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Θέμα : «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  Π.Π.Δ.Ε. 2017» 
 
 Παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στα παρακάτω και να τηρήσετε 
ΑΥΣΤΗΡΑ τις προθεσμίες! 
Καλούνται οι συμμετέχοντες του τμήματος Π.Π.Δ.Ε. Νοσηλευτών 2017: 

1)  Να καταθέσουν τη Β’ δόση (300 ευρώ) μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.  
Επίσης όσοι έχουν εκκρεμότητα από τη Α’ δόση, πρέπει να καταθέσουν ότι 

υπόλοιπο έχουν μαζί με τη Β’ δόση, έτσι ώστε ΟΛΟΙ μέχρι 20/09/2017 να έχετε 
καταθέσει το σύνολο των διδάκτρων (600 Ε). 
 
Απαραίτητα να προσκομισθεί το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ κίτρινο απόκομμα της τράπεζας. 

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. 
 
ΚΑΙ  2) όσοι δεν έχουν προσκομίσει τα έγγραφα της διδακτικής εμπειρίας 

για την απαλλαγή από την πρακτική, ΠΡΕΠΕΙ να το κάνουν μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.  
Απαραίτητα τα έγγραφα να είναι επικυρωμένα αντίγραφα ή πρωτότυπα. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ – Τα πρωτότυπα που σας ζητούνται, δηλαδή η απόδειξη της 
κατάθεσης του χρηματικού ποσού της Β’ δόσης & τα έγγραφα της διδακτικής 
εμπειρίας για όσους δεν τα έχουν φέρει, θα παραδοθούν αποκλειστικά στην κα 
Τσαπάλου  έως και 21/09/2017.  
(ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ με email ή με άλλο τρόπο σε εμάς, ούτε γίνονται 
δεκτές  σαρώσεις ή απλές φωτοτυπίες αυτών!) 
 
Όσοι ΔΕΝ τηρήσουν τα παραπάνω, ΔΕΝ θα μπορέσουν να πάρουν μέρος σε αυτή 
την εξεταστική και να λάβουν το πιστοποιητικό.   
Λόγω των διαδικασιών ΔΕΝ υπάρχει κανένα περιθώριο για εξαίρεση ή διευκόλυνση! 
(Για οποιαδήποτε απορία να στείλετε email στο:  ergastirio-eparkeia@ppp.uoa.gr ) 
 



Η καταληκτική ημερομηνία είναι αυστηρή, καθώς στις 22/09/2017 θα περάσει 
άνθρωπος της γραμματείας Π.Π.Δ.Ε. να παραλάβει από την κα Τσαπάλου τις 
εκκρεμότητες, προκειμένου να ελεγχθούν, να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν 
όλες οι διαδικασίες για την εξεταστική και την ετοιμασία των πιστοποιητικών εντός 
των χρονικών ορίων που υπάρχουν. 
 

Ελέγχετε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Π.Π.Δ.Ε. τακτικά και το 
χώρο στο eclass-ΠΠΔΕ επίσης! 

 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Π.Δ.Ε. 

         
 
  

 


