
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 104671/ΓΔ4 
Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών 

στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαί-

δευση. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρω-

τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
7 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των απο-
φοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188).

2. Την υποπαρ. ββ της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 118).

3. Το άρθρο 175 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του 
Σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 136).

4. Το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθε σίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. 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).

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/Υ1/08-01-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

9. Την υπ’ αρ. 42/19-08-2021 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/535/102321/B1/20-08-2021 
εισήγηση του άρθρου 24 του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ-
πολογισμού. Τυχόν δαπάνη θα καλυφθεί από τον προ-
ϋπολογισμό του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) σε βάρος των πι-
στώσεων των έργων με κωδικό 2019ΣΕ34510004 (MIS 
5035542) της ΣΑΕ 3451 και με κωδικό 2019ΣΕ34510005 
(MIS 5035543) της ΣΑΕ 3451, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Υλοποίηση της δράσης στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1. Κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, υλο-
ποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) η 
δράση «Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», στο πλαί-
σιο των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπου-
δών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542 και 
«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπου-
δών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543.

2. Η Πιλοτική Εφαρμογή θα υλοποιηθεί βάσει των Προ-
γραμμάτων Σπουδών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των 
παραπάνω πράξεων ή/και αυτών που είχαν εκπονηθεί 
στο πλαίσιο της πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αι-
ώνα) - Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» και έχουν επικαιρο-
ποιηθεί με απόφαση του ΙΕΠ (υπ’ αρ. 9/20-02-2020 και 
11/27-02-2020 πράξεις ΔΣ του ΙΕΠ).

3. Η ως άνω δράση υλοποιείται σε όλα τα Πρότυπα και 
Πειραματικά Σχολεία της χώρας, τα οποία λειτουργούν 
ως πιλοτικές σχολικές μονάδες.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Οι βασικοί άξονες της Πιλοτικής Εφαρμογής των 
Προγραμμάτων Σπουδών είναι:

i. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμ-
ματα Σπουδών

ii. Η διδακτική εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών
iii. Η διαμορφωτική αξιολόγηση της εφαρμογής των 

Προγραμμάτων Σπουδών, μέσω συνεργατικής έρευνας 
δράσης και δημιουργίας κοινοτήτων εκπαιδευτικών.

Άρθρο 2
Σκοπός της Πιλοτικής Εφαρμογής 
των Προγραμμάτων Σπουδών

Σκοπός της Πιλοτικής Εφαρμογής των Προγραμμάτων 
Σπουδών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της Χώ-
ρας είναι η ανατροφοδότηση από την υλοποίησή τους, 
καθώς και η διάχυση των δράσεων από την Πιλοτική 
Εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς της Χώρας σε συνέρ-
γεια με τη δράση της προβλεπόμενης επιμόρφωσης στα 
Προγράμματα Σπουδών. Αναλυτικότερα, επιδιώκεται η 
συστηματική επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαι-
δευτικών των πιλοτικών σχολικών μονάδων, ώστε να 
καταστεί δημιουργική και αποτελεσματική η εισαγωγή 
των Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πριν τη γενικευμένη εφαρ-
μογή τους.

Άρθρο 3
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
των πιλοτικών σχολικών μονάδων

1. Οι εκπαιδευτικοί όλων των πιλοτικών σχολικών μο-
νάδων, με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 επι-
μορφώνονται στα Προγράμματα Σπουδών. Η επιμόρφω-
ση πραγματοποιείται ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά 
ειδικότητά με βάση διατιθέμενο επιμορφωτικό υλικό.

2. Η διάρκεια κάθε επιμορφωτικού προγράμματος εί-
ναι τριάντα έξι (36) ώρες και πιο συγκεκριμένα οκτώ (8) 
ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση, είκοσι (20) 
ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση και οκτώ 
(8) ώρες ατομική μελέτη, οι οποίες πραγματοποιούνται 
σε χρονικό διάστημα έως επτά (7) εβδομάδων. Η επιτυ-
χής παρακολούθηση του κάθε επιμορφωτικού προγράμ-
ματος οδηγεί σε πιστοποιημένη επιμόρφωση τριάντα έξι 
(36) ωρών. Η επιμορφωτική διαδικασία παρακολουθείται 
και αξιολογείται από το ΙΕΠ σε συνεργασία με τη ΔΕΠΠΣ.

