
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 16/53 
   Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής 

Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης .

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/31.8.2018 διαπιστωτική 

πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτανη και 
Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων (4) ετών, 
από 01.09.2018 έως 31.08.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 490).

2. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΑΘ/1885/85/9.9.2021 (ΔΠΘ/
ΣΥΓΚ/2068/94/9.9.2021) εισήγηση της Διεύθυνσης Ακα-
δημαϊκών Θεμάτων του Δ.Π.Θ., σχετική με το Πρόγραμμα 
Πιστοποίησης της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρ-
κειας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.

3. Το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΚΕ/1884/33/8.9.2021 (ΔΠΘ/
ΣΥΓΚ/1885/73/8.9.2021) έγγραφο του Τμήματος Κοινω-
νικής Εργασίας του Δ.Π.Θ., με το οποίο απεστάλη η πρό-
ταση του Τμήματος με τις αναγκαίες βελτιώσεις για την 
Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 
του Τμήματος.

4. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΑΘ/61499/4644/15.7.2021 
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/61554 /2632/15.7.2021) εισήγηση της Ειδι-
κής Επιστημονικής Επιτροπής, για την παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια.

5. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΑΘ/61493/4643/15.7.2021 
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/61551 /2631/15.7.2021) εισήγηση της Ειδι-
κής Επιστημονικής Επιτροπής, για την παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια.

6. Το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΚΕ/61270/1859/15.7.2021 
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/61499/2627/15.7.2021) ανακοινοποιημένο 
έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ.

7. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/39296/1529/4.4.2021 
(υπ’ αρ. 21/11/28.3.2019 συν.) απόφαση της Συγκλήτου, 
σχετική με την έγκριση διαδικασίας για την υποβολή 
αιτήματος χορήγησης πιστοποίησης παιδαγωγικής και 
διδακτικής επάρκειας μέσω Ειδικών Προγραμμάτων 
Σπουδών ή ΠΜΣ.

8. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/MODIP/39103/237/13.3.2019 
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/39296/1529/13.3.2019) απόφαση της Μονά-
δας Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΘ που αφορά στην 
διαδικασία για την υποβολή αιτήματος χορήγησης πι-
στοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας 
μέσω ειδικών προγραμμάτων Σπουδών ή ΠΜΣ.

9. Το άρθρο 111 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση 
των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφάσισε να κάνει δεκτή την πρόταση του Τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ. και την εισήγηση της 
αρμόδιας επιτροπής και να εγκρίνει:

A. Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και 
Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνικής Εργα-
σίας του Δ.Π.Θ., το οποίο θα λειτουργεί στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

B. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Πι-
στοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του 
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ. για προπτυ-
χιακούς φοιτητές, όπως υποβλήθηκε.

Γ. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Πι-
στοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του 
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ. για αποφοί-
τους, όπως υποβλήθηκε.

Β. Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος 
Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 
ΔΠΘ για Προπτυχιακούς Φοιτητές

Άρθρο 1
Γενική Περιγραφή

1. To Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρ-
κειας (ΠΠΔΕ) συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
ενταγμένο στο Προπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών της 
Κοινωνικής Εργασίας, στο οποίο εισάγονται και παρακο-
λουθούν δωρεάν κατόπιν αιτήσεως τους οι φοιτητές και 
οι φοιτήτριες του Τμήματος.

2. Συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο θεωρητικών, βιωμα-
τικών και εργαστηριακών μαθημάτων, με έμφαση στην 
Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση, την Κοινωνική Παι-
δαγωγική και Κοινωνικοπολιτισμική Εμψύχωση.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Το Πιστοποιητικό Π.Δ.Ε αποκτάται με την παρακο-
λούθηση του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτι-
κής Eπάρκειας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2
Σκοπός-Στόχοι

1. Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει θέματα 
που αφορούν την παιδαγωγική και διδακτική της Κοινω-
νικής Εργασίας στην εκπαίδευση, ώστε, σύμφωνα με το 
ισχύον νομικό πλαίσιο, οι κάτοχοι του ΠΠΔΕ να έχουν τη 
δυνατότητα να εργαστούν στη Δημόσια, ιδιωτική, τυπική 
και μη-τυπική εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα.

