Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης στην Εφαρμογή Πρόσληψης
Εκτάκτου Προσωπικού.
Επισημάνσεις :
Α. Για τα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ μπορείτε να κάνετε αίτηση μόνο σε μια πόλη
σύμφωνα με την προκήρυξη. Αίτηση σε περισσότερες από μια πόλεις αποτελεί αιτία
αποκλεισμού.
Β. Προσοχή στην εικόνα 9 του βήματος 5 αυτού του οδηγού (βιογραφικό σημείωμα και
επιλογή αρχείων αίτησης.
Γ. Διευκρίνηση για το διδακτικό έργο: Εκτός από την εισαγωγή ενός μαθήματος ανά
εξάμηνο, εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής περισσότερων μαθημάτων
ανά εξάμηνο, με καταχώρηση των μαθημάτων με τη σειρά στο πεδίο τίτλος και στην
συνέχεια ανεβάζοντας το αρχείο του δικαιολογητικού που περιλαμβάνει όλα τα
μαθήματα που καταχωρίσατε στα πεδία τίτλος εξάμηνο. (Μπορείτε να επιλέξετε το ίδιο
αρχείο για περισσότερες από μια εγγραφές). Σε περίπτωση εισαγωγής πολλών
μαθημάτων ανά εξάμηνο προτείνεται να είναι από το ίδιο τμήμα η πρόγραμμα
σπουδών.
Δ. Διευκρίνηση για τις δημοσιεύσεις: Σε περίπτωση σφάλματος εισαγωγής της
εγγραφής για κάποιες από τις δημοσιεύσεις σας, προσπαθήστε να :




Αφαιρέσετε πιθανές μορφοποιήσεις κατά την αντιγραφή - επικόλληση
Περιορίσετε τον τίτλο σε μήκος
Αφαιρέσετε όλους τους χαρακτήρες (, . >> «» ’ ‘’ ” ) κτλ.

ΒΗΜΑ 1. - Δημιουργία λογαριασμού.
Ακολουθώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί, μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα αιτήσεων της
ΑΣΠΑΙΤΕ. Το σύστημα https://aitiseis.aspete.gr/ είναι νέο και δεν ισχύουν οι κωδικοί που έχετε
δημιουργήσει από προηγούμενα έτη (το σύστημα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) και
ως εκ τούτου πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό που θα ισχύει από εδώ και στο εξής.

ΒΗΜΑ 2. - Συμπλήρωση στοιχείων βιογραφικού.
Στο μενού <<Το βιογραφικό μου>> συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να
μπορούμε να τα προσθέσουμε στην αίτηση στο επόμενο βήμα.

(Εικόνα 1)

1

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην συμπλήρωση των παρακάτω πεδίων (που
αποτελούν τα στοιχεία αξιολόγησης σας για τις τρέχουσες προκηρύξεις) :

(Εικόνα 1.1)

ΒΗΜΑ 3. - Συμπλήρωση αίτησης.
Στο μενού <<Προκηρύξεις Θέσεων>> επιλέγουμε το υπομενού <<όλες οι προκηρύξεις>>
για να δούμε τις διαθέσιμες προκηρύξεις.

(Εικόνα 2)

( στην παρακάτω εικόνα υπάρχει παράδειγμα μιας διαθέσιμης προκήρυξης).

(Εικόνα 3)
ΒΗΜΑ 4. - Επιλογή μαθημάτων
Αφού επιλέξουμε την επιθυμητή προκήρυξη ανοίγουμε με το βελάκι
την δεντρική
δομή της προκήρυξης έως που να βρούμε την επιθυμητή θέση και κάνουμε κλικ στο
κουτάκι για να την επιλέξουμε. Ακολουθεί παράδειγμα με εικόνα :
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(Εικόνα 4)
Κατά την επιλογή των μαθήματων θα εμφανιστεί στην οθόνη σας δεξιά παράθυρο με τις
επιλεγμένες θέσεις. (ακολουθεί παράδειγμα με εικόνα)

