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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 166200/Δ1
Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του εδάφιου ε της παρ. 11 του άρθρου 4 του
ν. 1566/1985 (Α’ 167),όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των παρ 1, 2 του άρθρου 7 του
ν. 2525/1997 (Α’ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των
αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις»,
1.2. υποπ. 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).
1.3. του άρθρου 175 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση
του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις.» (Α’ 136)
1.4. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας 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).
1.5. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
1.6. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121)
1.7. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123)
1.8. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2)
2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
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σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή». (Β’ 33).
3. Την υπό στοιχεία 104671/ΓΔ4/27-09-2021 (Β’ 4003)
απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
4. Τις υπ’ αρ. 55/14-10-2021 και 56/21-10-2021 πράξεις
του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.1/Γ/814/160218/Β1/08-12-2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο ορίζεται ως εξής:
Α. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα των Θρησκευτικών ως μάθημα οργανικά
ενταγμένο στην ελληνική εκπαίδευση
Το μάθημα των Θρησκευτικών εντάσσεται στον κανόνα των υποχρεωτικών σχολικών μαθημάτων, τα οποία
διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του ελληνικού σχολείου. Η οργάνωση
και η λειτουργία του θεμελιώνονται στο Σύνταγμα της
Ελλάδας, στους νόμους του ελληνικού κράτους, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(ΕΔΑΔ), και τις συμβάσεις και συστάσεις του Συμβουλίου
της Ευρώπης και τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣΤΕ
(1749 και 1750/2019). Βασική αποστολή του μαθήματος
των Θρησκευτικών αποτελεί η «ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης», η οποία είναι συνταγματική υποχρέωση του κράτους. Για να υπηρετεί τον εν λόγω σκοπό,
διδάσκεται επί ικανό αριθμό ωρών εβδομαδιαία στο
πρόγραμμα Δημοτικού, Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και
τα μαθησιακά αποτελέσματά του αξιολογούνται συντελώντας στη γενικότερη επίδοση των μαθητών και των
μαθητριών.
Ο θεμελιώδης παιδαγωγικός και ανθρωπολογικός προσανατολισμός του μαθήματος.
Το παιδαγωγικό και μορφωτικό έργο που παρέχεται
μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, αποσκοπεί στην ενίσχυση και την εμπέδωση της
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θρησκευτικής συνείδησης των ορθόδοξων μαθητών και
μαθητριών. Η προοπτική αυτή υπηρετεί την ολόπλευρη
ανάπτυξή τους, κυρίως δε συμβάλλει στην καλλιέργεια
του ανθρώπινου προσώπου ως μοναδικής, ανεπανάληπτης και ελεύθερης ύπαρξης. Με αυτόν τον τρόπο το
μάθημα παρέχει όλα τα αναγκαία ερεθίσματα, ώστε οι
μαθητές/-τριες να γνωρίζουν τον εαυτό τους, να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω τους, όπως, επίσης, να αφουγκράζονται και να
αντιμετωπίζουν τις μεγάλες προκλήσεις του σύγχρονου
κόσμου.
Το μάθημα των Θρησκευτικών ως μάθημα παιδείας
και πολιτισμού.
Το μάθημα των Θρησκευτικών αποτελεί μάθημα
παιδείας και πολιτισμού. Σε αυτό οι μαθητές/- τριες καλούνται να αναγνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν
τη σημασία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης,
ώστε να αποκτήσουν συναίσθηση της ευθύνης για τη
συνέχειά της σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Υπό
αυτή την έννοια, λαμβάνουν τα απαραίτητα εφόδια, για
να δρουν στο μέλλον ως ενεργοί πολίτες του ελληνικού
κράτους, στο οποίο η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας αποτελεί ζωντανό και λειτουργικό στοιχείο της
ιστορικής ταυτότητας και του πολιτισμού του, και κατ’
επέκταση συστατική παράμετρο του δημόσιου χώρου.
Εκτός τούτων, αποτελεί μάθημα ευρωπαϊκής παιδείας
και εκπαιδεύει Ευρωπαίους πολίτες προάγοντας τις διαχρονικές χριστιανικές αξίες, οι οποίες αποτέλεσαν τα
θεμέλια του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Το μάθημα των Θρησκευτικών ως μάθημα ταυτότητας
του προσώπου.
Το μάθημα των Θρησκευτικών, λαμβάνοντας υπόψη
τις προσεγγίσεις των επιστημών της θεολογίας, της παιδαγωγικής και της θρησκειοπαιδαγωγικής, σε συνδυασμό με τα σύγχρονα πορίσματα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της αναπτυξιακής ψυχολογίας και της διδακτικής,
προτάσσει την ανάπτυξη του ανθρώπου ως ενιαίας ψυχοσωματικής οντότητας. Επειδή συντελεί στην ανάπτυξη της ταυτότητας του προσώπου, αντιμετωπίζει τους
μαθητές και τις μαθήτριες ως πρόσωπα, καθένα εκ των
οποίων φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εμπειρίες,
συγκεκριμένες ανάγκες και ποικίλα ενδιαφέροντα, που
έχουν άμεση αναφορά στην πορεία της ψυχοσωματικής
του ωρίμανσης. Επομένως, το μάθημα των Θρησκευτικών αποτελεί παράγοντα ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης,
της αυτοπεποίθησης, της ενσυναίσθησης αλλά και της
ανθεκτικότητας των νέων ανθρώπων. Μέσα από αυτό
το πρίσμα, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να
αποκτήσουν τις κατάλληλες ικανότητες, ώστε να συνυπάρχουν αρμονικά με όλους τους ανθρώπους και με τον
θρησκευτικά «άλλο» και να συνεργάζονται συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου.
Από την άλλη πλευρά, τα Θρησκευτικά, ως διακριτό
μάθημα της σχολικής εκπαίδευσης, εισάγει ως αντικείμενο στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης τη σχέση του
ανθρώπου με τον Θεό, όπως αυτή νοηματοδοτείται στην
ορθόδοξη παράδοση και στον πολιτισμό. Το μορφωτικό
αυτό περιεχόμενο αξιολογείται ως έγκυρη πρόταση προσανατολισμού του βίου και ως ζωτικό σημείο αναφοράς
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για την ανακάλυψη απαντήσεων σε βασικά ερωτήματα
που απασχολούν τον άνθρωπο στην πορεία ανάπτυξης
της ταυτότητάς του. Μαθαίνουν ελεύθερα οι μαθητές
και οι μαθήτριες, σε σχολικό πλαίσιο, τι σημαίνει να είναι
κανείς ορθόδοξος χριστιανός, πώς η επιλογή αυτή διαμορφώνει τη ζωή του, το πολιτισμικό του πλαίσιο, τις θέσεις του στην ευρύτερη κοινωνία αλλά και τη δράση του
ως αυριανού πολίτη και ως ισότιμου συνομιλητή στον
δημόσιο χώρο του ελληνικού κράτους, της Ευρώπης
και του κόσμου όλου. Ενθαρρύνονται, έτσι ουσιαστικά,
να συσχετίζουν αυτήν την πρόταση προσανατολισμού
της ζωής με τις σύγχρονες προκλήσεις του κοινωνικού
γίγνεσθαι και υποστηρίζονται με την ανάπτυξη των ικανοτήτων να δρουν δημοκρατικά, ελεύθερα και με αγάπη
για τον συνάνθρωπο.
Β. ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ
Γενικοί σκοποί
Με βάση όλα τα παραπάνω διαμορφώνονται οι γενικοί σκοποί της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Ειδικότερα, το μάθημα των Θρησκευτικών
συμβάλλει:
- Στη διαμόρφωση ελεύθερων, υπεύθυνων και κριτικά
σκεπτόμενων πολιτών και στην προετοιμασία των μαθητών και των μαθητριών για τον δημόσιο χώρο με τέτοιον
τρόπο, ώστε να αναδεικνύουν ως πολίτες του κόσμου τις
οικουμενικές αρχές και αξίες μέσα από την οπτική της
ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης.
- Στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των
μαθητών/-τριών, μέσω της ανάλυσης και εμπέδωσης της
ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, με τέτοιον τρόπο,
ώστε να μη διακυβεύεται σε καμία περίπτωση η ελεύθερη διάπλαση της προσωπικότητάς τους.
- Στην κατανόηση και ερμηνεία βασικών πτυχών της
διδασκαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως αυτές καταγράφονται στην Αγία Γραφή, στη δογματική και ηθική
διδασκαλία της, στη λατρευτική της ζωή και στην παράδοση των Αγίων Πατέρων της.
- Στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων
των μαθητών/-τριών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα
να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, να
μπορούν να ζήσουν δημιουργικά, με αγάπη προς τον
άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται
από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της
ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, η οποία αποτελεί