2. Το πρόγραμμα επίσης, διασφαλίζει τη βασική παιδα-
γωγική εκπαίδευση και κατάρτιση των συμμετεχόντων/
ουσών, προκειμένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα τυ-
πικά και ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται για να 
καλύπτουν θέσεις «ΠΕ30 Κοινωνικής Εργασίας» και να ερ-
γαστούν ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Υπουρ-
γείο Παιδείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Το πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρ-
κειας (ΠΔΕ) στοχεύει στην κατανόηση των παιδαγωγικών 
θεωριών και των εκπαιδευτικών πρακτικών και δίνει έμ-
φαση στην Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση, στην 
κοινωνική παιδαγωγική και στην κοινωνικο-πολιτισμική 
εμψύχωση.

4. Παράλληλα, στοχεύει στην εκπαίδευση ως προς την 
παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία στα αντικείμενα 
του κλάδου της Κοινωνικής Εργασίας, δίνοντας ιδιαίτε-
ρη έμφαση στην κοινωνική παιδαγωγική και κοινωνικο-
πολιτισμική εμψύχωση, στο σχεδιασμό παιδαγωγικών 
projects και στην ευαισθητοποίηση στη διεπιστημονική 
συνεργασία με το λοιπό ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό 
και το σύνολο των εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομέ-
νων στις αντίστοιχες δομές.

5. Καλύπτει, μεταξύ άλλων, θεματικές που αφορούν 
την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, την αυ-
τογνωσία, τη βελτίωση της επικοινωνίας, την ανάπτυξη 
της ομαδικότητας, την έγκαιρη αντιμετώπιση του σχο-
λικού εκφοβισμού, την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα 
φύλου, την πρόληψη της έμφυλης βίας, της κακοποίησης 
και της σεξουαλικής παρενόχλησης, την σεξουαλική δι-
απαιδαγώγηση, την έγκαιρη παρέμβαση, την αντιμετώ-
πιση των διακρίσεων, του κοινωνικού ρατσισμού, της 
ρητορικής του μίσους και την ένταξη ετεροτήτων σε ένα 
συμπεριληπτικό περιβάλλον εκπαίδευσης.

6. Επικεντρώνεται επίσης, στη διδακτική των κοινωνι-
κών επιστημών, στη διδασκαλία των ατομικών και κοι-
νωνικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού 
και της γυναίκας, καθώς στοχεύει σε ένα σχολείο των 
ίσων ευκαιριών, της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας 
για όλους.

Άρθρο 3
Συμμετοχή στο πρόγραμμα - Έναρξη

1. Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν οι 
προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Κοι-
νωνικής Εργασίας, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής 
τους στη γραμματεία.

2. Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό για τους προπτυχι-
ακούς φοιτητές και προπτυχιακές φοιτήτριες του Τμήμα-
τος, ανεξάρτητα από το έτος εισαγωγής τους στο Τμήμα 
και δεν καταβάλλονται δίδακτρα. Έχουν τη δυνατότητα 
να επιλέξουν τουλάχιστον οκτώ (8) μαθήματα μέχρι τη 
λήψη του πτυχίου τους.

3. Τα μαθήματα δηλώνονται στη Γραμματεία του Τμήμα-
τος κατά τις ημερομηνίες που ανακοινώνονται από αυτήν 
και σύμφωνα με τις διαδικασίες πραγματοποίησης των 
δηλώσεων των υπολοίπων μαθημάτων του Τμήματος.

4. Ως έναρξη του προγράμματος ορίζεται το ακαδη-
μαϊκό έτος 2021-2022.

Άρθρο 4
Δομή και Διάρκεια προγράμματος

Για τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος που 
επιθυμούν να λάβουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής 
και Διδακτικής Επάρκειας, απαιτείται η συμμετοχή και 
επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) από τα δεκαέξι (16) προ-
σφερόμενα μαθήματα. Τα απαραίτητα για τη λήψη του 
Πιστοποιητικού οκτώ (8) μαθήματα, αντιστοιχούν σε 50 
ECTS, από τα 240 ECTS που απαιτούνται συνολικά για τη 
λήψη του πτυχίου.

1. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με δια ζωής διδασκα-
λία και μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Τα μαθήματα 
του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκει-
ας προσφέρονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, 
το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

2. Στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-class, 
e-learning) αναρτώνται οι στόχοι του κάθε μαθήματος, 
το περιεχόμενό του, το διδακτικό υλικό, οι δραστηριότη-
τες που θα πρέπει να φέρουν εις πέρας οι φοιτητές/τριες 
και οι τρόποι αξιολόγησής τους. Το υλικό αυτό περιλαμ-
βάνει, ενδεικτικά, δημοσιευμένα άρθρα και άλλη σχετική 
βιβλιογραφία, σενάρια μικρο διδασκαλίας, διαδικτυακές 
πηγές με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, βιωματικές ασκή-
σεις, ασκήσεις αξιολόγησης κ.ά.

3. Τα δεκαέξι (16) προσφερόμενα για τη λήψη του 
Πιστοποιητικού μαθήματα είναι τα ακόλουθα και κα-
τανέμονται, σύμφωνα με τον ν. 3848/2010 και τον 
ν. 4186/2013, στις εξής τρεις θεματικές ενότητες:

Α. Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής (15 ECTS)
1. Κοινωνική Παιδαγωγική και Κοινωνικο-πολιτισμική 

Εμψύχωση (5 ECTS)
2. Ψυχολογία (5 ECTS)
3. Ανθρώπινη Ανάπτυξη (5 ECTS)
4. Κοινωνιολογία (5 ECTS)
5. Συμβουλευτική (5 ECTS)
6. Εκπαιδευτική Εποπτεία και Προσωπική Ανάπτυξη 

(5 ECTS)
Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τρία (3) μαθήματα 

από αυτήν την ενότητα, εκ των οποίων το μάθημα «Κοι-
νωνική Παιδαγωγική και Κοινωνικοπολιτισμική Εμψύχω-
ση» είναι υποχρεωτικό και έχουν τη δυνατότητα επιλογής 
ακόμη δύο (2) μαθημάτων από τα λοιπά προσφερόμενα 
μαθήματα.

Β. Θέματα Μάθησης και Διδασκαλίας (15 ECTS)
1. Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση (5 ECTS)
2. Εκπαίδευση Ενηλίκων-Διά βίου Μάθηση (5 ECTS) 
3. Φύλο και Ισότητα (5 ECTS)
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4. Κοινωνία, Εκπαίδευση και Περιβάλλον (5 ECTS) 
5. Κοινωνική Εργασία και Πολυπολιτισμικότητα (5 

ECTS)
6. Κοινωνική Εργασία με Ομάδες (5 ECTS)
7. Σύγχρονες Τεχνολογίες και Κριτικός Αναστοχασμός 

στην Κοινωνική Εργασία και τη Συμβουλευτική (5 ECTS)
8. Η Τέχνη στην πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας 

(5 ECTS)
Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τρία (3) μαθήματα 

από αυτήν την ενότητα, εκ των οποίων το μάθημα «Κοι-
νωνική Εργασία στην Εκπαίδευση» είναι υποχρεωτικά 
και με δυνατότητα επιλογής ακόμη δύο (2) μαθημάτων 
από τα λοιπά προσφερόμενα μαθήματα.

Γ. Ειδική Διδακτική και πρακτική άσκηση (20 ECTS)
1. Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών (Θεωρία και 

Εργαστήριο - Μικροδιδασκαλίες)-(5 ECTS)
2. Πρακτική άσκηση (15 ECTS)
Η παρακολούθηση και των δύο (2) μαθήματων από 

την παραπάνω ενότητα είναι υποχρεωτική.
Η πρακτική άσκηση υλοποιείται με φυσική παρου-

σία στο δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων του Τμήμα-
τος Κοινωνικής Εργασίας, όπως Μονάδες Προσχολικής 
Αγωγής, Μονάδες Α΄ βάθμιας, Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, 
ή Διά Βίου Μάθησης, Δημόσιοι φορείς, ή ΝΠΙΔ, ή ΜΚΟ 
που αναπτύσσουν προγράμματα ή/και συνεργάζονται με 
εκπαιδευτικές δομές (π.χ. ΚΕΘΕΑ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας 
ή Παιδοψυχικής Υγιεινής, Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων 
και Ασυνόδευτων Ανηλίκων, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, Συμ-
βουλευτικά Κέντρα, κ.α). Κατά τη διάρκεια της πρακτικής 
άσκησης, οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν μία παρέμβαση (παιδαγωγικό project), 
διάρκειας 7-10 εβδομάδων, που θα αποτελεί μία ομα-
δο-κεντρική δράση κοινωνικής παιδαγωγικής ή/και κοι-
νωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης με παιδιά, εφήβους, ή/
και ενηλίκους.