Άρθρο 4
Η εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών

1. Η εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών υλοποι-
είται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ και υποστηρίζεται 
μέσω ειδικά διαμορφωμένου ψηφιακού περιβάλλοντος, 
το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα σύγχρονης και 
ασύγχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και 
υποστήριξης όλων των εμπλεκομένων στην Πιλοτική 
Εφαρμογή. Η συνεργασία αυτή λαμβάνει χώρα σε όλη τη 
διάρκεια των σχολικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 
και έχει ως στόχο τη δημιουργία κοινοτήτων εκπαιδευτι-
κών ανά γνωστικό αντικείμενο. Οι κοινότητες εκπαιδευ-
τικών λειτουργούν ως ομάδες αλληλεπίδρασης, αναστο-
χασμού, δημιουργίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

2. Η Εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών αφορά 
τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα, ανά γνωστικό πεδίο:

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Κοινωνικές Επιστήμες
Ιστορία (Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο) 
Θρησκευτικά (Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο) 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό - Γυμνάσιο) 
Πολιτική Παιδεία (Λύκειο)
Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)
Φυσική Αγωγή (Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και 
Μαθηματικά
Βιολογία (Γυμνάσιο - Λύκειο) 
Γεωγραφία (Δημοτικό)
Γεωλογία - Γεωγραφία (Γυμνάσιο) 
Μαθηματικά (Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο) 
Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας 
(Δημοτικό) 
Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Εφαρμογές Πληροφορικής (Λύκειο)
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (Λύκειο) 
Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Φυσικά (Δημοτικό)
Φυσική (Γυμνάσιο - Λύκειο) 
Χημεία (Γυμνάσιο - Λύκειο)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη 
Σχολική Ηλικία
Γλώσσα (Δημοτικό)
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδα-
σκαλία/Νεοελληνική Λογοτεχνία - Γυμνάσιο)
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Λύκειο)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γυμνάσιο - 
Λύκειο)
Φιλοσοφία (Λύκειο) 
Αγγλικά (Λύκειο)
Γαλλικά (Λύκειο)
Γερμανικά (Λύκειο)
Προσχολική (ΠΣ Νηπιαγωγείου)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Τέχνες και Πολιτισμός
Εικαστικά (Δημοτικό) 
Καλλιτεχνικά (Γυμνάσιο) 
Μουσική (Δημοτικό-Γυμνάσιο) 
Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό)

Τα Προγράμματα Σπουδών εφαρμόζονται από τους 
εκπαιδευτικούς των πιλοτικών σχολικών μονάδων ως 
ακολούθως:

α. Το Πρόγραμμα Σπουδών Προσχολικής εφαρμόζεται 
σε όλα τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία. 

β. Τα Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού εφαρμόζο-
νται ως ακολούθως:

i. Από την Α’ έως και την ΣΤ’ τάξη σε κάθε πιλοτική σχο-
λική μονάδα εφαρμόζονται τα Προγράμματα Σπουδών 
είτε Γλώσσας είτε Μαθηματικών. Στο ήμισυ του συνόλου 
των πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων θα εφαρμοστεί πι-
λοτικά το Προγράμματα Σπουδών της Γλώσσας και στα 
υπόλοιπα το Προγράμματα Σπουδών των Μαθηματικών.
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ii. Επιπλέον, κάθε εκπαιδευτικός ΠΕ70 θα εφαρμόσει 
ένα από τα εξής έξι (6) Προγράμματα Σπουδών, στο 
οποίο και θα επιμορφωθεί: Ιστορίας, Φυσικών, Μελέτης 
Περιβάλλοντος, Θρησκευτικών, Γεωγραφίας, Κοινωνι-
κής και Πολιτικής Αγωγής. Η Πιλοτική Εφαρμογή των 
Προγραμμάτων Σπουδών των έξι (6) προαναφερόμενων 
γνωστικών αντικειμένων κατανέμεται εξ ίσου μεταξύ του 
συνόλου των εκπαιδευτικών ΠΕ70 που υπηρετούν στα 
Πρότυπα και Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία.

iii. Οι εκπαιδευτικοί των άλλων ειδικοτήτων των πιλοτι-
κών Δημοτικών Σχολείων εφαρμόζουν τα Προγράμματα 
Σπουδών του γνωστικού αντικειμένου τους.