θεμελιώδες στοιχείο της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής παιδείας.
- Στην εξοικείωση με τη σχέση Θεού και ζωής ως κινητήρια δύναμη που συμβάλλει στον προσανατολισμό του
βίου και στην ανακάλυψη της προσωπικής ταυτότητας.
- Στην αναγνώριση του συλλογικού θρησκευτικού βιώματος, το οποίο στην Ελλάδα διαμορφώνεται μέσω
της ιστορικής παρουσίας και δράσης της Ορθόδοξης
Εκκλησίας.
- Στην ανάδειξη της σημασίας που έχει η θρησκευτική
αγωγή ως προς τις ικανότητες των μαθητών/- τριών να
επικοινωνούν με τον εαυτό τους, με τους άλλους και τον
κόσμο ολόκληρο, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να
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καλλιεργούν δεξιότητες και να παράγουν νέα γνώση,
η οποία να μετασχηματίζεται σε δράση στην κοινωνία,
εμπνεόμενη από το όραμα και την ελπίδα για την ειρήνη,
τη συνύπαρξη, την ισότητα, τη δημοκρατία και γενικά
την αλλαγή και τη βελτίωση του κόσμου.
- Στη μελέτη του θρησκευτικού φαινομένου εν γένει
με γνώμονα τη διαθεματική και τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης.
- Στη γνωριμία με άλλα θρησκεύματα και θρησκευτικές
και μη θρησκευτικές κοσμοθεωρίες, κάτι που επιτυγχάνεται σε συνάρτηση με τα αναπτυξιακά και παιδαγωγικά
χαρακτηριστικά των παιδιών και των εφήβων και πάντα
διακριτά, αποβλέποντας στην καλλιέργεια της ικανότητας για διάλογο, για σεβασμό απέναντι στην ετερότητα,
καθώς και για αρμονική συνύπαρξη με τους άλλους.
Ειδικοί στόχοι
Ειδικοί Στόχοι Α’ Κύκλου Εκπαίδευσης (Γ’ και Δ’ Δημοτικού)
Το μάθημα των Θρησκευτικών στον Α’ Κύκλο του Δημοτικού Σχολείου διερευνά, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θεμελιώδεις διαστάσεις της
ορθόδοξης χριστιανικής ζωής, όπως αυτές αποτυπώνονται στην ορθόδοξη θεία λατρεία, σε αφηγήσεις από
τη Βίβλο, αλλά και σε κείμενα από την κατοπινή χριστιανική γραμματεία που περιγράφουν και ερμηνεύουν την
ορθόδοξη παράδοση και ζωή, θέτοντας ως στόχο, οι
μαθητές/-τριες:
- Να εξοικειωθούν με τα σύμβολα, τις εικόνες και τις
γιορτές της ορθόδοξης θείας λατρείας, αναγνωρίζοντας
σε αυτά τους κεντρικούς άξονες με τους οποίους εκφράζεται η ζωοποιός σχέση Θεού και ανθρώπου.
- Να αντιληφθούν, μελετώντας διηγήσεις και ιστορίες
τόσο από τη Βίβλο όσο και από την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ότι ο Θεός φανερώνεται στον άνθρωπο
ως Πρόσωπο, για να εγκαινιάσει μία βιοτή ανιδιοτελούς
αγάπης, που δεν έχει όρια.
- Να εκτιμήσουν τη σημασία του ευαγγελικού μηνύματος και της ορθόδοξης παράδοσης ως θεμελίων βάσει
των οποίων διαμορφώθηκε το συλλογικό θρησκευτικό
βίωμα στην ελληνική πραγματικότητα.
- Να ανακαλύψουν ότι η σχέση του ανθρώπου με τον
Θεό, όπως φανερώνεται στα γεγονότα της Θείας Οικονομίας, καθίσταται πηγή έμπνευσης και δύναμη που μεταμορφώνει τον τρόπο σκέψης, τη ζωή, την κοινωνία, τον
πολιτισμό, την κτίση ολόκληρη.
- Να προσεγγίσουν τον κόσμο γύρω τους ως δημιουργία και ως δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο, μελετώντας κείμενα που αφηγούνται την πίστη της Ορθόδοξης
Εκκλησίας.
- Να συνειδητοποιήσουν ότι το όραμα της Βασιλείας
του Θεού, που γεύεται εμπειρικά η Ορθόδοξη Εκκλησία,
οδηγεί αβίαστα στην ανάληψη ευθύνης και στον αγώνα
για ειρήνη, ισότητα, δικαιοσύνη και έμπρακτη αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων.
- Να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στη διδακτική
πράξη, τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης και
τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία.
- Να προσεγγίσουν τις ιδέες της αειφορίας (βιώσιμης
ανάπτυξης).
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Ειδικοί Στόχοι Β’ Κύκλου Εκπαίδευσης (Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού)
Στόχοι του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Ε’ και
ΣΤ’ Δημοτικού είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες, α) μέσα
από τη βιωματική, διαθεματική και διερευνητική μαθησιακή προσέγγιση, β) μέσω αφηγήσεων και ιστοριών
αγίων προσώπων, καθώς και του σώματος πιστών της
Εκκλησίας, γ) μέσα από την ελληνορθόδοξη και γενικότερα τη χριστιανική παράδοση:
- Να αντιληφθούν την αγάπη και το ενδιαφέρον του
Θεού προς τον άνθρωπο και ολόκληρο τον κόσμο
μέσα από την Αγία Γραφή, την ορθόδοξη χριστιανική
παράδοση και την ιστορία της Εκκλησίας ως σώματος
Χριστού.
- Να αναγνωρίσουν τη σημασία και τη διαχρονικότητα
του ευαγγελικού μηνύματος του Χριστού, που το καθιστούν πάντοτε επίκαιρο για τον κάθε άνθρωπο προσωπικά αλλά και στην κοινωνική ζωή και στον πολιτισμό.
- Να ανακαλύπτουν έννοιες και σύμβολα της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και λατρευτικής ζωής της
Εκκλησίας, όπως αποτυπώνονται στη χριστιανική τέχνη.
- Να εκτιμήσουν την ανάγκη σεβασμού και προστασίας της ελληνορθόδοξης πολιτισμικής κληρονομιάς του
τόπου μας και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος
και της ανθρωπότητας ως δημιουργημάτων του Θεού.
- Να καλλιεργήσουν τις ηθικές αξίες του χριστιανισμού,
ως πρόταση και στάση ζωής στον δημόσιο χώρο που εκφράζεται με έμπρακτη αλληλεγγύη προς τον πάσχοντα,
ειρηνική συνύπαρξη, σεβασμό της διαφορετικότητας,
ισότητα και δικαιοσύνη.
- Να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στη διδακτική πράξη και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα
της ηλεκτρονικής μάθησης και τα διαθέσιμα ψηφιακά
εργαλεία.
- Να προσεγγίσουν τις ιδέες της αειφορίας (βιώσιμης
ανάπτυξης).
Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου των
Θρησκευτικών για τη βαθμίδα του Δημοτικού (Α’ και
Β’ Κύκλο), αναπτύσσεται εκκινώντας από κεντρικά θέματα της χριστιανικής θρησκευτικής εκπαίδευσης στο
ελληνικό σχολείο, τα οποία προκύπτουν από τις μεγάλες ιδέες - πυρηνικές ιδέες. Οι μεγάλες ιδέες, ενέχουν
παιδαγωγική δυναμική και είναι α) ευρείες και μη συγκεκριμένες (αφηρημένες), β) εκφράζονται σύντομα,
με μία ή λίγες λέξεις, γ) αφορούν όλους και όλες στην
τάξη, δ) είναι διαχρονικές και ε) παρουσιάζονται με
διαφορετικά παραδείγματα, που έχουν κοινό άξονα
αυτήν την ιδέα.
Γενικότερα, στο μάθημα των Θρησκευτικών ως κεντρικά
θέματα θεωρούνται ότι α) είναι τα βασικά και σημαντικά
θεολογικά θέματα, οι διδασκαλίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, β) έχουν σχέση με τη ζωή των μαθητών/-τριών,
γ) έχουν σχέση με την παράδοση του τόπου και δ) είναι
όσα χρειάζεται να γνωρίζει σε βάθος κάθε νέος πολίτης
που έχει ολοκληρώσει την προσφερόμενη από το κράτος
εκπαίδευση. Ειδικότερα μετά από συλλογική μελέτη ορίστηκαν τα κάτωθι οκτώ (8), εκ των οποίων στο Δημοτικό
και συγκεκριμένα τις Γ’, Δ’ και Ε’ τάξεις, αναπτύσσονται μόνο
τα επτά (7).
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Κεντρικά Θέματα
1. Θεός
2. Δημιουργία - Πτώση
3. Άνθρωποι του Θεού (προφήτες - άγιοι)
4. Ενανθρώπιση - Χριστός
5. Εκκλησία - Λατρεία - Αγία Γραφή
6. Βασιλεία του Θεού
7. Χριστιανική ζωή
Θεματικά Πεδία
Στο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών τα οκτώ κεντρικά θέματα αποτυπώνονται
ως Θεματικά Πεδία και αποτελούν τη βάση ανάπτυξης
του περιεχομένου των Θεματικών Ενοτήτων και στους
τέσσερις κύκλους της ελληνικής εκπαίδευσης. Οι κύκλοι
αυτοί καθορίζονται από τις βαθμίδες εκπαίδευσης και
την αναπτυξιακή ηλικία των μαθητών/-τριών:
Α’ Κύκλος - Γ’ και Δ’ Δημοτικού
Β’ Κύκλος - Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
Γ’ Κύκλος - Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου
Δ’ Κύκλος - Α’, Β’, Γ’ Λυκείου
Τα Θεματικά Πεδία επαναλαμβάνονται σπειροειδώς
ανά κύκλο (Α’ , Β’, Γ’, Δ’), καθώς, σύμφωνα και με τον J.
Bruner, «οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να διδαχθεί
αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε παιδί και σε οποιαδήποτε φάση της ανάπτυξής του, αρκεί αυτό να προσαρμοστεί στο γνωστικό επίπεδο του/της μαθητή/-τριας».
Είναι σαφές ότι η ανάπτυξη και η σειρά των Θεματικών
Πεδίων ακολουθούν το σχέδιο της θείας οικονομίας που
στη θεολογική γλώσσα εξηγεί τη συνάντηση της ιστορίας
του Θεού με την ιστορία του ανθρώπου. Σε σχολικό πλαίσιο, αυτή η συνάντηση και οι φάσεις της αποτυπώνονται
σε θέματα που αναπτύσσονται γύρω από τρεις βασικούς
άξονες, οι οποίοι βοηθούν στην υπηρέτηση των ειδικών
στόχων του Γυμνασίου. Οι άξονες αυτοί είναι:
- Τι σημαίνει να είναι ορθόδοξος χριστιανός και πώς η
επιλογή αυτή διαμορφώνει τη ζωή του.
