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Στο Μαρούσι σήμερα, 30-6-2021 ημέρα Τετάρτη, η Διοικούσα Επιτροπή της 
ΑΣΠΑΙΤΕ που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 105277/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 650/τ. 

ΥΟΔΔ/19-8-2020) Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α’) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ», 

πραγματοποίησε Συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της 
Γεωργίου Χατζαράκη. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα Μέλη και πήραν μέρος με 

τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι:  

 
1. Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Πρόεδρος. 
2. Σπυρίδων Πανέτσος, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Αντιπρόεδρος  

3. Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως μέλος. 

4. Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως 
μέλος. 

5. Αθανάσιος Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, ως μέλος. 

 
Τα πρακτικά τήρησε η Αικατερίνη Παπαγιαννάκη γραμματέας της ΔΕ που 

ορίστηκε με την αριθμ. 16/19-4-2019 (θέμα 2.1) πράξη της ΔΕ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ.  
Κατά τη συζήτηση και ψηφοφορία των θεμάτων 4.2 και 4.3 η ανωτέρω 

αποχώρησε από τη συνεδρίαση διότι τα θέματα αφορούσαν  στο πρόσωπό 
της και τα πρακτικά των εν λόγω θεμάτων τήρησε η Μαρία Κλάψη 

αναπληρώτρια γραμματέας της ΔΕ η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 12/20-4-
2018 (θέμα 3.2) πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ.  
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη, ξεκίνησε η 
Συνεδρίαση και η εξέταση των θεμάτων. 

 
Με την ανωτέρω σύνθεση συζητήθηκαν τα θέματα 1.1 έως και 3.1.  
Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση των θεμάτων 1.1 έως και 1.4 συμμετείχε 

στη Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, η εκπρόσωπος των μελών ΔΕΠ 
Αικατερίνη Κασιμάτη.  

Στη συνέχεια κατά τη συζήτηση του θέματος 4.1 πήρε μέρος στην 
τηλεδιάσκεψη και το μέλος της ΔΕ Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής 
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Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και με αυτή τη σύνθεση συζητήθηκαν τα 
υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  
Ακολούθως, κατά τη συζήτηση του θέματος 5.11 πήρε μέρος στην 

τηλεδιάσκεψη και το μέλος της ΔΕ Αριστείδης Παπαγρηγορίου, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με αποτέλεσμα 
στα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης να είναι παρόντα όλα τα μέλη 

της Διοικούσας Επιτροπής. 
 

Θέμα 2.1: Τροποποίηση κανονισμού ΠΕΣΥΠ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/28-6-2002) «Ρύθμιση θεμάτων 
οργανισμών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 «’Ίδρυση 

Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 
Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ». 

2. Το Π.Δ. 101/2013 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄/5-6-2013) «Κατάργηση, 

συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην 
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(ΑΣΠΑΙΤΕ)». 
3. Το άρθρο 29 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’/17-9-2013) 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις».  

4. Την αριθμ.105277/Ζ1/12-08-2020 (ΦΕΚ 650/τ.ΥΟΔΔ/19-08-2020) 

Υπουργική Απόφαση που αφορά στην ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της 
ΑΣΠΑΙΤΕ. 

5. Τον Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και  

ισχύει. 
6. Τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση  
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Ο Κανονισμός σπουδών ΠΕΣΥΠ όπως έχει εγκριθεί με τη με αριθμό 9/4-11-

2015 (Θ. 2.14) απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ  και έχει τροποποιηθεί: α) Με 
τη με αριθμό 23/25-4-2016 (Θ. 1.1) απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, β) Με 

τη με αριθμό 7/2-3-2017 (Θ. 3.1) απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, γ) Με τη 
με αριθμό 24/22-6-2020 (Θ. 2.1) απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ και δ) Με 
τη με αριθμό 27/6-7-2020 (Θ. 3.6) απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
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Κανονισμός Σπουδών ΠΕΣΥΠ 
 
Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό 

απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται 
για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της 
Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και την εφαρμογή 

αυτών στην εκπαίδευση και την απασχόληση, καθώς και σε άλλους 
δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. 

 
Άρθρο 1 
Οργάνωση και Διοικητική λειτουργία 

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΕΣΥΠ είναι: 
1. O Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος (ΕΥ): Ο ΕΥ του 

Προγράμματος ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του έργου. Τα καθήκοντά του απορρέουν από τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του οδηγού Χρηματοδότησης και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Ειδικότερα: 
α. Ο ΕΥ του προγράμματος ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και 

πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και για τη σκοπιμότητα και 
επιλεξιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού 
αντικειμένου του έργου και παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του. 

β. Ο ΕΥ καταθέτει, πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους,  προς την 
Επιτροπή Ερευνών συνοπτικό συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος, 

εφόσον η διάρκειά του εκτείνεται πέραν του έτους και αναλυτικό ετήσιο 
προϋπολογισμό για το τρέχον οικονομικό έτος. 

γ. Εισηγείται προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για όλα 
τα επιμέρους θέματα που αφορούν τη λειτουργία και υλοποίηση του ΠΕΣΥΠ, 
ιδίως το πρόσθετο έργο μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, το πρόσθετο 

επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό που απαιτείται για την 
εκτέλεση του ΠΕΣΥΠ, την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

επιλογή προσωπικού και την ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων.  
δ. Σχεδιάζει όλες τις ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές, διοικητικές και οικονομικές 
διαδικασίες του ΠΕΣΥΠ, ιδίως τον καθορισμό των επιμέρους κονδυλίων του 

προϋπολογισμού του έργου, την έγκριση προμήθειας εξοπλισμού, 
αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.  

ε. Εισηγείται στη ΔΕ την έκδοση του ακαδημαϊκού ημερολογίου και εποπτεύει 
την τήρησή του. 
στ. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος σε κάθε πόλη.   

ζ. Συντάσσει εκθέσεις πεπραγμένων για την εν γένει λειτουργία του 
Προγράμματος.  

η. Εκπροσωπεί το Πρόγραμμα σε όλες του τις σχέσεις με την κοινωνία και 
τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
θ. Εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών τις αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων 

σε συνεργάτες που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του Προγράμματος. 
ι. Εφαρμόζει τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και της Επιτροπής 

Ερευνών, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές του Προέδρου. 
ια. Εισηγείται, μετά από πρόταση του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου ΠΕΣΥΠ,  στη 
Διοικούσα Επιτροπή τη διαγραφή σπουδαστών του Προγράμματος. 

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

ιγ. Βεβαιώνει την εκτέλεση του έργου των Συντονιστών, των 
απασχολούμενων με οποιαδήποτε σχέση έργου ή εργασίας, των μελών του 
προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ, των μελών ΔΕΠ και  ΕΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ που 
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συμμετέχουν με πρόσθετο έργο στο ΠΕΣΥΠ.  
2. H Επιστημονική Επιτροπή: Η Επιστημονική Επιτροπή είναι πενταμελής 

και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ – ΕΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η Επιστημονική 
Επιτροπή ορίζεται με απόφαση της  Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ της 

ΑΣΠΑΙΤΕ. Η Επιστημονική Επιτροπή έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τον 
Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος  και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο 
του ΠΕΣΥΠ επί όλων των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και διοικητικών 

διαδικασιών. 
α) Προτείνει τους  Συντονιστές Μαθημάτων. 

β) Συντάσσει από κοινού με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο ΠΕΣΥΠ την έκθεση 
αξιολόγησης ΠΕΣΥΠ μετά την ολοκλήρωση του ακαδ. έτους. 
γ) Εκφράζει γνώμη για τα προσόντα που απαιτούνται για την ανάθεση 

διδακτικού έργου στα θεωρητικά ή εργαστηριακά μαθήματα. 
δ) Προτείνει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, προκειμένου 

να εισηγηθεί στην Επιτροπή Ερευνών, τη συγκρότηση τριμελών 
υποστηρικτικών επιτροπών αξιολόγησης των προτάσεων ανάληψης 
διδακτικού έργου. 

