
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 22/31-5-2019 
     Κανονισμός λειτουργίας του Ετήσιου Προγράμ-

ματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ).

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α’/28.6.2002) που αφορά 

«Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την «Ίδρυση Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-
Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ».

2. Το π.δ. 101/13 (ΦΕΚ 135/τ.Α’/05.6.2013) που αφορά 
σε «Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων 
και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)».

3. To άρθρο 29 του ν.  4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’/
17.09.2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις».

4. Την 54591/Ζ1/1-4-2016 (ΦΕΚ 191/τ.ΥΟΔΔ/
11-4-2016) υπουργική απόφαση που αφορά στην Ανα-
συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης».

5. Το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017) «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

6. Το ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

7. Την υπ’ αριθ. 17/21-5-2015 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 1.7.)

8. Την υπ’ αριθ. 23/25-4-2016 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 1.4.)

9. Την υπ’ αριθ. 2/20-1-2017 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.4.)

10. Την υπ’ αριθ. 6/23-2-2017 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.4.)

11. Την υπ’ αριθ. 8/9-3-2017 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.2.)

12. Την υπ’ αριθ. 13/27-4-2017 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.8.)

13. Την υπ’ αριθ. 19/16-6-2017 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.7.)

14. Την υπ’ αριθ. 21/20-6-2017 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 1.5.)

15. Την υπ’ αριθ. 24/13-7-2017 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 1.1.)

16. Την υπ’ αριθ. 26/27-7-2017 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.8.)

17. Την υπ’ αριθ. 12/29-3-2019 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 3.1.)

18. Την 18/22-5-2019 (θ.2) απόφαση Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ, αποφασίζει ομό-
φωνα:

Εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας του Ετήσιου Προ-
γράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ως ακο-
λούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Περιεχόμενα
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Θεσμικό πλαίσιο
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3.1 Τρόπος επιλογής σπουδαστών
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Κανονισμός Λειτουργίας
Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτι-
σης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)

Άρθρο 1
Γενικό πλαίσιο

1. Η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), οργανώνει και υλοποιεί το 
αυτοχρηματοδοτούμενο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγω-
γικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.), διάρκειας δύο εξαμήνων. 
Το Πρόγραμμα λειτουργεί υπό την επιστημονική επί-
βλεψη του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και 
διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους 
Ε.Λ.Κ.Ε. των AEI.

2. Το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. διαδέχθηκε το πρόγραμμα της ΠΑ.ΤΕ.Σ. 
(Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και απο-
τελεί επί μακρόν μια πρωτοποριακή εκπαιδευτική πρω-
τοβουλία, καθώς συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμ-
μα παιδαγωγικής, θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης. 
Ειδικότερα, το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. αποβλέπει στην ενσωμάτωση 
της θεωρίας στην πράξη, καταδεικνύοντας ότι η διδα-
σκαλία είναι μια ενιαία, ανοιχτή και μη τυποποιημένη 
διαδικασία. Προσφέρει πολύτιμες εμπειρίες για τη δό-
μηση ενός σύγχρονου μαθησιακού, μαθητοκεντρικού 
περιβάλλοντος, με κατάλληλη αξιοποίηση της μεθοδο-
λογίας εκπαίδευσης ενηλίκων.

3. Κατά την έκδοση του παρόντος κανονισμού, το 
πρόγραμμα υλοποιείται σε δώδεκα πόλεις της Ελλάδας, 
προσφέροντας σε εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκ-
παιδευτικούς, που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού 
Τομέα), ανεξαρτήτως ειδικότητας, τη δυνατότητα κατάρ-
τισης και πιστοποίησης της παιδαγωγικής και διδακτικής 
τους επάρκειας.

Άρθρο 2
Θεσμικό πλαίσιο

1. Ο ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017) «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Ο ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

3. Το άρθρο 4 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α’/ 
28.06.2002) για την «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδα-
γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της 
ΣΕΛΕΤΕ», σύμφωνα με το οποίο ιδρύονται και λειτουρ-
γούν μεταξύ άλλων εκπαιδευτικά προγράμματα διάρ-
κειας δύο εξαμήνων για την κατάρτιση και πιστοποίηση 
της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας υποψηφίων 
εκπαιδευτικών και πραγματοποιείται η μεταφορά και 
μετονομασία του Ειδικού Λογαριασμού της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. 
σε Ειδικό Λογαριασμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και τη λειτουργία 
του έκτοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου 
και εν γένει με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για 
τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Τ.Ε.Ι.

4. To άρθρο 29 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α’/
17.09.2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις».

5. Η υπ’ αριθ. 17/21-5-2015 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 1.7.)

6. Η υπ’ αριθ. 23/25-4-2016 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 1.4.)

7. Η υπ’ αριθ. 2/20-1-2017 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
(Θέμα 2.4.)

8. Η υπ’ αριθ. 6/23-2-2017 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
(Θέμα 2.4.)

9. Η υπ’ αριθ. 8/9-3-2017 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
(Θέμα 2.2.)

10. Η υπ’ αριθ. 13/27-4-2017 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.8.)

11. Η υπ’ αριθ. 19/16-6-2017 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.7.)

12. Η υπ’ αριθ. 21/20-6-2017 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 1.5.)

13. Η υπ’ αριθ. 24/13-7-2017 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 1.1.)

14. Η υπ’ αριθ. 26/27-7-2017 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.8.)

15. Η υπ’ αριθ. 12/29-3-2019 πράξη της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 3.1.)

Άρθρο 3
Εισαγωγή σπουδαστών

1. Τρόπος επιλογής σπουδαστών
i. Η εισαγωγή σπουδαστών στις υπό πλήρωση θέσεις 

του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. γίνεται: α) με δημόσια, ανοικτή προς το 
κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση, και β) σύμφωνα με την 
παρακάτω ποσόστωση:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ
Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. που 
έχουν ήδη συμμετάσχει σε τουλάχι-
στον τρεις ηλεκτρονικές κληρώσεις 
και δεν έχουν κληρωθεί

5%

Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών 15%

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπου-
δών 20%

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/
θμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο Πανεπι-
στημίου ή Τ.Ε.Ι.

10%

Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή 
Β/θμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι 
στους πίνακες αναπληρωτών με πτυχίο 
Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.

10%

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. 40%

ii. Οι ως άνω κατηγορίες εισακτέων σπουδαστών και 
η σχετική ποσόστωσή τους δύνανται να μεταβληθούν 
κατόπιν σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής 
(Δ.Ε.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. η οποία αναρτάται στη Διαύγεια.

iii. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμε-
νος αριθμός σπουδαστών σε μια κατηγορία, οι εναπομεί-
νασες θέσεις συμπληρώνονται από την αμέσως επόμενη 
κατηγορία, σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρεται στον 
παραπάνω πίνακα ποσόστωσης.
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iv. Όλα τα θέματα σχετικά με τη διαδικασία της ηλε-
κτρονικής κλήρωσης (ιδίως ανάθεση της διενέργειας της 
ηλεκτρονικής κλήρωσης σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, 
συγκρότηση επιτροπών κλπ.) καθορίζονται με σχετική 
απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. η οποία αναρτάται στη 
Διαύγεια.

v. Για την ανάδειξη υποψηφίων για φοίτηση στο Πρό-
γραμμα με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης, 
συγκροτούνται επιτροπές μετά από σχετική απόφαση 
της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. η οποία αναρτάται στη Διαύγεια

2. Πόλεις Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
i. Οι πόλεις που λειτουργεί, κατά την έκδοση του πα-

ρόντος κανονισμού, το Πρόγραμμα αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα:

Περιφέρεια Πόλη
Αττικής Αθήνα

Πελοποννήσου Άργος
Θεσσαλίας Βόλος

Κρήτης Ηράκλειο
Κ. Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Ηπείρου Ιωάννινα
Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη

Βορείου Αιγαίου Μυτιλήνη
Δυτικής Ελλάδας Πάτρα
Νοτίου Αιγαίου Ρόδος

Αν. Μακεδονίας-Θράκης Σάπες Ροδόπης
Στερεάς Ελλάδας Λιβαδειά

ii. Ο συγκεκριμένος αριθμός των υπό πλήρωση θέσεων 
ανά πόλη καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. η οποία αναρτάται στη Διαύγεια.

iii. Η Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δύναται να αναστείλει, με 
απόφασή της, τη λειτουργία του Προγράμματος σε κά-
ποια πόλη, στην περίπτωση που κριθεί ότι η λειτουργία 
του Προγράμματος στη συγκεκριμένη πόλη δεν είναι 
βιώσιμη.

3. Χρηματοδότηση Προγράμματος
i. Το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο Πρό-

γραμμα και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες δια-
τάξεις για τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων 
της Χώρας. Η εν γένει λειτουργία του στηρίζεται στην 
καταβολή διδάκτρων ανά συμμετέχοντα σπουδαστή. 
Τα συνολικά δίδακτρα ανά σπουδαστή ανέρχονται στο 
ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00 €). Το ποσό αυτό κα-
ταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο 
Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε σε δύο ισόποσες δόσεις, ως εξής: 
τριακόσια ευρώ (300,00 €) μαζί με την αποστολή των 
δικαιολογητικών εγγραφής στο Πρόγραμμα πριν την 
έναρξη του Α΄ εξαμήνου και τριακόσια ευρώ (300,00 €) 
με την ανανέωση της εγγραφής για το Β’ (εαρινό) εξά-
μηνο πριν την έναρξη των μαθημάτων του Β΄ εξαμήνου.

ii. Η επιστροφή καταβληθέντων διδάκτρων δεν είναι 
δυνατή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επιστροφή του 50% 
της καταβληθείσας δόσης των διδάκτρων, στην περί-
πτωση που επιλεγείς σπουδαστής αιτηθεί εγγράφως 
τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα έως και επτά (7) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων.

4. Υποβολή αίτησης εισαγωγής στο Πρόγραμμα

i. Με απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η οποία αναρ-
τάται στη Διαύγεια, εκδίδεται κατ’ έτος πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ., με 
την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν 
την αίτησή τους για εισαγωγή στο Πρόγραμμα εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας.

ii. Η υποβολή της αίτησης εισαγωγής στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 
προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή του ποσού 
των τριάντα ευρώ (30,00 €) σε τραπεζικό λογαριασμό 
που διατηρεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η εκπρόθεσμη 
καταβολή του ανωτέρω ποσού συνεπάγεται τον απο-
κλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία εισαγωγής 
του στο Πρόγραμμα.

iii. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην κλή-
ρωση γίνεται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά, μέσω των 
ιστοσελίδων www.aspete.gr ή www.aspete.eap.gr. Μετά 
τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης, οι 
ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται με δική τους μέρι-
μνα, αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.
aspete.gr.

iv. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν, επί ποινή 
αποκλεισμού, μία και μόνο αίτηση, με μία μόνο πόλη 
προτίμησης και σε μία και μόνο κατηγορία εισακτέων. 
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για 
υπαγωγή τους σε περισσότερες από μια κατηγορίες υπο-
χρεούνται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής 
τους να επιλέξουν υποχρεωτικά μόνο μία (1) κατηγορία 
εισακτέων.

v. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας 
αιτήσεων, είτε στην ίδια πόλη είτε σε διαφορετική πόλη 
για το ίδιο Πρόγραμμα, ή σε περίπτωση υποβολής αίτη-
σης σε περισσότερες από μία κατηγορίες εισακτέων, ο 
υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες 
υποψηφίων για το έτος αναφοράς της πρόσκλησης εν-
διαφέροντος και δεν θα συμμετέχει στην κλήρωση. Σε 
περίπτωση που εξαιτίας τεχνικού σφάλματος ο υποψή-
φιος συμμετάσχει στην κλήρωση, θα διαγράφεται από 
τους πίνακες κληρωθέντων με απόφαση της Δ.Ε της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η οποία αναρτάται στη Διαύγεια.

vi. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να βεβαιωθούν, 
πριν την υποβολή της αίτησης τους, ότι πληρούν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Η υποβολή 
της αίτησης εισαγωγής στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. συνεπάγεται τη 
δήλωση του υποψηφίου, ότι πληροί τις προϋποθέσεις 
εισαγωγής στο Πρόγραμμα και ότι αποδέχεται ρητά και 
ανεπιφύλακτα τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και 
τους όρους συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα.

5. Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης συμμετοχής στην 
κλήρωση

i. Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο 
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. έχουν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) 
ή αναγνωρισμένου από αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλου 
της αλλοδαπής.

ii. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση 
στην κατηγορία «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου Σπου-
δών» πρέπει να κατέχουν Διδακτορικό Δίπλωμα ελλη-
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νικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο για την ακαδη-
μαϊκή ισοτιμία τίτλο της αλλοδαπής.

iii. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση 
στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπου-
δών» πρέπει να κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο για την ακα-
δημαϊκή ισοτιμία τίτλο της αλλοδαπής.

iv. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση 
στην κατηγορία «Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/
θμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.» θα 
πρέπει να υποβάλλουν (μαζί με τα δικαιολογητικά τους 
εφόσον επιλεγούν) το Φ.Ε.Κ. διορισμού τους και σχετική 
βεβαίωση από την υπηρεσία τους.

v. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση 
στην κατηγορία «Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/
θμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στους πίνακες ανα-
πληρωτών με πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.» θα πρέπει 
να υποβάλλουν (μαζί με τα δικαιολογητικά τους εφόσον 
επιλεγούν) τον αριθμό της σειράς κατάταξής τους στον 
πίνακα αναπληρωτών ή, σε περίπτωση που δεν τους έχει 
γνωστοποιηθεί, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής 
τους.

vi. Η καταληκτική ημερομηνία απόκτησης των απαι-
τουμένων τίτλων σπουδών και της ακαδημαϊκής ισοτιμί-
ας τους δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

vii. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση 
στην κατηγορία «Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. που 
έχουν ήδη συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρεις ηλεκτρο-
νικές κληρώσεις και δεν έχουν κληρωθεί» θα πρέπει να 
υποβάλλουν (μαζί με τα δικαιολογητικά τους εφόσον 
επιλεγούν) έγγραφο του φορέα που διενήργησε τις κλη-
ρώσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
πράγματι έχει ήδη συμμετάσχει σε τρεις τουλάχιστον 
ηλεκτρονικές κληρώσεις χωρίς να έχει τελικώς κληρωθεί.

viii. Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την κατάθε-
ση του ποσού των τριάντα ευρώ (30,00 €) σε τραπεζικό 
λογαριασμό που διατηρεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ο 
οποίος θα ορίζεται στην κατ’ έτος εκδιδόμενη πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η εκπρόθεσμη κατάθεση 
του ανωτέρω ποσού στον Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συνε-
πάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την συμ-
μετοχή του στην κλήρωση. Το ποσό των τριάντα ευρώ 
(30,00 €) δεν συμψηφίζεται με το ποσό των διδάκτρων 
και δεν επιστρέφεται, εκτός από την περίπτωση της εκ-
πρόθεσμης κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής και της 
συνεπαγόμενης μη συμμετοχής του υποψηφίου στην 
κλήρωση.

ix. Στο απόκομμα πληρωμής της Τράπεζας πρέπει να 
αναγράφονται υποχρεωτικά στο πεδίο «Αιτιολογία Κα-
τάθεσης», τα εξής: Ε.Π.ΠΑΙ.Κ., το ονοματεπώνυμο και ο 
αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) του υποψηφίου. Το 
αποδεικτικό της συναλλαγής θα πρέπει να φυλάσσεται 
από τον υποψήφιο σπουδαστή.

x. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμε-
νοι ενημερώνονται, με δική τους μέριμνα, μέσω ανακοι-
νώσεων που αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr και υποχρεού-
νται να ενεργούν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας 

εμπρόθεσμα. Προσωποποιημένη πληροφόρηση από 
το φορέα διενέργειας της ηλεκτρονικής κλήρωσης θα 
πραγματοποιηθεί μόνο μια φορά και θα αφορά στην ενη-
μέρωση για τη σειρά κατάταξης που έλαβε ο υποψήφιος 
στη διαδικασία της κλήρωσης, σε όσους υποψήφιους 
έχουν εισάγει έγκυρο λογαριασμό email.

6. Αποτελέσματα κλήρωσης - Ενημέρωση
i. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητούν με δική 

τους μέριμνα τα αποτελέσματα της κλήρωσης (σειρά 
κατάταξης) στην ιστοσελίδα www.aspete.gr.

ii. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τη σειρά που 
κληρώθηκαν σε αρχικά επιλεγέντες και σε επιλαχόντες.

iii. Αρχικά επιλεγέντες χαρακτηρίζονται όσοι έχουν 
αύξοντα αριθμό κατάταξης μέχρι και τον αριθμό των 
θέσεων που προκηρύχθηκαν για κάθε κατηγορία του 
προγράμματος στην πόλη της επιλογής τους. Οι ανή-
κοντες στους αρχικά επιλεγέντες θα έχουν το δικαίωμα 
εγγραφής, εφόσον τα δικαιολογητικά τους πληρούν 
τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχει ορίσει η 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και καταβάλλουν εμπροθέσμως την πρώτη 
δόση των διδάκτρων ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 
€). Σε περίπτωση που με τους αρχικά επιλεγέντες δεν 
καλυφθούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη θέσεις, 
η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καλεί, με σχετικές ανακοινώσεις, τους επι-
λαχόντες να τις καλύψουν. Όσες θέσεις δεν καλυφθούν 
έως και μια εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων 
του Προγράμματος, θα παραμείνουν κενές.

iv. Οι επιλαχόντες εγγράφονται στο Πρόγραμμα, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά τους πληρούν 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και καταβάλλουν εμπροθέσμως την πρώτη 
δόση των τριακοσίων ευρώ (300,00 €).

v. Οι αρχικά επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες, υπο-
χρεούνται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 
κλήρωσης με δική τους μέριμνα, μέσω ανακοινώσεων 
που αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση www.aspete.gr να ενημερώνονται και 
να ενεργούν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας εμπρό-
θεσμα.

Άρθρο 4
Εγγραφές σπουδαστών

1. Αρχική εγγραφή
i. Μετά την ανάρτηση των ονομάτων των επιλεγέντων 

υποψηφίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.
gr, απαιτείται, για την εγγραφή τους, η υποβολή εντός 
προθεσμίας που καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της 
Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. των ακόλουθων δικαιολογητικών 
εγγράφων: α) αίτηση εγγραφής με τα πλήρη στοιχεία 
της αστυνομικής ταυτότητας, β) τα δικαιολογητικά τα 
οποία πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους ανάλο-
γα με την κατηγορία στην οποία συμμετείχαν γ) αποδεί-
ξεις καταβολής του ποσού συμμετοχής στην κλήρωση 
και της πρώτης δόσης των διδάκτρων στον τραπεζικό 
λογαριασμό που διατηρεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και
δ) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτό-
τητας.

ii. Η εκπρόθεσμη κατάθεση των ως άνω δικαιολογητι-
κών εγγράφων ισοδυναμεί με μη αποδοχή από μέρους 
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του σπουδαστή της επιλογής του για φοίτηση στο Πρό-
γραμμα.

iii. Εντός μιας εβδομάδας από τη λήξη της ημερομη-
νίας κατάθεσης των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων 
για έλεγχο, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμμα-
τος καλεί με ανακοίνωση του, η οποία δημοσιεύεται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr επιλαχόντες για 
να καλυφθούν οι κενές θέσεις, κατά σειρά προτεραιότη-
τας ανάλογα με τον αύξοντα αριθμό που κληρώθηκαν, 
ανά κατηγορία συμμετοχής. Όσοι καλούνται υποχρε-
ούνται να δηλώσουν την αποδοχή της επιλογής τους 
καταθέτοντας τα σχετικά παραστατικά της υπό στοιχείο 
i) περίπτωσης του παρόντος άρθρου, εντός προθεσμίας 
που καθορίζεται με την ως άνω ανακοίνωση. H διαδικα-
σία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι μία εβδομάδα μετά την 
έναρξη των μαθημάτων προκειμένου να καλυφθούν οι 
κενές θέσεις.

iv. Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, ο Επι-
στημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος συντάσσει 
και εισηγείται στη Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. την έγκριση της 
κατάστασης των εισακτέων στο Πρόγραμμα σπουδα-
στών.

v. Μετά την έγκριση της κατάστασης εισακτέων σπου-
δαστών δεν είναι δυνατή η επιστροφή των καταβληθέ-
ντων διδάκτρων. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που 
εισακτέος σπουδαστής αιτηθεί εγγράφως τη διαγραφή 
του από το Πρόγραμμα έως και επτά (7) ημερολογιακές 
ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων, επιστρέ-
φεται σε αυτόν το 50% του ποσού των 300 ευρώ.

vi. Εισακτέοι σπουδαστές, οι οποίοι για οποιονδήποτε 
λόγο δεν δύνανται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα 
κατά το έτος εγγραφής τους, επιθυμούν όμως να εξα-
σφαλίσουν τη θέση τους και τη συμμετοχή τους στο Πρό-
γραμμα για το επόμενο έτος, υποχρεούνται να καταβάλ-
λουν το συνολικό ποσό των διδάκτρων, σε δύο δόσεις 
όπως ανωτέρω ορίζεται, ως εάν συμμετείχαν κανονικά 
στο Πρόγραμμα κατά το έτος για το οποίο εισήχθησαν.

2. Ανανέωση εγγραφής
i. Οι σπουδαστές ανανεώνουν την εγγραφή τους στο 

Πρόγραμμα εντός της πρώτης εβδομάδας μετά το πέρας 
της εξεταστικής περιόδου του A’ (χειμερινού) εξαμήνου, 
με την κατάθεση στη Γραμματεία του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. κάθε 
πόλης, των ακόλουθων δικαιολογητικών εγγράφων: α) 
αίτηση ανανέωσης εγγραφής και β) απόδειξη καταβολής 
της δεύτερης δόσης των διδάκτρων ποσού τριακοσίων 
ευρώ (300,00 €) στον τραπεζικό λογαριασμό που διατη-

ρεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ii. Εισακτέοι σπουδαστές, οι οποίοι για οποιονδήποτε 

λόγο δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα την αίτηση ανανέ-
ωσης εγγραφής για το Β΄ (εαρινό) εξάμηνο και το ποσό 
των 300 ευρώ των διδάκτρων διαγράφονται αυτοδικαίως 
από το Πρόγραμμα και δεν δύνανται να εξασφαλίσουν 
τη θέση τους και τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα 
για το επόμενο έτος.

iii. Για τους σπουδαστές που παρακολούθησαν ανε-
παρκώς ορισμένα μαθήματα ή απέτυχαν στις αντίστοι-
χες εξετάσεις μαθήματος κάποιου εξαμήνου απαιτείται 
ανανέωση της εγγραφής τους στο αντίστοιχο εξάμηνο 
του επόμενου έτους. Η προθεσμία ανανέωσης της εγ-
γραφής καθορίζεται κατ’ έτος με το Χρονοδιάγραμμα 
Λειτουργίας του Προγράμματος.

3. Δικαίωμα μετεγγραφής σπουδαστών
i. Δεν επιτρέπεται μετεγγραφή σπουδαστή από 

Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. μιας πόλης σε Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. άλλης πόλης. Κατ’ 
εξαίρεση, μετά από απόφαση της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. εί-
ναι δυνατή η μετεγγραφή σπουδαστή που διορίστηκε ως 
μόνιμος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή ως υπάλληλος 
πλήρους απασχόλησης σε Φορείς ή Υπηρεσίες του Δη-
μοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. Ο ως άνω διορισμός 
απαιτείται να προέκυψε μετά την υποβολή της αρχικής 
αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

ii. Με απόφαση της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. επιτρέπονται 
αμοιβαίες μετεγγραφές σπουδαστών, ίδιας κατηγορίας 
εισαγωγής, από μια πόλη Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε μια άλλη πόλη 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων και 
εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμ-
ματος.

iii. Οι μετεγγραφές σπουδαστών δεν θα πρέπει σε κα-
μία περίπτωση να ξεπερνούν συνολικά ποσοστό 5% του 
αριθμού των εγγεγραμμένων σπουδαστών στην πόλη 
υποδοχής.

Άρθρο 5
Κανονισμός σπουδών – Εκπαιδευτικό πλαίσιο

1. Φοίτηση – Παρακολούθηση – Διαγραφή
i. Προκειμένου να πιστοποιηθεί η φοίτησή τους και να 

τους απονεμηθεί το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Δι-
δακτικής Επάρκειας, οι σπουδαστές του Προγράμματος 
αξιολογούνται σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθή-
ματα (Παράρτημα 2), Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας 
(Π.Α.Δ.) και πτυχιακή εργασία.
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ii. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) έχει ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΕ ΠΜ ΩΡΕΣ/ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΩΡΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

(x 11
διδ.εβδ.)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Υ 8 5 2Θ 22
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Υ 7 4 2Θ 22
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Υ 7 4 2Θ 22
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ Υ 8 5 1Θ+1Ε 22
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Υ 7 4 2Θ 22
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Υ 7 4 2Θ 22
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Υ 6 4 14
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ΩΡΕΣ/ΜΑΘΗΜΑ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Υ 14

ΣΥΝΟΛΟ 50 30 11Θ+1Ε 160
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Υ 7 4 2Θ 22
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Υ 7 4 2Θ 22
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ 7 4 2Θ 22
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Υ 7 4 2Θ 22
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ Υ 8 5 1Θ+1Ε 22
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Υ 6 4 19
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ΩΡΕΣ/ΜΑΘΗΜΑ +ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Υ 12
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 8 5

ΣΥΝΟΛΟ 50 30 9Θ+1Ε 141

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 301

Υ= Υποχρεωτικό μάθημα, ΦΕ= Φόρτος εργασίας, ΠΜ= Πιστωτικές Μονάδες, Θ= Θεωρητικό μάθημα, Ε= Εργαστήριο

iii. Η φοίτηση στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. είναι υποχρεωτική και 
πρέπει να είναι σε κάθε μάθημα «επαρκής». Ως επαρκής 
χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε ένα μάθημα αν ο σπου-
δαστής παρακολούθησε τουλάχιστον το ακέραιο μέρος 
των ¾ των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν. 
Σε αντίθετη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως 
ανεπαρκής.

iv. Σπουδαστής με ανεπαρκή φοίτηση σε ένα μάθημα 
δε δικαιούται να συμμετάσχει στην τελική γραπτή εξέ-
ταση του συγκεκριμένου μαθήματος.

v. Οι απουσίες των σπουδαστών υπολογίζονται από 
την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων ή, το αργότερο, 
από την ημερομηνία εγγραφής τους σε περίπτωση που 
αυτή έπεται.

vi. Με απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μετά από εισή-
γηση του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος, 
στην εξαιρετική περίπτωση ασθενείας σπουδαστή δύ-
ναται να θεωρηθούν ως δικαιολογημένες απουσίες έως 
δύο (2) διδακτικών ωρών, επιπλέον των προβλεπομένων 
ωρών απουσίας της περίπτωσης (iii) της παρούσας πα-
ραγράφου. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η υποβολή εκ 
μέρους του σπουδαστή αιτήματος, συνοδευόμενου από 
τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

vii. Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για 
την τήρηση του παρουσιολογίου των σπουδαστών και 
οφείλει να ενημερώνει τους σπουδαστές ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα για τον αριθμό των απουσιών τους.

viii. Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι διδάσκοντες οφείλουν 
να δηλώνουν στη Γραμματεία Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. κάθε πόλης και 

σε κατάλληλο προς τούτο έντυπο, τα ονόματα των σπου-
δαστών που δεν δικαιούνται να προσέλθουν στις τελικές 
γραπτές εξετάσεις λόγω ανεπαρκούς φοίτησης αναφέ-
ροντας τις ημέρες και ώρες των απουσιών τους.

ix. Η Γραμματεία Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. κάθε πόλης οφείλει να 
ανακοινώνει στον σπουδαστή πριν από την ημερομη-
νία έναρξης των τελικών γραπτών εξετάσεων, αν απο-
κλείεται από την εξέταση μαθήματος λόγω ανεπαρκούς 
φοίτησης.

x. Σπουδαστής που παρακολούθησε ανεπαρκώς ένα ή 
περισσότερα μαθήματα υποχρεούται να το/τα παρακο-
λουθήσει εκ νέου το αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου 
έτους και να ολοκληρώσει την φοίτησή του εντός των 
χρονικών ορίων που διαγράφονται με τα οριζόμενα στην 
περίπτωση xi του παρόντος άρθρου.

xi. Οι σπουδαστές οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει 
τις σπουδές τους στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εντός τεσσάρων συνε-
χόμενων εξαμήνων, από την αρχική τους εγγραφή. Σε 
αντίθετη περίπτωση διαγράφονται αυτοδικαίως από το 
Πρόγραμμα. Η σχετική διαπιστωτική πράξη διαγραφής 
εκδίδεται από τη Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και γνωστοποιείται 
στον σπουδαστή.

xii. Σε περίπτωση διαγραφής σπουδαστή από το Πρό-
γραμμα, ο τελευταίος δεν δικαιούται την επιστροφή των 
ήδη καταβληθέντων διδάκτρων.

xiii. Στην περίπτωση που σπουδαστής διαγραφεί από 
το Πρόγραμμα και στη συνέχεια μέσω της διαδικασίας 
επιλογής εισαχθεί εκ νέου στο Πρόγραμμα εντός τριετί-
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ας από την ημερομηνία διαγραφής του, έχει το δικαίω-
μα να αιτηθεί την κατοχύρωση μαθημάτων στα οποία 
έχει ήδη εξεταστεί επιτυχώς ή υποχρεώσεων τις οποίες 
έχει ήδη επιτυχώς ολοκληρώσει, με την προϋπόθεση 
ότι αυτές δεν θα έχουν εν τω μεταξύ διαφοροποιηθεί. Η 
κατοχύρωση των μαθημάτων γίνεται με απόφαση της 
Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε κατόπιν εισήγησης του Επιστημο-
νικού Υπεύθυνου του Προγράμματος μετά από αίτηση 
του σπουδαστή. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική 
η εκ νέου καταβολή των προβλεπόμενων διδάκτρων.

