
ΟΔΗΓΙΕΣ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΣΤΟ  ECLASS-ΠΠΔΕ 2017-2018 

Παρακαλούμε να διαβάσετε με ΠΡΟΣΟΧΗ τα παρακάτω, καθώς η διαδικασία 
δεν είναι ατομική και όλοι οι συμμετέχοντες στο Π.Π.Δ.Ε. πρέπει να ακολουθήσουν τις 
οδηγίες, ώστε να γίνει επαλήθευση των προσωπικών σας email εντός των προθεσμιών και να 
ολοκληρωθεί η ομαδική εγγραφή μέχρι τέλη του μήνα. 

 Τονίζουμε ότι η όποια τυχόν καθυστέρηση στην ΟΜΑΔΙΚΗ διαδικασία εγγραφής 
προκαλείται κυρίως από εσάς, είτε λόγω αμέλειας, είτε λόγω μη συμμόρφωσης στις οδηγίες, 
κάτι που το συναντάμε κάθε χρόνο, καθώς (συμβαίνει συχνά) είτε π.χ. δηλώνουν email που 
δεν λειτουργούν ή αλλάζουν το email τους πάνω από 1 φορά κ.λ.π.. Το γεγονός αυτό κάθε 
χρόνο δεν το κατανοούμε, ιδίως όταν πρόκειται για θέματα που σας αφορούν πρωτίστως! 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ: 

1) ΟΛΟΙ μέχρι τη Κυριακή 26/11/2017 θα στείλετε email στη γραμματεία του 
ΠΠΔΕ (δηλαδή προς:  ergastirio-eparkeia@ppp.uoa.gr ). 

2) Σαν θέμα στο μήνυμα θα γράψετε: «ΕΓΓΡΑΦΗ eclass-ΠΠΔΕ» 

3) Στο σώμα το μηνύματος (κείμενο) θα γράψετε:  

Το ονοματεπώνυμό σας, το τμήμα σας και το «κείμενο» που φαίνεται στο παράδειγμα, 

( Παράδειγμα:  στέλνετε μέχρι τη Κυριακή ένα απλό μήνυμα σαν το παρακάτω- 
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Αναστάσιος Αναστασίου, Δ’ τμήμα ΠΠΔΕ 2017-2018 

«Η διεύθυνση από όπου έστειλα αυτό το email  θα είναι ενεργή για το ΠΠΔΕ» ) 

και  

4)  Το email θα το στείλετε από προσωπικό σας ΕΝΕΡΓΟ λογαριασμό email (δηλαδή 
θα τον βλέπετε, ελέγχετε και θα στέλνετε τα μηνύματά σας ΜΟΝΟ από αυτόν προς 
το ΠΠΔΕ εφεξής) και θα είναι το email που στο εξής θα δέχεστε τα μηνύματα από τη 
γραμματεία ΠΠΔΕ και το eclass-ΠΠΔΕ. Θα αποτελεί το σημείο επικοινωνίας με 
εσάς. Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή αυτού του email στο σύστημα eclass στο μέλλον! 

Σημαντικές επισημάνσεις: Δείτε τις παρακάτω περιπτώσεις και τι πρέπει να κάνετε 
ανάλογα!  



Α)  ΕΝΑ (1) και μόνο 1 το email που θα στείλει (δηλώσει) ο καθένας σας! (Δεν θα 
δηλώσετε πάνω από 1 διεύθυνση) και θα την ελέγχετε, διαβάζετε κλπ. 

 

Β)  ΔΕΝ θα στείλετε το μήνυμα από άλλη διεύθυνση και θα δηλώνετε άλλη διεύθυνση! 