γ. Τα Προγράμματα Σπουδών κάθε γνωστικού αντικει-
μένου στα πιλοτικά Γυμνάσια και Λύκεια εφαρμόζονται 
από τις αντίστοιχες ειδικότητες. Στους εκπαιδευτικούς 
ειδικότητας ΠΕ02 που υπηρετούν σε Γυμνάσιο δίνεται η 
δυνατότητα επιλογής Προγράμματος Σπουδών: Ιστορίας 
ή Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας ή Νεοελ-
ληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Γυμνασίου. Επίσης, 
δίνεται η δυνατότητα επιλογής στους εκπαιδευτικούς 
ειδικότητας ΠΕ02 που υπηρετούν σε Λύκειο Προγράμ-
ματος Σπουδών: Ιστορίας ή Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 
και Γραμματείας ή Φιλοσοφίας ή Νεοελληνικής Γλώσσας 
και Λογοτεχνίας Λυκείου. Το Πρόγραμμα Σπουδών του 
γνωστικού αντικειμένου της Νεοελληνικής Γλώσσας 
και Γραμματείας Γυμνασίου, ειδικότερα, εφαρμόζεται 
σε κάθε τμήμα τάξης από τον/την ίδιο/α εκπαιδευτικό 
ειδικότητας ΠΕ02.

Βάσει των ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμ-
μετέχουν στην Πιλοτική Εφαρμογή παρακολουθούν 
ένα (1) επιμορφωτικό πρόγραμμα και εφαρμόζουν το 
αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών, με εξαίρεση τους εκ-
παιδευτικούς ΠΕ70 και τους εκπαιδευτικούς ΠΕ02 που θα 
εφαρμόσουν τα Προγράμματα Σπουδών Νεοελληνικής 
Γλώσσας και Γραμματείας Γυμνασίου ή Νεοελληνικής 
Γλώσσας και Λογοτεχνίας Λυκείου αντίστοιχα, οι οποίοι 
παρακολουθούν δύο (2) επιμορφωτικά προγράμματα 
και εφαρμόζουν τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών.

Με απόφαση του Ι.Ε.Π. η Επιστημονική Ομάδα Έργου 
των πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπου-

δών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών 
και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης» σε συνεργασία με τη ΔΕΠΠΣ 
καθορίζουν κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην 
υλοποίηση της διαδικασίας πιλοτικής εφαρμογής των 
Προγραμμάτων Σπουδών.

Άρθρο 5
Επιστημονική Εποπτεία Πιλοτικής Εφαρμογής

Τον συνολικό συντονισμό της εφαρμογής και της δια-
μορφωτικής αξιολόγησης της εφαρμογής των Προγραμ-
μάτων Σπουδών μέσω συνεργατικής έρευνας δράσης και 
δημιουργίας κοινοτήτων εκπαιδευτικών έχει το ΙΕΠ, μέσω 
της Επιστημονικής Ομάδας Έργου των Πράξεων «Ανα-
βάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία 
Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης» και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», σε 
συνεργασία με τη ΔΕΠΠΣ. Με απόφαση της ΔΕΠΠΣ και 
σύμφωνη γνώμη του ΙΕΠ μπορεί να ορισθεί ομάδα έργου 
αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς των ΠΣ και ΠΕΙΣ, που 
διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα που θα αναλάβουν 
την άντληση των δεδομένων από την πιλοτική εφαρμογή 
και από την επιμόρφωση, ώστε να αξιοποιηθούν για την 
επίτευξη των στόχων της Πιλοτικής Εφαρμογής. Το ΙΕΠ 
συνεργάζεται με τη ΔΕΠΠΣ για τη βέλτιστη υλοποίηση 
όλων των προβλεπόμενων ενεργειών στο πλαίσιο της 
Πιλοτικής Εφαρμογής.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2021

Η Υφυπουργός 

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   
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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,


		2021-08-31T10:32:40+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