(Εικόνα 5)
ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν επιλέξετε μαθήματα σε περισσότερα από ένα ακαδημαϊκά τμήματα θα
δημιουργηθεί ξεχωριστή πρόχειρη αίτηση για αυτά τα ακαδημαϊκά τμήματα. Για παράδειγμα
στην παραπάνω (εικόνα 5) στο μενού δεξιά έχει δημιουργηθεί πρόχειρη αίτηση για ένα
ακαδημαϊκό τμήμα. Δημιουργείται μια αίτηση ανά ακαδημαϊκό τμήμα και θα πρέπει να
κάνετε ξεχωριστές αιτήσεις στην περίπτωση επιλογής θέσεων για περισσότερα από ένα
ακαδημαϊκά τμήματα. (Ισχύει μόνο για τις προκηρύξεις ΤΤΕ που επιτρέπεται η αίτηση σε
παραπάνω από ένα ακαδημαϊκά τμήματα. Στην περίπτωση του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ –
ΠΕΣΥΠ επιτρέπεται αίτηση μόνο σε μια πόλη).
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ΒΗΜΑ 5. - Δημιουργία αίτησης
Κατά την επιλογή των μαθημάτων στο αριστερό μέρος της οθόνης, εμφανίζεται η
δυνατότητα δημιουργίας αίτησης με τα επιλεγμένα μαθήματα στο δεξιό μέρος της εικόνας.
(βλέπε εικόνα 5 και 6)

(Εικόνα 6)

Κάνουμε κλικ στο κουμπί δημιουργία πρόχειρης αίτησης και στην συνέχεια κάνουμε
αποδοχή των όρων χρήσης.

(Εικόνα 7)

Έτσι, εμφανίζεται στην οθόνη δεξιά η παρακάτω εικόνα όπου σας δίνεται η δυνατότητα να
επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε την αίτηση σας πριν την τελική υποβολή.
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(Εικόνα 8)
Πατώντας το λεκτικό <<εδώ>> εμφανίζεται η οθόνη της (εικόνας 9) στην οποία απαιτείται
η εισαγωγή ενός βιογραφικού και η επιλογή των αρχείων αίτησης που έχετε αποθηκεύσει
στο (βήμα 2). Προσοχή μην παραλείψετε την επιλογή αρχείων αίτησης . Ακολουθεί
επεξήγηση λειτουργιών της (εικόνας 9) για την ολοκλήρωση της αίτησης.

(Εικόνα 9)
1. Δυνατότητα η προβολής των θέσεων που έχετε επιλέξει.
2. Πρέπει να επισυνάψετε αρχείο βιογραφικού σημειώματος
3. Πρέπει να επιλέξετε τα επιθυμητά αρχεία αίτησης που έχετε αποθηκεύσει στο (βήμα 2)
στα τα οποία θα αξιολογηθείτε.
4. Δυνατότητα διαγράφης, λήψης, και προεπισκόπησης πριν την τελική υποβολή
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Πριν συνεχίσετε με την προεπισκόπηση υποβολής αίτησης ώστε να την υποβάλετε :

(Εικόνα 10)
Πρέπει να έχετε υποχρεωτικά ανεβάσει αρχείο βιογραφικού

(Εικόνα 11)
Και να έχετε επιλέξει τα αρχεία αίτησης που έχετε αποθηκεύσει στο βήμα 2

(Εικόνα 12)

ΒΗΜΑ 6. - Υποβολή αίτησης.
Μετά την Προεπισκόπηση υποβολής αίτησης, εμφανίζεται η οθόνη τελικής υποβολής
αίτησης ( βλέπε παρακάτω εικόνα).
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(Εικόνα 13)

Σε αυτό το τελευταίο βήμα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα σωστά μαθήματα
και έχετε εισάγει τα σωστά αρχεία ώστε να υποβάλετε την αίτηση. Για αίτηση σε
περισσότερα από ένα τμήματα (αν η προκήρυξη το επιτρέπει*) θα πρέπει να κάνετε την
διαδικασία της αίτησης από την αρχή για τα επιπλέον τμήματα της επιλογής σας.

*Για παράδειγμα στην προκήρυξη για το ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ επιτρέπεται μόνο μια αίτηση στην
πόλη της επιλογής του υποψηφίου.
Η υποβολή αίτησης μπορεί να γίνει μόνο μια φορά. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν
ξανά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Θα πρέπει να στείλετε email στο aithseis_protocol@aspete.gr αναφέροντας :






Username
Όνομα / επίθετο
Το όνομα της προκήρυξης
Αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης
Αιτιολογία για εκ νέου υποβολή
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