Άρθρο 5
Διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών
και χορήγησης του πιστοποιητικού

1. Κάθε εγγεγραμμένος/νη στο πρόγραμμα φοιτητής/
τρια οφείλει να ολοκληρώσει την παρακολούθηση και να 
εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις για τη λήψη του ΠΠΔΕ, 
παράλληλα με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 
του/της.

2. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης 
όλων των μαθημάτων και της πρακτικής άσκησης του 
ΠΠΔΕ, χορηγείται το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και 
Διδακτικής Επάρκειας μαζί με την απονομή του πτυχίου 
τους.

3. Ο τύπος του χορηγούμενου πιστοποιητικού καθορί-
ζεται από τη νομοθεσία και σύμφωνα με τις αποφάσεις 
των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος και 
εκδίδεται από τη γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας του ΔΠΘ.

Άρθρο 6
Συντονισμός του προγράμματος -
Ανάθεση διδασκαλίας

1. Το πρόγραμμα συντονίζεται από τριμελή επιτρο-
πή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και της 

οποίας επικεφαλής ορίζεται ένας εκ των τριών. Η Συντο-
νιστική Επιτροπή και ο/η Συντονιστής/στρια ορίζονται 
από την Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, 
μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π του Τμήματος με τριετή θητεία 
και χωρίς περιορισμούς στην ανανέωσή της. Ο/Η Συντο-
νιστής/στρια και τα μέλη της επιτροπής του προγράμμα-
τος επιλέγονται με γνώμονα τη συνάφεια του γνωστικού 
τους αντικειμένου και του σχετικού ερευνητικού και εκ-
παιδευτικού τους έργου.

2. Η ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων γίνε-
ται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινω-
νικής Εργασίας σε μέλη Δ.Ε.Π. με συνάφεια γνωστικού 
αντικειμένου με το Πρόγραμμα. Η διδασκαλία των μα-
θημάτων μπορεί να ανατίθεται και σε διδάσκοντες στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους 
Διδακτορικού» ή διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 
και μέλη προσωπικού της κατηγορίας του ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, 
με συνάφεια γνωστικού αντικειμένου με το Πρόγραμμα. 
Επίσης, μπορεί να ανατίθεται διδασκαλία μαθημάτων 
ή μέρους αυτών και σε αντίστοιχο προσωπικό άλλων 
Τμημάτων του ΔΠΘ ή Ιδρυμάτων ή σε επιστήμονες ανα-
γνωρισμένου κύρους με ερευνητικό και εκπαιδευτικό 
έργο συναφές με το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών 
έπειτα από σχετική προκήρυξη.

Άρθρο 7
Διοικητική Υποστήριξη

Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΠΔΕ αναλαμβάνει η 
Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.

Άρθρο 8
Άλλες διατάξεις

Για την επίλυση ζητημάτων που δεν προβλέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό, καθώς επίσης και για την 
προσαρμογή του προγράμματος σπουδών σε ιδιαίτερες 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αρμόδια είναι η Συνέλευ-
ση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.

Γ. Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμμα-
τος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 
ΔΠΘ για απόφοιτους.