ε) Διατυπώνει γνώμη για τα Πρακτικά αξιολόγησης προτάσεων της τριμελούς 
υποστηρικτικής επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων, την οποία γνώμη μαζί με 

τα πρακτικά και τους πίνακες αξιολόγησης διαβιβάζει στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης  που λειτουργεί στο πλαίσιο του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

στ) Προτείνει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο  του Προγράμματος, προκειμένου 
να εισηγηθεί στην Επιτροπή Ερευνών, τη συγκρότηση τριμελών 
υποστηρικτικών επιτροπών εξέτασης ενστάσεων. 

ζ) Διατυπώνει γνώμη για τα Πρακτικά Εξέτασης Ενστάσεων της τριμελούς 
υποστηρικτικής επιτροπής ενστάσεων, την οποία γνώμη μαζί με τα πρακτικά 

διαβιβάζει στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που λειτουργεί στο πλαίσιο 
του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
3. O Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος του ΠΕΣΥΠ: Ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος (ΑΥ) 

του ΠΕΣΥΠ είναι μέλος του ΔΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ και ορίζεται με απόφαση της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ μετά από εισήγηση του 

Προέδρου της. Ο ΑΥ του Προγράμματος ασκεί και τις αρμοδιότητες του 
Συντονιστή του ΠΕΣΥΠ στην πόλη της Αθήνας. Ο ΑΥ του Προγράμματος:   
α) Συντονίζει, οργανώνει και επιβλέπει όλες τις ακαδημαϊκές και 

εκπαιδευτικές διαδικασίες στην Αθήνα και στις λοιπές πόλεις όπου λειτουργεί 
ΠΕΣΥΠ, ιδίως εποπτεία του έργου των Συντονιστών, των απασχολούμενων 

με οποιαδήποτε σχέση έργου ή εργασίας, των μελών ΔΕΠ και  ΕΔΙΠ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ που συμμετέχουν με πρόσθετο έργο στο ΠΕΣΥΠ.  
β) Εκδίδει και εποπτεύει την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας προγραμμάτων 

στην Αθήνα και στις λοιπές πόλεις όπου λειτουργεί ΠΕΣΥΠ.  
γ) Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή του Κανονισμού Σπουδών ΠΕΣΥΠ.  

δ) Εισηγείται επί όλων των αιτημάτων σπουδαστών ΠΕΣΥΠ, για τη συμμετοχή 
στις εξετάσεις, μετεγγραφές, καταβολή διδάκτρων, διαγραφή σπουδαστών 
και γενικά επί των θεμάτων αρμοδιότητάς του.  

ε) Εκτελεί καθήκοντα Συντονιστή πόλης για την πόλη της Αθήνας. 
στ) Συντάσσει κατάλογο  ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων της 

δράσης «Κάλλιπος» σύμφωνα με τις προτάσεις των διδασκόντων. 
4. O Συντονιστής ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ κάθε πόλης: Ο Συντονιστής της κάθε 
πόλης που λειτουργεί το ΠΕΣΥΠ έχει τη συνολική ευθύνη τήρησης της οικείας 

νομοθεσίας, της υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς και της 
παρακολούθησης και διασφάλισης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας 

του Προγράμματος στην πόλη ευθύνης του. Στις πόλεις που υπηρετούν  μέλη 
ΔΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ (εκτός της πόλης των Αθηνών), το έργο του Συντονιστή 
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ανατίθεται, σε ένα από τα μέλη ΔΕΠ ως πρόσθετο έργο με αμοιβή. Για την 
πόλη των Αθηνών το έργο του συντονιστή ανατίθεται στον Ακαδημαϊκό 

Υπεύθυνο του Προγράμματος. Για τις πόλεις που δεν υπηρετούν μέλη ΔΕΠ 
της ΑΣΠΑΙΤΕ, η ανάθεση γίνεται μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστής ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ κάθε 
πόλης είναι οι εξής: 
α. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος στην πόλη 

ευθύνης του.   
β. Εισηγείται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο 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 λειτουργία του Προγράμματος. 
ε. Ορίζει τη διαδικασία κατανομής των σπουδαστών ανά τμήματα. 

στ. Ενημερώνει τους διδάσκοντες σχετικά με τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις τους και ελέγχει την ορθή εκτέλεση του έργου που τους έχει 
ανατεθεί  (λ.χ. ώρα προσέλευσης – αποχώρησης, ορθή τήρηση 

παρουσιολογίου, συγγραφή σημειώσεων, έγκαιρη κατάθεση βαθμολογιών 
προόδων, τελικών εξετάσεων). 

ζ. Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες για την άσκηση του 
έργου τους. 

η. Απευθύνει στους διδάσκοντες συστάσεις, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι διδάσκοντες, παρά 
τις προηγούμενες συστάσεις του εκάστοτε Συντονιστή, εξακολουθούν να 

μην ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, ο 
τελευταίος ενημερώνει σχετικώς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο  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 παιδαγωγικού κλίματος εντός 

του Προγράμματος και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα 
μέλη της εκπαιδευτικής και σπουδαστικής κοινότητας. 
ια. Συνεργάζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο εκτέλεσης και 
υλοποίησης του Προγράμματος.  

ιβ. Εισηγείται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος την 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων (λ.χ. επιστημονικές ημερίδες κλπ). 
ιγ. Εισηγείται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο  του Προγράμματος τις αναθέσεις 

διδασκαλίας μαθημάτων σε συνεργάτες που είναι απαραίτητοι για τη 
λειτουργία του Προγράμματος. 

ιδ. Εφαρμόζει τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και της Επιτροπής  
Ερευνών και Διαχείρισης, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές του 
Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος. 

ιε. Ενημερώνει τους διδάσκοντες σχετικά με την υποχρέωσή τους για την 
προσκόμιση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή, προκειμένου να 

είναι εφικτή η καταβολή των αμοιβών τους.  
ιστ. Μεριμνά για τη συντήρηση και την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων, 
των εργαστηρίων καθώς και την προμήθεια των απαραίτητων εποπτικών 

μέσων διδασκαλίας και αναλωσίμων, αποστέλλοντας στον Επιστημονικό 
Υπεύθυνο του Προγράμματος σχετικά αιτήματα.  

ιζ. Εισηγείται στον Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο ΠΕΣΥΠ τη διαγραφή σπουδαστών 
από το Πρόγραμμα λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. 
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ιη. Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και αποστολής των στοιχείων για την 
καταβολή των αμοιβών (άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου κλπ) 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 τήρηση 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 τήρηση των αρχείων και για την ορθή 

καταχώρηση των στοιχείων και βαθμολογιών.  
κβ. Εποπτεύει την κατάλληλη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των 
εργαστηρίων, ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί 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 επισκευή του εξοπλισμού 
των εργαστηρίων, με σκοπό την αποφυγή βλαβών και ατυχημάτων. 

