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Π.Π.Δ.Ε. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2017-2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΑΘΗΝΑ 20/02/2018 

 

Σας ενημερώνουμε για τις απαλλαγές και τις αποφάσεις της επιστημονικής επιτροπής. 

Παρακαλούμε θερμά, καθώς διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία 
δεν έχουν προσκομίσει μέχρι σήμερα βεβαίωση αποδοχής από σχολική μονάδα, να το 
πράξουν σύντομα (σε περίπτωση που δεν την προσκόμισαν στην γραμματεία) ώστε να 
ξεκινήσει η πρακτική τους. Η πρακτική τους πρέπει να ξεκινήσει με την έναρξη του Β’ 
εξαμήνου (αρχές Μαρτίου), ώστε να προλάβουν να τελειώσουν έως τέλη Μαΐου. 

Υπενθυμίζουμε ότι η ολοκλήρωση της πρακτικής είναι υποχρεωτική για τη λήψη 
του πιστοποιητικού, ενώ σε περίπτωση που δεν θέλουν να κάνουν πρακτική φέτος ή 
υπάρχει άλλο πρόβλημα, πρέπει να ενημερώσουν τη γραμματεία με e-mail για το τι 
σκοπεύουν να κάνουν έως  25/02/2018  απαραίτητα, με δεδομένο ότι δεν είχαν καταθέσει 
αίτημα για απαλλαγή στις ημερομηνίες που προβλεπόταν τον Δεκέμβριο! 

 Η επιτροπή αποφάσισε ότι στις περιπτώσεις που δεν γίνεται σαφές αν έχει τελεσθεί 
στις προϋπηρεσίες των συμμετεχόντων αποκλειστικά διδακτικό έργο σε ορισμένες 
ειδικότητες, προκειμένου να αποφευχθεί γραφειοκρατική ταλαιπωρία με τις σχολικές 
μονάδες, να καλύψουν τις 10 ώρες διδασκαλίας της πρακτικής με τη μορφή της 
«μικροδιδασκαλίας». Η μικροδιδασκαλία είναι προσομοίωση πραγματικής διδασκαλίας, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια τους μαθήματος της ειδικής διδακτικής μπροστά 
σε συμφοιτητές στο τμήμα ειδικής διδακτικής, κατά την ολοκλήρωση του μαθήματος της 
ειδικής διδακτικής που θα ανήκουν (όχι σε σχολική μονάδα). 

 



 Οι παρακάτω συμμετέχοντες έχουν ατελή δικαιολογητικά, και πρέπει για να λάβουν 
την απαλλαγή να προβούν σε ενέργειες:  

 Η ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΘΑΛΕΙA  πρέπει να προσκομίσει τα σωστά έγγραφα (βεβαίωση από 
Δ/νση εκπαίδευσης) μέχρι 15 Μαρτίου.   

 Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ  πρέπει να φέρει βεβαίωση που να αναφέρει τις ώρες που 
δίδαξε μέχρι 15 Μαρτίου (η βεβαίωσή της ΔΕΝ κάνει αναφορά σε ώρες).  

 Η ΚΑΛΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ πρέπει να κάνει (συμπλήρωμα) 25 ώρες διοικητικό έργο και 
25 ώρες παρακολούθηση μαθημάτων σε μονάδα εκπαίδευσης, καθώς η 
προϋπηρεσία της είναι λιγότερη από 150 ώρες. 

 Η ΦΑΚΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ και ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ  πρέπει να πραγματοποιήσουν 
διδασκαλία σε μονάδα εκπαίδευσης (σχολείο, ΙΕΚ κλπ)  για τις 10 ώρες, καθώς 
από τις βεβαιώσεις των ιδιωτικών φορέων που προσκόμισαν δεν προκύπτει ότι 
έχουν επιτελέσει και διδακτικό έργο. 

 

Οι παρακάτω (της ειδικότητας βρεφονηπιοκόμων)  παίρνουν απαλλαγή  από το 
διοικητικό έργο και την παρακολούθηση μαθημάτων,  όμως ΔΕΝ μπορούν με βάση την 
ειδικότητα να απαλλαγούν από τις 10 διδακτικές ώρες. Οπότε αποφασίσθηκε ότι οι  
παρακάτω πρέπει να κάνουν μικροδιδασκαλία στο μάθημα της ειδικής διδακτικής τους. 

 

ΡΑΓΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 

 

Οι παρακάτω, με βάση την ειδικότητά τους θα μπορούσαν να απαλλαγούν για τις 
10 διδακτικές ώρες, αλλά από την εξέταση των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας τους ΔΕΝ 
προκύπτει ότι έχουν επιτελέσει και αμιγώς διδακτικό έργο.   

Η επιτροπή αποφάσισε για τους παρακάτω ότι απαλλάσσονται από το διοικητικό 
έργο και την παρακολούθηση μαθημάτων, αλλά όχι από τη διδασκαλία των 10 ωρών. 

Η απαλλαγή από τη διδασκαλία θα δοθεί εφόσον: 

Α) προσκομισθεί στην γραμματεία έως 22 Μαρτίου βεβαίωση από το Δ/ντή της 
σχολικής μονάδας,  η οποία θα αναγράφει αν έγινε αμιγώς διδασκαλία και πόσες ώρες και 
στα πλαίσια τίνος μαθήματος έγινε,  

ή 

Β) μας δηλώσουν έως 22 Μαρτίου με email ότι θα κάνουν μικροδιδασκαλία, στο 
πλαίσιο του μαθήματος της ειδικής διδακτικής τους στο Β’ εξάμηνο.   



ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

ΚΟΖΑΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΤΩ-ΒΟΥΛΑ 

ΠΑΤΟΥΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΡΑΜΑΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΣΑΝΤΖΙΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΤΑΜΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΤΑΛΛΙΟΥ ΕΛΝΤΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

Με βάση τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την επιστημονική επιτροπή του Π.Π.Δ.Ε., 
απαλλαγή από την πρακτική άσκηση χορηγείται στους:  

 

ΑΙΒΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΑΝΔΡΟΜΑΝΕΤΣΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΒΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΒΟΥΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

ΓΙΑΝΝΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΓΚΕΒΟΡΚΙΑΝ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΖΙΑΚΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 

ΚΑΛΑÏΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 



ΚΑΠΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 

ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ 

ΚΑΣΤΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

ΚΟΝΔΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΩΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΛΥΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

ΜΠΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 

ΜΠΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΠΑΧΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΠΑΠΙΤΣΗ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΑΡΙΝΑ 

ΠΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 

ΠΡΑΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΣΕΪΤΑΡΙΔΗ ΑΘΗΝΑ 

ΤΣΑΠΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ 

 

Εάν κάποιος συμμετέχων έχει φέρει δικαιολογητικά και δεν έχει δει το όνομά του στις 
λίστες να επικοινωνήσει με e-mail με τη γραμματεία:  ergastirio-eparkeia@ppp.uoa.gr.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση στης διάθεσή σας. 

 