Άρθρο 1
Γενική Περιγραφή

4. To Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρ-
κειας (ΠΠΔΕ) συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
Σπουδών της Κοινωνικής Εργασίας, στο οποίο εισάγο-
νται και παρακολουθούν δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως 
τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, 
καθώς και των Κατευθύνσεων Κοινωνικής Εργασίας του 
Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, όπως και του Τμήμα-
τος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

5. Συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο θεωρητικών, βιωμα-
τικών και εργαστηριακών μαθημάτων, με έμφαση στην 
Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση, την Κοινωνική Παι-
δαγωγική και Κοινωνικοπολιτισμική Εμψύχωση.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ62302 Τεύχος B’ 4699/12.10.2021

6. Το Πιστοποιητικό Π.Δ.Ε αποκτάται με την παρακο-
λούθηση του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτι-
κής Eπάρκειας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2
Σκοπός-Στόχοι

1. Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει θέματα 
που αφορούν την παιδαγωγική και διδακτική της Κοι-
νωνικής Εργασίας στην εκπαίδευση, ώστε, σύμφωνα 
με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι κάτοχοι του ΠΠΔΕ να 
δύνανται να εργαστούν στη Δημόσια, ιδιωτική, τυπική 
και μη-τυπική εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα.

2. Το πρόγραμμα επίσης, διασφαλίζει τη βασική παιδα-
γωγική εκπαίδευση και κατάρτιση των συμμετεχόντων/
ουσών, προκειμένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα τυ-
πικά και ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται για να 
καλύπτουν θέσεις «ΠΕ30 Κοινωνικής Εργασίας» και να ερ-
γαστούν ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Υπουρ-
γείο Παιδείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Το πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρ-
κειας (ΠΔΕ) στοχεύει στην κατανόηση των παιδαγωγικών 
θεωριών και των εκπαιδευτικών πρακτικών και δίνει έμ-
φαση στην Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση, στην 
κοινωνική παιδαγωγική και στην κοινωνικο-πολιτισμική 
εμψύχωση.

4. Παράλληλα, στοχεύει στην εκπαίδευση ως προς την 
παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία στα αντικείμενα 
του κλάδου της Κοινωνικής Εργασίας, δίνοντας ιδιαίτε-
ρη έμφαση στην κοινωνική παιδαγωγική και κοινωνικο-
πολιτισμική εμψύχωση, στο σχεδιασμό παιδαγωγικών 
projects και στην ευαισθητοποίηση στη διεπιστημονική 
συνεργασία με το λοιπό ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό 
και το σύνολο των εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομέ-
νων στις αντίστοιχες δομές.

5. Καλύπτει, μεταξύ άλλων, θεματικές που αφορούν 
την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, την αυ-
τογνωσία, τη βελτίωση της επικοινωνίας, την ανάπτυξη 
της ομαδικότητας, την έγκαιρη αντιμετώπιση του σχο-
λικού εκφοβισμού, την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα 
φύλου, την πρόληψη της έμφυλης βίας, της κακοποίησης 
και της σεξουαλικής παρενόχλησης, την σεξουαλική δι-
απαιδαγώγηση, την έγκαιρη παρέμβαση, την αντιμετώ-
πιση των διακρίσεων, του κοινωνικού ρατσισμού, της 
ρητορικής του μίσους και την ένταξη ετεροτήτων σε ένα 
συμπεριληπτικό περιβάλλον εκπαίδευσης.

6. Επικεντρώνεται επίσης, στη διδακτική των κοινωνικών 
επιστημών, στη διδασκαλία των ατομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού και της γυ-
ναίκας, καθώς στοχεύει σε ένα σχολείο των ίσων ευκαιριών, 
της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας για όλους.

Άρθρο 3
Συμμετοχή στο πρόγραμμα - Έναρξη

1. Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν 
οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και 
των Κατευθύνσεων Κοινωνικής Εργασίας του Τμή-
ματος Κοινωνικής Διοίκησης, όπως και του Τμήματος 
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δη-

μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κατόπιν υποβολής 
σχετικής αίτησης τους στη γραμματεία.

2. Το πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στους ως άνω 
απόφοιτους είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες/ουσες 
δεν αποκτούν τη φοιτητική ιδιότητα.

3. Για την απόκτηση του ΠΠΔΕ απαιτείται η επιτυχής 
ολοκλήρωση 8 (οκτώ) μαθημάτων, όπως παρακάτω πε-
ριγράφονται.

4. Οι απόφοιτοι/ες της προηγούμενης παραγράφου, 
που κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, 
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς αντίστοιχα μαθήματα με 
αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στο ΠΠΔΕ, δύνανται να 
τα αναγνωρίσουν και υποχρεούνται να παρακολουθή-
σουν τα υπόλοιπα απαιτούμενα μαθήματα που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό.