κδ. Μεριμνά για την φύλαξη του εξοπλισμού, η προμήθεια 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, διεκπεραίωση της υπηρεσιακής 
αλληλογραφίας, επικαιροποίηση του βιβλίου καταχώρησης της υλικοτεχνικής 

υποδομής. 
κστ. Βεβαιώνει την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση του έργου και των 

εργασιών του απασχολούμενου στη Γραμματεία προσωπικού, των 
διδασκόντων μαθημάτων, των απασχολούμενων στην καθαριότητα και 
γενικά των ατόμων που απασχολούνται για την υλοποίηση του 

Προγράμματος στην πόλη της ευθύνης του. 
5. Ο Συντονιστής Μαθήματος (ΣΜ) του ΠΕΣΥΠ είναι μέλος ΔΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

με σχετικό, προς το μάθημα, γνωστικό αντικείμενο και ορίζεται με απόφαση 
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ κατόπιν 
εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου. Κάθε συντονιστής είναι 

υπεύθυνος μόνο για ένα μάθημα σε κάθε εξάμηνο.  Το έργο του Συντονιστή 
Μαθήματος ΠΕΣΥΠ έχει ως ακολούθως: 

Α1. Να διασφαλίζει την ομοιογενή εφαρμογή του περιγράμματος του 
μαθήματος που συντονίζει σε όλες τις πόλεις που διεξάγεται το πρόγραμμα: 
α. μέσω συνεργασίας με τους διδάσκοντες του αντίστοιχου μαθήματος 

β. μέσω επικοινωνίας με τους διδάσκοντες του αντίστοιχου μαθήματος με 
τηλεδιάσκεψη ή δια ζώσης 

γ. μέσω του καθορισμού το πλαισίου διδασκαλίας του μαθήματος 
δ. μέσω καθορισμού του εκπαιδευτικού υλικού του μαθήματος, των μεθόδων 
και των τεχνικών διδασκαλίας (αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού στους 

διδάσκοντες, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στο e-class, αποστολή 
προτεινόμενης βιβλιογραφίας) 

ε. μέσω της δημιουργίας κοινότητας πρακτικής μεταξύ του Συντονιστή και 
των διδασκόντων. 
Α2. Να διασφαλίζει την ομοιογενή αξιολόγηση των σπουδαστών του 

μαθήματος που συντονίζει σε όλες τις πόλεις που διεξάγεται το πρόγραμμα: 
α. μέσω της συγκρότησης Τράπεζας Θεμάτων τελικής εξέτασης 

β. μέσω του καθορισμού πλαισίου αξιοποίησης Τράπεζας Θεμάτων για την 
υλοποίηση τελικής εξέτασης ανά μάθημα. 
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Α3. Να ορίζει τα κριτήρια και τον τρόπο υπολογισμού του βαθμού προόδου 
του μαθήματος που συντονίζει σε συνεργασία με τους διδάσκοντες 

καθηγητές των πόλεων. 
6. Ο Υπεύθυνος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης: Μόνιμος 

υπάλληλος της ΑΣΠΑΙΤΕ που ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ  μετά από εισήγηση του 
Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος. Αρμοδιότητά του η 

υποστήριξη της εύρυθμης διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας των 
διοικητικών και οικονομικών θεμάτων του Προγράμματος ΠΕΣΥΠ σε όλες τις 

πόλεις που λειτουργεί με σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση όλων των 
διοικητικών και οικονομικών θεμάτων που ανακύπτουν. Συντονίζει και 
εποπτεύει τους μόνιμους υπαλλήλους της Διοικητικής και Οικονομικής 

Υποστήριξης ΠΕΣΥΠ και αναθέτει έργο σε αυτούς.  
7. Ο Γραμματέας ΠΕΣΥΠ: Μόνιμος υπάλληλος της ΑΣΠΑΙΤΕ που ορίζεται με 

απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος. 
Αρμοδιότητά του η υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των Γραμματειών 

σε όλες τις πόλεις που λειτουργεί το Πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ με σκοπό την ενιαία 
αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που ανακύπτουν στη γραμματειακή 

υποστήριξη του Προγράμματος. 
8. Το Νομικό Τμήμα: Το Νομικό Τμήμα στελεχώνεται από δικηγόρο/ους με 

έργο την παροχή νομικών συμβουλών με σύμβαση έργου δωδεκάμηνης 
διάρκειας, η οποία δύναται να παρατείνεται χωρίς περιορισμό, κατ΄ έτος για 
όλη τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του Προγράμματος. Έργο του Νομικού 

Τμήματος είναι η νομική υποστήριξη του Προγράμματος σε όλες τις πόλεις 
που αυτό λειτουργεί. Στις αρμοδιότητες του Νομικού Τμήματος 

περιλαμβάνεται η νομική υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης  
και του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος,  ιδίως: α) Ο έλεγχος 
της νομιμότητας των απαιτούμενων διαδικασιών για τη σύναψη των 

συμβάσεων, από τη σύνταξη της προκήρυξης μέχρι και την περαίωση του 
φυσικού αντικειμένου, ιδίως η παρακολούθηση όλων των διαδικασιών 

προμηθειών, διαγωνισμών και προσκλήσεων, υπογραφή των συμβάσεων, β) 
η νομική υποστήριξη επί αιτημάτων γ) η νομική υποστήριξη της οικονομικής 
παρακολούθησης των έργων και η νομική υποστήριξη της ορθής εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού τους, δ) ο νομικός έλεγχος των εισηγήσεων και η 
σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων απευθυνόμενων προς τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής Ερευνών, την Επιτροπή Ερευνών και  τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ και ε) 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. 
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΑΣΠΑΙΤΕ δύνανται να διαπιστώνει το επίπεδο 

οργάνωσης του Προγράμματος στις πόλεις που αυτό λειτουργεί και να 
συμμετέχει στις εκδηλώσεις που οργανώνονται σε αυτές. Τα έξοδα 
μετακίνησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος. 

 
Άρθρο 2: Ακαδημαϊκό και Διδακτικό Έτος 

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 
31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Κατ’ έτος εκδίδεται απόφαση της ΔΕ 
της ΑΣΠΑΙΤΕ, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του 

Προγράμματος, στην οποία προβλέπεται το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του 
Προγράμματος. Η απόφαση αυτή αναρτάται στη Διαύγεια και στην 

ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
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2. Το διδακτικό έτος περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελείς διδακτικές περιόδους: 
Το πρώτο (Α΄) εξάμηνο και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο. Κάθε εξάμηνο διαρκεί 

δεκαπέντε (15) εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου 
δύο (2) εβδομάδων. Για να κατοχυρωθεί το εξάμηνο θα πρέπει να έχει 

πραγματοποιηθεί τουλάχιστον διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων. Ο 
ακριβής χρόνος έναρξης των μαθημάτων καθορίζεται κατ’ έτος στο 
αντίστοιχο ακαδημαϊκό ημερολόγιο. 

3. Την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και του εαρινού 
εξαμήνου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου. Μετά 

το τέλος του εαρινού εξαμήνου προβλέπεται μια επιπλέον εβδομάδα 
εξεταστικής περιόδου, κατά την οποία πραγματοποιούνται επαναληπτικές 
εξετάσεις για όσους σπουδαστές συμμετείχαν στις εξετάσεις και απέτυχαν 

σε ένα ή περισσότερα μαθήματα του Α’ ή / και Β’ εξαμήνου ή δεν 
συμμετείχαν στις εξεταστικές περιόδους του Α’ ή / και του Β’ εξαμήνου έχουν 

όμως επαρκή φοίτηση στα αντίστοιχα μαθήματα.  
4. Δεν πραγματοποιούνται θεωρητικά, εργαστηριακά μαθήματα και 
διαδικασίες αξιολόγησης σπουδαστών κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων 

(από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου) και του Πάσχα (από τη Μεγάλη 
Δευτέρα έως και την Παρασκευή της Διακαινησίμου) καθώς και εθνικών και 

τοπικών αργιών των πόλεων που λειτουργεί το Πρόγραμμα και την 17η 
Νοεμβρίου. 

5. Τα μαθήματα που δεν πραγματοποιούνται κατά τις εθνικές ή τοπικές αργίες 
ή για άλλους απρόβλεπτους λόγους (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα) 
αναπληρώνονται με ευθύνη του Συντονιστή ΠΕΣΥΠ κάθε πόλης σε 

συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος. 
 