- Ποιο είναι το πολιτισμικό πλαίσιο και πώς η ορθόδοξη χριστιανική ταυτότητα επιδρά στις θέσεις του στην
ευρύτερη κοινωνία.
- Πώς διαμορφώνεται η λειτουργία του ως πολίτη του
ελληνικού κράτους, της Ευρώπης και του κόσμου όλου
χάρη στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και τον
πολιτισμό.
Τα επτά Θεματικά Πεδία, δηλαδή οι μεγάλες ιδέες, τα
κεντρικά θέματα του γνωστικού αντικειμένου στις τρεις
βαθμίδες εκπαίδευσης, στο Δημοτικό (Α’ και Β’ Κύκλο)
κατανέμονται ως εξής:
Γ’ Δημοτικού
1. Θεός
2. Δημιουργία - Πτώση
3. Άνθρωποι του Θεού (προφήτες - άγιοι)
4. Ενανθρώπιση - Χριστός
Δ’ Δημοτικού
5. Εκκλησία - Λατρεία - Αγία Γραφή
6. Βασιλεία του Θεού
7. Χριστιανική ζωή
Ε’ Δημοτικού
1. Θεός
2. Δημιουργία - Πτώση
3. Άνθρωποι του Θεού (προφήτες - άγιοι)
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4. Ενανθρώπιση - Χριστός
ΣΤ’ Δημοτικού
5. Εκκλησία - Λατρεία - Αγία Γραφή
6. Βασιλεία του Θεού
7. Χριστιανική ζωή
Τα Θεματικά Πεδία αποτελούν οδηγό για την ανάπτυξη των Θεματικών Ενοτήτων κάθε τάξης, με βάση τους
τρεις άξονες που υπηρετούν, τους ειδικούς στόχους και
τον βαθμό της προσληπτικής ικανότητας των μαθητών/-τριών κάθε κύκλου. Από τη διασύνδεση των τριών
αξόνων και των επτά Θεματικών Πεδίων προκύπτουν:
α) Το θέμα της Θεματικής Ενότητας (γενικό και περιγραφικό), β) τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
της Θεματικής Ενότητας (επιγραμματική αναφορά των
ενεργειών που καλούνται οι μαθητές/-τριες να πετύχουν
στη διδασκαλία και το θρησκευτικό περιεχόμενο αυτών
των ενεργειών) και γ) Ενδεικτικές Δραστηριότητες (διδασκαλίας και αξιολόγησης).
Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ζητούμενο του νέου ΠΣ των Θρησκευτικών Δημοτικού
είναι να παρέχει ερεθίσματα, κατευθύνσεις και αρχές,
κίνητρα και μεθοδολογικά εργαλεία για την επίτευξη της
αποτελεσματικής διδασκαλίας μέσω της δημιουργίας
δυναμικών κοινοτήτων μάθησης. Με την κατανόηση
της φυσιογνωμίας του μαθήματος, όπως διατυπώθηκε
παραπάνω και τον προβληματισμό σχετικά με το πώς
μαθαίνουν οι μαθητές/-τριες και ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους στη σχολική ηλικία, κατά την
περίοδο φοίτησής τους στο Δημοτικό, επιδιώκεται οι
εκπαιδευτικοί να:
- δημιουργούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης, ενθαρρύνοντας την ενεργό εμπλοκή μαθητών/-τριών σε ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες,
- εστιάζουν στην οικειοποίηση βασικών γνώσεων, με
τη βοήθεια των οποίων αναπτύσσονται γνωστικές, μεταγνωστικές και άλλες δεξιότητες και ικανότητες, αξιοποιώντας τις αρχές της παιδαγωγικής ψυχολογίας και τη
φυσιογνωμία των γνωστικών αντικειμένων,
- επιδιώκουν τη διασύνδεση και ενσωμάτωση της νέας
γνώσης με τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών/τριών μέσω πολλαπλών προσεγγίσεων ανάλογα με τις
ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους,
- υιοθετούν στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας, βιωματικής μάθησης και αξιοποιούν εναλλακτικές
πρακτικές, ποικίλα διδακτικά εργαλεία και δημιουργικές
δραστηριότητες,
- χρησιμοποιούν κατάλληλα τις νέες τεχνολογίες στην
καθημερινή διδακτική τους πρακτική, αξιοποιώντας τα
πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης και τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία,
- ενθαρρύνουν τον κριτικό στοχασμό επί γνωστικών
διαδικασιών και πρακτικών.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η σχολική τάξη μπορεί να
εξελιχθεί σε εργαστήριο έρευνας, επικοινωνίας, δράσης και έκφρασης και να προκαλεί τους μαθητές και τις
μαθήτριες να εργάζονται για να πραγματώσουν: τη συνεργατικότητα, την αυτογνωσία, τη γλωσσική επίγνωση,
την επικοινωνιακή ικανότητα, την υπευθυνότητα, την
ανεκτικότητα, την πειθαρχία, το αίσθημα δικαίου, τη
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δημοκρατική ευαισθησία, την άμιλλα, την αλληλεγγύη,
την αισθητική καλλιέργεια, την επίλυση προβλημάτων,
τη διερευνητική μάθηση, τον ψηφιακό γραμματισμό και
φυσικά πάνω από όλα τον θρησκευτικό γραμματισμό και
την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης.
Τα νέα ΠΣ Θρησκευτικών έχουν ως αφετηρία τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή όλα όσα χρειάζεται να
γνωρίζει ο/η μαθητής/-τρια, να κατανοεί και να μπορεί
να εφαρμόσει μετά την ολοκλήρωση κάθε μαθησιακής
διαδικασίας. Η έμφαση μετακινείται από το γνωστικό
αντικείμενο, τους/τις διδάσκοντες/-ουσες και τη διδακτική διαδικασία προς τους/τις μαθητές/-τριες (μαθητοκεντρική) και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μάθησης:
Επιδιώκεται στην ουσία μια αντίστροφη πορεία σχεδιασμού, όπου η βάση σχεδιασμού είναι τα μαθησιακά
αποτελέσματα και όλες οι υπόλοιπες παράμετροι εξαρτώνται από τον καθορισμό αυτών.
Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σύμφωνα με τις θέσεις της παιδαγωγικής επιστήμης
η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/- τριών στα
σχολικά μαθήματα αποτελεί δομικό, αναπόφευκτο και
αναπόσπαστο στοιχείο της διδασκαλίας και μάθησης και
αφετέρου συνιστά μια πολυδιάστατη διαδικασία.
Η διαδικασία της αξιολόγησης στο Μάθημα των Θρησκευτικών πρέπει να είναι διαρκής και συστηματική και
εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και εφαρμογής της διδακτικής προσέγγισης. Άξονά της αποτελούν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και
το αντίστοιχο περιεχόμενο κάθε Θεματικής Ενότητας.
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης και την επιλογή
των κατάλληλων κριτηρίων/δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπόψη το γνωστικο-βουλητικό και συναισθηματικό
επίπεδο των μαθητών/-τριών της συγκεκριμένης τάξης,
ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της αξιολόγησης.
Κατά τη γραπτή αξιολόγηση στις μεγαλύτερες τάξεις του
Δημοτικού αξιολογείται η επίδοση των μαθητών/-τριών με βάση των κατάκτηση όσων ζητούνται στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή όσα θα
πρέπει να έχουν κατακτήσει στο τέλος της διδακτικής
προσέγγισης. Η αξιολόγηση χρησιμεύει και ως εργαλείο
επανασχεδιασμού και ανατροφοδότησης, για αυτό ο/η
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εκπαιδευτικός επιζητεί την ενεργητική συμμετοχή των
μαθητών/-τριών στη μαθησιακή διαδικασία, ώστε οι
ίδιοι/-ες να αξιολογούν τα αποτελέσματα της μάθησής
τους. Η αξιολόγηση των μαθητών/-τριών δεν έχει μοναδικό σκοπό τη γνωστοποίηση στους/στις μαθητές/-τριες
του βαθμού επιτυχίας τους στο μάθημα, αλλά βοηθά
και τον/την εκπαιδευτικό να αντιληφθεί κατά πόσο
έχουν επιτευχθεί οι δείκτες επιτυχίας που έθεσε για το
μάθημά του, κατά πόσο δηλαδή οι μαθητές/-τριες έχουν
αφομοιώσει την προσφερθείσα ύλη και μπορούν να την
εφαρμόσουν. Στο ΠΣ του Δημοτικού η αξιολόγηση είναι
συνυφασμένη με τη μαθησιακή διαδικασία.
Εκτός από την αρχική και την τελική αξιολόγηση, έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση της διαμορφωτικής αξιολόγησης, ως μιας παιδαγωγικής λειτουργίας ενσωματωμένης δυναμικά στη διδακτική πράξη, η οποία αποβλέπει
στον συνεχή έλεγχο της επίτευξης των προσδοκώμενων
μαθησιακών αποτελεσμάτων (μετακίνηση από την αξιολόγηση της μάθησης στην αξιολόγηση για τη μάθηση).
Η διαμορφωτική αξιολόγηση υπηρετεί την ανάγκη της
διαρκούς πληροφόρησης του/της εκπαιδευτικού για την
αποτελεσματικότητα των επιλεγόμενων από αυτόν/αυτήν παρεμβάσεων, επινοήσεων και ενεργειών κατά την
εξέλιξη του εκπαιδευτικού έργου. Ως παιδαγωγικό εργαλείο εντάσσεται στη διδασκαλία με κατάλληλες δραστηριότητες και δε μεταφέρεται ως αθροιστική αξιολόγηση
στην αρχή επόμενης διδασκαλίας.
Για μια σωστή και αποτελεσματική αξιολόγηση ο/η
εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει υπόψη όσα προβλέπουν το ΠΣ και οι διάφορες οδηγίες για τη διδασκαλία
και την επίτευξη των δεικτών αξιολόγησης, να γνωρίζει πολύ καλά τους δείκτες αξιολόγησης και επάρκειας
στους οποίους αναφέρονται οι ερωτήσεις και οι εργασίες
που ζητά από τους/τις μαθητές/-τριες να εκπονήσουν,
να γνωρίζει τις ικανότητες των μαθητών/-τριών και να
έχει καλή γνώση των αναγκών και των ενδιαφερόντων
τους, να καθορίζει τους στόχους της αξιολόγησης και
να προσχεδιάζει τους τρόπους με τους οποίους θα αξιολογήσει, ώστε αυτοί να προάγουν την επικοινωνία και
να επιτρέπουν την καλλιέργεια των ανώτερων επιπέδων
σκέψης των μαθητών/-τριών.
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g7$#18/ !/9
%/0