5. Τα μαθήματα δηλώνονται στη Γραμματεία του Τμή-
ματος κατά τις ημερομηνίες που ανακοινώνονται από 
αυτήν και σύμφωνα με τις διαδικασίες πραγματοποί-
ησης των δηλώσεων των υπολοίπων μαθημάτων του 
Τμήματος.

6. Ως έναρξη του προγράμματος ορίζεται το ακαδη-
μαϊκό έτος 2021-2022.

Άρθρο 4
Δομή και διάρκεια προγράμματος

1. Για τους ως άνω απόφοιτους/ες που επιθυμούν να 
λάβουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας, απαιτείται η συμμετοχή και επιτυχής εξέταση 
σε οκτώ (8) από τα δεκαέξι (16) προσφερόμενα μαθήμα-
τα. Τα απαραίτητα για τη λήψη του Πιστοποιητικού οκτώ 
(8) μαθήματα, αντιστοιχούν σε 50 ECTS.

2. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με δια ζωής διδα-
σκαλία και αξιοποιεί μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρο-
νης τηλεκπαίδευσης. Τα μαθήματα του Προγράμματος 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας προσφέρονται 
σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο ορισμέ-
να μαθήματα δύναται να προσφέρεται συνδυαστικά με 
το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

3. Στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-class, 
e-learning) αναρτώνται οι στόχοι του κάθε μαθήματος, 
το περιεχόμενό του, το διδακτικό υλικό, οι δραστηριό-
τητες που θα πρέπει να φέρουν εις πέρας οι συμμετέ-
χοντες/ουσες και οι τρόποι αξιολόγησής τους. Το υλικό 
αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, δημοσιευμένα άρθρα και 
άλλη σχετική βιβλιογραφία, σενάρια μικρο διδασκαλίας, 
διαδικτυακές πηγές με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, βιω-
ματικές ασκήσεις, ασκήσεις αξιολόγησης κ.ά.

4. Τα δεκαέξι (16) προσφερόμενα για τη λήψη του 
Πιστοποιητικού μαθήματα είναι τα ακόλουθα και κα-
τανέμονται, σύμφωνα με τους νόμους 3848/2010 και 
4186/2013, στις εξής τρεις θεματικές ενότητες:

Α. Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής (15 ECTS)
1. Κοινωνική Παιδαγωγική και Κοινωνικο-πολιτισμική 

Εμψύχωση (5 ECTS)
2. Ψυχολογία (5 ECTS)
3. Ανθρώπινη Ανάπτυξη (5 ECTS)
4. Κοινωνιολογία (5 ECTS)
5. Συμβουλευτική (5 ECTS)
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6. Εκπαιδευτική Εποπτεία και Προσωπική Ανάπτυξη 
(5 ECTS)

Οι συμμετέχοντες/ουσες παρακολουθούν τρία (3) μα-
θήματα από αυτήν την ενότητα, εκ των οποίων το μάθη-
μα «Κοινωνική Παιδαγωγική και Κοινωνικοπολιτισμική 
Εμψύχωση» είναι υποχρεωτικό και έχουν τη δυνατότητα 
επιλογής ακόμη δύο (2) μαθημάτων από τα λοιπά προ-
σφερόμενα μαθήματα.

Β. Θέματα Μάθησης και Διδασκαλίας (15 ECTS)
1. Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση (5 ECTS)
2. Εκπαίδευση Ενηλίκων-Διά βίου Μάθηση (5 ECTS)
3. Φύλο και Ισότητα (5 ECTS)
4. Κοινωνία, Εκπαίδευση και Περιβάλλον (5 ECTS)
5. Κοινωνική Εργασία και Πολυπολιτισμικότητα (5 

ECTS)
6. Κοινωνική Εργασία με Ομάδες (5 ECTS)
7. Σύγχρονες Τεχνολογίες και Κριτικός Αναστοχασμός 

στην Κοινωνική Εργασία και τη Συμβουλευτική (5 ECTS)
8. Η Τέχνη στην πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας 

(5 ECTS)
Οι συμμετέχοντες/ουσες παρακολουθούν τρία (3) μα-

θήματα από αυτήν την ενότητα, εκ των οποίων το μά-
θημα «Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση» είναι υπο-
χρεωτικό και έχουν τη δυνατότητα επιλογής ακόμη δύο 
(2) μαθημάτων από τα λοιπά προσφερόμενα μαθήματα.