Άρθρο 3: Φοίτηση 
1. Ως σπουδαστές του ΠΕΣΥΠ δύνανται να εγγραφούν όσοι επιλέγονται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκάστοτε πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος της ΑΣΠΑΙΤΕ η οποία αναρτάται στη Διαύγεια. Η εγγραφή 
είναι υποχρεωτική. 

2. Η φοίτηση στο ΠΕΣΥΠ είναι υποχρεωτική και πρέπει να είναι σε κάθε 
μάθημα «επαρκής». Ως επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε ένα μάθημα 
αν ο σπουδαστής παρακολούθησε τουλάχιστον τα 3/4 των ωρών που 

πραγματοποιήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως 
ανεπαρκής. Σπουδαστής με ανεπαρκή φοίτηση σε ένα μάθημα δεν 

δικαιούται να συμμετάσχει στην τελική γραπτή εξέταση στο μάθημα αυτό 
και θα πρέπει να κάνει εγγραφή στο ΠΕΣΥΠ για την επαναπαρακολούθηση 
του μαθήματος με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εκάστοτε 

πρόσκληση φοίτησης του ακαδ. έτους εισαγωγής του σπουδαστή και τον 
παρόντα Κανονισμό.  

3. Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα οφείλουν σε τακτά διαστήματα να 
πληροφορούν τους σπουδαστές για τον αριθμό των απουσιών τους και στο 
τέλος κάθε εξαμήνου να δηλώνουν σε κατάλληλο έντυπο τα ονόματα των 

σπουδαστών που δεν δικαιούνται να προσέλθουν στις τελικές εξετάσεις του 
μαθήματος λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. Η γραμματεία πριν από την 

ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων ανακοινώνει στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Γραμματείας τα ονόματα των σπουδαστών που 
αποκλείονται της τελικής γραπτής εξέτασης σε ένα ή περισσότερα μαθήματα 

λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. Σπουδαστής που είχε ανεπαρκή φοίτηση σε 
ένα ή περισσότερα μαθήματα υποχρεούται να τα επαναπαρακολουθήσει 

μέσα στα χρονικά όρια και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την Πρόσκληση 
φοίτησης του και τον παρόντα κανονισμό. Ο διδάσκων δύναται να 

ΑΔΑ: ΨΗΣ746Ψ8ΧΙ-4ΞΨ



δικαιολογήσει μέχρι 2 απουσίες σπουδαστή που τεκμηριωμένα έγιναν για 
λόγους εξαιρετικής περίπτωσης ασθένειας του σπουδαστή επιπλέον των 

προβλεπομένων ωρών απουσίας της παραγράφου 2 μετά από αίτηση του 
σπουδαστή συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά της ασθένειας έγγραφα. 

4. Οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Β΄ 
εξάμηνου ακόμα και αν δεν είναι επαρκής και επιτυχής η φοίτηση των 
μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου.  

5. Οι σπουδαστές του Προγράμματος έχουν την δυνατότητα να 
ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο Πρόγραμμα εντός τεσσάρων 

συνεχόμενων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Σε αντίθετη περίπτωση αυτοδίκαια 
διαγράφονται από το Πρόγραμμα. Η σχετική διαπιστωτική πράξη διαγραφής 
εκδίδεται από τη ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ μετά από εισήγηση του Επιστημονικού 

Υπεύθυνου του Προγράμματος και γνωστοποιείται στον σπουδαστή. Τα 
μαθήματα στα οποία έχουν επιτυχώς εξεταστεί κατοχυρώνονται και 

αναγνωρίζονται, μετά από εξέταση της αντιστοιχίας τους με το ισχύον 
πρόγραμμα σπουδών από την επιστημονική επιτροπή του Προγράμματος, 
σε πιθανή νέα εισαγωγή του ενδιαφερόμενου στο ΠΕΣΥΠ. Ο σπουδαστής 

φοιτά στο έτος εισαγωγής και βεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα σπουδών 
του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έτους εισαγωγής του ανεξάρτητα 

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 χρονοδιαγράμματος σπουδών στην 
ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων. 

6. Οι σπουδαστές του ΠΕΣΥΠ προκειμένου να λάβουν το Πιστοποιητικό 
Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό υποχρεούνται να 

έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και 
να έχουν ολοκληρώσει 300 ώρες Πρακτικής Άσκησης σε εφαρμογή του 
θεσμού ΣυΕΠ. 

7. Δεν προβλέπεται αναγνώριση και αντιστοίχιση μαθημάτων του ΠΕΣΥΠ με 
άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

 
Άρθρο 4: Εισαγωγή σπουδαστών 
1. Η εισαγωγή σπουδαστών στις υπό πλήρωση θέσεις του ΠΕΣΥΠ γίνεται με 

δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση. Με απόφαση της ΔΕ 
της ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία αναρτάται στη Διαύγεια, εκδίδεται κατ’ έτος 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο ΠΕΣΥΠ, με την 
οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή 
(συμμετοχή στη δημόσια κλήρωση) στο Πρόγραμμα. Στην ως άνω 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζονται, ιδίως: 
α) Η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο 

Πρόγραμμα. 
β) Οι Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. 
γ) Οι πόλεις λειτουργίας του Προγράμματος. 

δ) Ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών ανά πόλη. 
ε) Οι κατηγορίες εισακτέων σπουδαστών και η σχετική ποσόστωσή τους. 

στ) Ο τρόπος συμπλήρωσης των κενών θέσεων μιας κατηγορίας εισακτέων 
σπουδαστών. 
ζ) Το ύψος των διδάκτρων και ο τρόπος πληρωμής τους.  

η) Η επιστροφή διδάκτρων σε περίπτωση διαγραφής. 
θ) Η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. 

ι) Το χρηματικό ποσό για την υποβολή της αίτησης και τη συμμετοχή στην 
κλήρωση. 
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ια) Ο τρόπος υποβολής της αίτησης. 
ιβ) Ο τρόπος ενημέρωσης των υποψηφίων σπουδαστών. 

ιγ) Ο αριθμός των αιτήσεων που μπορούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι. 
ιδ) Ο αριθμός των πόλεων και των κατηγοριών που μπορούν να δηλώσουν 

οι υποψήφιοι σπουδαστές. 
2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής συγκροτούνται Επιτροπές για τη 
διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης.  

3. Η ενημέρωση των υποψηφίων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας και 
των επιμέρους σταδίων της Πρόσκλησης πραγματοποιείται με δική τους 

μέριμνα και ευθύνη από την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr. 
4. Η ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ δύναται οποτεδήποτε να αναστείλει ή να διακόψει, με 
απόφασή της, τη λειτουργία του Προγράμματος σε κάποια πόλη, στην 

περίπτωση που κριθεί ότι η λειτουργία του Προγράμματος στη συγκεκριμένη 
πόλη δεν είναι βιώσιμη. 

5. Το ΠΕΣΥΠ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα και διέπεται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους ΕΛΚΕ των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων 
της Χώρας. Για τη λειτουργία του Προγράμματος απαιτείται η καταβολή 

διδάκτρων ανά συμμετέχοντα σπουδαστή. Τα συνολικά δίδακτρα και ο 
τρόπος καταβολής τους καθορίζονται με την κατ’ έτος εκδιδόμενη 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο ΠΕΣΥΠ. 
 

