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Μαρούσι, 7/9/2020 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Αγαπητοί/ές υποψήφιοι/ες σπουδαστές/τριες του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ - 

ΠΕΣΥΠ, 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης της 4ης Σεπτεμβρίου 2020, 

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σας έχει αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα 

στο προσωπικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail που δηλώσατε κατά τη 

συμπλήρωση της αίτησής σας), στο οποίο σας γνωστοποιείται  το αποτέλεσμα 

της κλήρωσης. 

Προς ενημέρωσή σας: 

 Η ένδειξη «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» σημαίνει ότι έχετε κληρωθεί και αναμένετε τη 

σχετική ανακοίνωση για την κατάθεση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ - ΠΕΣΥΠ. 

 

 Η ένδειξη «ΕΠΙΛΑΧΩΝ» σημαίνει ότι θα αναμένετε τα αποτελέσματα 

ελέγχου των δικαιολογητικών των επιτυχόντων, ώστε βάσει των κενών 

θέσεων που θα δημιουργηθούν, θα κληθείτε να συμμετάσχετε στη 

διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών για την εγγραφή σας στο 

Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ, σύμφωνα με την Πρόσκληση… «Σε 

περίπτωση που με τους αρχικά επιλεγέντες δεν καλυφθούν οι 

προβλεπόμενες στην προκήρυξη θέσεις, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του 

Προγράμματος καλεί με ανακοίνωση του, η οποία δημοσιεύεται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr επιλαχόντες για να καλυφθούν 

οι κενές θέσεις, κατά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον αύξοντα 

αριθμό που κληρώθηκαν, ανά κατηγορία συμμετοχής. H διαδικασία 

αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι μία εβδομάδα μετά την έναρξη των 

μαθημάτων προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις». 



 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Το ποσό των 300 ευρώ για φοίτηση στο Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ 2020-21 

θα καταβληθεί μόνο από τους Επιτυχόντες και όχι τους Επιλαχόντες της 

κλήρωσης της 4ης Σεπτεμβρίου 2020.   

 

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε τα αποτελέσματα της κλήρωσης 

της 4ης Σεπτεμβρίου 2020 μέσω ειδικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην 

κεντρική ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr). 

 

Την Τρίτη, 8/9/2020, θα αναρτηθούν οι συγκεντρωτικοί πίνακες 

αποτελεσμάτων επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά πόλη, καθώς και Πρόσκληση 

στην οποία θα επεξηγείται αναλυτικά η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών 

για τους επιτυχόντες του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ. 

 

Σας ευχόμαστε Καλή επιτυχία στην ολοκλήρωση διεκπεραίωσης της αποδοχής 

σας ως σπουδαστές του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ.  

 

Η Επιστημονική Υπεύθυνη 

ΕΠΠΑΙΚ& ΠΕΣΥΠ 

 

Κασιμάτη Αικατερίνη 

Καθηγήτρια 

 

http://www.aspete.gr/

