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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΣΘΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 
 
Η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής 
στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (δείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα ΕΔΩ 
http://www.sse.uoc.gr/educational-training/). 
 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από απόφοιτους όλων των Τμημάτων της ΣΘΕΤΕ του ΠΚ καθώς και από 
φοιτητές της ΣΘΕΤΕ (κατηγορίες ΠΕ04, ΠΕ03 και ΠΕ86) οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις 
απόκτησης πτυχίου με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021, Σεπτεμβρίου 2021 και Μαρτίου 
2022. Οι εγγραφές στο ΠΠΔΕ γίνονται μόνον στην έναρξή του ακαδημαϊκού έτους. Οι ενδιαφερόμενοι 
φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση τους εφόσον αναμένεται να αποφοιτήσουν μέσα στο 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 
 
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι: Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021  

 
Η χρονική διάρκεια του κάθε Προγράμματος που οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής 
Επάρκειας είναι δύο (2) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα, με δυνατότητα αναστολής φοίτησης σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις μέχρι δώδεκα (12) μήνες μετά από απόφαση της Επιτροπής Ακαδημαϊκού Συντονισμού.  
 
Η φοίτηση είναι πλήρης και η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των προσόντων, όπως αυτά προκύπτουν από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά. 
 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά 
1. ΑΙΤΗΣΗ (πρότυπο επισυνάπτεται) 
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ή βεβαίωση της Γραμματείας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι 

υποχρεώσεις για την απόκτηση του πτυχίου και εκκρεμεί η ορκωμοσία. 
3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
4. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
5. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (επισυνάπτεται) 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μόνο με μορφή αρχείων PDF, μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021 στη Γραμματέα του 
Προγράμματος του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (κ. Αικ. Τσαλίμη e-mail: 
katerina.tsalimi@uoc.gr).  
 
Δείτε ΕΔΩ  http://www.sse.uoc.gr/news τη σχετική προκήρυξη.   
 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Π.Δ.Ε. 
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ΑΙΤΗΣΗ 
 
τ….. 

 

Όνομα: ………………………. 

 

Επώνυμο: …………………. 

 

Απόφοιτος Τμήματος ΣΘΕΤΕ ΠΚ:  

………………………….. 

 

ΑΜ: ………………………. 

 

e-mail:  ……………………………. 

 

κινητό  ……………………………. 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. ………………………………. 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

Την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών και 

Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης 

 

 

 

Παρακαλώ να με εγγράψετε στο Πρόγραμμα 

για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και 

Διδακτικής Επάρκειας της Σχολής Θετικών 

και Τεχνολογικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό 

έτος 2021-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο, …………………….. 

…. Αιτ…………………. 

 

 

  



 

 

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, κτίριο Διοίκησης Β’, 70013, Bασιλικά Βουτών, Ηράκλειο 

Τηλ.: 2810-393200,  Fax:2810-393202, e-mail: katerina.tsalimi@uoc.gr 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

                          
      

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

 
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που 
δηλώσατε για την υλοποίηση της εισδοχής σας στο Πρόγραμμα του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και 
Διδακτικής Επάρκειας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών . Η συλλογή και η επεξεργασία των 
δεδομένων σας γίνεται με βάση το περιεχόμενο της διάταξης του Κανονισμού που αρμόζει π.χ. άρθρα 6 παρ. 1 
περίπτωση (γ) ή (ε) και για τα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα) 9 παρ. 2 (ζ) του Γενικού 
Κανονισμού 2016/679. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης 
καθ’ όλο το χρονικό διάστημα φοίτησης και ακολούθως για τις ανάγκες αρχειοθέτησης του Πανεπιστημίου με τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας και ασφάλειας. Κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα αποδέκτες των 
προσωπικών σας δεδομένων θα είναι η γραμματέας του ΠΠΔΕ, η Επιτροπή Ακαδημαϊκού Συντονισμού του 
ΠΠΔΕ, καθώς και οι διδάσκοντες στο εν λόγω Πρόγραμμα. Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας 
δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα 
πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας σύμφωνα 
με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (Ε.Ε.). 
Επίσης, έχετε δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση 
www.dpa.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης : Αικατερίνη Τσαλίμη, Γραμματέας ΠΠΔΕ 
ΣΘΕΤΕ, στη διεύθυνση katerina.tsalimi@uoc.gr. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών 
Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@uoc.gr. 
 
….. υπογεγραμμέν… …....................................................................................... 
 
κάτοχος του αριθμού δελτίου ταυτότητας ………............. με ημερ/νία εκδόσεως …….….. δηλώνω ότι έχω 
ενημερωθεί για τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

 
 

Ημερομηνία, ……………. 
 
 
 
 
 

Υπογραφή 
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