Άρθρο 5: Εγγραφές σπουδαστών 
1. Αρχική εγγραφή 
i. Μετά τη διενέργεια της δημόσιας κλήρωσης και τη δημοσίευση των 

ονομάτων των επιλεγέντων υποψηφίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.aspete.gr, οι επιλεγέντες  υποψήφιοι, εντός προθεσμίας που 

καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, υποχρεούνται 
για την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα να καταθέσουν τα ακόλουθα 
εγγράφων:  

α) αίτηση εγγραφής με τα πλήρη στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας 
β) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων  και 

των όρων ανάλογα με την κατηγορία στην οποία συμμετείχαν  
γ) αποδείξεις καταβολής του ποσού συμμετοχής στην κλήρωση και της 
πρώτης δόσης των διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο 

ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ και  
δ) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 

ii. Η εκπρόθεσμη κατάθεση των ως άνω εγγράφων από τον σπουδαστή 
ισοδυναμεί με μη αποδοχή από μέρους του σπουδαστή της επιλογής του για 
φοίτηση στο Πρόγραμμα. 

iii. Εντός μιας εβδομάδας από τη λήξη της ημερομηνίας κατάθεσης των ως 
άνω εγγράφων για έλεγχο, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος 

καλεί με ανακοίνωση του, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 
ΑΣΠΑΙΤΕ (ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr), επιλαχόντες για να 
καλυφθούν οι κενές θέσεις. Οι επιλαχόντες καλούνται  κατά σειρά 

προτεραιότητας ανάλογα με τον αύξοντα αριθμό που κληρώθηκαν ανά 
κατηγορία συμμετοχής ανάλογα με τις κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία και 

πόλη. Όσοι καλούνται υποχρεούνται να δηλώσουν την αποδοχή της 
επιλογής τους καταθέτοντας τα έγγραφα της υπό στοιχείο i) περίπτωσης του 
παρόντος άρθρου, εντός προθεσμίας που καθορίζεται με την ως άνω 

ανακοίνωση. H διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται και ολοκληρώνεται μέχρι 
την έναρξη των μαθημάτων προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις. Οι 

θέσεις που δεν θα καλυφθούν παραμένουν κενές.  
iv. Μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του 

http://www.aspete.gr/
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Προγράμματος υποχρεούται να συντάξει και να εισηγηθεί στη ΔΕ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ τον οριστικό συγκεντρωτικό πίνακα των εισακτέων 

σπουδαστών ανά πόλη που λειτουργεί το Πρόγραμμα, ο οποίος 
εγκρίνεται από τη ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ.  

v. Η ενημέρωση των σπουδαστών καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας και 
των επιμέρους σταδίων των εγγραφών πραγματοποιείται με δική τους 
μέριμνα και ευθύνη από την ιστοσελίδα της www.aspete.gr. 

vi. Μετά την έγκριση του πίνακα των εισακτέων σπουδαστών δεν 
επιστρέφονται τα καταβληθέντα δίδακτρα. Σπουδαστής δύναται να  αιτηθεί 

εγγράφως τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα μέχρι μία εβδομάδα πριν από 
την έναρξη των μαθημάτων και στην περίπτωση αυτή του επιστρέφεται το 
ποσό των διδάκτρων που έχει καταβληθεί. 

vii. Εισακτέοι σπουδαστές, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται 
να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα κατά το ακαδ. έτος εγγραφής τους, 

επιθυμούν όμως να εξασφαλίσουν τη θέση τους και τη συμμετοχή τους στο 
Πρόγραμμα για το επόμενο ακαδ.  έτος, υποχρεούνται να καταβάλλουν το 
συνολικό ποσό των διδάκτρων και για τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, ως εάν 

συμμετείχαν κανονικά στο Πρόγραμμα κατά το ακαδ. έτος για το οποίο 
εισήχθησαν. 

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

Πρόγραμμα στο χρονικό διάστημα της πρώτης εβδομάδας μετά το πέρας της 
εξεταστικής περιόδου του A’ (χειμερινού) εξαμήνου, με την κατάθεση στη 
Γραμματεία του ΠΕΣΥΠ κάθε πόλης, των ακόλουθων εγγράφων:  

α) αίτηση ανανέωσης εγγραφής και  
β) απόδειξη καταβολής της δεύτερης δόσης των διδάκτρων στον τραπεζικό 

λογαριασμό που διατηρεί ο ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
ii. Εισακτέοι σπουδαστές, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβάλλουν 
εμπρόθεσμα την αίτηση ανανέωσης εγγραφής για το Β΄ (εαρινό) εξάμηνο 

και το ποσό της δεύτερης δόσης 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 ανεπαρκώς ορισμένα 
μαθήματα ή απέτυχαν στις αντίστοιχες εξετάσεις μαθήματος κάποιου 

εξαμήνου του τρέχοντος ακαδ. έτους  απαιτείται ανανέωση της εγγραφής 
τους στο αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου ακαδ. έτους με την υποβολή 

αίτησης ανανέωσης εγγραφής. Η προθεσμία ανανέωσης της εγγραφής 
καθορίζεται κατ’ έτος με το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Προγράμματος. 
3. Δικαίωμα μετεγγραφής σπουδαστών 

Δεν επιτρέπεται μετεγγραφή σπουδαστή από ΠΕΣΥΠ μιας πόλης σε ΠΕΣΥΠ 
άλλης πόλης. Κατ’ εξαίρεση, μετά από απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι 

δυνατή η μετεγγραφή σπουδαστή που διορίστηκε ως μόνιμος ή 
αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή ως υπάλληλος πλήρους απασχόλησης σε 
Φορείς ή Υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. Ο ως άνω διορισμός απαιτείται να 
προέκυψε μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα μετά 

την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
Άρθρο 6: Μαθήματα – Ωρολόγιο Πρόγραμμα  

1.  Το αργότερο μία (1) εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων 
κάθε διδακτικού εξαμήνου συντάσσεται και ανακοινώνεται στην 

ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr, με ευθύνη του Ακαδημαϊκού 
Υπεύθυνου του Προγράμματος σε συνεργασία με τον εκάστοτε 
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Συντονιστή ΠΕΣΥΠ κάθε πόλης, 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 μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες (μεταξύ 
16.00 και 21.00), κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. 
2. Σπουδαστής δεν δύναται σε καμία περίπτωση να λάβει απαλλαγή από 

την υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση μαθήματος ή λοιπών 
υποχρεώσεων του Προγράμματος. 

 
Άρθρο 7: Συγγράμματα 
Κάθε μάθημα συνοδεύεται από ενδεικτική βιβλιογραφία συγγραμμάτων και 

επιστημονικές σημειώσεις που είναι διαθέσιμα στους/στις σπουδαστές/τριες 
του Προγράμματος διαμέσου της δανειστικής βιβλιοθήκης της ΑΣΠΑΙΤΕ και 

της πλατφόρμας e-class. 
 
Άρθρο 8: Τρόπος διεξαγωγής της διδασκαλίας των μαθημάτων 

Ο τρόπος διεξαγωγής της διδασκαλίας διαφοροποιείται ανάλογα με τη φύση 
του μαθήματος (θεωρητικού και εργαστηριακού). Για τα θεωρητικά 

μαθήματα κρίνεται απαραίτητη η χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας 
(διαφάνειες, PowerPoint κ.α). Το υλικό της κάθε εισήγησης αναρτάται στο 

e-class με ευθύνη του διδάσκοντα και αποτελεί τμήμα της διδακτέας και 
εξεταστέας ύλης. 
 

Άρθρο 9: Πρόγραμμα μαθημάτων και κατανομή φόρτου εργασίας και 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) 

Α’ εξάμηνο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘ. 

ΦΕ ΠΜ 
ΩΡΕΣ 

ΕΒΔΟΜ 

. ΩΡΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

(13 διδ. εβδ.) 

1 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Y 9 6 2 26 

2 
ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΛΗΨΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Y 9 6 2 
26 

3 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Y 8 4 2 
26 

4 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣυΕΠ: 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 

Y 9 5 2 
26 

5 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι 

Y 6 3 2 
26 

6 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Y 9 6 3 39 

Β’ εξάμηνο  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘ. 

ΦΕ ΠΜ 
ΩΡΕΣ 

ΕΒΔΟΜ. 

. ΩΡΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

(13 διδ. εβδ.) 

1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ 

Y 8 6 2 26 

2 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ 

Y 8 3 2 26 

3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Y 9 6 3 39 

4 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
(ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ, ΑΜΕΑ ΚΛΠ) 

Y 9 4 3 39 

5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Y 8 6 2 26 
6 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (300 ώρες) Y 8 5    

  Σύνολα   100 60 25 325 

 

 
Άρθρο 10: Χορηγούμενος Τίτλος 
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Στους σπουδαστές του ΠΕΣΥΠ οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλες τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό χορηγείται: 

«Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό» 
(Παράρτημα 1). 

Ο χαρακτηρισμός βαθμού του Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στη 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό των αποφοίτων του ΠΕΣΥΠ 
καθορίζεται ως εξής: α) από 5,0 έως 6,4 «Καλώς», β) από 6,5 έως 8,4 

«Λίαν Καλώς» και γ) από 8,5 έως 10 «Άριστα». 
 

Άρθρο 11: Πιστοποιητικό-Βαθμός πιστοποιητικού 
Κάτοχος Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 
Προσανατολισμό γίνεται ο σπουδαστής την ημέρα που θα έχει ολοκληρώσει 

τις υποχρεώσεις του Προγράμματος (δηλαδή την ημέρα υπογραφής και 
κατάθεσης στη Γραμματεία του ΠΕΣΥΠ του εντύπου ολοκλήρωσης της 

Πρακτικής Άσκησης) υπό τον όρο ότι η ημερομηνία αυτή είναι 
μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διδακτικού έτους. Το άθροισμα 
των βαθμών όλων των εξαμηνιαίων μαθημάτων διαιρούμενο δια του 

αριθμού των μαθημάτων, δίδει τον βαθμό του πιστοποιητικού Ειδίκευσης 
στη Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση και τον Προσανατολισμό του κάθε 

σπουδαστή, ο οποίος στρογγυλοποιείται σε δεκαδικό αριθμό με ένα 
δεκαδικό ψηφίο. Προϋπόθεση, προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό 

Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό στον σπουδαστή, 
είναι να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το 
Πρόγραμμα Σπουδών και να έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα τουλάχιστον 

βαθμό πέντε (5). Ημερομηνία Απονομής Πιστοποιητικού είναι η ημερομηνία 
λήξης του διδακτικού έτους ή η τελευταία ημέρα ολοκλήρωσης των 

Υποχρεώσεων του σπουδαστή για την περίπτωση που αυτή είναι 
μεταγενέστερη της λήξης του διδακτικού έτους.  
 

Άρθρο 12: Αξιολόγηση των σπουδαστών 
Οι σπουδαστές του ΠΕΣΥΠ, προκειμένου η φοίτησή τους να πιστοποιηθεί 

και να λάβουν το προβλεπόμενο πιστοποιητικό, αξιολογούνται: 
α) ανά μάθημα του Προγράμματος Σπουδών 
β) στην Πρακτική Άσκηση. 
 

Άρθρο 13: Για την Αξιολόγηση στο κάθε μάθημα ισχύουν τα 
κατωτέρω: 

1.  Ο βαθμός κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος εκφράζεται στην κλίμακα 0 έως 
10. Ως βάση προαγωγής για κάθε μάθημα λογίζεται ο βαθμός 5,0. Η 

αξιολόγηση του κάθε μαθήματος περιλαμβάνει εργασίες προόδου 
(προφορικές, γραπτές, ατομικές ή ομαδικές κλπ) που καθορίζονται ανάλογα 
από τον διδάσκοντα και τελική γραπτή εξέταση. Η εργασία προόδου 

συμμετέχει κατά 40% στον τελικό βαθμό. 
2. Η συμμετοχή του σπουδαστή στις τελικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική. 

Η έγκαιρη κατάθεση της βαθμολογίας, εντός 7 ημερολογιακών ημερών μετά 
την εξέταση, αποτελεί ευθύνη των διδασκόντων. 

3. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις κάθε εξαμήνου διαρκούν τις δύο εβδομάδες, 
που ακολουθούν τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου. Οι σπουδαστές 
έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση των ακόλουθων εξεταστικών περιόδων: 

Για τα μαθήματα που διδάσκονται κατά το Α’ εξάμηνο: Η πρώτη εξεταστική 
περίοδος (Φεβρουαρίου), πραγματοποιείται εντός του διαστήματος των δύο 

εβδομάδων που ακολουθούν τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου αυτού. 
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Για τα μαθήματα που διδάσκονται κατά το Β’ εξάμηνο: Η πρώτη εξεταστική 
περίοδος (Ιουνίου), εντός του διαστήματος των δύο εβδομάδων που 

ακολουθούν τη λήξη των μαθημάτων του Β’ εξαμήνου. 
Για τα οφειλόμενα μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου ή για μαθήματα 

προηγούμενων εξαμήνων πραγματοποιείται Επαναληπτική εξεταστική (Β΄ 
εξεταστική περίοδος) τον Ιούνιο μετά την λήξη της εξεταστικής περιόδου 
του Β΄ εξαμήνου.  

4. Στα βιωματικά κ εργαστηριακά μαθήματα δεν είναι απαραίτητη η γραπτή 
τελική εξέταση. Τα κριτήρια επιτυχίας στα βιωματικά και εργαστηριακά 

μαθήματα περιγράφονται στα αντίστοιχα περιγράμματα των μαθημάτων και 
συγκεκριμενοποιούνται από τους διδάσκοντες στην έναρξη του εξαμήνου. 
5. Εάν κάποιο μάθημα έχει διδαχτεί στο ίδιο τμήμα του ΠΕΣΥΠ από δύο 

διδάσκοντες, τα θέματα της τελικής εξέτασης θα τεθούν από κοινού και ο 
βαθμός της τελικής εξέτασης θα προκύπτει από τον ΜΟ των βαθμών κάθε 

διδάσκοντα. Η κατάσταση τελικής βαθμολογίας του μαθήματος θα 
υπογράφεται και από τους δύο διδάσκοντες. 
6. Σε περίπτωση μη επαρκούς φοίτησης, οι σπουδαστές παρακολουθούν εκ 

νέου το μάθημα με τους όρους που ορίζεται κάθε φορά από την πρόσκληση 
του έτους εισαγωγής και τον παρόντα Κανονισμό σπουδών. 

 
Άρθρο 14: Πρακτική Άσκηση 

1. Η Πρακτική Άσκηση σκοπό έχει να προσφέρει την ευκαιρία στους 
σπουδαστές να μελετήσουν και να εφαρμόσουν τις αρχές και τις δεξιότητες 
της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας σε χώρους 

ειδικευμένους σε παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Η Πρακτική Άσκηση 
αξιολογείται μεν αλλά δεν βαθμολογείται. Με την αξιολόγησή της 

πιστοποιείται η επιτυχής πραγματοποίησή της. 
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών έχει συνολική διάρκεια τριακοσίων 
(300) ωρών και δύναται να αρχίζει μετά την 6η εβδομάδα του Α΄ εξαμήνου 

της φοίτησης. 
3. Ο αριθμός των ημερών στις οποίες πραγματοποιούνται οι παραπάνω 

ώρες πρακτικής άσκησης, όπως και το ωράριο στο οποίο 
πραγματοποιούνται, ρυθμίζεται σε συνεργασία μεταξύ σπουδαστή και 
φορέα στη βάση των αναγκών αλλά και των δυνατοτήτων και των δύο 

πλευρών. 
4. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται είτε σε χώρους φορέων, του 

δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες 
Συμβουλευτικής ή/και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, είτε με ανάλογες 
δράσεις οι οποίες ανατίθενται στους σπουδαστές από τους διδάσκοντες του 

Προγράμματος και βεβαιώνονται από τους τελευταίους. 
5. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στους παρακάτω 

