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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΤΗΣ 

ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19 
Σε συνέχεια του ελέγχου των δικαιολογητικών των επιτυχόντων/ουσών σπουδαστών/τριών, 

καλούνται οι επιλαχόντες/ούσες σπουδαστές/ριες, που συμπεριλαμβάνονται στους 

πίνακες, που ακολουθούν, να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εγγραφή στο 

Πρόγραμμα αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής: 

«Υποβολή Δικαιολογητικών εγγραφής στα Προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ», η οποία βρίσκεται 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eppaikpesyp-ypoboli.aspete.gr , σε αποκλειστική 

προθεσμία από τις 04/10/2018 και ώρα 18:00 έως τις 08/10/2018 και ώρα 23:59 βάσει των 

διαδικασιών Εγγραφής Επιλαχόντων/ουσών Σπουδαστών/τριών, που παρατίθενται 

παρακάτω: 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΠΕΣΥΠ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2018-19 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
ΑΔΤ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

1 Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 33 ΑΒ048434 
Β 

2 Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 34 ΑΕ007923 

Β 

3 Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 35 ΑΗ011037 

Β 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΠΕΣΥΠ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ 2018-19 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
ΑΔΤ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

1 Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Παν/μίων & ΤΕΙ) 35 ΑΗ779671 Β 

2 Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Παν/μίων & ΤΕΙ) 36 ΑΝ316513 Β 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΠΕΣΥΠ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018-19 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
ΑΔΤ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

1 Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Παν/μίων & ΤΕΙ) 22 

 

ΑΖ173278 
Β 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: Δ/708/11.5.2018 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για φοίτηση, κατόπιν της από 27/8/2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης για την 

 

http://eppaikpesyp-ypoboli.aspete.gr/


εισαγωγή σπουδαστών/τριών στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ το ακαδ. έτος 2018-19 και την οριστικοποίηση των 

σχετικών πινάκων από την Διοικούσα Επιτροπή της ΑΣΠΑΙΤΕ στις 3/9/2018, ανακοινώνει 

ότι: 

Οι κληρωθέντες/είσες, που έχουν συμπεριληφθεί στους εγκεκριμένους, με την Πράξη 

29/3.9.2018 (Θέμα 1.1) της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ, Οριστικοί Πίνακες 

Επιλαχόντων/ουσών (Κατηγορία Β) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.aspete.gr, 

υποχρεούνται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής:  

1) Να ελέγξουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να ενημερώσουν την σχετική φόρμα της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής, καθώς και να δηλώσουν/επικαιροποιήσουν έγκυρη 
ηλεκτρονική διεύθυνση. 

2) Να αναρτήσουν («σκανάρουν» και να «ανεβάσουν») αρχεία, τα οποία αναφέρονται στα 
εξής δικαιολογητικά και αποδεικνύουν τα αντίστοιχα προσόντα, που όριζε η με αριθμ. 
πρωτ: Δ/708/11.5.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο ΠΕΣΥΠ:  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ 

1 
Αίτηση Εγγραφής 
(Διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr) 

ΟΛΕΣ          
ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

2 
Αντίγραφο Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού 
Τομέα) ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου 
από τον ΔΟΑΤΑΠ για την ακαδημαϊκή ισοτιμία.  

3 

Το Παραστατικό Πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του 
ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
Αρ. λογαριασμού: 154/545047-03, ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 
0000 1545 4504 703) του ποσού των 30,00 ευρώ που 
απαιτείτο για την συμμετοχή στην κλήρωση. Διευκρινίζεται 
ότι, σε περίπτωση απώλειας του εν λόγω παραστατικού, 
αποστέλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία 
και αναγράφονται τα στοιχεία του σχετικού παραστατικού 
(τραπεζικό κατάστημα κατάθεσης, ονοματεπώνυμο 
καταθέτη, ημερομηνία κατάθεσης). 

4 

Το Παραστατικό Πληρωμής  στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ του ποσού των 300,00 ευρώ, που αφορά το Α’ 
εξάμηνο του Προγράμματος, στον τραπεζικό λογαριασμό του 
ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
Αρ. λογαριασμού: 154/545047-03, ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 
0000 1545 4504 703). Επισημαίνεται, ότι η κατάθεση μπορεί 
να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά. Σε αυτήν την 
περίπτωση, υποβάλλετε το έντυπο της ηλεκτρονικής 
αποστολής. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει 
υποχρεωτικά να αναγράφεται «ΠΕΣΥΠ» και το 
ονοματεπώνυμο του/της σπουδαστή/τριας.  
 