_#V', / %R.%R!*+ R 8 ,!*+
-&./+ !/9 %/0.

,0 R Ra_.

1,\- ,9b)1#%& ! (.- 
!/9.

%*+ %'-7&d%! ,!/7
19,\.

%*+ &7% ,!/7
(R 7!/.(+.

19,\ ! +

8/9&%+ b97&R%+ !"+
. V+ $\R"+.

 8&,!" R !/ $V##/+ 7 R/07
!" 07'": _& %77!&/7
/. V$.

_& R 17V$7.
."$ 7\ - .&.

&

8#/-\!"+ .&+
-/, a7%! ,!/ $(."' !/9
%/0.
8#/-\!"+ ,l+ ' .V b 

8a+ '8/#/07 7 ,97%#bVd/7! /
V7$#18/ '% ,R/8* !/ R/ 7* R.*.
•  %W ,!/#/07 !/7 !#*8/ '% !/7 /8/&/ /
%*+ RV.%,% !/7 _#V' 1+ _/"$* ,!/
(#b/ !/9.
•  %7!/8&d/97 ,! _ _. RV R%&'%7
!#*8/9+ '% !/9+ /8/&/9+ " 8&,!" R "
%'8 ,!/,07" ,!/7 %* '8/#/07 7
..VW/97 !" d1\ !/9 7$#a8/9.
•  7b71#&d/97 !" ,"',& !"+ bV8"+
R !"+ % . R#&7% + ,! + ,)(,% + '%!W0
%.-a7.
•   "b/07! ! + 8%# 8(!% %+ !/9 1,\-.
•  7R.08!/97, '(, 8* ! + _ _. R(+
 "b\,% + b  !/7 1,\-, b%b/7*! ,!
/8/& 8#/9, Vd/7! ! 8/!%.(,'! !"+
,9b)a#","+.
•  %7!/8&d/97 ,! _ _. RV R%&'%7 !/9+
!#*8/9+ '% !/9+ /8/&/9+ / %*+
%'-7&,!"R% ,!/7 19,\.
•   !98a7/97 ! + ,R(U% + !/9+ ,)%! RV
'% !" 97!*!"! 8/9 ()% / V7$#18/+ 7
d"!V !" _/\$%  !/9 %/0 ,% RV$%
8#/,8V$% V !/9, 0,R/." \ %0R/.".
•   "b/07! , '% _V," !/ _ _. R*
R%&'%7/, ! b%b/7*! 8/9 ,)%!&d/7! '% !"
,07U" $\R"+ 7V'%, ,!/7 %* R
!/9+ ,#".&!%+ ,!/  7V.
•  -"b/07! 8/,8V,'! 8* !"
_ _. R\  \b"," !"+ ,$\#, '(, 8* !
/8/& -7%#a7/7! " 8&,!" R "
%'8 ,!/,07" !"+ ,!/7 %*.
•  8%# b#V-/97 b%b/7*! 8* !/7 _&/
!"+ /9$, '(, 8* ! /8/&
7% R70/7! " 98/'/7\ R " 8&,!" !"+.
•  7b71#&d/97, '(, 8* !" _ _. R\
 \b"," !"+ 7'(!#","+ _&//. V$,
*! , '% !"7 8&,!" ,!/7 %*, / V7$#18/+
'8/#%& 7 W%8%#V,% %'8*  \ 0,R/.%+
R!,!V,% +.
•  R!/7/'Vd/97, '% _V," !/ _ _. R*
R%&'%7/, ! _, RV ,!/ )%& 8/9 7(% W7
!/7 17V$7 1+ b7\, / -&./ !/9 _&.
•  7-(#/97 ! )#R!"# ,! RV
b71#&,'! ' + ."$ 7\+ R % . R# 7/0+
- .&+.
•  %7!/8&d/97 '(, 8* ! + ,)%! R(+
_ _. R(+  "b\,% + !"7 8&,!" R !"7
-/,&1," 8/9 %&)7% / 8#/-\!"+ .&+
,!/7 %*.
•  7R.08!/97 '(, 8* !/
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!/7 # ,!*.
8#/-\!"+ 7 \. R !
. /7!V# .
77$#a8 ," –
# ,!*+

9bb%. ,'*+ !"+ %/!*R/9.
 (77"," !/9 # ,!/0.

# ,!*+ _8!&d%! 8* !/7
1V77" !/7 #*#/'/.
a%R '$"!(+ !/9
# ,!/0.
# ,!*+ $%#8%0% !/9+
,$%7%&+: 8#V.9!/+ !"+
8%#7/0'.
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8%# %)*'%7/ !17 8#/-"!% a7 !/9 ,l
7-/#(+ ,!/ 8#*,18/ !/9 # ,!/0.
•  7b71#&d/97, '% _V," ! + _ _. R(+
 "b\,% + b  !/7 8#/-\!" 7 \., 81+ "
8&,!" ,!/7 %* ,ad% !/7 V7$#18/.
•   "b/07! ! b%b/7*! !/9
9bb%. ,'/0 !"+ %/!*R/9.
•  -"b/07! !"7 ,!/#& !"+ (77","+
!/9 # ,!/0.
•  8#/,%bb&d/97 '(, 8* !
./b#- RV \$" R ($ ' !/ b%b/7*+ !"+
(77","+ !/9 # ,!/0.
•  8%# b#V-/97, '% _V," !/ %9bb%. R*
R%&'%7/, !/ b%b/7*+ !"+ V8! ,"+ !/9
# ,!/0.
•  -"b/07! ! + _ _. R(+  "b\,% + b 
!"7 %8 ./b\ !17 '$"!a7 !/9 # ,!/0.
•   "b/07! !/ $0' !"+ $%#8%&+
!/9 8#V.9!/9 ,!"7 8%#7/0'.

# ,!*+ 'V+  V,R% !"7
8#/,-/#V:  8#_/.\ !/9
R./0 '#%&!".

•   %#%97/07, '(, 8* !" _ _. R\
 \b"," b  !" $%#8%& !/9 8#V.9!/9 !"+
8%#7/0', !/ 8a+ / # ,!*+ %&)7% !"7
bV8" R !/ %7 -(#/7 !/9 b  !/9+
8V,)/7!%+ 7$#a8/9+.
•  7R.08!/97, '(, 8* -#V,% + !/9
# ,!/0, !" d1\ 8/9 8#/!%&7% 7
R/./9$\,/97 / V7$#18/ 8(77! ,!/9+
,977$#a8/9+ !/9+.
•  -"b/07! ! + 8#VW% + !/9 R./0
'#%&!" 8/9 %&)7/97 !"7 bV8" 8#/+
!/7 V../7 V7$#18/, !/7 «8.",&/7».

# ,!*+  V,R% !"
,9b)a#",":  8#_/.\ !/9
,8.)7 R/0 8!(#.

•  7b71#&d/97 !"7 W& !"+ 8#/,-/#V+
,% RV$% V7$#18/ 7%W #(!1+.
•  7-(#/97 8#%&b'!
,9b)a#","+ R ,9'- .&1,"+ 8* !"7
R$"'%# 7\ !/9+ d1\.

   
: «!
"#…».

•  ,9,)%!&d/97, 7-(#/7!+
,9bR%R# '(7 8#%&b'! !"7 8//)\
R !"7 bV8" !/9 %/0-!(# '% !" )#V
!"+ ,9b)a#","+ R ,9'- .&1,"+ ,!" d1\
!/9+.
•  7b71#&d/97 *! / # ,!*+ 8#(1,%
!"7 «9# R\ 8#/,%9)\» 1+ '(,/
%8 R/ 717&+ '% !/7 %*.

# ,!*+ ,9'_/9.%0% :
b8V'% *,/9+ '+ _.V8!/97,
%7 R#&7/9'% !/9+ V../9+.

 8  V, / ' R#/& -&./ !/9
# ,!/0.

•  8%# b#V-/97 !/ 8%# %)*'%7/ !"+
«9# R\+ 8#/,%9)\+».
•  7b71#&d/97, '% _V," !/ %9bb%. R*
R%&'%7/, !/9+ .*b/9+ b  !/9+ /8/&/9+ /
# ,!*+ 8#/_V..% ! 8  V 1+ 8#*!98
\$/9+.
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«,77V %7 !/ + 9U&,!/ +»:
# ,!*+ ,! %#/,*.9'
1+ , . V+.
9,! R*+ %&87/+.

 #.
«# ,!*+ 7(,!"»: .8& b 
'  7( d1\.

•  -"b/07! !/ b%b/7*+ !"+
$# '_%9! R\+ % ,*/9 !/9 # ,!/0 ,!
%#/,*.9'.
•   "b/07! ! b%b/7*! !/9 9,! R/0
%&87/9.
•  ,9,)%!&d/97 !/7 9,! R* %&87/ '% !"
%& % !/9#b&.
•   "b/07! ! b%b/7*! !"+
!0#1,"+ !/9 # ,!/0.
•  -"b/07! '% _V," ! + ,)%! R(+
_ _. R(+  "b\,% + !/ b%b/7*+ !"+
7V,!,"+.
•  ,97(/97 !/ b%b/7*+ !"+ 7V,!,"+
'% !"7 7b(77"," !/9 7$#a8/9 R !"+
-0,"+.
•  7b71#&d/97 '(, 8* !/7 !#*8/
8/9 b /#!Vd/7! !/ V,) R " 7V,!,"
,!/7 %.. R* )a#/ b !& %&7 b  !/9+
/#$*/W/9+ )# ,! 7/0+ " 8 / .'8#\
b /#!\.
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#/,/Ra'%7 $", RV
8/!%.(,'!
'$"!(+/-!# %+ %&7 ,% $(,":

RR.",& –
!#%& – b&
#-\

RR.",& R 8#a!" "'(# !/9
,)/. R/0 (!/9+.

•   R#&7/97 !" )#\," !/9 7%#/0 ,!/7
b ,'* 1+ )#R!"# ,! R* R ".1! R*
!"+ 8#/9,&+ !/9 %/0.

 b%7($.  !"+ RR.",&+: 
%7!"R/,!\.

•  %W"b/07 !/7 .*b/ b  !/7 /8/&/7
!%.%&! " R/./9$& !/9 b ,'/0 R!V
!"7 8#a!" "'(# !/9 ,)/. R/0 (!/9+.
•  8%# b#V-/97 ! b%b/7*! !"+
%7!"R/,!\+.

'$"!(+ !/9 # ,!/0
'%!-(#/97 !/ '\79'V !/9 ,%
*./ !/7 R*,'/.

•  7b71#&d/97 !" ,"',& !"+
%7!"R/,!\+ 1+ 8#*,R.","+ !/9 %/0 8#/+
*./9+ !/9+ 7$#a8/9+ b  (7 7(/
W%R&7"'.
•  8%# b#V-/97 ! b%b/7*! !"+
'%!'*#-1,"+ !17 '$"!a7 !/9 # ,!/0
,% R\#9R%+ !"+ / R/9'(7"+.

 d1\ !17 8#a!17 )# ,! 7a7.

%'8% #&%+ ,97V7!","+ '% !/7
# ,!* R!b#V-/7! ,%
R%&'%7: 
,9bb#-\ !17 9bb%.&17.
 RR.",& %W8.a7%! '% !/
(#b/ !/9 8/,!*./9 0./9.

•   "b/07! b%b/7*! 8* !"7
%#8/,!/. R\ #V," !/9 8*,!/./9
(!#/9.
•  R!/7/'Vd/97 _, R(+ 8!9)(+ 8* !"7
R$"'%# 7\ d1\ !17 8#a!17 )# ,! 7a7.
•  %8 ,"'&7/97 )#R!"# ,! RV !/9
!#*8/9 d1\+ !17 8#a!17 )# ,! 7a7 8/9
'8/#/07 7 8/!%.(,/97 8#V% b' b 
!/9+ ,"'%# 7/0+ 7$#a8/9+.
•  7b71#&d/97 ! «9bb(. » 1+
_ _.& !"+ b&+ #-\+.
•  7R.08!/97 !/ 7*"' !"+ .(W"+
«%9bb(. /» 1+ )#'*,97"+ %&","+.
•  8/&/97 '%  RV !/9+ .*b  _, R(+
8!9)(+ 8* !/7 _&/ !/9 8*,!/./9 0./9.
•  7b71#&d/97 !"7 %RR.",& !17
 .&8817 1+ !"7 8#a!" )# ,! 7 R\
R/ 7*!"! ,!"7 9#a8".

 !*.'" R " 8&,!" !17
)# ,! 7a7 '8#/,!V ,!
%'8*  R ! + 9,R/.&%+.

•  %7!/8&d/97 ,!/7 )V#!" %RR.",&%+ 8/9
&#9,% / 8*,!/./+ 0./+.
•   !98a7/97 !/9+ .*b/9+ b  !/9+
/8/&/9+ !/ #1'eR* R#V!/+ /#bV71,%
 1b'/0+ R!V !17 )# ,! 7a7.
•  8# $'/07 ! + R9# *!%#%+ R!"b/#&%+
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!17 1'&17 %77!&/7 !17 )# ,! 7a7.

