
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινι-
κών της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας 
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

2 Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της Ιστο-
ρίας στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 119578/Δ2 (1)
Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινι-

κών της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας 

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. 

 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. 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).

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

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

6. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/05-08-2020 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» 
(Β΄ 3298).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το 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. Την υπ’ αρ. 43/03-09-2020 πράξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/
Γ/437/118009/Β1/09-09-2020 εισήγηση του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Α΄ 143), αποφασίζουμε:

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Λατι-
νικών της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας 
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ορίζεται, 
ως εξής:

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

βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που παρέχει γε-
νική παιδεία αλλά και βαθμιαία εμβάθυνση σε επιμέρους 
γνωστικά αντικείμενα, το μάθημα των Λατινικών δύνα-
ται, ανάμεσα σε άλλα, να συμβάλει στην προαγωγή της 
κριτικής σκέψης, στην καλλιέργεια της αυτοσυνειδησίας 
των μαθητών σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό, κ.λπ. 
και στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στις ηθικές 
αξίες που συνιστούν το ανθρωπιστικό ιδεώδες.

Το μάθημα των Λατινικών συμβάλλει στην καλλιέργεια 
της ανθρωπιστικής παιδείας. Ο κύριος χαρακτήρας του 
είναι μορφωτικός-ανθρωπιστικός και ειδικότερα αρχαιο-
γνωστικός. Η διδασκαλία του αποβλέπει στη σταδιακή 
εξοικείωση των μαθητών και των μαθητριών με τη λατι-
νική γλώσσα, που θα επιτρέψει, στη συνέχεια, 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 δυο 
στέρεες βάσεις, πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε ιστο-
ρικά ο ευρωπαϊκός κόσμος. Η εξοικείωση των μαθητών 
και των μαθητριών με τη λατινική γλώσσα/λογοτεχνία 
μπορεί να συμβάλει στην εκ μέρους τους συνειδητο-
ποίηση της στενής σχέσης της με το έτερο, το αρχαιο-
ελληνικό σκέλος της κλασικής παιδείας. Δεν πρόκειται, 
ασφαλώς, μόνο για τις εμφανείς ομοιότητες στη δομή 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

17 Σεπτεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3971

41323



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41324 Τεύχος B’ 3971/17.09.2020

της γλώσσας, τις κοινές ρίζες των λέξεων και τα πολυά-
ριθμα δάνεια εκατέρωθεν ή την επιρροή που δέχθηκε 
η λατινική λογοτεχνία από τους Έλληνες συγγραφείς 
και ποιητές. Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι πολλές λέξεις 
των ευρωπαϊκών γλωσσών (αγγλική, γαλλική, ισπανι-
κή, κ.λπ.) προέρχονται από τη λατινική. Πολύ μεγαλύτερη 
σημασία έχει να κατανοηθεί ότι η διάσωση και ανάδειξη 
της ελληνικής λογοτεχνίας και ευρύτερα του ελληνικού 
πολιτισμού πραγματοποιήθηκε με την ακμή της ρωμα-
ϊκής παρουσίας στην ιστορία. Η σημερινή εικόνα για το 
ίδιο το παρελθόν μας, άλλωστε, έχει περάσει μέσα από 
το φίλτρο της ρωμαϊκής πρόσληψης που προηγήθηκε. 
Επίσης, πέρα από την ανάγκη αντιμετώπισης του ευρω-
παϊκού πολιτισμού ως προϊόντος αδιαχώριστου από τον 
ελληνορωμαϊκό κόσμο, είναι χρήσιμο να συνειδητοποι-
ηθεί ότι πτυχές του πολιτισμού, π.χ. το Δίκαιο, η Ιατρική, 
η Φαρμακευτική, η Χημεία, έχουν συγκεκριμένες και 
μεγάλες οφειλές στη ρωμαϊκή συνιστώσα.

Για να αξιοποιηθεί το παιδευτικό περιεχόμενο των 
Λατινικών, επιβάλλεται η διδασκαλία του μαθήματος 
να πλαισιώνεται και από τη γνωριμία με τον ρωμαϊκό 
κόσμο, την πρόσκτηση, έστω και σε στοιχειώδη βαθμό, 
μιας «ρωμαιογνωσίας», ώστε να είναι ορατό το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε, μιλήθηκε και εξελίχθηκε 
ως γλώσσα λογοτεχνίας και επιστήμης η κλασική αυτή 
γλώσσα. Αυτό θα συντελέσει στην ουσιαστική συνειδη-
τοποίηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς ως τμήμα-
τος του ευρωπαϊκού πολιτισμού ευρύτερα, στοιχείο που 
οδηγεί και στον σεβασμό της διαφορετικότητας και της 
πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτι-
σμικής κοινωνίας.

Μεθοδολογία της διδασκαλίας
Η σύγχρονη διδακτική προσέγγιση των κλασικών κει-

μένων (και τέτοια, ως γνωστόν, είναι και τα λατινικά κεί-
μενα) πρέπει να στοχεύει στην ανάδειξη του πολιτισμού 
του κειμένου και στη μετατόπιση του ενδιαφέροντος των 
μαθητών και των μαθητριών από το ενδιαφέρον για τη 
γλώσσα του κειμένου στο περιεχόμενο και την κατανό-
ησή του, αξιοποιώντας ως μέσο την ανασύνθεση ιστορι-
κών, θρησκευτικών, πολιτικών και άλλων στοιχείων που 
ενυπάρχουν σε αυτό.

