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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί/ές υποψήφιοι/ες σπουδαστές/τριες του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ ΠΕΣΥΠ,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η πλατφόρμα ανάρτησης των
δικαιολογητικών των επιτυχόντων σπουδαστών του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚΠΕΣΥΠ 2020-21, καθώς και η πρόσκληση στην οποία θα επεξηγείται αναλυτικά
η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών θα αναρτηθεί την επόμενη
εβδομάδα στην κεντρική ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr).
Οι επιτυχόντες του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ αξιοποιώντας το χρονικό
διάστημα μέχρι την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης θα πρέπει να έχουν
φροντίσει, ώστε να είναι καθ’ όλα έτοιμοι για την ηλεκτρονική κατάθεση των
δικαιολογητικών. Συγκεκριμένα, να έχουν συγκεντρώσει και να έχουν σκανάρει
τα αρχεία, τα οποία πιστοποιούν τα αντίστοιχα προσόντα που όριζαν η με
αριθμ. 10416_2020/7-7-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ 2020-21 και η με αριθμ. 10417_2020/7-7-2020 Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο ΠΕΣΥΠ.

ΕΠΠΑΙΚ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1
Αίτηση Εγγραφής (Διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr)
2

3

Αντίγραφο Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) ή αντίστοιχου
τίτλου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ για την ακαδημαϊκή
ισοτιμία.
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 στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ
(Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Επωνυμία δικαιούχου: ΑΣΠΑΙΤΕ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, Αρ. λογαριασμού: 154/545047-03, ΙΒΑΝ: GR16
0110 1540 0000 1545 4504 703) του ποσού των 300,00 ευρώ που αφορά τα
δίδακτρα για το Α’ εξάμηνο σπουδών του Προγράμματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο
παραστατικό πληρωμής της Τράπεζας πρέπει στο πεδίο «Αιτιολογία Κατάθεσης»
να αναγράφεται υποχρεωτικά: ΕΠΠΑΙΚ, το ονοματεπώνυμο και ο αρ. ΑΔΤ του
υποψηφίου. Σημειώνεται, επίσης, ότι σε περίπτωση κατάθεσης του ποσού από
άλλη τράπεζα (όχι της Εθνικής), ο καταθέτης επιβαρύνεται με το σύνολο των
τραπεζικών εξόδων.

5

Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας

6

Επιπλέον:
• Για τους συμμετέχοντες στην Κατηγορία «Πτυχιούχοι ΑΕΙ
(Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) που είχαν συμμετάσχει σε τρεις τουλάχιστον
κληρώσεις που διενεργήθηκαν από το EAΠ για το ΕΠΠΑΙΚ χωρίς να
έχουν κληρωθεί»: Έγγραφο του ΕΑΠ στο οποίο να βεβαιώνεται η
συμμετοχή σε τρεις τουλάχιστον ηλεκτρονικές κληρώσεις χωρίς
επιτυχία.
• Για τους συμμετέχοντες στην Κατηγορία Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου
σπουδών: Αντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή
αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου για την ακαδημαϊκή
ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ.
• 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.
• Για τους συμμετέχοντες στην Κατηγορία Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας
ή Β/θμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο ΑΕΙ: ΦΕΚ διορισμού και σχετική
βεβαίωση της υπηρεσίας τους.
• Για τους συμμετέχοντες στην Κατηγορία Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί
Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στους πίνακες
αναπληρωτών με πτυχίο ΑΕΙ: Τον πίνακα κατάταξης ΑΣΕΠ στον οποίο
εμφανίζεται η σειρά κατάταξής τους.

ΠΕΣΥΠ
Α/Α
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Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
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Επιπλέον:
• 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.
• Για τους συμμετέχοντες στην Κατηγορία Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου
σπουδών: Αντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή
αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου για την ακαδημαϊκή
ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ.
• 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.
• Για τους συμμετέχοντες στην Κατηγορία Απόφοιτοι ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ):
Πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ, ΠΑΤΕΣ, ΕΠΠΑΙΚ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, όταν αναρτηθεί στην
κεντρική ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (www. aspete.gr) η πλατφόρμα ηλεκτρονικής
υποβολής των δικαιολογητικών.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη
ΕΠΠΑΙΚ& ΠΕΣΥΠ
Κασιμάτη Αικατερίνη
Καθηγήτρια