2. Διάρκεια Προγράμματος
i. Η χρονική διάρκεια του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εκτείνεται από την 

1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Αυγούστου του επόμε-
νου ημερολογιακού έτους.

ii. Κατ’ έτος εκδίδεται απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 
κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του 
Προγράμματος, στην οποία προβλέπεται το ακαδημαϊκό 
ημερολόγιο του Προγράμματος. Η απόφαση αυτή αναρ-
τάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

iii. Το διδακτικό έτος, η ακριβής χρονική διάρκεια του 
οποίου ορίζεται στο κατ’ έτος εκδιδόμενο ακαδημαϊκό 
ημερολόγιο, περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελείς διδακτικές 
περιόδους: το πρώτο (Α΄) εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο) 
και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο). Κάθε δι-
δακτικό εξάμηνο διαρκεί, δεκατρείς (13) εβδομάδες εκ 
των οποίων οι έντεκα (11) είναι εβδομάδες διδασκαλίας 
θεωρητικών – εργαστηριακών μαθημάτων και Π.Α.Δ., η 
μία (1) είναι εβδομάδα επαναλήψεων και αναπληρώσεων 
και η μία (1) είναι εβδομάδα εξεταστικής περιόδου.

iv. Την εβδομάδα εξεταστικής περιόδου του χειμερι-
νού εξαμήνου και του εαρινού εξαμήνου πραγματοποι-
ούνται οι εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου. Με το 
τέλος του εαρινού εξαμήνου προβλέπεται μια επιπλέον 
εβδομάδα εξεταστικής περιόδου, κατά την οποία πραγ-
ματοποιούνται συμπληρωματικές εξετάσεις για όσους 
δεν μπόρεσαν εξαιτίας δικαιολογημένης αδυναμίας τους 
να λάβουν μέρος στις εξεταστικές περιόδους του Α’ ή/
και του Β’ εξαμήνου έχουν όμως επαρκής φοίτηση στα 
αντίστοιχα μαθήματα. Το δικαιολογημένο ή μη κρίνεται 
από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος.

v. Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης κάθε εξαμή-
νου καθορίζεται κατ’ έτος στο αντίστοιχο ακαδημαϊκό 
ημερολόγιο.

vi. Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Προ-
γράμματος και την υλοποίηση των Π.Α.Δ. απαιτείται, 
εκτός των προαναφερόμενων, η πρωινή παρουσία των 
σπουδαστών για επτά (7) ημέρες (καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Προγράμματος). Η παρακολούθηση των μαθημάτων 
είναι υποχρεωτική.

3. Μαθήματα - Πρόγραμμα
i. Το αργότερο μία (1) εβδομάδα πριν από την έναρξη 

των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου συντάσσε-
ται και ανακοινώνεται, με ευθύνη του Επιστημονικού 
Υπευθύνου του Προγράμματος σε συνεργασία με τον 
εκάστοτε Συντονιστή ΕΠΠΑΙΚ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κάθε πό-
λης, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, 
το οποίο περιλαμβάνει: α) το πρόγραμμα μαθημάτων, 
β) τους διδάσκοντες καθηγητές κάθε μαθήματος, και 
γ) τον ακριβή χρόνο και τόπο πραγματοποίησης κάθε 

μαθήματος ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Τα μαθή-
ματα διεξάγονται απογευματινές ώρες (μεταξύ 16.00 και 
21.00), κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

ii. Η κατανομή των σπουδαστών ανά τμήματα γίνεται 
με διαδικασία που ορίζει ο Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣ-
ΠΑΙΤΕ κάθε πόλης.

iii. Ο αριθμός των σπουδαστών ανά τμήμα δεν μπορεί, 
για τα θεωρητικά μαθήματα, να υπερβαίνει τους πενήντα 
(50).

iv. Ο αριθμός των σπουδαστών ανά ομάδα για τις 
Π.Α.Δ. ορίζεται στους πέντε (5). Κατ’ εξαίρεση, ο αριθμός 
σπουδαστών ανά ομάδα για τις Π.Α.Δ. μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος από τον ως άνω οριζόμενο, μετά από σχε-
τική απόφαση του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προ-
γράμματος σε συνεργασία με τον Συντονιστή ΕΠΠΑΙΚ της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της εκάστοτε πόλης. Σε κάθε περίπτωση, ο 
αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8).

v. Ο αριθμός των σπουδαστών ανά τμήμα για τα ερ-
γαστηριακά μαθήματα δε μπορεί να υπερβαίνει τους 
είκοσι πέντε (25).

vi. Σπουδαστής δε δύναται σε καμία περίπτωση να 
λάβει απαλλαγή από την υποχρεωτική παρακολούθη-
ση και εξέταση μαθήματος ή Π.Α.Δ. (εσωτερική ή/και 
εξωτερική) ανεξαρτήτως ειδικότητας ή επαγγέλματος.

4. Μεθοδολογία διδασκαλίας
i. Οι διδάσκοντες καθηγητές υποχρεούνται κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των διδασκαλιών τους 
να λάβουν υπ’ όψιν τους το περίγραμμα του γνωστικού 
αντικειμένου, για το οποίο έχουν επιλεγεί να διδάξουν, 
και να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους που περι-
λαμβάνονται σε αυτό.

ii. Η εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία κάθε μα-
θήματος περιλαμβάνει μεθόδους διδασκαλίας και εκ-
παιδευτικές τεχνικές, που συμβάλλουν στην ενεργητική 
συμμετοχή των σπουδαστών στη μαθησιακή διαδικασία, 
προάγουν την αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και 
διδασκομένων και συντελούν στην αυθεντική μάθηση.

iii. Στη διδασκαλία, τόσο των θεωρητικών όσο και των 
εργαστηριακών μαθημάτων, αξιοποιείται η μεθοδολογία 
της εκπαίδευσης ενηλίκων.

iv. Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Παιδα-
γωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ, για κάθε μάθημα του 
ΕΠΠΑΙΚ, ορίζεται Συντονιστής Μαθήματος ο οποίος 
υποχρεούται να διασφαλίζει την ομοιογενή εφαρμογή 
του περιγράμματος του μαθήματος και την ομοιογενή 
αξιολόγηση των σπουδαστών του μαθήματος που συ-
ντονίζει σε όλες τις πόλεις που διεξάγεται το πρόγραμμα.

5. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
i. Μετά από εισήγηση του Συντονιστή πόλης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

και απόφαση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προ-
γράμματος, μπορεί να οργανώνονται ή/και να παρακο-
λουθούνται, εντός ή/και εκτός της Σχολής, μορφωτικές 
εκδηλώσεις, ημερίδες ή διαλέξεις από τους καθηγητές 
της Σχολής ή άλλους επιστήμονες που προσκαλούνται 
ειδικά.

ii. Η παρακολούθηση των ανωτέρω εκδηλώσεων, που 
γίνονται μέσα στο κανονικό πρόγραμμα των μαθημά-
των, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές. Έτσι, όσοι 
σπουδαστές απουσιάζουν από τις εκδηλώσεις αυτές χρε-
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ώνονται με απουσίες στα μαθήματα που ήταν προγραμ-
ματισμένο να διενεργηθούν κατά τις ώρες που τελικώς 
πραγματοποιήθηκε η εκάστοτε εκδήλωση.

6. Βιβλία και Εκπαιδευτικό Υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό που υποστηρίζει τη διδακτική 

διαδικασία καταρτίζεται και προτείνεται στους σπουδα-
στές του Προγράμματος από τους διδάσκοντες καθη-
γητές. Επίσης, οι διδάσκοντες μπορούν να προτείνουν 
προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού 
Τμήματος, ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά συγγράμματα της 
δράσης «Κάλλιπος», δικά τους ή άλλων συγγραφέων, 
προκειμένου να αξιοποιηθούν στα μαθήματα που δι-
δάσκουν. Οι διδάσκοντες δεν μπορούν να προτείνουν 
έντυπα άλλων φορέων, τα οποία είναι και ασύμβατα με 
την δομή των μαθημάτων του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

7. Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας (Π.Α.Δ.)
i. Κάθε σπουδαστής υποχρεούται, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος, να λάβει μέρος σε όλες τις δραστηριό-
τητες που προβλέπει το Σύστημα των Π.Α.Δ.

ii. Οι υποχρεώσεις των σπουδαστών στις Π.Α.Δ. περι-
γράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 3 του παρόντος 
Κανονισμού.

iii. Η συμμετοχή και επιτυχής αξιολόγηση στις Π.Α.Δ. 
του Α’ εξαμήνου αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμ-
μετοχή σπουδαστή στις Π.Α.Δ. του Β’ εξαμήνου.

8. Πτυχιακή εργασία
i. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας παρέχει στoυς 

σπουδαστές την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση, 
τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό πεδίο, των γνώ-
σεων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής 
τους στο Πρόγραμμα. Είναι δε καίριας σημασίας για την 
εμπέδωση των γνώσεων που απέκτησαν και των δεξιο-
τήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους. Για το λόγο αυτό είναι υποχρεωτική 
για την απόκτηση του χορηγούμενου Πιστοποιητικού 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

ii. Η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας παρέχει στο 
σπουδαστή τη δυνατότητα να διερευνήσει εις βάθος 
ένα θέμα που τον ενδιαφέρει και να το αναπτύξει εφαρ-
μόζοντας ορθολογική, συστηματική και επιστημονική 
προσέγγιση. Ο σπουδαστής θα πρέπει να επιλέξει ένα 
γνωστικό πεδίο και να αναπτύξει έναν προβληματισμό, 
ως θέμα της πτυχιακής του εργασίας, επιχειρηματολο-
γώντας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και να διατυπώ-
σει τα ερευνητικά ερωτήματα ή τις υποθέσεις εργασίας 
του με σαφήνεια και πληρότητα. Επίσης, θα πρέπει να 
εντοπίσει και να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες 
και δεδομένα, να μεθοδεύσει την προσπάθειά του, επι-
λέγοντας  κατάλληλες  μεθόδους  και  τεχνικές   για   τη   
μελέτη   του   θέματος, να οριοθετήσει το κατάλληλο 
δείγμα και τέλος να καταλήξει, μέσα από τη μελέτη, σε 
χρήσιμα καινοτόμα συμπεράσματα και σε εποικοδομη-
τικές προτάσεις για τα θέματα που μελέτησε.

iii. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας δίνει την ευκαι-
ρία στον σπουδαστή να αναπτύξει τις δημιουργικές του 
ικανότητες μέσω της εμβάθυνσης στη συσσωρευμένη 
γνώση, που υπάρχει στο θέμα που μελέτησε, να συγκρί-
νει και να αντιπαραβάλλει θέσεις, απόψεις και ιδέες γύρω 
από το θέμα αυτό, και να αναπτύξει με τεκμηριωμένο 

τρόπο τη δική του θέση επί του θέματος. Επιπροσθέτως, 
η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας συνιστά μέσο αξιο-
λόγησης των σπουδαστών. Έτσι, ο διδάσκων καθηγητής 
έχει την ευκαιρία να κρίνει κατά πόσο ο εκάστοτε σπου-
δαστής έχει εμβαθύνει στο θέμα του και ταυτόχρονα να 
αξιολογήσει την αναλυτική και συνθετική ικανότητά του 
καθώς και τη γλωσσική του επάρκεια.

iv. Η πτυχιακή εργασία δεν είναι μια συλλογή βιβλι-
ογραφικών αναφορών, αποσπασματικών αντιγραφών 
άλλων εργασιών, εγκυκλοπαιδικών ερευνών ή λογοτεχνι-
κών αφηγήσεων, αλλά μια έγκυρη κριτική επεξεργασία 
ενός θέματος, με χρήση επιστημονικού λόγου και ερευ-
νητικής σκέψης, η οποία αναδεικνύει τις αποκτημένες 
ικανότητες επεξεργασίας της θεωρητικής γνώσης και 
ορθής χρήσης ερευνητικών μεθοδολογικών παραδειγ-
μάτων.

v. Στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, ο 
σπουδαστής μαθαίνει ιδίως: να σχεδιάζει, να προγραμ-
ματίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει την εξέλιξη 
εργασιών, να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελε-
σματικά πηγές πληροφοριών, να χρησιμοποιεί συνδυ-
αστικά τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις τεχνικές που έχει 
διδαχθεί, να υποστηρίζει τις απόψεις και τις ιδέες του, και 
να παρουσιάζει τα ευρήματα και τα επιτεύγματά του με 
διάφορες τεχνικές.

vi. Μέσω της πτυχιακής εργασίας, ο σπουδαστής αξι-
οποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει 
κατά τη διάρκεια της φοίτησής του και επιπλέον μαθαίνει 
να λειτουργεί και να εργάζεται μεθοδικά, προκειμένου 
να ολοκληρώσει την εκπόνησή της. Στην περίπτωση που 
δύο σπουδαστές συνεργάζονται για την εκπόνηση της 
ίδιας πτυχιακής εργασίας, η τελευταία δύναται, μετα-
ξύ άλλων, να συμβάλλει ουσιαστικά και στην ενίσχυση 
του πνεύματος συνεργασίας, καθώς απαιτεί από τους 
σπουδαστές να λύσουν τα διάφορα προβλήματα κατα-
μερισμού εργασίας.

vii. Καλές πτυχιακές εργασίες θεωρούνται εκείνες που 
έχουν τη δυναμική να δημοσιευτούν σε επιστημονικά πε-
ριοδικά ή να ανακοινωθούν σε συνέδρια του αντίστοιχου 
επιστημονικού χώρου.

viii. Κάθε σπουδαστής, κατόπιν συνεννόησης με τον 
επιβλέποντα καθηγητή της επιλογής του, υποβάλλει, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες της δεύτερης διδακτικής 
εβδομάδας του Β΄ εξαμήνου του διδακτικού έτους, το 
θέμα της πτυχιακής του εργασίας, συμπληρώνοντας 
το σχετικό έντυπο («Δελτίο Ανάθεσης και Αξιολόγησης 
Πτυχιακής Εργασίας»), υπογεγραμμένο από τον επιβλέ-
ποντα καθηγητή, στην αρμόδια Γραμματεία Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 
(Παράρτημα 4).

ix. Η διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ορί-
ζεται σε ένα (1) εξάμηνο.

x. Η Γραμματεία Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. κάθε πόλης καταρτίζει 
κατάλογο με τα ονοματεπώνυμα των σπουδαστών, τις 
ημερομηνίες ανάληψης και τα θέματα των πτυχιακών 
εργασιών, και τους επιβλέποντες καθηγητές, ο οποίος 
κοινοποιείται σε διδάσκοντες καθηγητές, στον Επιστη-
μονικό Υπεύθυνο του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και στον Συντονιστή 
ΕΠΠΑΙΚ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κάθε πόλης.
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xi. Το αντικείμενο μελέτης της πτυχιακής εργασίας 
μπορεί να είναι βιβλιογραφική ή/και εμπειρική έρευνα.

xii. Η πτυχιακή εργασία μπορεί να είναι ατομική ή ομα-
δική (μέχρι το πολύ 2 σπουδαστές). Απαραίτητη προϋ-
πόθεση για την ανάληψη ομαδικής εργασίας είναι να 
προδιαγραφούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που σχετίζονται 
με αυτήν και  ειδικότερα    οι διακριτές υποχρεώσεις κάθε 
μέλους της ομάδας.

xiii. Κάθε σπουδαστής πρέπει να επικοινωνεί τακτικά 
με τον επιβλέποντα καθηγητή του. Κατά τη διάρκεια των 
αρχικών συναντήσεων ή/και επικοινωνίας τους καταρ-
τίζεται ένα γενικό σχέδιο εξέλιξης της πτυχιακής εργα-
σίας. Οι συναντήσεις αποσκοπούν στην ενημέρωση του 
επιβλέποντα καθηγητή για την πορεία του έργου, στην 
επίλυση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην πο-
ρεία της εργασίας και στην παροχή καθοδήγησης για τα 
επόμενα βήματα.

xiv. Ο επιβλέπων καθηγητής έχει τη διακριτική ευχέ-
ρεια να ζητήσει από τον σπουδαστή την τήρηση ημερο-
λογίου συναντήσεων για την εκπόνηση της πτυχιακής 
εργασίας ή ακόμα και την παράδοση συνοπτικών εκθέ-
σεων προόδου του έργου σε συγκεκριμένες προθεσμίες, 
ώστε να γίνεται εύκολα εμφανής η πρόοδος της εργασίας 
και η ανταπόκριση του σπουδαστή στις αυξημένες απαι-
τήσεις της εκπόνησής της.

xv. Κάθε διδάσκων καθηγητής, ο οποίος παραδίδει 
μαθήματα σε ένα ή και στα δύο εξάμηνα, υποχρεούται 
να αναλάβει την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών.

xvi. Ο επιβλέπων καθηγητής υποχρεούται να κατα-
θέσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των πτυχιακών 
εργασιών (συμπληρώνοντας το τρίτο μέρος του εντύπου 
«Δελτίο Ανάθεσης και Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασί-
ας») που έχει αναλάβει να επιβλέψει μέχρι το τέλος της 
εβδομάδας της εξεταστικής περιόδου του Β’ εξαμήνου.

xvii. Ο επιβλέπων καθηγητής μεριμνά ώστε να αποφευ-
χθούν φαινόμενα λογοκλοπής από τους σπουδαστές. Οι 
σπουδαστές υπογράφουν σχετική δήλωση (Παράρτημα 
4). Οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της 
σύμπτωσης κειμένων μέσω κατάλληλου εργαλείου που 
θα τους παρέχει το Πρόγραμμα.

xviii. Η ευθύνη της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας 
βαρύνει τον σπουδαστή. Πτυχιακή εργασία που δεν έχει 
λάβει την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή δεν μπορεί 
να υποβληθεί ως περατωθείσα. Στην περίπτωση που ο 
επιβλέπων καθηγητής προτείνει τροποποιητικές βελτιώ-
σεις, ο σπουδαστής οφείλει να τις λάβει υπόψη του κατά 
τη σύνταξη της τελικής μορφής της πτυχιακής εργασίας.

xix. Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας 
και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή, η 
εργασία υποβάλλεται στη Γραμματεία Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. κάθε 
πόλης. Η πτυχιακή εργασία κατατίθεται, (εφόσον ο/η 
σπουδαστής/τρια έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το σύ-
νολο των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, 
του Α’ εξαμήνου και έχει παρακολουθήσει επαρκώς το 
σύνολο των μαθημάτων του Β’ εξαμήνου) έως την ημέρα 
έναρξης της εξεταστικής περιόδου του Β’ εξαμήνου, σε 
ένα (1) ηλεκτρονικό (CD – rom) αντίτυπο (σε μορφή pdf 
και σε ένα ενιαίο αρχείο).

xx. Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει έκταση δέκα 

χιλιάδων (10.000) λέξεων (±10%) όταν την εκπονεί ένας 
σπουδαστής και δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) λέξεων 
(±10%) όταν την εκπονούν από κοινού δύο (2) σπου-
δαστές.

xxi. Οι προδιαγραφές συγγραφής των πτυχιακών ερ-
γασιών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 4 του 
παρόντος Κανονισμού.

xxii. Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε εκατόν πενή-
ντα (150) ώρες απασχόλησης και πέντε (5) πιστωτικές 
μονάδες.

9. Αξιολόγηση των σπουδαστών
i. Προκειμένου να πιστοποιηθεί η φοίτησή τους και 

να τους απονεμηθεί το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, οι σπουδαστές 
αξιολογούνται: α) στο κάθε μάθημα (θεωρητικό και ερ-
γαστηριακό) του Προγράμματος Σπουδών, β) στις Π.Α.Δ., 
και γ) στην πτυχιακή τους εργασία.

ii. Ο τελικός βαθμός Β του πιστοποιητικού προκύπτει 
από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: Β = Χ * 0,8 + Ψ * 0,2 
όπου Χ και Ψ συμβολίζουν τον βαθμό όλων των μαθημά-
των και τον βαθμό της πτυχιακής εργασίας, αντίστοιχα, 
υπολογισμένων στην κλίμακα 0-10 και στρογγυλοποίηση 
ενός δεκαδικού ψηφίου. Ο βαθμός Χ προκύπτει από το 
άθροισμα των βαθμών όλων των εξαμηνιαίων μαθημά-
των διαιρουμένου με τον αριθμό των μαθημάτων υπολο-
γισμένου στην ανωτέρου κλίμακα. Ο βαθμός Ψ συμπίπτει 
με το βαθμό της πτυχιακής εργασίας υπολογισμένου 
στην ανωτέρω κλίμακα.

iii. Προϋπόθεση χορήγησης του Πιστοποιητικού Παι-
δαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο σπουδαστή, 
είναι ο τελευταίος να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώ-
σεις του που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και 
να έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα βαθμό τουλάχιστον 
πέντε (5.0). Ο σπουδαστής φοιτά στο έτος εισαγωγής και 
βεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα σπουδών του σύμφω-
να με το χρονοδιάγραμμα του έτους εισαγωγής του ανε-
ξάρτητα του χρόνου ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών 
υποχρεώσεών του. Για τον σπουδαστή που ολοκληρώνει 
το Πρόγραμμα το επόμενο έτος από αυτό της εισαγωγής 
του είτε εξ΄ ολοκλήρου είτε μερικώς, η φοίτησή του το 
επόμενο έτος δεν συνεπάγεται επιμήκυνση του χρονο-
διαγράμματος σπουδών στην ολοκλήρωση των ακαδη-
μαϊκών του υποχρεώσεων.

10. Αξιολόγηση των θεωρητικών και εργαστηριακών 
μαθημάτων

i. Ο βαθμός κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος εκφράζεται 
στην κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10) με στρογγυλοποίη-
ση ενός δεκαδικού ψηφίου.

ii. Ως βάση προαγωγής για κάθε μάθημα ορίζεται ο 
βαθμός πέντε (5.0).

iii. Ο βαθμός μαθήματος εξάγεται με συνεκτίμηση του 
βαθμού προόδου, κατά 35%, και του βαθμού της γρα-
πτής τελικής εξέτασης, κατά 65%, με την προϋπόθεση ότι 
ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι ίσος ή μεγαλύτερος 
του τέσσερα (4,0) στην κλίμακα 0-10. Ο βαθμός Μ του 
μαθήματος υπολογίζεται από τον τύπο: Μ = Π*0,35 + 
Τ*0,65 όπου Π και Τ συμβολίζουν τον βαθμό της προό-
δου και της τελικής εξέτασης, αντίστοιχα, οι οποίοι υπο-
λογίζονται στην ίδια βαθμολογική κλίμακα.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28239Τεύχος B’ 2551/27.06.2019

iv. Η συμμετοχή του σπουδαστή στις τελικές εξετάσεις 
είναι υποχρεωτική.

v. Τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού 
προόδου σε κάθε μάθημα καθορίζονται από τον Συντο-
νιστή του Μαθήματος, σε συνεργασία με τους διδάσκο-
ντες καθηγητές των πόλεων, και ανακοινώνονται στους 
σπουδαστές κατά την έναρξη των μαθημάτων. Ο βαθμός 
προόδου εξάγεται είτε από ενδιάμεση γραπτή εξέταση 
είτε από άλλες ισοδύναμες διαδικασίες αξιολόγησης. Ο 
βαθμός προόδου κατατίθεται στη Γραμματεία του ΕΠ-
ΠΑΙΚ κάθε πόλης, από τον διδάσκοντα καθηγητή του 
μαθήματος, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την έναρξη των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου. 
Η έγκαιρη κατάθεση της βαθμολογίας αποτελεί ευθύνη 
των διδασκόντων.

vi. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις κάθε εξαμήνου πραγ-
ματοποιούνται την εβδομάδα που ακολουθεί μετά τη 
λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου.

vii. Οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα να κάνουν χρή-
ση δύο εξεταστικών περιόδων για τα μαθήματα κάθε 
εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα: α) για τα μαθήματα που 
διδάσκονται κατά το Α’ εξάμηνο (χειμερινό), η πρώτη 
εξεταστική περίοδος λαμβάνει χώρα την εβδομάδα που 
ακολουθεί μετά τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου, 
και για τα μαθήματα που διδάσκονται κατά το Β’ εξάμηνο 
(εαρινό), η πρώτη εξεταστική περίοδος λαμβάνει χώρα 
επίσης την εβδομάδα που ακολουθεί μετά τη λήξη των 
μαθημάτων του εξαμήνου. Για τους σπουδαστές που δεν 
μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην εξεταστική περίοδο 
του Α’ ή/και του Β’ εξαμήνου προβλέπεται η διενέργεια 
συμπληρωματικών εξετάσεων σε μια επιπλέον εβδο-
μάδα με το πέρας του Β’ εξαμήνου, β) Οι σπουδαστές 
που συμμετείχαν στις εξετάσεις και απέτυχαν σε ένα ή 
περισσότερα μαθήματα του Α’ ή και Β’ εξαμήνου έχουν 
την δυνατότητα συμμετοχής είτε σε μία επιπλέον εξετα-
στική περίοδο (δεύτερη εξεταστική περίοδος) η οποία 
καθορίζεται με απόφαση του Επιστημονικού Υπευθύνου 
του Προγράμματος κατά την διάρκεια του Ιουνίου τρέχο-
ντος έτους είτε στις αντίστοιχες εξετάσεις του επόμενου 
ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή διατηρούν 
τον βαθμό της προόδου του προηγούμενου έτους.

viii. Τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού του τελικού 
βαθμού στα εργαστηριακά μαθήματα καθορίζονται από 
τον διδάσκοντα καθηγητή και ανακοινώνονται στους 
σπουδαστές κατά την έναρξη των μαθημάτων.

ix. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης εκάστου μαθήματος 
κατατίθεται από τον διδάσκοντα καθηγητή μαζί με τα 
γραπτά δοκίμια των σπουδαστών στη Γραμματεία του 
Προγράμματος, το αργότερο επτά (7) ημέρες από την 
ημέρα εξέτασης του μαθήματος.

