡ επί της 
οδού Τσιμισκή 45, Τ.Κ. 56423, Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν 
κλειστές.

10. Το υπό στοιχεία 119181/Κ6/22-09-2021 έγγραφο 
του Τμήματος Γ’ Εποπτείας της λειτουργίας των Ιδιωτικών 
Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθη-
σης της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματεί-
ας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας, προς τον νόμιμο εκπρόσωπο 
και ετερόρρυθμο εταίρο της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.», με το οποίο ζητήθηκε άμεση ενη-
μέρωση για την λειτουργία του Ι.Ι.Ε.Κ ΠΑΣΤΕΡ.

11. Το υπό στοιχεία 119192/Κ6/22-09-2021 έγγρα-
φο προς τη «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.», με το 

οποίο ζητήθηκε άμεση ενημέρωση για την λειτουργία 
του Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ.

12. Το υπό στοιχεία 123558/01-10-2021/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Γενικής Διεύθυν-
σης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το οποίο δεν ανευρέθη 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.».

13. Το υπό στοιχεία 123790/01-10-2021/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ 
έγγραφο του Τμήματος Δ’ Περιφερειακών Δράσεων της 
Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γενικής 
Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, 
Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, με θέμα «Επιτόπιος 
έλεγχος του «Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ».

14. Την υπό στοιχεία 5954/23-06-2014 απόφαση του 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός 
Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ)» (Β’ 1807).

15. Την υπό στοιχεία 22444/Κ6/25-02-2021 εγκύκλιο 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας «ΕΑΡΙΝΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Α».

16. Την υπό στοιχεία 125635/Κ6/05-10-2021 εγκύκλιο 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας «Χειμερινό 
εξάμηνο κατάρτισης 2021Β».

17. Το υπό στοιχεία 6428/Κ5/05-10-2021 υπηρεσιακό 
σημείωμα του Τμήματος Προσωπικού και Υποστήριξης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης.

18. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το πληρο-
φοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «ΠΗΓΑΣΟΣ», με το οποίο εποπτεύεται και 
ελέγχεται η λειτουργία των Ι.Ε.Κ., καθώς και από τη 
σχετική ηλεκτρονική επικοινωνία, δεν έλαβαν χώρα 
τυχόν μετεγγραφές, δεν εκδόθηκαν και δεν επιδόθη-
καν αποτελέσματα φοίτησης, δεν έγινε έναρξη και λήξη 
πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων και δεν εκδό-
θηκαν Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά τις 
30-07-2021.

19. Το γεγονός ότι κατά το κρίσιμο διάστημα των εγ-
γραφών των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ., από 01 έως 20 
Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας και τις εκάστοτε εγκυκλίους, το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ 
δεν λειτούργησε για την εγγραφή των καταρτιζομένων 
σε αυτό και δεν ενημέρωσε την υπηρεσία, παραβιάζο-
ντας κατά τον τρόπο αυτό ουσιωδώς τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας περί της χορήγησης της άδειας 
λειτουργίας του.

20. Το γεγονός ότι η υπηρεσία οφείλει να διασφαλίσει 
την ασφαλή μεταφορά και φύλαξη του αρχείου του εν 
λόγω Ι.Ι.Ε.Κ., που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης των καταρτιζόμε-
νων σε άλλα δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., τη διενέργεια της 
πρακτικής άσκησης και την επιτυχή ολοκλήρωση της 
φοίτησής τους.

21. Το γεγονός ότι το Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ δεν έχει λειτουρ-
γήσει μετά τις 16-08-2021, ως όφειλε, είναι κλειστό και 
δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για την ενημέρωση 
της υπηρεσίας.
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22. Το γεγονός ότι η υπηρεσία εξήντλησε κάθε νόμιμο 
μέσο πληροφόρησης, απευθυνόμενη παράλληλα στις 
αρμόδιες αρχές (Δ.Ο.Υ., e-ΕΦΚΑ), προκειμένου να πλη-
ροφορηθεί αν η εν λόγω εταιρεία είναι φορολογικά και 
ασφαλιστικά ενήμερη.

23. Το γεγονός ότι, περαιτέρω, το Κράτος οφείλει να 
καθορίζει το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργί-
ας των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και να θεσπίζει τους κανόνες τους οποίους οι ιδιωτικοί 
φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται να τηρούν.

24. Το γεγονός ότι, κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρε-
σία κατά, δέσμια αρμοδιότητα, όπως προκύπτει από τις 
διατάξεις των υποπερ. α) και β) της περ. 1 της υποπαρ. 
Θ4 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, 
οφείλει να προβεί αμελλητί στην ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας του Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ, άνευ ετέρου. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, κατά τη διάταξη της περ. 4 της υποπαρ. 
Θ4 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η 
ανάκληση της άδειας είναι άμεση.

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

Την ανάκληση της υπ’ αρ. 144026/07-10-2013 (Β΄ 2592) 
άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ», η οποία 
χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία
«Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και μεταβιβάστηκε με την υπό στοι-
χεία 164505/Κ1/21-10-2019 απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου 
Μάθησης, από το νομικό πρόσωπο «Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.» στο νομικό πρόσωπο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», γιατί έπαυσαν να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας λειτουργίας του 
Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ και παραβιάστηκαν οι όροι χορήγησής της.

Το αρχείο του ανωτέρω Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης θα παραδοθεί, μερίμνει της διοί-
κησής του, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, στο 
Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μοναστηρίου, στη διεύθυνση: Μοναστη-
ρίου 169-171, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 54627.

Οι καταρτιζόμενοι του ανωτέρω Ι.Ι.Ε.Κ. δικαιούνται:
α) επιστροφής των διδάκτρων που έχουν τυχόν ήδη 

προκαταβάλει ενόψει της νέας περιόδου κατάρτισης 
2021-2022,

β) μετεγγραφής σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., σε αντίστοιχα τμή-
ματα με την ειδικότητά τους, κατ’ εξαίρεση των σχετικών 

διαδικασιών και προθεσμιών, με την υποβολή Υπεύθυ-
νης Δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής 
τους, η οποία θα κατατεθεί προς έγκριση στο Πληροφο-
ριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «ΠΗΓΑΣΟΣ»,

γ) μετεγγραφής σε άλλο Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. της προτίμησής 
τους, κατ’ εξαίρεση των σχετικών διαδικασιών και προ-
θεσμιών, με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, θεωρη-
μένης για το γνήσιο της υπογραφής τους, στο Ι.Ι.Ε.Κ. της 
επιλογής τους, η οποία θα κατατεθεί προς έγκριση στο 
Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «ΠΗΓΑΣΟΣ».

Η ανάκληση της ανωτέρω άδειας άρχεται από τη δη-
μοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Οκτωβρίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)  
   Στην υπ΄ αρ. 5116/29-09-2021 απόφαση του Υφυ-

πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 4576), 
διορθώνονται:

1. στη σελίδα 60701, στην α΄ στήλη, στον 8ο στίχο εκ 
των άνω:

το εσφαλμένο:
« …200.000 χιλιάδων ευρώ… »
στο ορθό:
« …200.000 ευρώ… ».
2. στη σελίδα 60702, στη β΄ στήλη, στον 23ο στίχο εκ 

των άνω:
το εσφαλμένο:
« …200 χιλιάδων ευρώ,…»
στο ορθό:
« …200.000 ευρώ… ». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
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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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