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Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινι-

κών Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών 

Σπουδών της Γ΄ τάξης του Ημερησίου και Εσπε-

ρινού Γενικού Λυκείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 42 

του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).

2. Τις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ”ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005 - Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

8. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» 
(Β΄ 33).

9. Την υπ’ αρ. 29/3.6.2021 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτού-
του Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/321/62487/B1/1.6.2021 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον
Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Λατινι-

κών της Γ΄ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών 
Σπουδών (ΟΠΑΣ) ορίζεται ως εξής:

Α. Η φυσιογνωμία του μαθήματος των Λατινικών
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Γενικού Λυκείου ως 

βαθμίδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει 
γενική παιδεία αλλά και βαθμιαία εμβάθυνση σε επιμέ-
ρους γνωστικά αντικείμενα, το μάθημα των Λατινικών 
δύναται, ανάμεσα σε άλλα, να συμβάλει στην προαγωγή 
της κριτικής σκέψης, στην καλλιέργεια της αυτοσυνει-
δησίας των μαθητών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
και στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στις ηθικές 
αξίες που συνιστούν το ανθρωπιστικό ιδεώδες. Ο κύριος 
χαρακτήρας του μαθήματος είναι μορφωτικός - ανθρω-
πιστικός και ειδικότερα αρχαιογνωστικός. Η διδασκαλία 
του αποβλέπει στη σταδιακή εξοικείωση των μαθητών/
τριών με τη λατινική γλώσσα, που θα επιτρέψει στη συνέ-
χεια μια πρώτη γνωριμία τους με τη ρωμαϊκή γραμματεία 
και τον κόσμο που τη γέννησε.

Η λατινική γλώσσα και λογοτεχνία συναποτελούν με 
την αρχαία ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία τις δύο στέ-
ρεες βάσεις, πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε ιστορικά ο 
ευρωπαϊκός κόσμος. Η εξοικείωση των μαθητών/τριών 
με τη λατινική γλώσσα / λογοτεχνία μπορεί να συμβά-
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λει στην εκ μέρους τους συνειδητοποίηση της στενής 
σχέσης της με το αρχαιοελληνικό σκέλος της κλασικής 
παιδείας. Δεν πρόκειται μόνο για τις εμφανείς ομοιότη-
τες στη δομή της γλώσσας, τις κοινές ρίζες των λέξεων 
και τα πολυάριθμα δάνεια εκατέρωθεν ή την επιρροή 
που δέχθηκε η λατινική λογοτεχνία από τους Έλληνες 
συγγραφείς και ποιητές. Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι οι 
ρομανικές γλώσσες προέρχονται από τη δημώδη Λα-
τινική, ενώ πολλές λέξεις και άλλων γλωσσών (π.χ. της 
Αγγλικής, της Γερμανικής) έχουν λατινική προέλευση.

Πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει να κατανοηθεί ότι η 
διάσωση και ανάδειξη της ελληνικής λογοτεχνίας και ευ-
ρύτερα του ελληνικού πολιτισμού πραγματοποιήθηκε 
χάρη στην ακμή της ρωμαϊκής παρουσίας στην ιστορία. 
Η εικόνα που έχουμε σήμερα ως Έλληνες για το ίδιο το 
παρελθόν μας, άλλωστε, έχει περάσει μέσα από το φίλ-
τρο της ρωμαϊκής πρόσληψης που προηγήθηκε. Επίσης, 
πέρα από την ανάγκη αντιμετώπισης του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού ως προϊόντος αδιαχώριστου από τον ελληνο-
ρωμαϊκό κόσμο, είναι χρήσιμο να συνειδητοποιηθεί ότι 
σημαντικές πτυχές του πολιτισμού και των επιστημών, π.χ. 
το Δίκαιο, η Ιατρική, η Φαρμακευτική, η Χημεία, έχουν συ-
γκεκριμένες και μεγάλες οφειλές στη ρωμαϊκή συνιστώσα. 
Για να αξιοποιηθεί το παιδευτικό περιεχόμενο των Λατινι-
κών, σκόπιμο είναι η διδασκαλία του μαθήματος να πλαι-
σιώνεται από τη γνωριμία με τον ρωμαϊκό κόσμο, έστω 
σε στοιχειώδη βαθμό, ώστε να είναι ορατό το πεδίο στο 
οποίο αναπτύχθηκε, μιλήθηκε και εξελίχθηκε ως γλώσ-
σα λογοτεχνίας και επιστήμης η κλασική αυτή γλώσσα. 
Αυτό θα συντελέσει στην ουσιαστική συνειδητοποίηση 
της πολιτισμικής μας κληρονομιάς ως τμήματος του ευ-
ρωπαϊκού πολιτισμού ευρύτερα, στοιχείο που οδηγεί και 
στον σεβασμό της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής 
ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες στην Γ΄ Λυκείου ΟΠΑΣ, 
μετά την πρώτη επαφή που είχαν με τη λατινική γλώσσα 
στη Β΄ Λυκείου, έχουν πλέον τη δυνατότητα να εμβα-
θύνουν βαθμηδόν σε ανθολογημένα πεζά κείμενα που 
είναι πολύ πιο κοντά στο ύφος και στον τρόπο γραφής 
των πρωτότυπων λατινικών κειμένων και να αντιλη-
φθούν καλύτερα τη λατινική γλώσσα, τις δομές της και 
την εκφραστικότητά της. Παράλληλα, μέσα από την εμ-
βάθυνση στη γλωσσική διδασκαλία της Λατινικής (λ.χ. 
εκμάθηση λεξιλογίου, προσπάθεια νεοελληνικής από-
δοσης, μετασχηματιστικές ασκήσεις κ.λπ.) τους δίνεται 
η ευκαιρία να αναπτύξουν σημαντικές ικανότητες και 
δεξιότητες όπως λ.χ. κριτική ικανότητα, οργάνωση στη 
σκέψη και τον λόγο, μνημονική ικανότητα για τις ανάγκες 
αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, παρατηρητικότητα, 
στρατηγικές επίλυσης προβλήματος κ.ά.

Β. Σκοποθεσία της διδασκαλίας
Γενικός σκοπός
Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος των Λατινι-

κών στην Γ΄ Λυκείου ΟΠΑΣ είναι η εξοικείωση των μα-
θητών/τριών με τη λατινική γλώσσα που θα δώσει τη 
δυνατότητα για εξοικείωση και με πτυχές της λατινικής 
γραμματείας και του κόσμου της Ρώμης.

Οι μαθητές/τριες που θα διδαχθούν το μάθημα των 
Λατινικών στην Γ΄ Λυκείου ΟΠΑΣ θα έχουν αποκτήσει 
ένα σημαντικό μορφωτικό εφόδιο, όχι μόνο για τις σπου-
δές τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο, αλλά κυρίως για 

την αυτοσυνειδησία τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επί-
πεδο και την ένταξή τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία των 
ενεργών πολιτών.

Γενικοί στόχοι
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος επιδιώ-

κεται οι μαθητές/τριες:
• Να συνεχίσουν την επαφή τους με τη λατινική γλώσσα 

και να εμβαθύνουν στα λεξιλογικά, μορφολογικά, γραμ-
ματικά και συντακτικά φαινόμενα που τη χαρακτηρίζουν.

• Να εξασκηθούν στη χρήση των βιβλίων αναφοράς 
(Γραμματική, Συντακτικό) και του Λεξιλογικού Πίνακα, 
καθώς και στη χρήση των Ψηφιακών Μέσων (ΨΜ).

• Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της Λατινικής με 
την Αρχαία Ελληνική, ώστε να μπορούν να διακρίνουν 
ομοιότητες και διαφορές.

• Να αντιληφθούν γλωσσικές επιδράσεις της λατινικής 
γλώσσας στις γλώσσες των λαών της Ευρώπης και να εί-
ναι σε θέση να αναγνωρίζουν την προέλευση λέξεων ευ-
ρωπαϊκών γλωσσών τις οποίες διδάσκονται στο σχολείο.