T7 7(/ W%R&7"' b  !"7
RR.",&: / (#b/ !17 b&17
17,!7!&7/9 R .(7"+.

 RR.",& '(7% %71'(7" R
% #"7 R\ '% ba7%+ R $9,&%+.

8#/,!V!%+ !17 #''V!17:
#% + %#V#)%+.

 )# ,! 7 R\ d1\ 'R# V 8*
!"7 8*.".
 ,"',& !17 %#a7 % R*717.

 #$*/W" RR.",& ,!
0,R/. )#*7  !"+
/9#R/R#!&+.

 RR.",& !"+ ..V/+ R!V
!"7 8%#&// !/9 1940.

%#*+ 7*+.

•  -"b/07! ,"'7! RV b%b/7*! 8*
!/7 _&/ /# ,'(717 b&17 '#!0#17 !"+
RR.",&+.
•  8%# b#V-/97 !" '%!,!#/-\ !/9
9!/R#V!/# 17,!7!&7/9 8#/+ !/7
)# ,! 7 ,'*.
•  %W ,!/#/07 ! b%b/7*! 8/9 /\b",7
,!"7 %0#%," !/9  '&/9 !9#/0 8* !"7
b& .(7".
•  -"b/07! b%b/7*! 8* !" d1\ !/9
%bV./9 $7,&/9 8/9 -7%#a7/97 ! +
$9,&%+ !/9 b  !"7 %7*!"! !"+ RR.",&+.
•  %R! '/07, '% _V," ! ,!/# RV
b%b/7*! !"+ ` R/9'%7 R\+ 97*/9, !/7
!#*8/ '% !/7 /8/&/ " RR.",& %8 .0% !
8#/_.\'!V !"+.
•  7-(#/97 8!9)(+ 8* !/7 _&/ !17
# a7 %##)a7, / /8/&%+ ,)%!&d/7! '%
!"7 bV8" !/9+ b  ! b#V''! R !"7
8 %&.
•  %W"b/07 !/9+ .*b/9+ b  !/9+ /8/&/9+
/ #% + %#V#)%+ 7b71#&d/7! 1+ /
8#/,!V!%+ !"+ 8 %&+.
•  7b71#&d/97 ,!/ 8#*,18/ !/9
%bV./9 7!17&/9 !/7 ,R"! R* !#*8/
d1\+.
•  8%# b#V-/97 ! b%b/7*! !"+
 R/7/')&+.
•  %W"b/07 '%  RV !/9+ .*b  !" $(,"
!17 %#a7 % R*717 ,!" d1\ !"+ RR.",&+.
•  %8 ,"'V7/97 !/7 ,"'7! R* #*./ !/9
R/9'%7 R/0 !# #)%&/9 ,!"  !\#","
!"+ 8&,!"+ ,! 0,R/. )#*7  !"+
/9#R/R#!&+.
•   "b/07! «,! b' *!98» 8* !" d1\
7%/'#!0#17.
•  %W ,!/#/07 b%b/7*! ,! /8/&
8/!98a7%! " #V," !"+ RR.",&+ !"+
..V/+ R!V !"7 8%#&// !/9 `
bR/,'&/9 /.('/9.
•  7% R70/97 !" ,9'_/.\ !"+
RR.",&+ !"+ ..V/+ ,!/ (#b/ !"+
 V,1,"+ !17 _#&17 8* !/
./R0!1'.
•  8%# b#V-/97 ! #) !%R!/7 RV '(#"
%7*+ /#$*/W/9 )# ,! 7 R/0 7/0.
•  7b71#&d/97 ! _, RV ,"'%& 8*
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!/7 b /b#- R*  VR/,'/ %7*+ /#$*/W/9
)# ,! 7 R/0 7/0.

b /#!(+ !"+ RR.",&+.

•  R!b#V-/97 ! ,0'_/. R !/9+
,9'_/. ,'/0+ 8/9 98V#)/97 ,!"7
/#$*/W" $%& .!#%&, *81+ 8.). !/
$9'&' R !/ R%#&.
•  7R.08!/97 !" ,"',& 8/9 ()/97
/ /7/',! R(+ b /#!(+ ,!"7 /#$*/W"
8#V/," R d1\.
•   R#&7/97 ! + $%/'"!/# R(+ R
%,8/! R(+ b /#!(+ !"+ RR.",&+.
•   ! /./b/07 !"7  &!%#" ! '\ 8/9
8/&/97 / )# ,! 7/& ,!/ 8#*,18/ !"+
7b&+.
•  -"b/07! ! ,"'7! R*!%#
b%b/7*! 8/9 %/#!Vd% " RR.",& 8* !/
V__!/ !/9 dV#/9 '()# !"7 9# R\
!/9 V,).

, .%& !/9
%/0

 $0'! !/9 # ,!/0:
 R*7%+ 8* !/7 R 7/0# /
R*,'/ !"+ , .%&+ !/9 %/0.

 7V,!," !/9 # ,!/0
%bR 7 Vd% b  !/7 V7$#18/
(77 R 7/0# / !#*8/ d1\+.
 )# ,! 7 R\ R/ 7*!"! 1+
a' # ,!/0.

•   !98a7/97 ! + 8*U% + !/9+ b  !"
,"',& !17 )# ,! 7 Ra7 b /#!a7 1+  !&
)#V+ R %.8&+.
•  -"b/07! 8%# R/8(+ 8* !" &_./
,! + /8/&%+ b&7%! 7-/#V ,! $0'!
!/9 # ,!/0.
•  7R.08!/97 *! ,0'-17 '% !"
&_./ ! $0'! !/9 # ,!/0 -7%#a7/97
/# ,'(7 _, RV )#R!"# ,! RV !/9
!#*8/9 d1\+ ,!/7 R 7/0# / R*,'/ !"+
, .%&+ !/9 %/0.
•  %W"b/07 !" ,"',& !/9 7,!V, '/9
) #%! ,'/0 «# ,!*+ 7(,!"!» 1+
(R-#,"+ 8/9 ,97(%! '% !/7 R 7/0# /
R*,'/ !"+ , .%&+ !"+ %/0.
•  7b71#&d/97 *! " «RR.",&» %&7
V7$#18/ 8/9 8 ,!%0/97 ,!/7 # ,!* R
d/97 'd& !/9 (a' # ,!/0).
•   !98a7/97 ,R(U% + b  !" ,07W"
!17 /#$*/W17 )# ,! 7a7 ,!" %&
% !/9#b& !"7 "'(# !"+ 9# R\+.
•   R#&7/97 !/7 #*./ !/9 %#( ,!"7
/#$*/W" )# ,! 7 R\ R/ 7*!"!.
•  7b71#&d/97 !" ,"',& !/9
R/ 717 R/0 R - .7$#18 R/0 (#b/9 !"+
RR.",&+ ( %#%&+ R .eR/&).
•   !98a7/97 ,9../b ,'/0+ b  !/7
!#*8/ '% !/7 /8/&/ %R".a7%! ,\'%# "
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 %8 R/ 717& '% !/7 %*.

Vbb%./ !/9 %/0.

/

9,!\# / !/9 8!&,'!/+.

/ 9,!\# / !"+ %&+
9)# ,!&+.

%.-/,07" !17 )# ,! 7a7 1+ (7
)#R!"# ,! R* ,!/ )%&/ !"+ , .%&+ !/9
%/0.
•  7b71#&d/97 !"7 8#/,%9)\, '% _V,"
!"  ,R.& !"+ RR.",&+, 1+ '(,/
%8 R/ 717&+ '% !/7 %*.
•  8%# b#V-/97 !/ 8%# %)*'%7/ !"+
«9# R\+ 8#/,%9)\+».
•  7R.08!/97 *! ,0'-17 '% !"
 ,R.& !"+ RR.",&+ / Vbb%./ %&7
87%0'! 8/9 ()/97 1+ (#b/ !/9+ 7
/W/./b/07 !/7 %* R 7  R/7/07 !/9+
7$#a8/9+.
•  R!/7/'Vd/97 !/9+ ,9'_/. ,'/0+
8/9 %'8%# ()/7! ,!/ 9,!\# / !/9
8!&,'!/+.
•  7R.08!/97 *! !/ V8! ,',
,0'-17 '% !"  ,R.& !"+ RR.",&+,
% ,Vb% !/7 7(/ )# ,! 7* ,!/7 R 7/0# /
R*,'/ !"+ , .%&+ !/9 %/0.
•  R!b#V-/97 8%# 8!a,% + 8* !"7
R$"'%# 7\ d1\, ,! + /8/&%+ / V7$#18/
%R-#Vd/97 !"7 %9)# ,!& !/9+ 8#/+ !/7
%*.
•  R!/7/'Vd/97 ! .!#%9! RV ,0'_/.
8/9 )#", '/8/ /07! ,!/ 9,!\# / !"+
%&+ 9)# ,!&+.

&',!% *./ &,/ ..V R *./
 -/#%! R/& ,!/7 R 7/0# /
R*,'/ !"+ , .%&+ !/9 %/0.

n. #)&d/97 8* !"7 bV8"
,!/7 R 7/0# / R*,'/ !"+
, .%&+ !/9 %/0.

•   !98a7/97 !/9+ .*b/9+ b  !/9+
/8/&/9+ " %& % !/9#b& )#R!"#&d%!
1+ %& 9)# ,!&.
•  8%# b#V-/97 8%# 8!a,% + R
b%b/7*! ,! /8/&  -&7%! / ,*! '/+
#*./+ !"+ b97&R+ ,!"7 #$*/W"
RR.",&.
•  %W"b/07 !/9+ .*b/9+ b  !/9+ /8/&/9+
,!" d1\ R !"  ,R.& !"+ RR.",&+
%7 9-&,!7!  R#&,% + '%!W0
-9.%! Ra7 !9!/!\!17 '\!% R  R#&,% +
'%!W0 8./9,&17 R -!1)a7, 97!a7 R
97V!17.
•  7b71#&d/97 *! " )# ,! 7 R\ bV8"
..Vd% !/7 & / !/7 V7$#18/ R !" d1\
!/9 '% !/9+ V../9+ b0#1 !/9.
•  7b71#&d/97 !" ,"',& !"+ bV8"+
1+ _, R/0 )#R!"# ,! R/0 b71#&,'!/+
' + % . R# 7/0+ - .&+.
•  7-(#/97 !#*8/9+ % #"7 R\+ R
b8"! R\+ ,9708#W"+ !17 7$#a817
()/7!+ 1+ 8"b\ ('87%9,"+ !/ 9bb(. /.

78963

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

78964

# ,! 7 R\ d1\

 «07'"» !"+ ,9b)a#%,"+.

