
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Κ1/85151 
   Τροποποίηση της K1/118932/13-7-2017 (Β' 2440) 

Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ρύθμιση θεμά-

των επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας 

των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 

και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 

όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 7α 
του ν. 4452/2017 (Α΄17),

1.2. του ν. 3879/2010 (Α'163) «Ανάπτυξη της Διά Βίου 
Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν,

1.3. του ν. 4186/2013 (Α'193) «Αναδιάρθρωση δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως 
ισχύουν, και ειδικότερα των άρθρων 17, 19, 20, 21 και 
των παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 23,

1.4. της απόφασης 5954/2014 (Β' 1807) του Υφυπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουρ-
γίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που 
υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), όπως ισχύει,

1.5. της απόφασης 11790/2014 (Β' 2780) του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Κανονισμός 
Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) 
που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), όπως ισχύει,

1.6. της κοινής απόφασης 139931/Κ1/2015 (Β'1953) 
των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή 
Μαθητεία καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ.»,

1.7. της υποπερ. 4.1, περ. 4, παρ. Γ', άρθρο 3 του 
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις -Κύρωση του 

Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α' 94),

1.8. του ν. 4331/2015 και ιδίως του άρθρου 13 «Μέτρα 
για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), 
την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποί-
ησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφορο-
διαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες 
διατάξεις» (Α' 69), όπως ισχύει,

1.9. του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για 
τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν-
θρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29),

1.10. του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α'265) και ιδίως της παρ. 
4 του άρθρου 28, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του 
ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143),

1.11. του ν. 3699/2008 και ιδίως του Άρθρου 8, «Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α' 199), όπως ισχύει,

1.12. του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ και 
άλλες διατάξεις» (Α' 258),

1.13. του ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για την απα-
σχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρ-
τιση και άλλες διατάξεις» (Α'188),

1.14. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

1.15. του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα 
του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α' 113),

1.16. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

6 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117

23939



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ23940 Τεύχος B’ 2117/06.06.2019

Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114),

1.17. του π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

1.18. του π.δ. 123/2016 (Α'208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση 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,

1.19. του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

1.20. του π.δ. 147/2017 (Α'192) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

1.21. του π.δ. 134/2017 (Α' 168) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης»,

1.22. του π.δ. 18/2018 (Α'31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων», όπως ισχύει,

1.23. του π.δ. 121/2017 (Α' 148) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Υγείας»,

1.24. του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 37),

1.25. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),

1.26. του π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργού, Αναπλη-
ρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 28),

1.27. της με αριθμό 91589/03-09-2018 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαν-
νακίδη»(Β'3814),

1.28. της με αριθ. οικ. 9673/Δ1.3298/2019 (Β'733/
4-3-2019) απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης Κωνσταντίνο Μπάρκα»,

1.29. της με αριθμό Υ25/6-10-2015 Απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β'2144),

1.30. της με αριθμό 329/2005 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι-
κών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροπο-
ποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμ. 
ΚΑ/845/25.8.2003 (ΦΕΚ 1222 Β΄/27.8.2003) «Σύσταση 
Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Β'210),

1.31. της με αριθμό 26385/16-02-17 (Β'491) Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, Εργασίας Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικο-
νομικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», όπως ισχύει,

1.32. της με αριθμό 26412/16-2-2017 (Β' 490) απόφα-
σης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευ-
μάτων «Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών 
της ΕΕΚ»,

1.33. της με αριθμό οικ. 32143/11-6-2018 απόφασης 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλε-
κτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχο-
λήσεως Εργατικού Δυναμικού» (Β'2401),

1.34. της με αριθμό οικ. 4241/127/30-01-2019 από-
φασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κατώτατου 
μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλή-
λους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (Β΄173),

1.35. της με αριθμό Πρωτ. 428/514749/18-4-2018 19ης 
Εγκυκλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με 
θέμα «Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθη-
τευόμενων.... και των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα 
«Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ.»,

1.36. του με αριθμό πρωτ. Φ.40021/οικ.18530/1001/
30-3-2018 εγγράφου της Διεύθυνσης Ειδικότερων Θε-
μάτων Ασφάλισης και Παροχών με θέμα «Γνωστοποίηση 
των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4529/2018 
(Α'56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειο-
νομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης 
στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του 
Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους.»,

1.37. με αριθμό πρωτ. 42619/968/3-8-2018 εγγράφου 
της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία με θέμα «Παροχή 
διευκρινίσεων σχετικά με μαθητευόμενους ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, 
Μεταλυκειακού Έτους Μαθητείας- αρμοδιότητας ΥΠ. 
Π.Ε.Θ., ΙΕΚ»,

1.38. της με αριθμό πρωτ. οικ. 7613/395/18-2-2019 
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Οδηγίες για την 
εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου 
ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτε-
χνίτες όλης της χώρας».