• Να αναπτύξουν νοητικές ικανότητες (όπως κριτική 
ικανότητα, αφαιρετική σκέψη, ιεράρχηση εννοιών, κ.ά..

• Να εφαρμόσουν γνωστικές στρατηγικές για την απο-
τελεσματικότερη διαχείριση της γνώσης με έμφαση στην 
ενίσχυση της μαθητικής αυτενέργειας και πρωτοβουλίας.

• Να γνωρίσουν κάποιες πτυχές του δημόσιου και ιδι-
ωτικού βίου των αρχαίων Ρωμαίων.

• Να γνωρίσουν, αξιοποιώντας διαθεματικά τις πλη-
ροφορίες που περιέχονται στο σχολικό βιβλίο, βασικά 
στοιχεία της ρωμαϊκής γραμματείας (γραμματειακά είδη, 
αντιπροσωπευτικά έργα και ονόματα συγγραφέων κ.λπ.).

• Να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον για τη λατινική 
γλώσσα και γραμματεία και γενικότερα τον ρωμαϊκό 
πολιτισμό.

• Να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα Οι μαθητές/τριες ανα-

μένεται:
• Να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις σε επίπεδο 

λεξιλογίου, γραμματικής και συντακτικού, προκειμένου 
να κατανοούν τα λατινικά κείμενα και να τα αποδίδουν 
στη Νέα Ελληνική.

• Να συμπεραίνουν τις γλωσσικές επιδράσεις της λα-
τινικής γλώσσας στις γλώσσες των λαών της Ευρώπης, 
ιδιαίτερα στην Ελληνική, και να είναι σε θέση να αναγνω-
ρίζουν την προέλευση λέξεων ευρωπαϊκών γλωσσών τις 
οποίες διδάσκονται στο σχολείο.

• Να αναγνωρίζουν λέξεις της Λατινικής που ως γλωσ-
σικά δάνεια έχουν ενσωματωθεί στο λεξιλόγιο της Νέας 
Ελληνικής.

• Να επισημαίνουν βασικές εκφραστικές ιδιαιτερότη-
τες της λατινικής γλώσσας (ακρίβεια, σαφήνεια κ.λπ.).

• Να εξηγούν, να ερμηνεύουν και να σχολιάζουν τις 
ιδέες και τις αξίες ενός κειμένου, και να τις συγκρίνουν 
με τις αξίες της σύγχρονης εποχής.

• Να παρουσιάζουν, αξιοποιώντας διαθεματικά τις πλη-
ροφορίες που περιέχονται στο σχολικό βιβλίο, βασικά 
στοιχεία της ρωμαϊκής γραμματείας (γραμματειακά είδη, 
αντιπροσωπευτικά έργα και ονόματα συγγραφέων κ.λπ.) 
και κάποιες πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των 
αρχαίων Ρωμαίων.

• Να διαπιστώνουν μέσα από συγκεκριμένες (αυτό-, 
ετερό-) αναστοχαστικές διαδικασίες α) τι έμαθαν, τι θέ-
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λουν να μάθουν ή τι χρειάζεται να μάθουν β) τους τρό-
πους προσέγγισης των κειμένων που ακολούθησαν, και 
να επιλέγουν τις κατάλληλες στρατηγικές, ώστε να διευ-
ρύνουν τις αναγνωστικές τους δυνατότητες.

Γ. Διδακτική πλαισίωση και σχεδιασμός μάθησης
Η διδακτική προσέγγιση των λατινικών κειμένων πρέ-

πει να υπηρετεί, εκτός των άλλων, και την κατανόηση 
του περιεχομένου του διδασκόμενου κειμένου και να 
αναδεικνύει τα ιστορικά, πολιτικά και πολιτισμικά στοι-
χεία που ενυπάρχουν σε αυτό.

Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων προτείνεται 
η αξιοποίηση ποικιλίας μεθόδων διδασκαλίας, ανάλογα 
με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της σχολικής τάξης. 
Είναι πολύ σημαντικό να επιχειρείται αφόρμηση από ήδη 
υπάρχουσες γνώσεις με βάση τις αρχές του εποικοδομι-
σμού. Η κατανόηση της δομής της λατινικής γλώσσας, η 
μελέτη του λεξιλογίου και η διδασκαλία των φαινομένων 
της Γραμματικής και του Συντακτικού διευκολύνονται 
από τη συγκριτική προσέγγισή τους με τα αντίστοιχα 
φαινόμενα της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας.

Παράλληλα με τις εποικοδομιστικές στρατηγικές και τη 
μαθητοκεντρική προσέγγιση, ιδιαίτερα κατά τη διδασκα-
λία νέων ενοτήτων μπορεί να υιοθετείται και η τεχνική 
της εμπλουτισμένης εισήγησης, που αποβαίνει ιδιαίτερα 
αποτελεσματική, καθώς περιλαμβάνει και συμμετοχικές 
δραστηριότητες. Γενικότερα, συνιστάται να χρησιμοποι-
ούν οι εκπαιδευτικοί περισσότερο ενεργητικές τεχνικές 
και να εναλλάσσουν στη διδασκαλία τους τον διάλογο, 
τον καταιγισμό ιδεών, την πρακτική άσκηση και την ερ-
γασία σε ομάδες με παράλληλη αξιοποίηση των ΨΜ. Επί-
σης, προτείνεται ως μέθοδος διδασκαλίας η κειμενοκε-
ντρική, ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να δίνεται έμφαση 
στα στοιχεία εκείνα που επιτρέπουν την κατανόηση της 
γλωσσικής συνοχής και νοηματικής συνεκτικότητας.

Κομβικό ρόλο κατέχει η απόδοση στη Νέα Ελληνική των 
ανθολογούμενων χωρίων, η οποία συνιστά ουσιώδη πα-
ράμετρο της διδασκαλίας της Λατινικής στο Λύκειο. Πρό-
κειται για μία πνευματική εργασία που οξύνει την κρίση, 
καλλιεργεί το γλωσσικό αισθητήριο και τη νόηση. Σε αυτή 
τη διαδικασία ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικός, αφού αυτός/ή καλείται να ενισχύσει και να 
ενθαρρύνει την αυτενέργεια των μαθητών/τριών του/της, 
τροφοδοτώντας τη διαδικασία με τα αναγκαία υποστηρίγ-
ματα στο πλαίσιο μιας εμπλουτισμένης διδασκαλίας, π.χ. 
μεθοδική αναζήτηση στο βιβλίο αναφοράς (Γραμματική) 
και στο Λεξιλόγιο, πρόνοια για διαγραμματική επαφή με 
το κείμενο σε απαιτητικά σημεία, χρήση ΨΜ κ.λπ., προ-
κειμένου οι μαθητές/τριες να ενδυναμωθούν, αλλά και να 
συνειδητοποιήσουν ότι η διαδικασία της νεοελληνικής 
απόδοσης δεν είναι μονοσήμαντη ούτε μοναδική.

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ioυνίου 2021

Η Υφυπουργός 
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./115/οικ.13206 (2)
Κατανομή προσωπικού στον Οργανισμό Προνοι-

ακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(ΟΠΕΚΑ) (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και Λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), της παρ. 21 
του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και της 
παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), το π.δ. 2/2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1.3.2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 305/16523/
12.11.2018 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, 
όπως ισχύει.

6. Το υπό στοιχεία 215/Ζ2/4.6.2021 έγγραφο του Ορ-
γανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Την κατανομή τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου ΤΕ Πλη-
ροφορικής στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σύμφωνα με τον 
οριστικό πίνακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε στο 
Γ΄ 1231/2021 κατόπιν της υπό στοιχεία 1Κ/2020 Προκή-
ρυξης Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 8/2020).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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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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