!"7 RR.",& / V7$#18/+
8./9!&d% , *!7 '/ #Vd%! .
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•   "b/07! ! R9# *!%# ,"'%& 8*
!" _ _. R\ ,!/#& !/9 1,\- R !17
%.-a7 !/9.
•  %7!/8&d/97 !/9+ .*b/9+ b  !/9+
/8/&/9+ " ,9b)a#%," W /./b%&! 1+ '&
8* ! + _, R(+ #%!(+ !"+ )# ,! 7 R\+
d1\+.
•  -"b/07! !"7 8#_/.\ !/9
V-#/7/+ 8./9,&/9.
•  R!b#V-/97 8#%&b'! 8* !"7
7  /!%.\ 8#/,-/#V !17 )# ,! 7a7 ,!/7
,0b)#/7/ R*,'/ R !"+ bV8"+ !/9+ b 
!/7 V7$#18/ (- .7$#18&).

.8& '(, 8* ! + 9,R/.&%+
!"+ d1\+.

 %9$07" !/9 7$#a8/9 b  !/
-9, R* 8%# _V../7.

•  7% R70/97 !" ,)(," !"+
%RR.", ,! R\+ d1\+ '% !"7 /. bV#R% .
•  -"b/07! '% ,97!/'& !/ $0' !"+
$%#8%&+ !/9 8#V.9!/9 ,!" "$%,V (1.
5, 1-9).
•  %R! '/07 !"7 W& !"+ %.8&+ b  7
98V#)% 98/'/7\ R %8 '/7\ ,!" d1\ !/9
7$#a8/9.
•  7R.08!/97, '% _V," !" _ _. R\
 \b",", *! " "' /9#b& !/9 R*,'/9 %&7
«R.\ .&7».
•  7b71#&d/97 !/7 8#/,!!%9! R* #*./
!/9 7$#a8/9, R$a+ R !"7 %9$07" !/9
8(77! ,!/ -9, R* 8%# _V../7.

 W& !"+ 7$#a8 7"+ d1\+
b  !"7 RR.",&.

•  %7!/8&d/97 8#%&b'! '% ! /8/&
7% R70%! " / R/./b R\ %9 ,$",& !"+
RR.",&+, *81+, %8&,"+, R / #V,% + !"+
b  !"7 8#/,!,& !/9 8%# _V../7!/+.
•  %R! '/07 !"7 W& !/9 RV$% 7$#a8/9
1+ '/7 R\+ R 7%87V."8!"+ 08#W"+,
b !& 8/!%.%& % R*7 !/9 %/0.
•  7b71#&d/97 !/7 ,%_,'* !/9 V../9
1+ _, R\ 8!9)\ !"+ )# ,! 7 R\+ d1\+.
•  R!/7/'Vd/97 8%# 8!a,% +
%R-/_ ,'/0 R  R#&,%17 8/9
-7%#a7/97 !"7 8%# -#*7"," !"+ W&+
8/9 ()% RV$% V7$#18/+.
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%'! RV
%&

  – E` 
%'! R(+
7*!"!%+

 
#/,/Ra'%7 $", RV
8/!%.(,'!
'$"!(+/-!# %+ %&7 ,% $(,":

%*+

%*+ 1+ bV8".

%*+ 'V+ ,9b)1#%&.

%*+ R.%& ,% %8 R/ 717&.
«V!%# "'a7».

"' /9#b& –
!a,"

(W "'(#%+ !"+ "' /9#b&+.

 "' /9#b& !/9 7$#a8/9.

 0/ -0..
V7$#18/+ 1+ -0.R+ !"+
R!&,"+.

 8#R/\ !/9 7$#a8/9 –
)'(7/+ #V% ,/+.

 8#a!" 98*,)%," !/9 %/0
,!/9+ 7$#a8/9+.

•  %7!/8&d/97 ,% _ _. RV )1#& !"7
%R\.1," !"+ bV8"+ !/9 %/0 8#/+ !/7
V7$#18/.
•  8#/!%&7/97 !#*8/9+ %R\.1,"+ !"+
bV8"+ 8#/+ !/9+ V../9+ ()/7!+ 1+
8#V% b' !"7 bV8" !/9 %/0 8#/+ !/9+
7$#a8/9+.
•  7b71#&d/97 ,! _ _. RV R%&'%7 !"
)1#&+ *#  ,9b)a#"," !/9 %/0 b  !/7
V7$#18/.
•  7% R70/97 !/7 ,9'- . 1! R*
)#R!\# !"+ ,9b)a#","+ ,! +
7$#a8 7%+ ,)(,% + '(, 8* ('8#R!
8#%&b'!.
•  7b71#&d/97 !"7 8#/,%9)\ 1+ !#*8/
%8 R/ 717&+ '% !/7 %*.
•  %7!/8&d/97 ,!"7 «9# R\ 8#/,%9)\»
!  !\'! !17 8 ,!a7 ,!/7 %*.
•  8%# b#V-/97 ! + -V,% + !"+
"' /9#b&+ !/9 R*,'/9, *81+ 9!(+
8/!98a7/7! ,! _ _. RV R%&'%7.
•  8%# b#V-/97 !/7 !#*8/ "' /9#b&+
!/9 7$#a8/9 8* !/7 %* *81+
8/!98a7%! ,!" &_./ R 8% R/7&d%!
,!"7 !()7".
•  7b71#&d/97 ,! _ _. RV R%&'%7 !"7
,/! '& !17 0/ -0.17.
•  ,97(/97 !" _ _. R\  \b"," b  !"7
/7/'!//,& (%7. 2, 19 - 20) '% !"7
%9$07" !/9 7$#a8/9 b  !"7 R!&,".
•  %7%#b/8/ "$/07 ,% $('!
8#/,!,&+ !/9 8%# _V../7!/+ R
% -/#&+.
•   !98a7/97 ,9../b ,'/0+ b  !
&!  8#R/\+ !17 #1!*8.,!17 8/9
/\b",7 ,!"7 %R&1W\ !/9+ 8* !/7
#V% ,/.
•  %7!/8&d/97 ,!" _ _. R\  \b"," ! +
#7"! R(+ ,97(8% %+ !"+ 8#R/\+ !17
7$#a817 (%7. 3, 14-23).
•  ,97(/97 !"7 %'-V7 ," !/9 /9#V7 /9
!*W/9 ,!"7 ,!/#& !/9 a% '% !"7 %.8&
!"+ 7$#a8 7"+ ,1!"#&+.
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g7$#18/ !/9
%/0

#/8V!/#%+ !"+ . V+
$\R"+.

#/-\!%+. / ,!*' !/9 %/0

1V77"+ / 8! ,!\+:
#/-\!"+ R Vb /+.

  V 8/9 ()! ,7 ' 
W%)1# ,!\ ,)(," '% !/7 %*.

97&R%+ !"+ &_./9 R b&%+
!"+ RR.",&+ 8/9  R#&$"R7
b  !"7 8&,!" !/9+.

d& ,!" d1\, 'd& ,!"7
b *!"!.

#% + %#V#)%+: gb / !17
#''V!17.
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•  %7!/8&d/97 ,!/ _ _. R* R%&'%7/ !"+
(7%,"+ !/ )#'*,97/ Vbb%.' !/9
%#)/'/0 !/9 ",/0 # ,!/0 ,!/7 R*,'/
(#1!%9bb(. /).
•  %7!/8&d/97 !/ ,!/ )%&/ !"+
%'8 ,!/,07"+ 8#/+ !/7 %* ,!" d1\ !17
#/8!*#17 ( _#V', 19,\+).
•  8#!"#/07 ,! _ _. RV R%&'%7 !"7
7!8*R# ," !/9 %/0 *!7 / #/8V!/#%+
,% 0,R/.%+ ,! b'(+ %8 R./07! !"7
98/,!\# W\ !/9.
•   8 ,!a7/97 !"7 (77/  8/9 ()% /
8#/-\!"+ ,!"7 . V $\R".
•  %7!/8&d/97 ,! _ _. RV R%&'%7 b 
8/  $('! ,)%! RV '% !/7 %* '&.",7 /
8#/-\!%+ ( )&+, ,l+).
•  %7!/8&d/97 ,!" d1\ R ,!/ (#b/ !/9
1V77" ! ,"'%& b  ! /8/& /7/'V,!"R%
8! ,!\+ R #*#/'/+ !/9 ",/0.
•  7b71#&d/97 !/7 1V77" 1+ 8#/-\!"
R 8#*#/'/ !/9 ",/0.
• o 7-(#/97 b%b/7*! 8* !" d1\
8  a7 8/9 (b 77 Vb / b  !"7 bV8"
!/9+ b  !/7 # ,!* (Vb /+ V'+,
Vb /+ #,&d /+, b& R9.&7).
•  %R-#Vd/97 ,R(U% + R ,97 ,$\'!
b  !" d1\ !17 ' R#a7 b&17.
•  &7/97 8#%&b'! 8* !/7 _&/ R
(#b 8 ,!a7 b97 Ra7 !"+ &_./9 (,$\#).
•  %7!/8&d/97 ,!/ )%& !"+ ('8#R!"+
8&,!"+ ,!/7 _&/ R ,!/ (#b/ !17 b&17
b97 Ra7 !"+ RR.",&+ (8.). b& #&
b."7\, b& g77).
•  7b71#&d/97 d%9bV#  8/9
/"b\$"R7 ,!"7 b *!"! (8.). Vb /+
R0.+ R b& #&,R .. \ Vb /+ # 7*+
R b& !.&).
•  ,9d"!/07 b  !"7 bV8" '(, ,!"7
/ R/b(7% .
•  R!/7/'Vd/97 !/9+ #% + %#V#)%+.o
•  ,9d"!/07 b  !"7 W& !"+ 8 %&+ '%
_V," !/9+ #% + %#V#)%+.

&./ !/9 # ,!/0 ,!"

•  -(#7/97 8#%&b'! !"+
-#/7!&+, !/9 %7 -(#/7!/+ R !"+
8#/,-/#V+ 8#/+ !/7 ,97V7$#18/ (8.).
, .% V).
•  7b71#&d/97 ! )#R!"# ,! RV !"+
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,0b)#/7" %8/)\.

77$#a8 ," –
# ,!*+

9bb%. ,'*+.

# ,!*+ b%77 (! : 
%77$#a8 ," !/9 %/0.

 V8! ," !/9 ",/0 # ,!/0.