ενδεικτικούς φορείς: Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Γραφεία διασύνδεσης 
Πανεπιστήμιων και ΑΣΠΑΙΤΕ, ΕΟΠΠΕΠ, ΕΛΕΣΥΠ, ΚΕΣΥΠ, Συμβουλευτικά 
Κέντρα Πανεπιστημίων, Ιδιωτικά Σχολεία/Ιδρύματα, Γενική Γραμματεία 

Νέας Γενιάς, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Ειδικές Σχολικές Μονάδες, ΟΑΕΔ, Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εργασίας, Νοσοκομεία / Κλινικές / Κέντρα Υγείας, 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα – Κοινότητες Σχετικά με Εξάρτηση, 
Ιδρύματα Προστασίας Ανηλίκων & για Κακοποιημένα Άτομα, Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης Παλιννοστούντων 

(ΚΕΠΥΠ), Κοινωνικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δήμων, ΚΑΠΗ, Ιδιωτικά 
Γραφεία/Κέντρα Συμβουλευτικής, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Αρχιεπισκοπής, Κέντρα Εποπτείας Υγείας και Πρόνοιας, Ινστιτούτο Ψυχικής 
Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων κλπ. 
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Άρθρο 15: Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης 

Ο επόπτης καθηγητής της πρακτικής άσκησης ορίζεται από τον ακαδημαϊκά 
υπεύθυνο του ΠΕΣΥΠ. Ο επόπτης καθηγητής συμπληρώνει έντυπο 

παρακολούθησης και ολοκλήρωσης της εποπτείας της Πρακτικής Άσκησης 
των σπουδαστών του ΠΕΣΥΠ. 
 

Άρθρο 16: Αξιολόγηση του Προγράμματος 
1. Η αξιολόγηση του Προγράμματος βασίζεται σε διαδικασίες που 

διαμορφώνονται σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και τις ειδικές 
κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες, που δημοσιοποιούνται από τα αρμόδια 
όργανα της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

2. H Αξιολόγηση του Προγράμματος είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη 
συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά 

εξάμηνα. Επαναλαμβάνεται κατ’ έτος και σε αυτήν συμμετέχουν οι 
σπουδαστές και οι διδάσκοντες καθηγητές.  
3. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της 

Αξιολόγησης του Προγράμματος είναι δομημένα, πρότυπα ερωτηματολόγια, 
που είναι συμβατά με την οικεία νομοθεσία. 

4. Στο πλαίσιο της Αξιολόγησης συλλέγονται 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 Αξιολόγησης του ΠΕΣΥΠ η οποία 
συντάσσεται κάθε έτος.  

5. Υπεύθυνη για το συντονισμό της Αξιολόγησης και τη σύνταξη της Έκθεσης 
Αξιολόγησης του ΠΕΣΥΠ είναι η Ομάδα Αξιολόγησης του ΠΕΣΥΠ.  Η Ομάδα 

Αξιολόγησης του ΠΕΣΥΠ αποτελείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του 
ΠΕΣΥΠ και την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος.  
6. Η Έκθεση Αξιολόγησης του ΠΕΣΥΠ κατατίθεται προς ενημέρωση στη 

Επιτροπή Ερευνών της ΑΣΠΑΙΤΕ.  
 

Άρθρο 17: Μεταβατικές διατάξεις 
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού για ζητήματα που αφορούν στη 
φοίτηση, τις υποχρεώσεις και το πιστοποιητικό των σπουδαστών του 

Προγράμματος ισχύουν για τους σπουδαστές που θα εισαχθούν και θα 
φοιτήσουν στο Πρόγραμμα από το ακαδ. έτος 2021-2022 και μετά. 

 
Άρθρο 18: Τελικές διατάξεις 
1. Οι πάσης φύσεως ανακοινώσεις που προβλέπονται στον παρόντα 

Κανονισμό αναρτώνται σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον στην ιστοσελίδα 
της ΑΣΠΑΙΤΕ.  

2. Κάθε ζήτημα που δημιουργείται κατά την εφαρμογή του παρόντος 
Κανονισμού και δεν ρυθμίζεται από αυτόν, ρυθμίζεται με απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία δημοσιεύεται στη Διαύγεια, 

κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου του 
Προγράμματος. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΣΥΠ 
 

1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Μαθησιακοί στόχοι 
Οι σπουδαστές να γίνουν ικανοί να: 
 περιγράφουν την έννοια και τη χρησιμότητα της Συμβουλευτική 

ψυχολογίας, 
 παρουσιάζουν τους σκοπούς, τους στόχους, το περιεχόμενο και τα 

είδη της συμβουλευτικής ψυχολογίας, 
 εφαρμόζουν τις μεθόδους και τις τεχνικές συμβουλευτικής 
παρέμβασης, 

 βοηθούν τους μαθητές σε ατομική ή ομαδική βάση στην 
επαγγελματική τους ανάπτυξη, 

 περιγράφουν τους στόχους και το περιεχόμενο της Συμβουλευτικής 
Σταδιοδρομίας, 
 αναγνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες της Συμβουλευτικής 

Σταδιοδρομίας, 
 αξιολογούν ιδεολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της 

Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, 
 εντοπίζουν τους σχολικούς και οικογενειακούς παράγοντες που 

επιδρούν στην επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών και να 
αναγνωρίζουν τη σημασία τους, 
 οργανώνουν συμβουλευτικές παρεμβάσεις, 

 βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για να σχεδιάσουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική 

τους πορεία και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, 
 χρησιμοποιούν τη τεχνολογία για τους σκοπούς εφαρμογής της 
Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, 

 συσχετίζουν τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας με 
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και την αγορά εργασίας και να 

υλοποιούν δράσεις που συνδέουν την εκπαίδευση με την αγορά 
εργασίας, 
 εκτιμήσουν τη σημασία της πληροφόρησης και να σχεδιάζουν 

δραστηριότητες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης 
των μαθητών, 

 διαχέουν στοιχεία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στη διδασκαλία 
των γνωστικών τους αντικειμένων, 
 διακρίνουν ειδικά προβλήματα και πολιτισμικές παραμέτρους 

μαθητών που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό και να υιοθετούν 
την κατάλληλη κατά περίπτωση συμβουλευτική παρέμβαση 

 εντοπίζουν, να αξιοποιούν και να παρέχουν εκπαιδευτική και 
επαγγελματική πληροφόρηση και να διευκολύνουν τους μαθητές να 
αποκτούν ικανότητα αυτοπληροφόρησης. 

Περίγραμμα μαθήματος 
Έννοια, σκοπός και κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις στη 

Συμβουλευτική Ψυχολογία. Ο σύμβουλος (ρόλος και λειτουργίες). Η 
Συμβουλευτική σχέση και η συμβουλευτική διαδικασία. Μεθοδολογία 
εφαρμογής συμβουλευτικών δεξιοτήτων στο άτομο και την ομάδα. Η 

συμβουλευτική στο χώρο του σχολείου. Ο συμβουλευτικός ρόλος του 
εκπαιδευτικού. Περιοχές συμβουλευτικής δραστηριότητας του 

εκπαιδευτικού: Συμβουλευτική εφήβων & Συμβουλευτική γονέων. 
Εφαρμογές συμβουλευτικής παρέμβασης στη Δ/θμια Εκπαίδευση (μελέτες 
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περιπτώσεων). Διαπολιτισμική συμβουλευτική. Συμβουλευτική 
Σταδιοδρομίας. Ιδεολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της Συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας. H Ευρωπαϊκή διάσταση. Ευρωπροσόντα. Θεωρίες 
επαγγελματικής ανάπτυξης. Δεξιότητες σταδιοδρομίας. Οι κύριες 