Γ. Ειδική Διδακτική και πρακτική άσκηση (20 ECTS)
1. Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών (Θεωρία και 

Εργαστήριο - Μικροδιδασκαλίες)-(5 ECTS)
2. Πρακτική άσκηση (15 ECTS)
Η παρακολούθηση και των δύο (2) μαθήματων από 

την παραπάνω ενότητα είναι υποχρεωτική.
Η πρακτική άσκηση υλοποιείται με φυσική παρουσία 

σε φορείς που αναζητούν οι συμμετέχοντες/ουσες στο 
ΠΠΔΕ και εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας, όπως Μονάδες Προσχολικής Αγωγής, Μονάδες 
Α΄ βάθμιας, Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, ή Διά Βίου Μάθησης, 
δημόσιοι φορείς, ή ΝΠΙΔ, ή ΜΚΟ που αναπτύσσουν προ-
γράμματα ή/και συνεργάζονται με εκπαιδευτικές δομές 
(π.χ. ΚΕΘΕΑ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή Παιδοψυχικής Υγι-
εινής, Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, Συμβουλευτικά Κέντρα, 
κ.α). Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι συμμε-
τέχοντες/ουσες καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποι-
ήσουν μία παρέμβαση (παιδαγωγικό project), διάρκειας 
7-10 εβδομάδων, που θα αποτελεί μία ομαδο-κεντρική 
δράση κοινωνικής παιδαγωγικής ή/και κοινωνικο-πολιτι-
σμικής εμψύχωσης με παιδιά, εφήβους, ή/και ενηλίκους.

Άρθρο 5
Αριθμός, αιτήσεις και δικαιολογητικά αποφοίτων

1. Ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών κατ’ έτος 
ανέρχεται σε ογδόντα (80) άτομα.

Ωστόσο, το πρόγραμμα δύναται να λειτουργήσει και 
με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων/ουσών, εφόσον 
δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την κάλυψη του συνόλου 
των θέσεων. Επίσης, η δημιουργία επιμέρους τμημάτων 
με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 
του ΠΠΔΕ γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Κοινωνικής Εργασίας.

2. Αιτήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμε-
τοχής κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοι-
νωνικής Εργασίας σε ημερομηνία που ορίζεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος.

3. Οι αιτήσεις συνοδεύονται απαραιτήτως από:
α) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
β) αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών και
γ) αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχιούχου.
Επιπλέον, οι αιτούντες μπορούν να καταθέσουν, εφό-

σον διαθέτουν:
α) αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
β) βεβαίωση προϋπηρεσίας στο Υπουργείο Παιδείας

Άρθρο 6
Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των αποφοίτων, σε περίπτωση που ο αριθ-
μός των αιτήσεων υπερβεί τις προσφερόμενες θέσεις, 
όπως αυτές θα ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη, 
γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α) Βαθμός πτυχίου πολλαπλασιαζόμενος επί 2
β) Έτη προϋπηρεσίας στο Υπουργείο Παιδείας, όπως 

αυτή ορίζεται από το άρθρο 4 του ν. 4823/2021 ως εξής: 
προϋπηρεσία έως 2 έτη = 5 μόρια, από 3-5 έτη = 7 μόρια, 
και 5 > ετών = 10 μόρια.

γ) Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου με 5 μόρια
δ) Άλλος μεταπτυχιακός τίτλος με 3 μόρια.
Μετά από εξέταση και αξιολογική κρίση από τη Συντο-

νιστική Επιτροπή του ΠΠΔΕ αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος, κωδικοποιημένος ο προσωρινός πίνακας 
συμμετεχόντων/ουσών στο ΠΠΔΕ. Στη συνέχεια μετά την 
πάροδο πέντε (5) εργάσιμων ημερών, όπου δίνεται η δυ-
νατότητα υποβολής ενστάσεων, εγκρίνεται από τη Συνέ-
λευση του Τμήματος και αναρτάται ο τελικός πίνακας. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας των τελευταίων υποψηφίων, γίνο-
νται δεκτές/οί όλες/όλοι οι υποψήφιες/οι ως υπεράριθμοι.