Δηλαδή ΔΕΝ θα στείλετε κάτι σαν το παρακάτω 
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Αναστάσιος Αναστασίου, Δ’ τμήμα ΠΠΔΕ 2017-2018 

Η διεύθυνση email  για το ΠΠΔΕ είναι efgr1234@gmail.com  

 

Γ)  Οποιος έχει πρόβλημα πρόσβασης στο διαδίκτυο ή άλλο πρόβλημα (μικρής ή 
μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας) που θα τον δυσκολεύει (τώρα ή στο μέλλον) να βλέπει 
ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα, να βλέπει το χώρο eclass και τα email του, πρέπει να 
ενημερώνει σχετικά τη γραμματεία το συντομότερο!  

Οσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα και δεν μπορούν να στείλουν email έως τη Κυριακή 
πρέπει να το δηλώσουν στη γραμματεία άμεσα και να έρθουν τη Πέμπτη 23/11 στις 
15:45 ή στο κενό μεταξύ των μαθημάτων (17:45 με 18:00). 

 

Δ)  Οσοι παρακολουθούν το τρέχον έτος ΑΛΛΑ είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν το 
ΠΠΔΕ (αλλά δεν συνέχισαν και είχαν ζητήσει αναστολή για φέτος) ΚΑΙ είχαν εγγραφεί 
σε παλαιότερο έτος στο eclass (δηλ. είχαν λάβει τους κωδικούς) θα στείλουν μήνυμα 
σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα: 
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Αναστάσιος Αναστασίου, Δ’ τμήμα  

Είχα εγγραφεί στο ΠΠΔΕ 2015-2016 και αυτή τη  διεύθυνση email  είχα δηλώσει και 
έχω τους κωδικούς που μου είχαν σταλεί. 

Σημείωση: αν δεν βρείτε τους κωδικούς που σας είχαν σταλεί, περάστε από τη 
Γραμματεία πριν τα μαθήματα (πριν τις 4μμ) το συντομότερο. 

 

Ε)  Αν δηλώσετε email διαφορετικό από αυτό που μας είχατε δώσει στην εγγραφή σας 
να μας το τονίσετε! Π.χ. 
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Αναστάσιος Αναστασίου, Δ’ τμήμα  

Η διεύθυνση από όπου έστειλα αυτό το email  ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ από αυτή που είχα 
δηλώσει στην εγγραφή μου και η τωρινή θα είναι ενεργή για το ΠΠΔΕ. 

 

ΣΤ)  Αν δηλώσετε email ΆΛΛΟ από προσωπικό (π.χ. του συζύγου σας) δεν θα υπάρχει 
πρόβλημα, αρκεί να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε από αυτό και δεν θα 
υπάρξει κάποιο πρόβλημα μελλοντικά.  

Τονίζουμε ότι ΔΕΝ είναι εφικτή στο σύστημα-eclass  μελλοντική αλλαγή του email! 

 

Για όποια άλλη περίπτωση, που δεν αφορά τα παραπάνω, να περάσετε από τη 
Γραμματεία μέχρι τη Πέμπτη για να μας την γνωστοποιήσετε! 

Ελπίζουμε όλοι σας να τηρήσετε τα παραπάνω, ώστε την επόμενη Δευτέρα να έχουμε από 
ΟΛΟΥΣ σας τα μηνύματα και να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση και τελική διαδικασία 
εγγραφής.  

Εφόσον, λοιπόν, ισχύσουν τα παραπάνω, εντός 2-3 εργάσιμων ημερών, θα δημιουργηθεί από 
τη γραμματεία η λίστα, που θα σταλεί στους υπεύθυνους του eclass. Στη συνέχεια θα σας 
σταλούν από το κέντρο ελέγχου του eclass, μέσα σε 2-3 εργάσιμες ημέρες, 
αυτοματοποιημένα προσωπικά μηνύματα με τους κωδικούς πρόσβασής σας. 

Την επόμενη Δευτέρα 27/11 θα αναρτηθούν οι οδηγίες χρήσης και εισόδου στο σύστημα 
eclass-ΠΠΔΕ. 

Ευχαριστούμε! 

 

 