# ,!*+ ,977!V !/9+
'$"!(+: «.V!% 'd& '/9».

« -\,!% ! 8  V 7 (#$/97
R/7!V '/9».

b *!"!+ ,!" ,"'%# 7\ %8/)\.
•  7-(#/97 8#%&b'! ,0b)#/717
b&17 (8.). Vb /+ l, /+, Vb /+
/#-0# /+).
• N %#'"7%0/97 !" ,"',& !"+ .(W"+
«9bb%. ,'*+» b  !/9+ )# ,! 7/0+.
•  8%# b#V-/97 !"  \b"," !/9
9bb%. ,'/0 !"+ %/!*R/9 1+ %.%0$%#"
%8 ./b\ R %R\.1," !"+ bV8"+ !/9 %/0
8#/+ !/7 V7$#18/.
•  8%# b#V-/97 ! b%b/7*! !"+
(77","+ !/9 ",/0 ,0'-17 '% ! _ _. RV
R%&'%7 R !"7 8% R*7 ,\ !"+ ,!"7 !()7".
•  7b71#&d/97 ! ($ ' !17
# ,!/9b(7717 1+ ! '\ ,!/7 7%/b(77"!/
# ,!*, ,%  V-/#%+ )a#%+ !/9 R*,'/9.
•  -"b/07! !/ b%b/7*+ !"+ V8! ,"+
!/9 ",/0 R !" -7(#1," !"+ b&+
# V+.
•  ,97(/97 !" V8! ," !/9 # ,!/0 '%
!/ 9,!\# / !/9 8!&,'!/+.
•  8%# b#V-/97 !"7 R.\," !17 a%R
'$"!a7 8* !/7 ",/0.
•  ,9d"!/07 b  !" ,)(," '$"!\ R
,RV./9 '(, 8* !/ 8#V% b' !"+
,)(,"+ !/9 ",/0 '% !/9+ '$"!(+ /9.
•  7b71#&d/97 !" ,"',& !17
 &!%#17 )#R!"# ,! Ra7 !17 8  a7
($1*!"!, %'8 ,!/,07", b7*!"!) ,!"
,)(," 7$#a8/9 R %/0.
•   8 ,!a7/97 *! / 8#_/.(+ %&7
,!/#&%+ '% % R*7%+ !"+ R$"'%# 7*!"!+
8/9  V,R/97 !/7 V7$#18/ b  !" ,)(,"
!/9 '% !/7 %*.
•  %7!/8&d/97 ,!"7 8#_/.\ !17
!.V7!17 ( !$. 25, 14-29) *! !
)#&,'! %&7 a# !/9 %/0.
•   8 ,!a7/97 '(, 8* !"  \b","
!"+ 8#_/.\+ !/9 V-#/7/+ 8./9,&/9
(/9R. 12, 13-21) *! " 8.%/7%W& %&7
7$#a8 7/ %.V!!1'.

 $0'! !/9 # ,!/0.

•  %7!/8&d/97 ,! _ _. RV R%&'%7 !/7
!#*8/ d1\+ 8/9 8#/!%&7% / ",/0+.
•  R!7//07 b !& / # ,!*+
8#b'!/8/ /0,% ! $0'!V /9.
•  %R! '/07 !/ $0' !/9 bV'/9 !"+
7V 1+ !/ 8#a!/ )#/7 RV 8* ! $0'!
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!/9 ",/0 !/ /8/&/ ,97(%! '% !/
&,$"' )#V+ 8/9 ,97/%0% !/ '9,!\# /
!/9 bV'/9.
•  ,9d"!/07 *! " d1\ %&7 a#/ %/0
'% _V," !/ $0' !"+ 7V,!,"+ !"+ R*#"+
!/9 %&#/9 ( V#R. 5, 21-24 R 35-43).

%#*+  8!\#+ R
%&87/+.

9,! R*+

 !0#1," !/9 # ,!/0.

# ,!*+ 7,!&7%! .

•  ,97(/97 ! $0'! !/9 ",/0 R!V
!" $%#8%& !17 ,1'! Ra7 8$\,%17 !17
7$#a817 '% !/7 7(/ R*,'/ 8/9
98/,)($"R%, *81+ 9!\ -7%#a7%! ,!"
$%#8%& !/9 %R b%7%!\+ !9-./0 (1. 9, 138) R !/9 8#V.9!/9 (1. 5, 1-15).
•  7b71#&d/97 *! '(,1 !"+ 8#VW"+
!/9 %#/0  8!\# / ",/0+  V,R% !"7
!8% 7*!"!
•  ,97(/97 !/7 9,! R* %&87/ '% !/
9,!\# / !"+ %&+ 9)# ,!&+.
•  7 "b/07! ! b%b/7*! !"+
!0#1,"+ !/9 # ,!/0.
•  8#R/./9$/07 '(, 8* !
%9bb%. RV R%&'%7 !"7 8/#%& !/9 # ,!/0
8#/+ !/ V$/+ R !" !0#1,".
•  -"b/07! '% _V," !/ %9bb%. R*
R%&'%7/ !"7 7V,!," !/9 # ,!/0 R !
,)%! RV b%b/7*!.
•  ,97(/97 !/ -1+ !"+ .'8V+ 8/9
R#!V7% !" 70)! !"+ 7V,!,"+ '% !/ -1+
!"+ 7V,!,"+ !/9 ",/0, !/ /8/&/ -1!&d%
*." !"7 / R/9'(7".

 7V."U" !/9 ",/0.

•  ,9d"!/07 ($ ' !/9 V,) ,% ,)(,"
'% !/9+ ,9'_/. ,'/0+ !"+ 7V,!,"+.
•  7 "b/07! !"7 8%# R/8\ !"+
7V."U"+ !/9 # ,!/0.
•  %7!/8&d/97 ! 8#*,18 8/9
7-(#/7! ,!/ _ _. R* R%&'%7/ ,!" ,R"7\
!"+ 7V."U"+ ,!"7 !()7".
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  – ` 
%'! R(+
7*!"!%+

 
#/,/Ra'%7 $", RV
8/!%.(,'!
'$"!(+/-!# %+ %&7 ,% $(,":

RR.",& –
!#%& – b&
#-\

o b& #-\ R!b#V-% !"7
,!/#& !/9 )# ,! 7 ,'/0.

 %7!"R/,!\:  "'(#
&#9,"+ !"+ RR.",&+.

 d1\ !17 8#a!17 )# ,! 7a7.

 %WV8.1," !/9 )# ,! 7 ,'/0.

•  7b71#&d/97 !"  -/#V . V+ R
 7\+ $\R"+ R !  V-/# %&"
_ _.&17 !"+ b&+ #-\+.
•  %R! '/07 !"7 R%7!# R\ $(," !17
R% '(717 !"+ b&+ #-\+ ,!"7 RR.",&.
•  7b71#&d/97 *! " %7!"R/,!\ %&7
" '(# &#9,"+ !"+ RR.",&+ !/9 # ,!/0.
•  %7!/8&d/97 ,! _ _. RV R%&'%7 R
!"7 !()7" !"7 8#/9,& !/9 b&/9
7%0'!/+ ,!"7 %7!"R/,!\.
•  8%# b#V-/97 8a+ / 8#a!%+
)# ,! 7 R(+ R/ 7*!"!%+ 8/!%./07 8#*!98/
)# ,! 7 R/0 !#*8/9 d1\+ '% !"7
..".%bb0", !"7 R/ 7/R!"'/,07" R !"7
%7*!"! 8/9 ! +  (R# 7%.
•  &7/97 8#%&b'! 8* !/7 !#*8/
d1\+ !17 )# ,! 7a7 ,\'%# ,9bR#&7/7!V+
!/7 '% !/7 !#*8/ d1\+ !17 8#a!17
)# ,! 7a7.
•  %R! '/07 !" #V," !17 8/,!*.17
,!"  V/," !/9 '"70'!/+ !/9
)# ,! 7 ,'/0.
•  %7!/8&d/97 !"7 %#8/,!/. R\ #V,"
!/9 8/,!*./9 0./9 '(, 8* b%b/7*!.

 1b'/& R / 'V#!9#%+.

/ !(./+ !17  1b'a7:
(b+ 17,!7!&7/+ R !/
V!b' !17 % /.V717.

R/9'%7 R(+ 07// R "
R!8/.('"," !17  #(,%17.

•  7b71#&d/97 !" ,"',& !"+
%#8/,!/. R\+ #V,"+ !/9 8. 0./9 b 
!"7 %WV8.1," !"+ RR.",&+.
•  $9'/07! ! b%b/7*! ,)%! RV '%
!/9+  1b'/0+ R!V !17 )# ,! 7a7.
•  &7/97 8#%&b'! 8* !/9+ _&/9+
b&17 8/9 '#!0#",7 b  !"7 8&,!" !/9+
,!/7 # ,!*.
•  7-(#/97 !" ,"',& !/9 /#V'!/+
!/9 %bV./9 17,!7!&7/9, 8/9 ,97(_.%
,!/ !(./+ !17  1b'a7 R ,!"7 !)0!%#"
 V/," !/9 )# ,! 7 ,'/0.
•  %R! '/07 !"7 W& !/9 !Vb'!/+
!17 % /.V717 b  !"7 7%W $#",R& R
!" $#",R%9! R\ %.%9$%#&.
•  7-(#/97 *! / R/9'%7 R(+
07// 8/!081,7 ! + .\$% %+ !"+
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8&,!"+  ,ad/7!V+ !"7 8* !/9+ R 707/9+
!"+  V,8,"+ !"+ %7*!"!+ .*b1 !17
 #(,%17.

% R*7%+ ,!"7 RR.",&:
 R/7/')&.

T7 .98"#* b%b/7*+. / )&,'
7!/. R\+ R 9! R\+
RR.",&+.

 %#8/,!/.\ !"+ RR.",&+
,!/9+ .V_/9+: 0# ../+ R
%$* /+.

 !# #)%& 1+ 8#/9,&
!"+ /#$//W&+ ,!/7 ,0b)#/7/
R*,'/.

 #$*/W" RR.",& ,!/9+
)#*7/9+ !"+ $1'7 R\+
9!/R#!/#&+:
%/'V#!9#%+.

•  8/,-"7&d/97 *! !/ 0'_/./ !"+
&,!%1+ %R-#Vd% 8%# ."8! RV !"7
9$%7! R\ 8&,!" !17 /#$*/W17
)# ,! 7a7.
•  7-(#/97 ! b%b/7*! !"+
 R/7/')&+ 8/9 %&)7 /97"#(+ ,97(8% %+
,!/9+ R*.8/9+ !"+ RR.",&+.
•  %R! '/07 *! " 8#/,R07"," !17
% R*717 ,97(%! '% !"7
9$%7! R\ 8#V/," !"+ RR.",&+.
•  -"b/07! ! b%b/7*! 8/9
/\b",7 ,!/ )&,' !"+ RR.",&+.
•  8."#/-/#"$/07 b  !"7 08#W"
 .*b/9 '%!W0 !17 RR.", a7 ,\'%#.
•  8%# b#V-/97 !/  8.* (#b/ !17 b&17
9#&../9 R %$/&/9 8/9 -/#V !/7
%R)# ,! 7 ,'* R !"7 7V8!9W" !/9
8/. ! ,'/0 !17 .V_17.
•  %W"b/07 !/7 ,%_,'* 8/9 %8(% W7
8#/+ !/7 8/. ! ,'* !17 .V_17 / Vb /
0# ../+ R %$* /+ R!V !"7
%#8/,!/. R\ !/9+ #V,".
•  %7!/8&d/97 !" b%1b#- R\ R!7/'\
!17 !# #)%&17 R !/7 #*./ !/9+ ,!"
d1\ !17 8 ,!a7 ,!"7 8%# /)\ !/9+.
•  8%# b#V-/97 !/7 87%9'! R* #*./ !/9
R/9'%7 R/0 !# #)%&/9 ,!" d1\ !17
8 ,!a7 ,\'%#.
•  7-(#/97 8#%&b'! 8/9
-7%#a7/97 !/7 ,"'7! R* R %71! R*
#*./ !/9 R/9'%7 R/0 !# #)%&/9 R!V
!/9+ )#*7/9+ !"+ $1'7 R\+
9!/R#!/#&+.