Η προσέγγιση του κειμένου οφείλει να είναι κειμενο-
κεντρική και μαθητοκεντρική και να παρέχει τη δυνατό-
τητα στον εκπαιδευτικό για διαμορφωτική αξιολόγηση. 
Με την κειμενοκεντρική μέθοδο δίνεται έμφαση στη 
διδασκαλία των στοιχείων εκείνων που επιτρέπουν την 

κατανόηση των μηχανισμών οργάνωσης του λόγου σε 
επίπεδο πρότασης και κειμένου. Η κατανόηση της δομής 
της λατινικής γλώσσας και η διδασκαλία των φαινομέ-
νων της γραμματικής και του συντακτικού οφείλει να 
στηρίζεται στη συγκριτική προσέγγισή τους με τα αντί-
στοιχα, όπου αυτά υφίστανται, φαινόμενα της αρχαίας 
και της νέας ελληνικής γλώσσας, ώστε να κατακτηθεί 
βαθμιαία ολοκληρωμένη γνώση με τρόπο οικονομικό 
και αποτελεσματικό. Με τον σύγχρονο τρόπο γλωσσικής 
διδασκαλίας αποφεύγεται η πρόταξη της θεωρίας και 
επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοήσουν 
τη δομή της γλώσσας, τη λειτουργία των γραμματικοσυ-
ντακτικών φαινομένων και το περιεχόμενο των κειμένων. 
Συνιστάται η προσέγγιση της γλωσσικής δομής να μη 
γίνεται με τρόπο ρυθμιστικό-κανονιστικό. Με παιγνιώ-
δεις επινοήσεις να οδηγούνται οι μαθητές στη βιωματική 
προσέγγιση και στην πρόσληψη των αξιών που υπηρε-
τούν τα κείμενα.

Σκοπός της διδασκαλίας
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος επιδιώ-

κεται οι μαθητές και οι μαθήτριες:
- να μελετήσουν βασικά στοιχεία του λατινικού γλωσ-

σικού συστήματος –γραμματικοσυντακτικές δομές και 
φαινόμενα– και να κατανοούν και να ερμηνεύουν κείμε-
να, βάσει ενός γλωσσικού υπομνηματισμού,

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

- να αντιληφθούν τις γλωσσικές επιδράσεις της λα-
τινικής γλώσσας στις γλώσσες των λαών της Ευρώπης 
και να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την προέλευση 
λέξεων ευρωπαϊκών γλωσσών τις οποίες διδάσκονται 
στο σχολείο,

- να είναι σε θέση να κατανοούν όρους, έννοιες και 
εκφράσεις ή αποφθέγματα που χρησιμοποιούνται συχνά 
στον έντυπο και ηλεκτρονικό λόγο και να αναγνωρίζουν 
λέξεις της Λατινικής που ως γλωσσικά δάνεια έχουν εν-
σωματωθεί στο λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής,

- να επισημάνουν βασικές εκφραστικές ιδιαιτερότητες 
της λατινικής γλώσσας (ακρίβεια, σαφήνεια, κ.λπ.),

- να γνωρίσουν, αξιοποιώντας διαθεματικά τις πληρο-
φορίες που περιέχονται στο σχολικό εγχειρίδιο, βασικά 
στοιχεία της ρωμαϊκής γραμματείας (γραμματειακά είδη, 
αντιπροσωπευτικά έργα και ονόματα συγγραφέων κ.λπ.),

- να γνωρίσουν κάποιες πτυχές του δημόσιου και ιδιω-
τικού βίου των αρχαίων Ρωμαίων.
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Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ  

Ι

     Αριθμ. 119511/Δ2 (2)

Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της Ιστο-

ρίας στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 11 του άρ-

θρου 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 του άρθρου 7 του 
ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188).

2. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 
του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).

3. 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 Τε-
χνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).

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 Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121).

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

7. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/05-08-2020 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» 
(Β΄ 3298).
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το 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).

9. Τις υπ’ αρ. 9/20-02-2020 (ανακοινοποίηση στο ορθό: 
28-02-2020), 12/05-03-2020 και 43/03-09-2020 πράξεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/
Γ/421/117305/B1/8-09-2020 εισήγηση του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Α΄ 143), αποφασίζουμε:

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας 
στο Γυμνάσιο, για το σχολικό έτος 2020-2021, καθορίζε-
ται με την υπό στοιχεία 21072α/Γ2/28-02-2003 απόφα-
ση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Β΄ 303).

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας 
Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκεί-
ου, για το σχολικό έτος 2020-2021, καθορίζεται με την 
υπό στοιχεία 8212/Γ2/28-01-2002 (Β΄ 131) απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστο-
ρίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσα-
νατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, για το σχολικό 
έτος 2020-2021, καθορίζεται με την υπό στοιχεία 203535/
Δ2/23-12-2019 (Β΄ 4906) απόφαση της Υφυπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων.

Η υπό στοιχεία 35844/Δ2/07-03-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρό-
γραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α΄, 
Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου» (Β΄ 959), καταργείται.

Η υπό στοιχεία 80347/Δ2/21-05-2019 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας Α΄ 
και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2020), καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ   
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*02039711709200008*

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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