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Μαρούσι, 16/9/2020 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
1η Πρόσκληση εγγραφής στο  

Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) 
της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδ. έτος 2020-21 

 
 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, σύμφωνα με την με αριθμ.10416_2020/7-7-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και κατόπιν της από 4/9/2020 ηλεκτρονικής κλήρωσης για την εισαγωγή 
σπουδαστών/τριών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της 
ΑΣΠΑΙΤΕ  το ακαδ. έτος 2020-21 και την οριστικοποίηση των σχετικών πινάκων από την 
επιτροπή παρακολούθησης της διαδικασίας της Ηλεκτρονικής Κλήρωσης σπουδαστών 
Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και Προγράμματος ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 ανακοινώνει ότι:  
 
Η διαδικασία αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών των αρχικά επιλεγέντων 
υποψηφίων σπουδαστών/στριων στο ΕΠΠΑΙΚ προς εγγραφή στο Πρόγραμμα θα γίνει 
αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής: «Υποβολή 
Δικαιολογητικών εγγραφής στα Προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ», η οποία βρίσκεται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ypovoli.aspete.gr/eppaik_fi/web/index.php?r=site%2Flogin, 
σε αποκλειστική προθεσμία από τις 16/9/2020 και ώρα 18:00 έως τις 20/9/2020 και ώρα 
23:59.  
Συγκεκριμένα, οι κληρωθέντες που έχουν συμπεριληφθεί στους Πίνακες Επιτυχόντων 
(Κατηγορία «ΕΠΙΤΥΧΩΝ») και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.aspete.gr, 
υποχρεούνται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής:  
1) Να ελέγξουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να ενημερώσουν τη 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 πιστοποιούν τα αντίστοιχα προσόντα που όριζε η με 
αριθμ. 10416_2020/7-7-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:   
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  

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

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, 

https://ypovoli.aspete.gr/eppaik_fi/web/index.php?r=site%2Flogin


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, 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 όπου θα εμφανίζεται η σειρά 
κατάταξής τους. 

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής οι αρμόδιες Επιτροπές 
Ελέγχου της ΑΣΠΑΙΤΕ  θα προβούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών εντός χρονικού 
διαστήματος μίας εβδομάδας.   

Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη της υποβολής των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για την εγγραφή τους στο πρόγραμμα τα οποία όριζε η με αριθμ. 
10416_2020/7-7-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Οι αρμόδιες Επιτροπές Ελέγχου της ΑΣΠΑΙΤΕ δύνανται κατά το στάδιο ελέγχου των 
δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό μήνυμά προς τους επιτυχόντες  να τους ζητούν να 
προβούν σε σχετικές διορθώσεις μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Το ηλεκτρονικό 
μήνυμα θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο επιτυχών και 
ο επιτυχών στον οποίο απευθύνεται υποχρεούται εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από 
την αποστολή του μηνύματος (μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής) να 
προβεί στις ενέργειες που του 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 στα υποβληθέντα στοιχεία θα είναι δυνατή.  



Οι επιτυχόντες που συμπεριλαμβάνονται στους Πίνακες επιτυχόντων 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.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, 
οι θέσεις θα καλυφθούν άμεσα από τους επιλαχόντες κατ΄αύξοντα αριθμό τους 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Για τη σχετική διαδικασία θα αναρτηθεί 
αντίστοιχη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr).  

 

Η Επιστημονική Υπεύθυνη 

ΕΠΠΑΙΚ& ΠΕΣΥΠ 

 

Κασιμάτη Αικατερίνη 

Καθηγήτρια 

 

 