Άρθρο 7
Διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών
και χορήγησης του πιστοποιητικού

1. Κάθε εγγεγραμμένος/η στο πρόγραμμα οφείλει να 
ολοκληρώσει την παρακολούθηση και να εκπληρώσει 
όλες τις απαιτήσεις για τη λήψη του ΠΠΔΕ το αργότερο 
σε διάστημα δύο(2) ετών. Για σοβαρούς λόγους μετά από 
σχετική αίτηση μπορεί να παραταθεί η παρακολούθηση 
με απόφαση της Συνέλευσης για ένα(1) επιπλέον έτος.

2. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης 
όλων των μαθημάτων και της πρακτικής άσκησης του 
ΠΠΔΕ, χορηγείται το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και 
Διδακτικής Επάρκειας.

3. Ο τύπος του χορηγούμενου πιστοποιητικού καθορί-
ζεται από τη νομοθεσία και σύμφωνα με τις αποφάσεις 
των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος και 
εκδίδεται από τη γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας του ΔΠΘ.

Άρθρο 8
Συντονισμός του προγράμματος -
Ανάθεση διδασκαλίας

1. Το πρόγραμμα συντονίζεται από τριμελή επιτρο-
πή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και της 
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οποίας επικεφαλής ορίζεται ένας εκ των τριών. Η Συντο-
νιστική Επιτροπή και ο/η πρόεδρος ορίζονται από την 
Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, μεταξύ 
των μελών Δ.Ε.Π του Τμήματος με τριετή θητεία και χωρίς 
περιορισμούς στην ανανέωσή της. Ο/Η πρόεδρος και τα 
μέλη της επιτροπής του προγράμματος επιλέγονται με 
γνώμονα τη συνάφεια του γνωστικού τους αντικειμένου 
και του σχετικού ερευνητικού και εκπαιδευτικού τους 
έργου.

2. Η ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων γίνε-
ται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινω-
νικής Εργασίας σε μέλη Δ.Ε.Π. με συνάφεια γνωστικού 
αντικειμένου με το Πρόγραμμα. Η διδασκαλία των μα-
θημάτων μπορεί να ανατίθεται και σε διδάσκοντες στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους 
Διδακτορικού» ή διδάσκοντες με βάσει το π.δ.  407/80 
και μέλη προσωπικού της κατηγορίας του ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, 
με συνάφεια γνωστικού αντικειμένου με το Πρόγραμμα. 
Επίσης, μπορεί να ανατίθεται διδασκαλία μαθημάτων 
ή μέρους αυτών και σε αντίστοιχο προσωπικό άλλων 
Τμημάτων του ΔΠΘ ή Ιδρυμάτων ή σε επιστήμονες ανα-
γνωρισμένου κύρους με ερευνητικό και εκπαιδευτικό 
έργο συναφές με το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών 
έπειτα από σχετική προκήρυξη.

Άρθρο 9
Διοικητική Υποστήριξη

Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΠΔΕ αναλαμβάνει η 
Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.

Άρθρο 10
Άλλες διατάξεις

1. Για την επίλυση ζητημάτων που δεν προβλέπονται 
από τον παρόντα κανονισμό, καθώς επίσης και για την 
προσαρμογή του προγράμματος σπουδών σε ιδιαίτερες 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αρμόδια είναι η Συνέλευ-
ση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.

2. Μαθήματα που τυχόν έχουν αλλάξει τίτλο, δύναται 
να αντιστοιχηθούν με τα μαθήματα που περιλαμβάνο-
νται στο ΠΠΔΕ.

3. Επίσης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στον ως άνω 
αριθμό των αποφοίτων που παρακολουθούν το ΠΠΔΕ, 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής δύναται να χο-
ρηγηθεί σε παλαιούς απόφοιτους του Τμήματος Κοι-
νωνικής Εργασίας και των Κατευθύνσεων Κοινωνικής 
Εργασίας του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, όπως 
και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 
Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
χωρίς παρακολούθηση επί πλέον μαθημάτων, εφόσον 
το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν και τα μα-
θήματα που παρακολούθησαν καλύπτει με επάρκεια το 
περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   
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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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