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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9319
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16802/667/27.8.2010
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/
μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και
φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 1345).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 10 του ν. 3667/2008 «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
2. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112).
3. Το άρθρο 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης
εργασίας-Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένωνΕπιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 130).
4. Το άρθρο 52 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας
των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α’ 73).
5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
6. Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

Αρ. Φύλλου 2431

βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο
αναλογικότητας» (Α’ 254).
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
8. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168).
10. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
13. Την υπ’ αρ. 281/11.1.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία
Ζαχαράκη» (Β’ 35).
14. Την υπ’ αρ. 16802/667/27.8.2010 κοινή απόφαση
των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις
πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και
φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 1345).
15. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).
16. Την ανάγκη διεύρυνσης και εμπλουτισμού των
κατηγοριών τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων που άπτονται του τουριστικού τομέα, στις
οποίες τοποθετούνται σπουδαστές/τριες και καταρτιζόμενοι/ες για πρακτική άσκηση, καθώς και την ανάγκη
συμμόρφωσης της απόφασης στην κείμενη νομοθεσία.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8345/18.5.2021
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εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Τουρισμού, βάσει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 16802/667/27.8.2010
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και
προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
(Β’ 1345), ως εξής:
1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Α. Οι ημεδαποί και αλλοδαποί καταρτιζόμενοι/ες
και σπουδαστές/τριες των σχολών του Υπουργείου Τουρισμού της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2017, δύνανται να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, όπου αυτή
προβλέπεται, στις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:
Ι. α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 5*
αστέρων (50 κλινών και άνω), 4* αστέρων (60 κλινών
και άνω) και 3* αστέρων (110 κλινών και άνω), τα οποία
πληρούν τις προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των
τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας, και ειδικότερα εκείνων που καθιστούν δυνατή την ορθή άσκηση
της πρακτικής εκάστης ειδικότητας.
β. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 5* και
4* αστέρων, ανεξαρτήτως αριθμού κλινών, που διαθέτουν σήμα «boutique hotel» που χορηγείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ. Ε. Ε.), και τα οποία
πληρούν τις προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των
τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας, και ειδικότερα εκείνων που καθιστούν δυνατή την ορθή άσκηση
της πρακτικής εκάστης ειδικότητας.
II. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, οι
οποίες διαθέτουν τμήματα συναφή με τις ειδικότητες
των ασκουμένων, εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες
από τον νόμο άδειες λειτουργίας.
III. Τουριστικά Γραφεία για τους ασκούμενους συναφών
ειδικοτήτων, στα οποία ο αριθμός των απασχολουμένων
είναι τρία (3) άτομα και άνω, όπως αυτό αποτυπώνεται
κάθε φορά στη τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού
προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
IV. Αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, για
τους ασκούμενους συναφών ειδικοτήτων, τα οποία είναι πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων
και απασχολούν στην ειδικότητα τέσσερα(4)άτομα κατ’
ελάχιστο, όπως αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που
τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
V. Eστιατόρια, για τους/τις ασκούμενους/ες συναφών
ειδικοτήτων, τα οποία διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας, είναι πλήρως οργανωμένα από
πλευράς εγκαταστάσεων και απασχολούν στην ειδικότητα πέντε (5) άτομα κατ’ ελάχιστο, όπως αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση
ενεργού προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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VI. Ναυλομεσιτικά γραφεία, για τους/τις ασκούμενους/
ες συναφών ειδικοτήτων, στα οποία ο αριθμός των
απασχολουμένων είναι τρία (3) άτομα και άνω, όπως
αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
VII. Εταιρείες Κρουαζιέρας για τους/τις ασκούμενους/
ες συναφών ειδικοτήτων.
VIII. Εταιρείες Γενικών Αντιπροσώπων Πωλήσεων
(G.S.A. General Sales Agents) για τους/τις ασκούμενους/
ες συναφών ειδικοτήτων.
IX. Αεροπορικές εταιρείες για τους/τις ασκούμενους/
ες συναφών ειδικοτήτων.
X. Εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών και
επιβατών για τους ασκούμενους συναφών ειδικοτήτων.
XI. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, για τους/τις
ασκούμενους/ες συναφών ειδικοτήτων, στα οποία ο
αριθμός των απασχολουμένων είναι πέντε (5) άτομα
και άνω, όπως αυτός αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που
τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
XII. Εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων καθώς και εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων για τους/τις ασκούμενους/ες συναφών ειδικοτήτων.