11. Αξιολόγηση των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκα-
λίας (Π.Α.Δ.)

i. Ο βαθμός στις Π.Α.Δ. κάθε σπουδαστή εκφράζεται 
στην κλίμακα ένα έως δέκα (1-10) και όπως περιγράφεται 
αναλυτικώς στη συνέχεια.

ii. Για τις Π.Α.Δ. Α’ εξαμήνου ισχύει ότι κάθε μικροδι-
δασκαλία βαθμολογείται με άριστα το εκατό (100). Ο 
τελικός βαθμός εξάγεται από το άθροισμα των βαθμών 
των δύο μικροδιδασκαλιών διαιρούμενο με το δύο (2) 

και το αποτέλεσμα διαιρούμενο με το δέκα (10), όπως 
φαίνεται στον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: [(1η μ.δ. + 
2η μ.δ.) / 2] / 10 με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού 
ψηφίου.

iii. Για τις Π.Α.Δ. Β΄ εξαμήνου ισχύει ότι κάθε προκα-
ταρκτική διδασκαλία καθώς και η πτυχιακή διδασκαλία 
βαθμολογείται με άριστα το εκατό (100). Ο τελικός βαθ-
μός εξάγεται από το άθροισμα των βαθμών των τριών δι-
δασκαλιών διαιρούμενο με το τρία (3) και το αποτέλεσμα 
διαιρούμενο με το δέκα (10), όπως φαίνεται στον ακό-
λουθο μαθηματικό τύπο: [(1η πρ.δ. + Πτ.δ. + 2η πρ.δ.) / 
3] / 10 με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου.

12. Αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας
i. Η πτυχιακή εργασία αξιολογείται και βαθμολογείται 

στην κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10) με στρογγυλοποί-
ηση ενός δεκαδικού ψηφίου. Ο βαθμός της πτυχιακής 
εργασίας συνεισφέρει 20% στον τελικό βαθμό του πι-
στοποιητικού.

ii. Τα κριτήρια αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας 
είναι: η επιστημονική εγκυρότητα και η συμβολή της 
στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο, η τήρηση των προδι-
αγραφών τεκμηρίωσης, έκτασης και περιεχομένου, η 
ορθή χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών, η τήρηση 
των κανόνων της ερευνητικής δεοντολογίας (π.χ. αντι-
γραφή δημοσιευμένων α) κειμένων ή αποσπασμάτων 
τους β) φωτογραφικών ή ηχητικών τεκμηρίων χωρίς 
ειδική άδεια, αναφορές), η μορφική και επιστημονική 
αρτιότητα (π.χ. σχεδιασμός και υλοποίηση της έρευνας), 
η εσωτερική συνοχή και η ευπαρουσίαστη και εύληπτη 
ανάπτυξη του αναληφθέντος θέματος.

Άρθρο 6
Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας μαθημάτων

1. Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων κάθε ακαδη-
μαϊκού έτους καθορίζεται με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙ-
ΤΕ, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου 
του Προγράμματος, και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας 
των μαθημάτων ακολουθεί το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 
του προγράμματος όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 
5 του παρόντος. Δεν πραγματοποιούνται θεωρητικά και 
εργαστηριακά μαθήματα, Π.Α.Δ. και διαδικασίες αξιολό-
γησης σπουδαστών κατά τις εξής χρονικές περιόδους: 
α) από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου, β) την 30η 
Ιανουαρίου, γ) την 25η Μαρτίου, δ) την Καθαρά Δευτέρα, 
ε) από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Παρασκευή της 
Διακαινησίμου, στ) την 1η Μαΐου, ζ) του Αγίου Πνεύμα-
τος, η) από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, 
θ) την 28η Οκτωβρίου, ι) την 17η Νοεμβρίου και ια) τις 
ημέρες που έχουν χαρακτηρισθεί ως ημέρες τοπικής αρ-
γίας σε κάθε πόλη που λειτουργεί το Πρόγραμμα.

2. Τα μαθήματα που δεν πραγματοποιούνται κατά τις 
αργίες των περιπτώσεων (β), (γ), (δ), (στ), (ζ), (θ), (ι) και (ια) 
της παραπάνω παραγράφου ή για άλλους απρόβλεπτους 
λόγους (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα) αναπληρώνονται 
με ευθύνη του Συντονιστή ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ κάθε 
πόλης σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 
του Προγράμματος.
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Άρθρο 7
Καταβολή διδάκτρων

1. Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. κατα-
βάλλονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος 
Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή των δι-
δάκτρων γίνεται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της 
πρώτης διδακτικής εβδομάδας εκάστου εξαμήνου. Η μη 
καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου, συνεπάγεται 
τη διαγραφή του σπουδαστή από το Πρόγραμμα.

2. Στην περίπτωση που σπουδαστής είτε επαναλάβει, 
κατά το επόμενο έτος, την παρακολούθηση γνωστικών 
αντικειμένων του Προγράμματος, λόγω ιδίως απουσι-
ών, αδυναμίας παρακολούθησης ή μη επιτυχούς αξιο-
λόγησης, είτε επανεξεταστεί σε μαθήματα χωρίς να έχει 
προηγηθεί η εκ νέου παρακολούθησή τους, τότε δεν 
υποχρεούται στην εκ νέου καταβολή διδάκτρων.

3. Στην περίπτωση που διακοπεί η λειτουργία του 
Προγράμματος στην πόλη φοίτησής του, ο σπουδα-
στής δύναται να εγγραφεί σε άλλη πόλη που λειτουρ-
γεί το Πρόγραμμα με απόφαση της Δ.Ε της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του 
Προγράμματος.

Άρθρο 8
Απαγορεύσεις – Κυρώσεις

1. Απαγορεύεται: α) η πρόκληση φθορών στις αίθου-
σες διδασκαλίας, τους κοινόχρηστους και εργαστηρια-
κούς χώρους και στο πάσης φύσεως υλικό, β) η χρήση 
από τους σπουδαστές των πάσης φύσεως εργαλείων, 
μηχανημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων και του εξο-
πλισμού χωρίς την άδεια, εποπτεία και παρουσία του 
διδάσκοντα καθηγητή, γ) η κατανάλωση φαγητών και 
ποτών, το κάπνισμα, η μαγνητοσκόπηση/βιντεοσκόπηση 
και η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας.

2. Κάθε παραβίαση των ως άνω απαγορεύσεων ελέγ-
χεται και δύνανται να επιβάλλονται σχετικώς οι εξής 
κυρώσεις από τους διδάσκοντες ή τον Συντονιστή κάθε 
πόλης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: α) απλή επίπληξη, β) αποβολή από 
διδακτική ώρα και γ) διακοπή της παρακολούθησης του 
Προγράμματος κατά το τρέχον έτος. Η τελευταία κύρωση 
επιβάλλεται με απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μετά 
από τη διατύπωση σχετικής γνώμης από τον Επιστημο-
νικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, σε συνεργασία με 
τον οικείο Συντονιστή ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ της οικείας 
πόλης.

3. Στην περίπτωση που σπουδαστής προβεί από δόλο 
στη φθορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή πάσης φύσεως 
υλικού, υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση απο-
καθιστώντας στο ακέραιο τη φθορά που προξένησε. Σε 
κάθε περίπτωση, η διοίκηση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δικαιούται 
να καταγγέλλει τα αδικήματα στα αρμόδια διοικητικά ή/
και δικαιοδοτικά όργανα.

4. Οι σπουδαστές του προγράμματος οφείλουν να επι-
δεικνύουν κόσμια συμπεριφορά κατά τη διάρκεια διε-
ξαγωγής των μαθημάτων. Συμπεριφορά η οποία είναι 
προσβλητική ή δεν συνάδει εν γένει με τον ακαδημαϊκό 
χαρακτήρα του προγράμματος υπόκειται σε κυρώσεις 
αντίστοιχες με αυτές της ανωτέρω παραγράφου και 

επιπροσθέτως της οριστικής διακοπής της παρακολού-
θησης του προγράμματος. Κυρώσεις που αφορούν σε 
διακοπή παρακολούθησης του προγράμματος επιβάλ-
λονται με απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μετά από 
τη διατύπωση γνώμης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 
του Προγράμματος, σε συνεργασία με τον Συντονιστή 
ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ της οικείας πόλης.

5. Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες, και σε από-
λυτη αναλογία το προσωπικό, που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα πρέπει να επιδεικνύουν την προσήκουσα 
συμπεριφορά απέναντι στους σπουδαστές, στις σπου-
δάστριες και το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό 
του προγράμματος. Απάδουσα συμπεριφορά ελέγχεται 
με πειθαρχικές ποινές από τα αρμόδια πειθαρχικά όρ-
γανα, όσον αφορά μόνιμο προσωπικό, ή με αντίστοιχες 
ποινές που περιλαμβάνουν ακόμα και την καταγγελία 
της σύμβασης για το προσωπικό με συμβάσεις έργου 
ή συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με απόφαση 
της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μετά από διατύπωση γνώμης 
από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, 
σε συνεργασία με τον Συντονιστή ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
της οικείας πόλης.

Άρθρο 9
Αξιολόγηση Προγράμματος - Διασφάλιση
ποιότητας

1. Η αξιολόγηση του Προγράμματος διακρίνεται σε 
Εσωτερική και Εξωτερική. Oι διαδικασίες της Εσωτερικής 
και της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Προγράμματος δι-
αμορφώνονται σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και τις 
ειδικές κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες, που δημο-
σιοποιούνται από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποί-
ησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

2. H Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επανα-
λαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί 
δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα. Επαναλαμβάνεται 
κατ’ έτος και σε αυτήν συμμετέχουν οι σπουδαστές, οι 
διδάσκοντες καθηγητές και οι επόπτες των Π.Α.Δ. Πρό-
κειται ουσιαστικά για μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
του Προγράμματος, που σηματοδοτεί την ίδια την ταυ-
τότητά του, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα 
χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητι-
κά, και καταγράφει τους στόχους και τις φιλοδοξίες του.

3. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Προγράμμα-
τος είναι δομημένα, πρότυπα ερωτηματολόγια, που εί-
ναι συμβατά με την οικεία νομοθεσία και τις συναφείς 
οδηγίες της Α.ΔΙ.Π. και έχουν εγκριθεί από τη Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

4. Στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης συλλέγο-
νται δεδομένα και στοιχεία αναφορικά με το υφιστάμενο 
και το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας του Προγράμματος 
και τους τρόπους επίτευξής του. Τα στοιχεία αυτά είναι 
απαραίτητα για τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής 
Αξιολόγησης του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. η οποία συντάσσεται κάθε 
έτος. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης δεν πρέπει 
να αναλώνεται στην απλή παράθεση των ως άνω στοι-
χείων, αλλά να υπεισέρχεται κριτικά στην ανάλυση και 
αξιολόγησή τους, με στόχο την συναγωγή χρήσιμων συ-
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μπερασμάτων και προτάσεων που θα οδηγήσουν στην 
βελτίωση της ποιότητας του Προγράμματος.

5. Υπεύθυνη για το συντονισμό της Εσωτερικής Αξιο-
λόγησης και τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξι-
ολόγησης του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. είναι η Ομάδα Αξιολόγησης 
του ΕΠΠΑΙΚ, που ορίζεται από τη Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
μετά από πρόταση του Συνέλευσης του Παιδαγωγικού 
Τμήματος. Η Ομάδα Αξιολόγησης του ΕΠΠΑΙΚ αποτελεί-
ται από πέντε μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα. Για την σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής 
Αξιολόγησης η Ομάδα Αξιολόγησης του ΕΠΠΑΙΚ μπο-
ρεί να αξιοποιεί τα εργαλεία εσωτερικής αξιολόγησης 
που προβλέπονται από την ΑΔΙΠ καθώς επίσης και άλλα 
ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία που βοηθούν στην βα-
θύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων.

6. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ., 
η οποία εγκρίνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατατίθεται προς ενημέρωση και αξιολό-
γηση στη Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ακολούθως διαβιβάζεται 
στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος, η οποία με τη σειρά της 
την αποστέλλει στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίη-
σης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, (Α.ΔΙ.Π.) 
προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιο-
λόγησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 10
Οργάνωση και Διοικητική λειτουργία

1. Βάση της δομής και της διοικητικής οργάνωσης 
του Προγράμματος αποτελεί το οργανόγραμμα του 
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ., όπως αυτό αποτυπώνεται στο Παράρτημα 1 
του παρόντος Κανονισμού. Η διάρκεια του Προγράμμα-
τος ορίζεται ως δωδεκάμηνη από 1η Αυγούστου έως και 
την 31η Ιουλίου. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης του 
προσωπικού, το αντικείμενο και το είδος της απασχόλη-
σης στις επιμέρους θέσεις καθορίζεται με απόφαση του 
αρμοδίου κατά νόμο οργάνου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μετά από 
εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου.

2. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.: Ο Επιστη-
μονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. είναι μέλος του 
Δ.Ε.Π του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και 
ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχεί-
ρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατόπιν διατύπωσης γνώμης από τη 
Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος. Η διάρκεια της 
θητείας του Ε.Υ. του Προγράμματος είναι διετής, με δυνα-
τότητα ανανέωσης. Ο Ε.Υ. του Προγράμματος ευθύνεται:

i. για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυ-
σικού αντικειμένου του έργου και τη σκοπιμότητα των 
δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού 
αντικειμένου του έργου και παρακολουθεί το οικονομικό 
αντικείμενό του. Εισηγείται στα αρμόδια όργανα κάθε 
θέμα που αφορά την εκτέλεση του φυσικού και οικονο-
μικού αντικειμένου του Προγράμματος.

ii. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέ-
ωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
του Προγράμματος απαιτείται έγγραφο τεκμηριωμένο 
αίτημα του Ε.Υ. προς τον Προϊστάμενο της Μ.Ο.Δ.Υ. του 
Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

iii. Για την πληρωμή δαπανών του Προγράμματος, ο 
Επιστημονικός Υπεύθυνος υποβάλλει στη Μ.Ο.Δ.Υ. του 

Ε.Λ.Κ.Ε. αίτημα πληρωμής που συνοδεύεται με τα σχετικά 
δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την 
πληρωμή των σχετικών δαπανών. Αν μια δαπάνη δεν 
προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Προγράμματος, 
απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού και από-
φαση της Επιτροπής Ερευνών ύστερα από τεκμηριωμένο 
αίτημα του Ε.Υ.

iv. Ο Ε.Υ. του Προγράμματος ασκεί και τις αρμοδιότητες 
του Συντονιστή του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. στην πόλη της Αθήνας.

v. Ο Ε.Υ. του Προγράμματος δύναται να προβεί στη 
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων προκειμένου να διαπι-
στώσει το επίπεδο οργάνωσης του Προγράμματος στις 
πόλεις που αυτό λειτουργεί. Για το σκοπό αυτό, ο Ε.Υ. 
εισηγείται προς έγκριση στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος την 
υπηρεσιακή μετακίνησή του, για χρονικό διάστημα έως 
και τριών (3) εργάσιμων ημερών ανά πόλη που λειτουρ-
γεί το Πρόγραμμα. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής 
του Επιστημονικού Υπευθύνου καλύπτονται από τον 
προϋπολογισμό του Προγράμματος.

vi. Για την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη άσκη-
ση των καθηκόντων του, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 
του Προγράμματος συνεπικουρείται κατά την άσκηση 
του έργου του από το Νομικό Τμήμα, το οποίο στελε-
χώνεται από δικηγόρο/ους με σύμβαση έργου δωδεκά-
μηνης διάρκειας η οποία δύναται να παρατείνεται όσο 
λειτουργεί το πρόγραμμα. Έργο του Νομικού Τμήματος 
είναι η νομική υποστήριξη του Προγράμματος σε όλες 
τις πόλεις που αυτό λειτουργεί. Πιο συγκεκριμένα, στις 
αρμοδιότητες του Νομικού Τμήματος περιλαμβάνονται 
ιδίως: α. Η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για 
τη σύναψη των συμβάσεων, από τη σύνταξη της προκή-
ρυξης μέχρι και την περαίωση του φυσικού αντικειμέ-
νου, ιδίως προετοιμασία, σύνταξη και παρακολούθηση 
όλων των διαδικασιών προμηθειών, διαγωνισμών και 
προσκλήσεων, υπογραφή των συμβάσεων, β) ο έλεγχος 
νομιμότητας και η παρακολούθηση των διαδικασιών 
προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών και λοιπών 
διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών, γ) η απάντηση αιτη-
μάτων αναδόχων, δ) η οικονομική παρακολούθηση των 
έργων και ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης του προϋπο-
λογισμού τους, ε) η σύνταξη εισηγήσεων και γνωμοδο-
τικών σημειωμάτων απευθυνόμενων προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και στ) κάθε άλλο ζήτημα που από τη 
φύση του ανάγεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος. Οι 
εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με 
αποφάσεις της Επιτροπής του ΕΛΚΕ.

3. Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ κάθε πόλης: Ο 
Συντονιστής της εκάστοτε πόλης που λειτουργεί το 
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. έχει τη συνολική ευθύνη τήρησης της οικεί-
ας νομοθεσίας, της υλοποίησης του Προγράμματος, 
καθώς και της παρακολούθησης και διασφάλισης της 
ποιότητας και αποτελεσματικότητας του Προγράμματος 
στην πόλη ευθύνης του. Για την πόλη της Πάτρας και της 
Θεσσαλονίκης το έργο του Συντονιστή ανατίθεται χωρίς 
αμοιβή σε μέλη ΕΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως πρόσθετο έργο. 
Οι αρμοδιότητες του Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
κάθε πόλης είναι ιδίως οι ακόλουθες:

α. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμ-
ματος στην πόλη ευθύνης του. 
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β. Εισηγείται στον Ε.Υ. του Προγράμματος για κάθε 
θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του.

γ. Συντάσσει εκθέσεις πεπραγμένων για την εν γένει 
λειτουργία του Προγράμματος στην πόλη ευθύνης του.

δ. Συμμετέχει σε Επιτροπές με αντικείμενο τη βελτίωση 
του τρόπου λειτουργίας του Προγράμματος.

ε. Θέτει στόχους στους διδάσκοντες και μεριμνά ώστε 
να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την 
επίτευξή τους.

στ. Ενημερώνει τους διδάσκοντες και επόπτες Π.Α.Δ. 
σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους και 
ελέγχει την ορθή εκτέλεση του έργου που τους έχει ανα-
τεθεί (βλ. λ.χ. ώρα προσέλευσης – αποχώρησης, ορθή τή-
ρηση παρουσιολογίου, συγγραφή σημειώσεων, έγκαιρη 
κατάθεση βαθμολογιών προόδων, τελικών εξετάσεων, 
Π.Α.Δ. και πτυχιακών εργασιών).

σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, 
όπως αυτά καθορίζονται από τις οικείες νομοθετικές και 
κανονιστικές ρυθμίσεις.

ζ. Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες, 
προκειμένου να ανταποκρίνονται κατά το δυνατόν κα-
λύτερα στα καθήκοντά τους.

η. Απευθύνει στους διδάσκοντες συστάσεις, όταν 
τούτο κρίνεται απαραίτητο. Στην περίπτωση που δια-
πιστωθεί ότι οι διδάσκοντες, παρά τις προηγούμενες 
συστάσεις του εκάστοτε Συντονιστή, εξακολουθούν 
να μην ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και τα κα-
θήκοντά τους, ο τελευταίος ενημερώνει σχετικώς τον 
Ε.Υ. του Προγράμματος, προκειμένου να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων (π.χ. καταγγελία της 
οικείας σύμβασης).

θ. Εκπροσωπεί το Πρόγραμμα της πόλης ευθύνης του 
σε όλες του τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία και τους 
φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας.

ι. Έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού παιδα-
γωγικού κλίματος εντός του Προγράμματος και για την 
ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας.

ια. Συνεργάζεται με τον Ε.Υ. του Προγράμματος για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν στο 
πλαίσιο εκτέλεσης και υλοποίησης του Προγράμματος.

ιβ. Εισηγείται στον Ε.Υ. του Προγράμματος την πραγ-
ματοποίηση εκδηλώσεων (λ.χ. επιστημονικές ημερίδες 
κ.λπ).

ιγ. Εισηγείται στον Ε.Υ. του Προγράμματος τις αναθέ-
σεις διδασκαλίας μαθημάτων και εποπτείας Π.Α.Δ. σε 
συνεργάτες που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του 
Προγράμματος.

ιδ. Εφαρμόζει τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής 
και της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, τις εγκυ-
κλίους και τις υπηρεσιακές εντολές του Επιστημονικού 
Υπεύθυνου του Προγράμματος.

ιε. Ενημερώνει τους συνεργάτες δημοσίους υπαλλή-
λους σχετικά με την υποχρέωσή τους για την προσκό-
μιση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή, προ-
κειμένου να είναι εφικτή η καταβολή των αμοιβών τους.

ιστ. Μεριμνά για τη συντήρηση και την ορθή λειτουρ-
γία των εγκαταστάσεων, των εργαστηρίων καθώς και την 
προμήθεια των απαραίτητων εποπτικών μέσων διδα-

σκαλίας και αναλωσίμων, αποστέλλοντας στον Επιστη-
μονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος σχετικά αιτήματα.

ιζ. Εισηγείται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προ-
γράμματος τη διαγραφή σπουδαστών από το Πρόγραμ-
μα λόγω ανεπαρκούς φοίτησης.

ιη. Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και αποστολής 
των στοιχείων για την καταβολή των αμοιβών (άδειες 
άσκησης ιδιωτικού έργου κ.λπ.) του απασχολούμενου 
προσωπικού του Προγράμματος που υλοποιείται στην 
πόλη ευθύνης του.

ιθ. Επιβλέπει τις εργασίες καθαριότητας των χώρων 
υλοποίησης του Προγράμματος και μεριμνά για την τή-
ρηση των κανόνων ασφαλείας.

κ. Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της δανειστικής 
βιβλιοθήκης του Προγράμματος που υλοποιείται στην 
πόλη ευθύνης του.

κα. Φέρει την ευθύνη για την ορθή τήρηση των αρ-
χείων και για την ορθή καταχώρηση των βαθμολογιών.

κβ. Εποπτεύει την κατάλληλη διαμόρφωση και τον εξο-
πλισμό των εργαστηρίων, ώστε να μπορεί να υποστη-
ριχθεί η εργαστηριακή άσκηση των σπουδαστών και η 
διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων. Για την επίλυση 
τυχόν προβλημάτων επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο του 
Τμήματος Δικτύου του Προγράμματος.

κγ. Μεριμνά για την περιοδική συντήρηση και την επι-
σκευή του εξοπλισμού των εργαστηρίων, με σκοπό την 
αποφυγή βλαβών και ατυχημάτων.

κδ. Μεριμνά για την φύλαξη του εξοπλισμού, η προ-
μήθεια του οποίου έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
του Προγράμματος.

κε. Εποπτεύει την εκτέλεση των καθηκόντων των 
εξωτερικών συνεργατών του Προγράμματος στην 
πόλη ευθύνης του και τη διεκπεραίωση των εργασιών 
της Γραμματείας, όπως ιδίως εγγραφές – επανεγγραφές 
των σπουδαστών, αρχειοθέτηση εγγράφων, διεκπεραί-
ωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, επικαιροποίηση 
του βιβλίου καταχώρησης της υλικοτεχνικής υποδομής, 
συγκρότηση ομάδων σπουδαστών για τη διεξαγωγή των 
εσωτερικών και εξωτερικών Π.Α.Δ.

κστ. Βεβαιώνει την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση 
του έργου και των εργασιών του απασχολούμενου στη 
Γραμματεία προσωπικού, των διδασκόντων μαθημάτων, 
των εποπτών Π.Α.Δ., των απασχολούμενων στην καθα-
ριότητα και γενικά των ατόμων που απασχολούνται για 
την υλοποίηση του Προγράμματος στην πόλη της ευ-
θύνης του.

κζ. Φέρει την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων 
των χορηγούμενων τίτλων σπουδών.

Άρθρο 11
Διδάσκοντες θεωρητικών-εργαστηριακών μαθη-
μάτων - Επόπτες Π.Α.Δ.

1. Η ανάθεση της διδασκαλίας των θεωρητικών και 
εργαστηριακών μαθημάτων και της εποπτείας των Π.Α.Δ. 
γίνεται με ανάθεση πρόσθετου διδακτικού έργου στο μό-
νιμο διδακτικό προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε με πρόσθετη 
αμοιβή, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχεί-
ρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μετά από εισήγηση του 
Επιστημονικού Υπευθύνου του ΕΠΠΑΙΚ.
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2. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι ανάγκες 
του Προγράμματος από το μόνιμο διδακτικό προσωπικό 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συνάπτονται συμβάσεις για το διδακτι-
κό έργο με εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι δεν είναι 
μέλη του προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με την ακόλουθη 
διαδικασία:

i. Τα προσόντα που απαιτούνται για την ανάθεση δι-
δακτικού έργου στα θεωρητικά ή εργαστηριακά μαθή-
ματα ή για την πλήρωση της θέσεως Επόπτη των Π.Α.Δ., 
καθώς και η διαδικασία υποβολής πρότασης ανάληψης 
διδακτικού έργου προβλέπονται στην εκδιδόμενη από 
την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά 
από γνώμη της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήμα-
τος της ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο 
νομοθετικό και κανονιστικό καθεστώς.

ii. Σε κάθε πρόταση ανάληψης διδακτικού έργου μπο-
ρεί να εκδηλώνεται ενδιαφέρον για έως δύο (2) μαθή-
ματα ανά εξάμηνο, σε μία και μόνο πόλη από αυτές που 
λειτουργεί το πρόγραμμα.

iii. Η αμοιβή των συνεργατών καθορίζεται με απόφα-
ση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σύμφωνα με το κείμενο νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο.

iv. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των διδακτικών 
αναγκών, είναι δυνατή η τροποποίηση των ωρών δι-
δασκαλίας ή η λύση της σύμβασης, κατόπιν σχετικής 
απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που γνωστοποιείται έγκαιρα στον 
εξωτερικό συνεργάτη.

v. Οι εξωτερικοί συνεργάτες, ακόμα και μετά τη λήξη 
της σύμβασής τους, έχουν την υποχρέωση χωρίς πρό-
σθετη αμοιβή να εποπτεύουν τις πτυχιακές εργασίες 
των σπουδαστών και να διενεργούν τις εξετάσεις των 
μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή/και να 
οριστούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές, αλλά και 
στις επαναληπτικές εξετάσεις κάθε εξαμήνου.

vi. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης ανάληψης 
διδακτικού έργου τα φυσικά πρόσωπα που ενώ συμ-
μετείχαν σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
απέσυραν το ενδιαφέρον τους πριν την ανάθεση σε 
αυτούς του έργου, αν ήταν οι μοναδικοί υποψήφιοι, ή 
παραιτήθηκαν πριν την ολοκλήρωση του ανατεθέντος 
σε αυτούς έργου. Ο παραπάνω αποκλεισμός ισχύει για 
όλες τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οποιο-
δήποτε έργο και αν αφορούν, είτε της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είτε του 
Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και για τα επόμενα τρία (3) έτη, 
αρχής γενομένης από το έτος κατά το οποίο ο ενδιαφε-
ρόμενος παραιτήθηκε. Κατ’ εξαίρεση, κατόπιν υποβολής 
αίτησης του φυσικού προσώπου που παραιτήθηκε, δύ-
ναται με αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου του 
ΕΠΠΑΙΚ, να κρίνεται δικαιολογημένη η παραίτησή του 
ενδιαφερόμενου από το ανατεθέν σε αυτό έργο, όταν 
η παραίτηση αυτή οφειλόταν σε λόγους ανωτέρας βίας 
που ανέκυψαν μετά την υποβολή της σχετικής πρότασης.

vii. Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων γίνε-
ται αρχικώς από τριμελείς επιτροπές που απαρτίζονται 
από Μέλη του Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και συγκροτούνται με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος. Οι εν λόγω επιτροπές καταρτίζουν 
τους πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων οι οποίοι 
έχουν διετή (2) ισχύ. Με βάση τους προαναφερθέντες 
πίνακες αξιολόγησης, η Συνέλευση του Παιδαγωγικού 
Τμήματος διατυπώνει σχετικώς τη γνώμη της, την οποία 
και διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης που λειτουρ-
γεί στο πλαίσιο του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε. Η τελευταία με 
τη σειρά της εισηγείται σχετικώς στην Επιτροπή Ερευνών, 
η οποία αναρτά τα αποτελέσματα.

viii. Οι υποψήφιοι μετά την ανάρτηση των αποτελε-
σμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης που λειτουργεί στο 
πλαίσιο του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε, δύνανται να υποβάλ-
λουν ένσταση στον Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η διαδικασία 
υποβολής των ενστάσεων διαμορφώνεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

3. Η αξιολόγηση των υποβληθεισών ενστάσεων γίνεται 
από τριμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από Μέλη του 
Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος και συγκροτούνται 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι εν λόγω 
επιτροπές συντάσσουν Πρακτικά Εξέτασης Ενστάσεων. 
Με βάση τα προαναφερθέντα Πρακτικά Εξέτασης Ενστά-
σεων, η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος διατυ-
πώνει σχετικώς τη γνώμη της, την οποία και διαβιβάζει 
στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που λειτουργεί στο 
πλαίσιο του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε. Η τελευταία με τη σει-
ρά της εισηγείται σχετικώς στην Επιτροπή Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η οποία μετά από 
εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου του ΕΠΠΑΙΚ 
εντέλει τη σύναψη των συμβάσεων με τους διδάσκο-
ντες και επόπτες Π.Α.Δ. σύμφωνα με τον τελικό πίνακα. 
Ο τελικός πίνακας θα έχει ισχύ δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

4. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και των επιμέρους στα-
δίων της Πρόσκλησης πραγματοποιείται με δική τους 
μέριμνα και ευθύνη.

5. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δε-
σμεύει τον Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να συνάψει συμβάσεις 
με τους ενδιαφερόμενους. Επαφίεται στη διακριτική του 
ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, αποκλειομένης 
οποιασδήποτε αξίωσης των ενδιαφερόμενων.

6. Οι διδάσκοντες και οι επόπτες των Π.Α.Δ. υποχρεού-
νται με την υπογραφή της οικείας σύμβασης μίσθωσης 
εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού δικαίου να εφαρμόσουν 
στο ακέραιο τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον παρόντα Kανονισμό και από τους 
όρους της οικείας σύμβασης. Συνεπώς, οι διδάσκοντες 
και οι επόπτες των Π.Α.Δ. οφείλουν να συνεργάζονται και 
να ακολουθούν τις οδηγίες του Συντονιστή Μαθήματος 
για: α) την εφαρμογή του περιγράμματος του μαθήματός 
τους, όπως αυτό αναλυτικώς περιγράφεται στον οικείο 
Οδηγό Σπουδών (Παράρτημα 6), β) την αξιοποίηση 
της ενδεικτικώς συνιστώμενης βιβλιογραφίας και τον 
εμπλουτισμό αυτής με συμβατή της φυσιογνωμίας και 
δομής του προγράμματος εκπαιδευτικού υλικού, γ) την 
προετοιμασία βοηθητικού διδακτικού υλικού, δ) την 
ενιαία αξιολόγηση των σπουδαστών σε όλες τις πόλεις 
του προγράμματος, ε) την χρήση των πιστοποιημένων 
πλατφορμών διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων (π.χ. 
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e-class) για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους έρ-
γου, στ) την υποχρεωτική τήρηση δελτίου παρουσίας/
παρουσιολόγιο των σπουδαστών και την ενημέρωση 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα των σπουδαστών για τις 
απουσίες τους, ζ) την συμμετοχή, κατά τη διάρκεια των 
διαλέξεων ή την διεξαγωγή των ΠΑΔ, μόνο των εκπαι-
δευομένων και προσωπικού του προγράμματος.

Άρθρο 12
Πρόσθετο έργο μελών προσωπικού της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

1. Στο Πρόγραμμα απασχολούνται μέλη του μόνιμου 
προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με πρόσθετη αμοιβή για 
πρόσθετο έργο με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μετά από εισήγηση 
του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος για 
την κάλυψη των θέσεων που καθορίζονται στο παρόν. 
Υπεύθυνος για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου 
του έργου που ανατίθεται στα μέλη του προσωπικού της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΠΠΑΙΚ.

2. Το πρόσθετο έργο που απαιτείται για τη λειτουργία 
του Προγράμματος είναι το ακόλουθο:

i. Υπεύθυνος/η Διοικητικής και Οικονομικής Υποστή-
ριξης: Αρμοδιότητά του η υποστήριξη της εύρυθμης δι-
οικητικής και οικονομικής λειτουργίας των διοικητικών 
και οικονομικών θεμάτων του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ σε 
όλες τις πόλεις που λειτουργεί, μέσω παροχής οδηγιών 
στους συνεργάτες του Προγράμματος με σκοπό την ενι-
αία αντιμετώπιση όλων των διοικητικών και οικονομικών 
θεμάτων που ανακύπτουν. Συντονίζει και εποπτεύει τους 
μόνιμους υπαλλήλους της Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης ΕΠΠΑΙΚ και αναθέτει έργο σε αυτούς. Προ-
βλέπεται 1 θέση.

ii Γραμματέας ΕΠΠΑΙΚ: Αρμοδιότητά του η υποστήριξη 
της εύρυθμης λειτουργίας των Γραμματειών σε όλες τις 
πόλεις που λειτουργεί το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ και παρέ-
χεται από τους συνεργάτες του Προγράμματος, μέσω 
παροχής οδηγιών με σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση 
όλων των θεμάτων που ανακύπτουν στη γραμματεια-
κή υποστήριξη του Προγράμματος. Έκδοση βεβαίωση 
σπουδών για σπουδαστές του Προγράμματος Παι-
δαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ). Έκδοση βεβαίωσης 
προσωρινής αναλυτικής βαθμολογίας των σπουδαστών 
του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ). 
Ακριβές αντίγραφο του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής 
και Διδακτικής Επάρκειας του Προγράμματος Παιδα-
γωγικής Κατάρτισης. Πραγματοποιεί και βεβαιώνει τον 
έλεγχο γνησιότητας των τίτλων σπουδών του Προγράμ-
ματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και των τίτλων 
σπουδών της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ. Προβλέπεται 1 θέση

iii Γραμματειακή υποστήριξη ΕΠΠΑΙΚ: Αρμοδιότη-
τά του η γραμματειακή υποστήριξη υπάγονται όλα τα 
θέματα που έχουν να κάνουν με την τήρηση του φοι-
τητολογίου, την τήρηση αρχείων εγγεγραμμένων και 
αποφοιτησάντων σπουδαστών (μητρώα) σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, την μέριμνα για την διαδικασία απο-
φοίτησης των σπουδαστών (αναπαραγωγή βεβαιώσεων 
βαθμολογίας και πιστοποιητικών), την πρωτοκόλληση 
εγγράφων (αιτήσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών απο-

φοίτησης, αιτήσεων υποψηφιοτήτων στις προσκλήσεις 
κ.λπ.) και την καταχώριση βαθμολογιών. Μέχρι την έναρ-
ξη του προγράμματος το προσωπικό παρέχει τη διοι-
κητική υποστήριξη στην έκδοση των αποτελεσμάτων 
εισαγωγής με έργο τον έλεγχο των δικαιολογητικών και 
τη σύνταξη καταστάσεων για τους αρχικά κληρωθέντες, 
τους επιλαχόντες και τους επιλεγέντες καθώς και τη διοι-
κητική υποστήριξη στις Επιτροπές Αξιολόγησης προτά-
σεων στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
γραμματειακή υποστήριξη ιδίως με το διαχωρισμό των 
αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανά κωδικό θέσης, 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη σύνταξη πινάκων 
με τα προσόντα εκάστου υποψηφίου. Ο επιμερισμός των 
εργασιών πραγματοποιείται από τον Γραμματέα του ΕΠ-
ΠΑΙΚ υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του. Προβλέπονται 
μέχρι 3 θέσεις.

iv Διοικητική Υποστήριξη ΕΠΠΑΙΚ: Αρμοδιότητά του 
η διοικητική υποστήριξη για όλα τα θέματα που έχουν 
να κάνουν με την έκδοση αποτελεσμάτων φοιτούντων, 
εγγραφές, διαγραφές, μετεγγραφές των σπουδαστών, τη 
σύνταξη των συμβάσεων του ΕΠΠΑΙΚ, τη μέριμνα για την 
υπογραφή τους και την αποστολή τους στις Γραμματείες 
των πόλεων που λειτουργεί το Πρόγραμμα καθώς και τη 
δημιουργία αρχείου συμβάσεων εξωτερικών συνεργα-
τών, διδασκόντων και μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων. 
Επίσης στις αρμοδιότητες της διοικητικής υποστήριξης 
υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη 
συγκέντρωση των δικαιολογητικών για την πληρωμή 
των συνεργατών (διοικητικοί, εκπαιδευτικοί, εξωτερικοί), 
την σύνταξη σχεδίων αναφοράς εργασιών των εξωτερι-
κών συνεργατών και των Επιστημονικών Υπευθύνων, την 
συγκέντρωση των αδειών και τη τήρηση του πρωτοκόλ-
λου. Μέχρι την έναρξη του προγράμματος το προσω-
πικό παρέχει τη διοικητική υποστήριξη στις Επιτροπές 
Αξιολόγησης προτάσεων στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για γραμματειακή υποστήριξη ιδίως με 
το διαχωρισμό των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ανά κωδικό θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και 
τη σύνταξη pινάκων με τα προσόντα εκάστου υποψηφί-
ου. Ο επιμερισμός των εργασιών πραγματοποιείται από 
τον Υπεύθυνος/η Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήρι-
ξης υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του. Προβλέπονται 
μέχρι 4 θέσεις.

v Οικονομική υποστήριξη ΕΠΠΑΙΚ: Αρμοδιότητά του 
η οικονομική υποστήριξη για τα θέματα που έχουν να 
κάνουν με την μετατροπή των αποφάσεων που αφο-
ρούν κυρίως οικονομικά στοιχεία της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
και Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε έργο, την διεκπεραίωση των σχετικών 
πρακτικών, την σύνταξη εντολών πληρωμής και την συ-
νοπτική κατάσταση αμειβομένων του Επιστημονικού 
Υπευθύνου του Προγράμματος, των εξωτερικών συνερ-
γατών, των διδασκόντων και των μελών του προσωπικού 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., τον έλεγχο των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται για την πληρωμή αυτών (αναφορά εργα-
σιών, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργου, υπεύθυνες 
δηλώσεις κ.λπ.), την προώθηση αυτών στον ΕΛΚΕ της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., την εισαγωγή των πληροφοριακών στοιχεί-
ων (ονοματεπώνυμο. δ/νση, ΑΦΜ κ.λπ.) και των συμβά-
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σεων στο διαχειριστικό πρόγραμμα του ΕΛΚΕ (RESCOM), 
την συγκέντρωση αιτημάτων από τις πόλεις που λειτουρ-
γεί το Πρόγραμμα για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών 
ή υλικοτεχνικής υποδομής και την ολοκλήρωση αυτών 
σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία (απευθείας ανάθεση, 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κ.λ.π. ).Μέχρι 
την έναρξη του προγράμματος το προσωπικό παρέχει 
τη διοικητική υποστήριξη στην έκδοση των αποτελεσμά-
των εισαγωγής με έργο τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
και τη σύνταξη καταστάσεων για τους αρχικά κληρωθέ-
ντες, τους επιλαχόντες και τους επιλεγέντες καθώς και τη 
διοικητική υποστήριξη στις Επιτροπές Αξιολόγησης προ-
τάσεων στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για γραμματειακή υποστήριξη ιδίως με το διαχωρισμό 
των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανά κωδικό 
θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη σύνταξη 
πινάκων με τα προσόντα εκάστου υποψηφίου. Προβλέ-
πονται μέχρι 4 θέσεις.

vi Υπεύθυνος Δικτύου – Ιστοσελίδων ΕΠΠΑΙΚ: Αρ-
μοδιότητά του να επεξεργάζεται τα διάφορα στοιχεία, 
(eclass φοιτητών και διδασκόντων, δημιουργία emails 
φοιτητών), ελέγχει τις παρεχόμενες από τον Η/Υ πλη-
ροφορίες και τις κατανέμει μεταξύ των πόλεων που 
υλοποιείται το πρόγραμμα. Μεριμνά για τη συντήρηση 
και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας ΕΠΠΑΙΚ, συντάσσει 
Προδιαγραφές Η/Υ και φροντίζει για τη συντήρηση του 
Δικτύου (Ενσύρματου και Ασύρματου) για την απρόσκο-
πτη λειτουργία του στην διάρκεια των προγραμμάτων, 
και παρακολουθεί το VPN (Εικονικό δίκτυο της ΑΣΠΑΙΤΕ). 
Μέχρι την έναρξη του προγράμματος παρέχει τη διοι-
κητική υποστήριξη στην έκδοση των αποτελεσμάτων 
εισαγωγής με έργο τον έλεγχο των δικαιολογητικών και 
τη σύνταξη καταστάσεων για τους αρχικά κληρωθέντες, 
τους επιλαχόντες και τους επιλεγέντες καθώς και τη δι-
οικητική υποστήριξη στις Επιτροπές Αξιολόγησης προ-
τάσεων στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για γραμματειακή υποστήριξη ιδίως με το διαχωρισμό 
των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανά κωδικό 
θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη σύνταξη 
πινάκων με τα προσόντα εκάστου υποψηφίου. Προβλέ-
πεται 1 θέση.