5 Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας  

6 

Για τους συμμετέχοντες στην Κατηγορία «Στέλεχος θεσμού 
ΣυΕΠ στο δημόσιο φορέα».  
 

Βεβαίωση του αρμόδιου δημόσιου φορέα στην οποία να 
βεβαιώνεται ότι εργάζονται ως στέλεχος του θεσμού ΣυΕΠ 
στο δημόσιο τομέα.  

 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
ΘΕΣΜΟΥ ΣυΕΠ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΦΟΡΕΑ.  
 

7 Για τους συμμετέχοντες στην Κατηγορία Κάτοχοι ΚΑΤΟΧΟΙ 

http://www.aspete.gr/


Διδακτορικού τίτλου σπουδών:  
 

Αντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή 
αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου για την 
ακαδημαϊκή ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 
ΤΙΤΛΟΥ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

8 

Για τους συμμετέχοντες στην Κατηγορία Κάτοχοι 
Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών:  
 

Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή 
αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου για την 
ακαδημαϊκή ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. 

ΚΑΤΟΧΟΙ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΤΙΤΛΟΥ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

9 

Για τους συμμετέχοντες στην Κατηγορία «Απόφοιτοι 
ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ):  
 

Πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ, ΠΑΤΕΣ, ΕΠΠΑΙΚ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΑΣΠΑΙΤΕ. 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΑΣΠΑΙΤΕ 
(ΣΕΛΕΤΕ)  

 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής οι αρμόδιες Επιτροπές Ελέγχου 
της ΑΣΠΑΙΤΕ  θα προβούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών εντός χρονικού διαστήματος το 
ανώτερο έως μία εβδομάδα.  
Οι υποψήφιοι/ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη της υποβολής των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για την εγγραφή τους στο πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ, τα οποία όριζε η με αριθμ. 
πρωτ. Δ/708/11.5.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση. 
Οι αρμόδιες Επιτροπές Ελέγχου της ΑΣΠΑΙΤΕ δύνανται κατά το στάδιο ελέγχου των 
δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους/τις επιλαχόντες/ούσες  να τους/τις 
ζητούν να προβούν σε σχετικές διορθώσεις μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Το 
ηλεκτρονικό μήνυμα θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει δηλώσει ο/η 
επιλαχών/ούσα και ο/η επιλαχών/ούσα, στον/ην οποίο/α θα απευθύνεται, θα υποχρεούται 
εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την αποστολή του μηνύματος (μη 
συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής) να προβεί στις ενέργειες, που του/της 
ζητούνται. Μόνο σε όσες περιπτώσεις ζητηθεί από την οικεία Επιτροπή Ελέγχου της ΑΣΠΑΙΤΕ 
και αυστηρά εντός της αποκλειστικής προθεσμίας της μίας (1) εργάσιμης ημέρας είναι 
δυνατή η αλλαγή στα υποβληθέντα στοιχεία. Πέραν  της προθεσμίας αυτής καμία αλλαγή 
δεν θα είναι δυνατή στα υποβληθέντα στοιχεία. 
Οι επιλαχόντες/ούσες, που συμπεριλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες υποχρεούνται να 
δηλώσουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενημερώνονται με δική 
τους ευθύνη για τυχόν μηνύματα καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου των δικαιολογητικών 
τους. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Την πρώτη εβδομάδα έναρξης της διδασκαλίας του Προγράμματος οι 
συμμετέχοντες/ούσες υποχρεούνται να προσκομίσουν πρωτότυπα υπογεγραμμένο το 
έντυπο Αίτησης Εγγραφής τους, καθώς και μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας. 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων 
λόγω μη εγγραφής των επιλαχόντων/ουσών οι θέσεις θα καλυφθούν άμεσα από τους/τις 
επόμενους/ες επιλαχόντες/ούσες κατ΄ αύξοντα αριθμό τους σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για την σχετική διαδικασία θα ακολουθήσει αντίστοιχη 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr). 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ 
της ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

Ιωάννης Σαριδάκης 
Καθηγητής 

 

http://www.aspete.gr/