Β. Οι σπουδαστές/τριες και καταρτιζόμενοι/ες των σχολών της υποπαρ. Α της παρούσας δύνανται να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις των ανωτέρω
κατηγοριών της ημεδαπής ή που εδρεύουν σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το εθνικό
δίκαιο του κράτους - μέλους υποδοχής για την πρακτική
άσκηση.
Γ. Οι Διευθυντές/τριες των εκπαιδευτικών μονάδων
του Υπουργείου Τουρισμού δύνανται να τοποθετούν
σπουδαστές/τριες και καταρτιζόμενους/ες και σε άλλες
επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, εφόσον τεκμηριώσουν τη συνάφεια του αντικειμένου της επιχείρησης
με την ειδικότητα του/της πρακτικά ασκούμενου/ης, με
εισήγησή τους προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού και λάβουν τη σχετική έγκριση.».
2. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 προκειμένου να δεχτούν ως
πρακτικά ασκούμενο/η σπουδαστή/τρια ή καταρτιζόμενο/η των σχολών του Υπουργείου Τουρισμού, της παρ. 4
του άρθρου 2 του π.δ. 127/2017, συνάπτουν συμβάσεις
με τις Σχολές αυτές, οι οποίες τηρούνται στο αρχείο της
επιχείρησης και είναι διαθέσιμες προς επίδειξη, όποτε ζητούνται, από τους Επόπτες Πρακτικής Άσκησης και τους
Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων. Σε περίπτωση που η
επιχείρηση συνάπτει σύμβαση για υλοποίηση πρακτικής
άσκησης καταρτιζόμενων ή σπουδαστών/τριών Σχολής
Τουριστικών Επαγγελμάτων, η οποία εδρεύει σε κράτος
μέλος της ΕΕ, η σύμβαση και τα απαραίτητα παραστατικά
στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι η συμβαλλόμενη Σχολή
είναι Τουριστικών Επαγγελμάτων, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από αρμόδιο φορέα.».
3. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«Σε περίπτωση εισόδου πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την πρακτική άσκηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
ν. 4251/2014, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων, που προκύπτουν α) από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, που συνάπτονται μεταξύ της Ε.Ε. ή της
Ε.Ε. και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου,
β) από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή περισσότερων
κρατών μελών και ενός ή περισσότερων τρίτων χωρών.».
4. Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Το ποσοστό των πρακτικά ασκούμενων που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις της παρ. 1 δεν δύναται να
υπερβαίνει το 17% του τακτικού προσωπικού τους και σε
κάθε περίπτωση τα 40 άτομα, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος, και με την
επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4554/2018
(Α’ 130).».
5. Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Η διάρκεια πρακτικής άσκησης προβλέπεται στη
σύμβαση που συνάπτεται από τα συμβαλλόμενα μέρη,
όπως ορίζει ο Κανονισμός Σπουδών και το Πρόγραμμα
κάθε Σχολής».
6. Η παρ. 8 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«8. Η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων των σχολών του Υπουργείου Τουρισμού, της
παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2017, ανέρχεται κατ’
ελάχιστο στο 60% του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού, όπως εκάστοτε ισχύει, σε περίπτωση,
δε, συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από ΕΣΠΑ,
ανέρχεται στο 80%. Όσες επιχειρήσεις δεν παρέχουν
στέγη στους ασκούμενους, των οποίων η κατοικία είναι εκτός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η
επιχείρηση και σε νησιωτικά συμπλέγματα εκτός νήσου,
καταβάλλουν σε αυτούς επιπλέον αποζημίωση στέγης
ίση κατ’ ελάχιστο με το 20% του νόμιμου νομοθετημένου
κατώτατου μισθού, όπως εκάστοτε ισχύει.
Εξαιρούνται της κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι των ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ
(πρώην ΣΕΛΕΤΕ) της ημεδαπής.».
7. Η παρ. 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«10. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν τους/
τις πρακτικά ασκούμενους/ες στο ειδικό έντυπο Ε3.5:
«Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής
άσκησης σπουδαστών/φοιτητών», στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019
(Β΄ 3520) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.».
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8. Στην παρ. 11 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«11. Οι ασκούμενοι/ες σπουδαστές/τριες και καταρτιζόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Υγείας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/
οικ 35797/4.4.2012 (Β’ 1199) απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον η ειδικότητα το απαιτεί».
9. Η παρ. 12 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«12. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο/η
ασκούμενος/η υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
(πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος.
Για την ασφάλισή του/της, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994
(Α’ 83), ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης), στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.».
10. Η παρ. 13 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«13. Αρμόδιο για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας είναι το Σ.ΕΠ.Ε., το οποίο επιβάλλει
κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011
(Α’ 170) και τις κείμενες διατάξεις περί αδήλωτης εργασίας.».
11. Μετά την παρ. 14 προστίθεται παρ. 15 ως ακολούθως:
«15. Η παρούσα απόφαση ισχύει αποκλειστικά για
σπουδαστές/τριες και καταρτιζόμενους/ες των σχολών
του Υπουργείου Τουρισμού, της παρ. 4 του άρθρου 2 του
π.δ. 127/2017, και δεν τυγχάνει εφαρμογής σε μαθητές/
τριες και σπουδαστές/τριες επαγγελματικής εκπαίδευσης ή φοιτητές/τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 16802/667/27.8.2010
κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2021
Οι Υπουργοί
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Τουρισμού
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2431/07.06.2021

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.

*02024310706210004*

