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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ΄΄ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ΄΄

Ιστοσελίδα : www.ergastirio-eparkeia.ppp.uoa.gr
e-mail:
ergastirio-eparkeia@ppp.uoa.gr
Τηλ: 210 727 7558 (μεσημεριανές ώρες)
ΑΘΗΝΑ 11/09/2017
Θέμα : «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Π.Π.Δ.Ε. 2017-2018»
Καλούνται οι 120 πρώτοι κληρωθέντες (ΚΑΤΑΤΑΞΗ από 1 έως και 120) για το
Ειδικό Πρόγραμμα: «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας»
(Π.Π.Δ.Ε.), ετήσιας διάρκειας 2017-2018, να προσέλθουν για την εγγραφή τους:
στην Αιθ. 546 - 5ος Όροφ. - Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής),
κατά τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:
στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου μεταξύ των ωρών 14:30-16:00
ή
στις 18, 19, 20 και 21 Σεπτεμβρίου μεταξύ των ωρών 13:00-16:00.
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους για την εγγραφή:
1) Επικυρωμένος τίτλος σπουδών.
(Σημ: Στην περίπτωση τίτλων που αποκτήθηκαν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της
αλλοδαπής ,κατατίθεται και η αναγνώρισή τους από το ΔΟΑΤΑΠ.)
2) 2 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
3) Αποδεικτικό καταβολής διδάκτρων (400 Ευρώ – 1η δόση). Απαραίτητα
να προσκομισθεί το κίτρινο απόκομμα που σας δίνει η τράπεζα.
Αρ. Λογαρ : 802002001000227 (ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227)
σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ALPHA BANK.
Για όσους χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής και όχι καταβολή σε
ταμείο υποκαταστήματος, πρέπει να διασφαλίσουν ότι:
Α) η ηλεκτρονική πληρωμή σας δίνει έγκυρη και νόμιμη απόδειξη για να
μας την προσκομίσετε και
Β) το ονοματεπώνυμο του καταθέτη είναι εκτυπωμένο σε αυτήν.
ΟΛΑ τα αναγραφόμενα δικαιολογητικά είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ για την
εγγραφή και ΔΕΝ θα δοθεί καμία παράταση.
Όσοι δεν προσκομίσουν και τα 3 δικαιολογητικά ή ΔΕΝ προσέλθουν για
εγγραφή εντός προθεσμιών, χάνουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν το

Πρόγραμμα για το έτος 2017-2018 και θα ειδοποιούνται για εγγραφή οι επόμενοι
στην κατάταξη (από 121 και μετά). Επομένως, παρακαλούνται όλοι όσοι βρίσκονται
στην κατάταξη από 121 έως το 216, να βρίσκονται σε ετοιμότητα από 22/9/2017 και
μετά και να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα μας για νέες ανακοινώσεις σχετικά
με τα κενά που θα υπάρξουν, ώστε να καλυφθούν οι κενές θέσεις παρακολούθησης.
Ελέγχετε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Π.Π.Δ.Ε. τακτικά !
Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας θα αναρτηθεί μετά την ολοκλήρωση
των εγγραφών. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση να στείλετε email στο:
ergastirio-eparkeia@ppp.uoa.gr

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Π.Δ.Ε.
email στο: ergastirio-eparkeia@ppp.uoa.gr