2. Την τελική έκθεση «Υλοποίηση Μαθητείας στα κρά-
τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων 
και Ένταξης, Μονάδα C3 (2012).

3. Τη με αριθμ. Πρωτ. Φ.1/Γ/079/28350/Β1/22-02-2019 
Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Τη με αρ. πρωτ. 9606/21-3-2017 απόφαση «Ένταξης 
της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με κωδικό 
ΟΠΣ 5005892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μά-
θηση 2014-2020»», καθώς και το εγκεκριμένο Τεχνικό 
Δελτίο της ανωτέρω Πράξης και των Υποέργων αυτής 
όπως τροποποιείται και ισχύει.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης και δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέ-
ραν αυτής που έχει ήδη προβλεφθεί με την αριθμ. πρωτ. 
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Κ1/118932/13-7-2017 (Β΄2440) υπουργική απόφαση, και 
αφορά στην επιδότηση των μαθητευομένων η οποία θα 
καλυφθεί από την Πράξη «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», 
με επιλέξιμο προϋπολογισμό 8.891.904,00€ για την περί-
οδο 2018-2022 και κωδικό ΟΠΣ 5005892, που εντάχθηκε 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 
2014-2020 με την υπ' αρ. 9606/21-03-2017 απόφαση, 
όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει, και συγχρηματο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ελληνικό Δημόσιο και θα βαρύνει πιστώσεις του προϋ-
πολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6. Την με αριθμ. πρωτ. Κ1/118932/13-7-2017 (Β΄ 2440) 
υπουργική απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων επιδό-
τησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών 
των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την K1/118932/13-7-2017 (Β' 2440) 
υπουργική απόφαση ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
2 αντικαθίσταται ως εξής: «Το ποσοστό αποζημίωσης 
των μαθητευόμενων του «Προγράμματος Μαθητείας 
Ι.Ε.Κ.» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) 
επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του 
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 21,78€ για 
τους μαθητευόμενους ή όπως αυτό διαμορφώνεται από 
το αρμόδιο Υπουργείο».

2. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 
αντικαθίσταται ως εξής: «Το ποσό της επιδότησης του 
ΥΠΠΕΘ ορίζεται στα 16,54 € για κάθε ημέρα του «Προ-
γράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» ή όπως αυτό 
διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο».

3. Η περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 2 
αντικαθίσταται ως εξής: «Σύμφωνα με το ισχύον ημε-
ρομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στο Ε.Φ.Κ.Α. και 
τους λοιπούς οργανισμούς για λογαριασμό των οποίων 
ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει τις εισφορές, τόσο του εργοδότη 
όσο και του μαθητευόμενου υπολογίζονται στο ήμισυ 
των πραγματικών αποδοχών, οι επιβαρύνσεις εργοδο-
τών και μαθητευόμενων για κάθε ημέρα «Προγράμμα-
τος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» διαμορφώνονται 
ως εξής:

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

Ημερομίσθιο 29,04 € x 75% = 21,78 €

Ποσό στο οποίο υπολο-
γίζονται οι ασφαλιστικές 
εισφορές

21,78/2 = 10,89 €

Εισφορές εργοδότη 10,89 € x 37,78% = 4,11 €

Εισφορές μαθητευόμενου 10,89 € x 3,28% = 0,36 €

Σύνολο εισφορών 4,11€ + 0,36€ = 4,47€

Καθαρό εισπραττόμενο 
ποσό από τον μαθητευό-
μενο

21,78€ - 0,36€ = 21,42 €

Επιβάρυνση του εργοδότη, 
αφαιρούμενης της επιδό-
τησης

21,78 € (ημερομίσθιο) + 
4,11€ (ασφαλιστικές ει-
σφορές) - 16,54 € (επιδό-
τηση) = 9,35€

Ο ανωτέρω πίνακας μπορεί να τροποποιείται κατά την 
κείμενη νομοθεσία.»

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ισχύ της οικ. 
4241/127/30-1-2019 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κα-
θορισμός κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για τους 
υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» 
(Β΄ 173), ήτοι από 1/2/2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 29 Μαΐου 2019 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομίας Παιδείας, Έρευνας 
και Ανάπτυξης και Θρησκευμάτων

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας,  Αναπληρωτής
Κοινωνικής Ασφάλισης Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υγείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   
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*02021170606190004*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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