 '/7,!\#  1+ R/ 7*!"!%+
bV8"+ R 8#/,-/#V+.

•  %#'"7%0/97 !" ,"',& !"+
'#!9# R\+ $9,&+ !17 7%/'#!0#17 ,!"7
%7&,)9," !"+ )# ,! 7 R\+ 8&,!"+ !17
98*/9.17 ..\717.
•  8%# b#V-/97 !" d1\ !17 '/7)a7 ,!
'/7,!\# .

%#/& 7/& 1+ !*8/ .!#%&+
!/9 %/0.

•  %R! '/07 !/7 8/..8.* #*./ !17
'/7,!"# a7 ,!"7 R/ 717& (R/ 717 R*,
87%9'! R*, 8/. ! ,! R*).
•  8%# b#V-/97 ! _, RV '(#" !/9
/#$*/W/9 )# ,! 7 R/0 7/0.
•  8#/, /#&d/97 !/7 /#$*/W/
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#$*/W" )# ,! 7 R\ !()7":
% R*7%+, (R-#," !"+ 8&,!"+.

#$*/W" )# ,! 7 R\ !()7":
9d7! 7\ '/9, R\ R 0'7/ .

 %& % !/9#b&, !/ R(7!#/
!"+ /#$*/W"+ .!#%&+.

 /#!(+ !"+ /#$//W&+.

, .%& !/9
%/0

 $0'! !/9 # ,!/0:
#V$9# ,!" , .%& !/9
%/0.

8#_/.(+:   ,R.&
!/9 # ,!/0 b  !" , .%&
!/9 %/0.

R# ,'/&:   ,R.&
!/9 # ,!/0 b  !" , .%&
!/9 %/0.

)# ,! 7 R* 7* 1+ !*8/ .!#%&+ !/9 %/0
R (71,"+ !17 8 ,!a7 ,% R/ 717& bV8"+.
•  %7!/8&d/97 ,% (#b !"+ /#$*/W"+
)# ,! 7 R\+ !()7"+ 78#,!V,% + R
,0'_/. !"+ /#$*/W"+ )# ,! 7 R\+ 8&,!"+
R .!#%9! R\+ d1\+ !"+ RR.",&+.
•  8#!"#/07 !" $(," !17 _9d7! 7a7
% R*717 ,% (77 %#* 7*.
•  %7!/8&d/97 ,% 0'7/9+ !
)#R!"# ,! RV !"+ _9d7! 7\+ '/9, R\+.
•  7b71#&d/97 *! / $#",R%9! R/&
0'7/ %&7 (7+ !#*8/+ (R-#,"+ !"+
.!#%&+ R !"+ bV8"+ !/9 7$#a8/9
8#/+ !/7 %*.
•  %7!/8&d/97 ,!" /'\ !"+ %&+
% !/9#b&+ 8/!98a,% + !"+ d1\+ !/9
# ,!/0 8* !" (77",\ /9 1+ !"7
7V,!,\ /9.
•  8# $'/07 ! /9#V7  R ! %8&b% 
,!/ )%& 8/9 %&7 8#*7! R!V !"7 !(.%,"
!"+ %&+ % !/9#b&+.
•   R#&7/97 ! %&" !17 )# ,! 7 Ra7
%/#!a7 (%,8/! R(+, $%/'"!/# R(+, b /#!(+
b&17).
•  ,97(/97 ! + )# ,! 7 R(+ b /#!(+ '%
!"7 8#V/," R ! \$" R ($ ' !/9
!*8/9 !/9+.
•  -"b/07! $0'! !/9 # ,!/0.
•  R!7//07 81+ ! $0'! !/9
# ,!/0 -7%#a7/97 *! / R*,'/+ !"+
, .%&+ !/9 %/0 %&7 R*,'/+ )1#&+
##a,! %+, $.&U" R 8*7/.
•  7b71#&d/97 ! + 8#_/.(+ 1+ (7
8* ! '(,  ,R.&+ 8/9
)#", '/8/ /0,% / # ,!*+ b  7 R!%&W%
% R*7%+ 8* !" d1\ ,!" , .%& !/9 %/0.
•  8%# b#V-/97 !" d1\ ,!/7 R*,'/ !"+
, .%&+ !/9 %/0 )#", '/8/ a7!+
% R*7%+ 8/9 8#$(!% / ",/0+ ,! +
8#_/.(+.
•  7-(#/97 ! )#R!"# ,! RV
b71#&,'! *,17 $%1#/07! 8#b'! RV
%9!9) ,'(7/ ,0'-17 '% !/9+
R# ,'/0+.
•  7b71#&d/97 *! / R# ,'/& %&7
"  ,R.& !/9 # ,!/0, " /8/& -/#V
!/7 !#*8/ d1\+ 8/9 R/./9$%& (7+
)# ,! 7*+ b  7 % ,(.$% ,!" , .%& !/9
%/0.
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 %!'*#-1," !/9 # ,!/0:
/ *#' b  !" , .%& !/9
%/0.

•  8%# b#V-/97 !/ b%b/7*+ !"+
%!'*#-1,"+ !/9 # ,!/0 ,!/ *#/+
_a#.

 7V,!," !/9 # ,!/0: /
)#'*,97/ '\79'.

•  %7!/8&d/97 '(, 8* _9d7! 7(+
% R*7%+ !" -7(#1," !"+ *W+ !/9 # ,!/0
1+ % R*7 !"+ , .%&+ !/9 %/0.
•  7b71#&d/97 !/ $(' !"+ d1\+ 1+
a#/ R !/7 $V7!/ 1+ 8(#,'.

Vbb%./ : /9#V7 %+
98V#W% + R/7!V ,!/7 %*.

 9,!\#  !"+ #$*/W"+
RR.",&+: " %&,//+ ,!"
, .%& !/9 %/0.

# ,! 7 R\ d1\

Τεύχος B’ 6223/24.12.2021

 ,9''%!/)\ !17 8 ,!a7 ,!
9,!\# .

j1\ '% bV8".

•  R!7//07 *! " 7V,!," !/9
# ,!/0 -7%#a7% !"7  a7  d1\ 8/9
%8 R#!%& ,!/7 R 7/0# / R*,'/ !"+
, .%&+ !/9 %/0.
•  8%# b#V-/97 8%# ,!! RV %'-V7 ,"+
bb(.17 *81+ R!b#V-/7! ,! _ _. RV
R%&'%7.
•  %7!/8&d/97 '/#-(+ bb(.17 ,%
_9d7! 7(+ % R*7%+.
•  7-(#/97 !/ 7%#*, !/ .V , !/ '0#/,
!/7 V#!/ R !/ R#,& 1+ ! 9. RV ,!/ )%&
8/9 )#", '/8/ /07! R!V !"7 !(.%," !17
9,!"#&17.
•  7b71#&d/97 !" ,9'_/. R\ ,"',&
!17 9,!"#&17 1+ %#(+ R/./9$&%+, R!V
! + /8/&%+ / 8 ,!/& '%!()/97 ,!" , .%&
!/9 %/0.
•  7b71#&d/97 !" ,97()%  !"+ %&+
9)# ,!&+ ,!"7 RR.",& 8* !/7
9,! R* %&87/ '()# ,\'%#.
•  b71#&d/97 *! '% !/ V8! ,' R !/
#&,' / V7$#18/ b&7/7! /#$*/W/
)# ,! 7/& R ()/7! 8V71 !/9+ !
)#&,'! !/9 b&/9 7%0'!/+.
•  8%# b#V-/97 ! )#R!"# ,! RV !"+
bV8"+, *81+ 7-(#/7! ,!/7 «q'7/ !"+
bV8"+» !/9 8/,!*./9 0./9 (#/+
/# 7$&/9+ ` 8 ,!/.\).
•  7-(#/97 8#%&b'!
7  /!%./0+ 8#/,-/#V+ R %9,8.)7&+
8#/+ !/7 ,97V7$#18/ 1+ (7% W" bV8"+
'(, 8* R!b#-(+ ,% _ _. RV R%&'%7
R _&/9+ b&17.

 8#/,%9)\ R " 7",!%&.

•  8#/9, Vd/97 8#/,18 R(+ %'8% #&%+
8#/,-/#V+ bV8"+.
•  7-(#/97 !/9+ .*b/9+ b  !/9+
/8/&/9+ %8 R/ 717/0'% '% !/7 %* '(,1
!"+ 8#/,%9)\+.
•  7b71#&d/97 !" 7",!%& 1+
8#/%!/ ',& b  !" ,9''%!/)\ ,!"
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%!7 a71 R ,9b)1#a.
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%& 9)# ,!&.
•  %7!/8&d/97 8#%&b'! '%!V7/ +
,% _ _. RV R%&'%7 R _&/9+ b&17.
•  %R! '/07 !" ,9'_/.\ !"+ '%!V7/ +
R ,9b)a#%,"+ b  !" ,9'- .&1," !/9
7$#a8/9 '% !/7 ,97V7$#18* !/9 R !/7
%*.

'%&+ R / V../ .

•  8#/9, Vd/97 8#/,18 R(+ %'8% #&%+
8#VW%17 '%!V7/ +.
•  8%# b#V-/97 !" ,!V," !/9 # ,!/0
8(77! ,% 9!/0+ 8/9 7! '%!a8 d7 !"7
8*## U" (,$%7%&+, ..*$#",R/9+,
/ R/7/' RV %W$. 1'(7/9+).
•  7b71#&d/97 !"7 ,*!"! R !"7
%.-/,07" '%!W0 !17 7$#a817
,0'-17 '% !"  ,R.& !/9 # ,!/0 R
!17 8/,!*.17.
•  &7/97 8#%&b'! V..".%bb0"+
!17 /#$*/W17 )# ,! 7a7 ,% *./9+ !/9+
7$#a8/9+ 7%W#!\!1+ )#a'!/+, -9.\+,
%$7 R*!"!+, $#",R%9! R*!"!+.

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, θα εφαρμοσθεί πιλοτικά σε όλα
τα Πρότυπα και Πειραματικά Δημοτικά σχολεία της χώρας, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών.
Από το σχολικό έτος 2023-2024 θα εφαρμοσθεί σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Δεκεμβρίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
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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.

*02062232412210024*

