
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

 

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

  

1. Καταβολή Διδάκτρων στην τράπεζα: 

Τράπεζα Πειραιώς 

Αριθμός Λογαριασμού: GR 60 0172 2430 0052 4308 7748 730 

Δικαιούχος Λογαριασμού: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education  

Κωδικός έργου: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο Κωδικός έργου καθώς και το 

ονοματεπώνυμο του καταθέτη. 

  

2. Συγκέντρωση δικαιολογητικών: 

Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής: 

 Απλή φωτοτυπία ταυτότητας 

 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

 Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής 

 Σε περίπτωση που επωφελείστε έκπτωσης θα χρειαστεί και το αντίστοιχο αποδεικτικό. 

  

3. Αποστολή των δικαιολογητικών (Επιλέγετε έναν από τους 3 τρόπους): 

1. Ηλεκτρονικά σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@diaviou-teiste.gr 

2. Aποστολή φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην διεύθυνση: EASY-EDUCATION,ΕΛΗΑΣ 1, 59100, ΒΕΡΟΙΑ, 

2103003913 

3. Αποστολή μέσω fax: 2103005043 

  

Τιμολογιακή πολιτική: 

Γενικό κόστος: 300€ σε δύο ισόποσες δόσεις  

(1η δόση με την εγγραφή & η 2η σε ένα μήνα από την έναρξη του τμήματος) 

Άνεργοι, Φοιτητές & ΑΜΕΑ: 250€ σε δύο ισόποσες δόσεις  

(1η δόση με την εγγραφή & η 2η σε ένα μήνα από την έναρξη του τμήματος) 

Φοιτητές και απόφοιτοι του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: 190€ 

  

 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δικαιούστε και ένα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο, 

διάρκειας 100 ωρών, αξίας 175€. 

Το ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο παρέχεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education και φέρει το θεματικό τίτλο: 

«Οργάνωση και Σχεδιασμός Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους» 

  

 *Επιστροφή διδάκτρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο. Μετά την αποστολή των κωδικών 

εισόδου στην ειδικευμένη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται. 

  

  

Με εκτίμηση, 

Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθηση 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας 

Ομάδα Υποστήριξης έργου του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Easy Education 

Τηλεφωνικό κέντρο help desk 10:00πμ - 16:00μμ 

2103003913 

info@diaviou-teiste.gr 

www.diaviou-teiste.gr 