vii Υπεύθυνος υποστήριξης Βιβλιοθήκης ΕΠΠΑΙΚ: Αρ-
μοδιότητά του να χειρίζεται και διεκπεραιώνει όλα τα 
θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της βιβλι-
οθήκης για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών/τριών 
ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ, ελέγχει τις αιτήσεις των σπουδαστών/
τριών ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ και συντάσσει ανά εξάμηνο έκθε-
ση στατιστικών στοιχείων χρήσης της βιβλιοθήκης από 
τους/τις σπουδαστές/τριες του ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ, μεριμνά 
για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης με βιβλία, περιοδι-
κά και κάθε φύσης υλικό που έχει σχέση με τα προγράμ-
ματα. Παρέχει οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες σε 
σπουδαστές και διδάσκοντες για θέματα τεκμηρίωσης 
και βιβλιογραφίας. Μέχρι την έναρξη του προγράμμα-
τος παρέχει τη διοικητική υποστήριξη στην έκδοση των 
αποτελεσμάτων εισαγωγής με έργο τον έλεγχο των δι-
καιολογητικών και τη σύνταξη καταστάσεων για τους 
αρχικά κληρωθέντες, τους επιλαχόντες και τους επιλεγέ-
ντες καθώς και τη διοικητική υποστήριξη στις Επιτροπές 

Αξιολόγησης προτάσεων στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για γραμματειακή υποστήριξη ιδίως με 
το διαχωρισμό των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ανά κωδικό θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και 
τη σύνταξη πινάκων με τα προσόντα εκάστου υποψη-
φίου. Προβλέπεται 1 θέση.

viii Τεχνική Υποστήριξη Βιβλιοθήκης και αιθουσών δι-
δασκαλίας: Αρμοδιότητά του ο έλεγχος, η υποστήριξη 
και η διαχείριση όλων των συστημάτων (BMS- Σύστημα 
Αυτόματου Ελέγχου Κτηρίου, Συστήματα Ασφαλείας 
Κτηρίου κλπ.) των κτηριακών εγκαταστάσεων της Βι-
βλιοθήκης, ο έλεγχος λειτουργικότητας των αιθουσών 
διδασκαλίας, των air-conditions, της ηλεκτρολογικής και 
μηχανολογικής εγκατάστασης, η αποκατάσταση ελλεί-
ψεων σε φωτισμό και η θέρμανση/ψύξη των αιθουσών. 
Οι ανωτέρω εργασίες πραγματοποιούνται πριν την έναρ-
ξη και μετά το πέρας των μαθημάτων τις ημέρες που 
πραγματοποιούνται μαθήματα, εκδηλώσεις ή ημερίδες. 
Προβλέπονται μέχρι 3 θέσεις.

ix Ασφάλεια εγκαταστάσεων ΕΠΠΑΙΚ Αθήνας: Αρμο-
διότητά του το άνοιγμα και κλείσιμο των αιθουσών, ο 
καθημερινός έλεγχος μετά το πέρας των μαθημάτων για 
τυχόν ελλείψεις-κλοπές, η παροχή υπηρεσιών εξασφά-
λισης λειτουργικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων 
που χρησιμοποιούνται από το Πρόγραμμα και η μετα-
φορά φακέλων. Προβλέπονται μέχρι 2 θέσεις.

x Eξειδικευμένη Υποστήριξη Διδακτικού Έργου: Το 
έργο αυτό θα παρέχεται από Καθηγητές Εφαρμογών, 
Μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Αρμοδιότητά του ο έλεγχος ηλε-
κτρονικής-ηλεκτρολογικής λειτουργικότητας των εργα-
στηρίων, έλεγχος λειτουργίας τεχνολογικού εξοπλισμού 
και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Εποπτεία- Συντή-
ρηση υπολογιστικών μονάδων. Εποπτεία –Συντήρηση 
εποπτικών μέσων. Συγγραφή τεκμηρίωσης για την ορθή 
χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων. Καταγραφή 
απαιτήσεων για ανανέωση εξοπλισμού. Συμμετοχή σε 
δράσεις που αφορούν τα προγράμματα που χρησιμοποι-
ούν τις αίθουσες. Ο έλεγχος και αποκατάσταση πραγμα-
τοποιείται πριν την έναρξη και μετά το πέρας των προ-
γραμματισμένων ημερών πραγματοποίησης Πρακτικών 
Ασκήσεων Διδασκαλίας και εργαστηριακού μαθήματος 
των ΤΠΕ. Προβλέπονται μέχρι 3 θέσεις.

3. Το πρόσθετο έργο -πλέον του αναφερομένου έρ-
γου που τους ανατίθεται και αναφέρεται ανωτέρω- πε-
ριλαμβάνει υποχρεωτικά αρμοδιότητες σε όλες τις επι-
μέρους διαδικασίες και στάδια τα οποία αφορούν την 
έκδοση αποτελεσμάτων φοίτησης (έναρξη και λήξη 
προγράμματος) και την εν γένει διοικητική υποστήρι-
ξη των επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων σε όλα 
τα στάδια των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος στο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ πλην όσων αφορούν την 
ανάθεση διδακτικού έργου και την ανάθεση του έργου 
των συντονιστών. Επίσης τη σύνταξη, πρωτοκόλληση, 
προώθηση για υπογραφή έκδοσης πιστοποιητικών που 
απονέμονται από το Πρόγραμμα και βεβαιώσεων που 
χορηγούνται στους σπουδαστές, υποχρεούμενοι να πα-
ρέχουν το έργο αυτό με αυτοπρόσωπη παρουσία στη 
Σχολή όσες ημέρες και ώρες απαιτεί το προς υλοποίηση 
έργο με επιμερισμό των εργασιών από τον Υπεύθυνο/η 
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Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και υπό την 
εποπτεία και τον έλεγχο του/της.

4. Η καταβολή της πρόσθετης αμοιβής θα πραγματο-
ποιείται τμηματικά μετά την υποβολή των απαραίτητων 
εγγράφων σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον 
ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ επιπρόσθετα με κατάθεση μηνιαίων 
δελτίων ωρών απασχόλησης για το πρόσθετο έργο. Οι 
αναφορές εργασιών κατατίθενται για έγκριση και υπο-
γραφή στους από τον επιστημονικό υπεύθυνο ΕΠΠΑΙΚ. 
Οι ώρες απασχόλησης συναρτώνται και αντιστοιχούν 
με το συνολικό ποσό της αμοιβής ανά θέση και ισομε-
ρίζονται χρονικά σε όλη τη χρονική διάρκεια του έργου. 
Υπολογίζονται δε σύμφωνα με σχέδιο χρονοχρέωσης 
που καταρτίζει ο ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ως εξής: Ωρομίσθι-
ο=(μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές) Χ 12 (μήνες) / 1720. 
Ώρες απασχόλησης = ποσό αμοιβής/ωρομίσθιο. Το έργο 
θα παρέχεται εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου εργασί-
ας τους για χρονικό διάστημα από την 1-8 του ενός έτους 
και μέχρι 31-7 του επόμενου έτους.

Άρθρο 13
Πρόσθετο Επιστημονικό, Διοικητικό, Τεχνικό και 
λοιπό προσωπικό – Ειδικό επιστημονικό
προσωπικό

1. Την αρμοδιότητα έκδοσης των προσκλήσεων εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικό, διοικητικό, τε-
χνικό και λοιπό προσωπικό, όπως και τους Συντονιστές, 
το οποίο προσωπικό δεν είναι μέλος του μόνιμου προσω-
πικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πλην του διδακτικού προσωπικού 
που ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος, έχει η Επιτρο-
πή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του 
Προγράμματος.

2. Ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η έκδοση αποτελεσμά-
των επί των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατόπιν πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωπικό 
αυτό καθώς και επί των σχετικών ενστάσεων, ανήκουν 
σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό καθεστώς στην απο-
φασιστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Αξιολόγησης και 
της Επιτροπής Ενστάσεων, που λειτουργούν στο πλαίσιο 
του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

3. Για την πλήρωση της θέσης για το επιστημονικό, 
διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό όπως και για τον 
Συντονιστή του Προγράμματος στις πόλεις Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
εκδίδεται μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευ-
θύνου του Προγράμματος από την Επιτροπή Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σχετικών 
συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

4. Οι όροι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την σύναψη των σχετικών συμβάσεων ιδιωτικού δι-
καίου, ιδίως τα απαιτούμενα προσόντα για τις παραπάνω 
θέσεις προσωπικού και οι αρμοδιότητες και τα επιμέρους 
καθήκοντα έκαστης θέσης καθορίζονται στην εκδιδό-
μενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία 
εισηγείται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμμα-
τος η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων, η αμοιβή κα-
θώς και τα απαιτούμενα προσόντα προβλέπονται στην 
ίδια ως άνω πρόσκληση, εντός του πλαισίου που ορίζει 
το οικείο νομοθετικό καθεστώς. Κάθε υποψήφιος έχει 
δικαίωμα υποβολής ένστασης. Η προθεσμία υποβολής 
της ένστασης, καθώς και η διαδικασία εξέτασής της περι-
γράφονται λεπτομερώς στην κατ’ έτος εκδιδόμενη πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα πάντοτε 
με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

5. Η ενημέρωση των υποψηφίων, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας που ακολουθεί την έκδοση της πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πραγματοποιείται 
με δική τους μέριμνα και ευθύνη μέσω της ιστοσελίδας 
του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

6. Για την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος απα-
σχολείται το εξής πρόσθετο Επιστημονικό, Ειδικό επι-
στημονικό προσωπικό, Διοικητικό, Τεχνικό και λοιπό 
προσωπικό ως εξής:

i) Κεντρική διοικητική και οργανωτική υποστήριξη του 
ΕΠΠΑΙΚ στην Αθήνα

ii) Εξωτερικός συνεργάτης Εκπαιδευτικής Έρευνας και 
Στατιστικής Ανάλυσης Ομάδας Αξιολόγησης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 
και Υπεύθυνος Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρακτικών 
Ασκήσεων Διδασκαλίας του ΕΠΠΑΙΚ στην Αθήνα

iii) Γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη των 
Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας του ΕΠΠΑΙΚ στην 
Αθήνα

iv) Γραμματειακή υποστήριξη Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. σε κάθε πόλη 
που λειτουργεί το ΕΠΠΑΙΚ.

v) Τεχνικός δικτύων και συστημάτων
vi) Προγραμματισμός και ανάπτυξη δικτυακών εφαρ-

μογών
vii) Τεχνική υποστήριξη
viii) Διαχείριση υποστήριξη και ανάπτυξη ψηφιακών 

υποδομών και εφαρμογών
ix) Τεχνικός Ηλεκτρολόγων
x) Οικονομική Διαχείριση
xi) Οικονομική Υποστήριξη
xii) Γραμματειακή υποστήριξη του Παιδαγωγικού Τμή-

ματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ΕΠΠΑΙΚ
xiii) Υποστήριξη Βιβλιοθήκης
xiv) Νομική υποστήριξη του Προγράμματος.
7. Η εκδιδόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος δεν δεσμεύει τον Ε.Λ.Κ.Ε. να συνάψει συνεργασία 
με τους ενδιαφερόμενους και επαφίεται στη διακριτική 
του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, αποκλειόμενης 
οποιασδήποτε αξίωσης εκ μέρους των ενδιαφερόμενων.

8. Οι συμβάσεις έργου ή εργασίας για τις παραπάνω 
θέσεις συνάπτονται και παρατείνονται μετά από εισήγη-
ση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος, 
με αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., χωρίς περιορισμό, κατ΄έτος για 
όλη τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του Προγράμματος.

Άρθρο 14
Χορηγούμενος Τίτλος

1. Στους σπουδαστές/ριες του ΕΠΠΑΙΚ μετά από επι-
τυχή παρακολούθηση χορηγείται «Πιστοποιητικό Παι-
δαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» (Παράρτημα 5).
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2. Ο χαρακτηρισμός βαθμού του Πιστοποιητικού Παι-
δαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των αποφοίτων 
ΕΠΠΑΙΚ καθορίζεται ως εξής: α) από 5,0 έως και 6,4 «Κα-
λώς», β) από 6,5 έως και 8,4 «Λίαν Καλώς» και γ) από 8,5 
έως και 10 «Άριστα»

Άρθρο 15
Τηρούμενα Βιβλία –Έκδοση βεβαιώσεων Προ-
γράμματος

1. Η γραμματεία του ΕΠΠΑΙΚ τηρεί, σε έντυπη ή/και 
ηλεκτρονική μορφή, τα εξής βιβλία και μητρώα: α) Μη-
τρώο εγγεγραμμένων σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ β) Μητρώο 
Αποφοιτησάντων γ) Φάκελο ανά σπουδαστή όπου δια-
τηρούνται τα δικαιολογητικά εγγραφής στο πρόγραμμα, 
την αναλυτική βαθμολογία που έλαβε έκαστος και ένα 
πρωτότυπο του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδα-
κτικής Επάρκειας που έλαβε, δ) Φάκελος με καταστάσεις 
διδασκόντων στις οποίες τηρούνται οι παρουσίες των 
σπουδαστών/τριών στα μαθήματα, τα ονόματα όσων 
δικαιούνται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις και η βαθ-
μολογία στο μάθημα που δίδασκαν για έκαστο σπουδα-

στή/τρια και ε) φάκελος στοιχείων και διδακτικού υλικού 
Π.Α.Δ. που πραγματοποίησαν οι σπουδαστές.

2. Η χορήγηση των παραπάνω εγγράφων είναι δυνατή 
αυστηρά υπό τις προϋποθέσεις που τάσσει η κείμενη 
νομοθεσία περί χορήγησης διοικητικών εγγράφων και 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Σε κάθε περίπτωση, σπουδαστής μπορεί να λάβει γνώ-
ση στοιχείων που αφορούν το πρόσωπο του, κατόπιν 
υποβολής σχετικής αίτησης.

Άρθρο 16
Τελικές διατάξεις

1. Οι πάσης φύσεως ανακοινώσεις που προβλέπονται 
στον παρόντα Κανονισμό αναρτώνται σε κάθε περίπτω-
ση, τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

2. Κάθε ζήτημα που δημιουργείται κατά την εφαρμο-
γή του παρόντος Κανονισμού και δεν καλύπτεται από 
αυτόν ή από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ρυθμίζεται με απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η οποία δημοσιεύεται στη 
Διαύγεια, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιστημονι-
κού Υπευθύνου του Προγράμματος.
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Advances in motivation and achievement

-
-
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Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2551/27.06.201928302-28306

*02025512706190076*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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