λειτουργίες της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Αυτογνωσία. Λήψη 
απόφασης. Η πληροφόρηση ως λειτουργία της Συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας. (έννοια, περιεχόμενο, πηγές πληροφόρησης, φύση και 

διάδοση των πληροφοριών, ενέργειες- δραστηριότητες, χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών/ΤΠΕ). Σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

επαγγελματικής ανάπτυξη των μαθητών. Η οικογένεια ως παράγοντας 
επίδρασης της επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών. Μεθοδολογία της 
συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Διάχυση 

λειτουργιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στα υπόλοιπα γνωστικά 
αντικείμενα. Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός Συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας (ρόλος και δεξιότητες). Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και 
κοινωνικός αποκλεισμός. Διαπολιτισμική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. 
Επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού - Πρόληψη της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. 
Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης 

Συζήτηση, μελέτες περιπτώσεων, παίξιμο ρόλων, ασκήσεις διαθεματικές 
που σχετίζονται με το περιεχόμενο διαφόρων μαθημάτων, σχέδια εργασίας 

(projects), ομάδες εργασίας, εισήγηση. 
Ο τρόπος αξιολόγησης και οι βιβλιογραφικές πηγές για το μάθημα 
καθορίζονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου διδασκαλίας 

και ανακοινώνονται στους σπουδαστές. 
 

2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
& ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Μαθησιακοί στόχοι 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να: 
 περιγράφουν την έννοια και τη διαδικασία της επαγγελματικής 

ανάπτυξης, 
 παρουσιάζουν τις θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, 
 αναζητούν στοιχεία του παρόντος κοινωνικοοικονομικού πλαισίου στις 

θεωρίες και να στοχάζονται κριτικά γύρω από αυτές, 
 αντλούν από τις θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης το θεωρητικό 

υπόβαθρο για την εφαρμογή των λειτουργιών ΣΥ.Π., 
 αξιοποιούν τις θεωρητικές γνώσεις, 
 αναγνωρίζουν τις εξελικτικές ανάγκες του ατόμου, παρουσιάζουν τις 

βασικές θεωρίες λήψης αποφάσεων, αναγνωρίζουν δυσκολίες στη λήψη 
αποφάσεων, 

 εφαρμόζουν τη μεθοδολογία λήψης αποφάσεων στη συμβουλευτική 
διαδικασία, 
 αναπτύξουν κριτική σκέψη ως προς τη σταθερότητα και την αναθεώρηση 

των αποφάσεων, 
 αναπτύξουν θετική στάση ως προς τον υποστηρικτικό ρόλο του 

συμβούλου στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας. 
Περίγραμμα μαθήματος 

Εννοιολογική προσέγγιση της επαγγελματικής ανάπτυξης και της 
επαγγελματικής επιλογής. Ψυχολογικές Θεωρίες: Χαρακτηριστικών 

(Parsons), Τυπολογική (Holland), Ψυχοδυναμική (Roe), Κοινωνικής 
μάθησης (Bandura, Krunboltz, O’Hara), Eξελικτικές (Ginzeberg, Super). 
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Kοινωνιολογικές Θεωρίες: Κοινωνικοποίησης και κοινωνικών ρόλων 
(Musgrave), Κοινωνικοψυχολογική (Blau), Δόμησης Eυκαιριών (Roberts), 

Πολιτιστική (Willis). Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις: 
Κονστρουκτιβισμός (Peavy), Θεωρία των Συστημάτων (McMahon&Patton), 

Θεωρία Θετικής Αβεβαιότητας (Gelatte). Θεωρητικές προσεγγίσεις 
επαγγελματικής ανάπτυξης γυναικών (Hackett&Betz). Μελέτες 
περιπτώσεων. Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης πολιτισμικά 

προσανατολισμένα. Μοντέλα Λήψης αποφάσεων (Ηilton, Katz, Gelatt, 
Kaldor&Zytowski, Vroom). Στρατηγικές και Πρότυπα συμπεριφοράς στη 

λήψη αποφάσεων. Συγκλίσεις και αποκλίσεις των μοντέλων. Παράγοντες 
που σχετίζονται με δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων. Εφαρμογές στη 
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Μεθοδολογία υποστήριξης κατά τη λήψη 

απόφασης. Αξιοποίηση θεωρητικών σχημάτων στη διερεύνηση των 
παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης. 

Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης 
Εισήγηση, συζήτηση, βιωματικές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων, σχέδια 
εργασίας (projects), παίξιμο ρόλων, διάφορες ενεργητικές τεχνικές κατά τη 

κρίση του διδάσκοντα 
Ο τρόπος αξιολόγησης και οι βιβλιογραφικές πηγές για το μάθημα 

καθορίζονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου διδασκαλίας 
και ανακοινώνονται στους σπουδαστές. 
 

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Α. Γενικός σκοπός του μαθήματος. 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να 
γνωρίζουν τους τρόπους ανάπτυξης και εφαρμογής των Δεξιοτήτων 

Συμβουλευτικής και ειδικότερα πώς να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για 
την πληροφόρηση και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των λειτουργιών 

της Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού. 
Β. Ειδικοί στόχοι του μαθήματος / Δεξιότητες 

Ειδικότερα, ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας του μαθήματος αυτού οι 
σπουδαστές του Τμήματος θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με επιτυχία 
στα παρακάτω: 

 Να περιγράφουν και να εφαρμόζουν στην πράξη της Συμβουλευτικής τη 
μεθοδολογία επικοινωνίας και τις τεχνικές που σχετίζονται με την κοινωνική 

συμπεριφορά και τις διαπροσωπικές σχέσεις. 
 Να βοηθούν τους συμβουλευόμενους να επικοινωνούν αποτελεσματικά 
και να αναπτύσσουν υγιείς σχέσεις όλων των κατηγοριών. 

 Να συνειδητοποιούν τις δικές τους δυνατότητες επικοινωνίας, να τις 
βελτιώνουν στο μέτρο του δυνατού μέσα από την άσκηση στις αντίστοιχες 

τεχνικές και να εντοπίζουν λάθη στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις. Να βοηθούν τους συμβουλευόμενους να επιτυγχάνουν το ίδιο. 
 Να συνειδητοποιούν το ρόλο της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών 

σχέσεων στην εφαρμογή της συμβουλευτικής και του προσανατολισμού. 
 Να χρησιμοποιούν τα μέσα που εξασφαλίζει η τεχνολογία σήμερα για κάθε 

χρήστη γενικότερα, αλλά και προπάντων, για τους σκοπούς εφαρμογής 
όλων των διαστάσεων του θεσμού. 
 Να μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία ( Πολυμέσα, διαδίκτυο, 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεοπτική επικοινωνία κ.τ.λ.) στην προώθηση 
της πληροφορίας και στην υπηρεσία της Συμβουλευτικής και του 

Προσανατολισμού, προσαρμόζοντας και βελτιώνοντας τις δεξιότητες 
Συμβουλευτικής. 
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 Να εντοπίζουν υπηρεσίες, προγράμματα και ευκαιρίες για εκπαίδευση, 
κατάρτιση και απασχόληση σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και να 

βοηθούν τους Συμβουλευόμενους στην προσπάθεια τους για πληροφόρηση 
και προσανατολισμό μέσα από τις νέες τεχνολογίες. 

Περίγραμμα μαθήματος 
1) Είδη και μέσα επικοινωνίας και διαπροσωπικές σχέσεις. 
2) Η παρατήρηση στην επικοινωνία. Ο ρόλος του σώματος στη λεκτική και 

μη λεκτική επικοινωνία. 
3) Προβλήματα επικοινωνίας και τρόποι αντιμετώπισης τους. Απαιτούμενες 

δεξιότητες για σωστή επικοινωνία. 
4) Έννοια, περιεχόμενο και σημασία της Πληροφόρησης για το άτομο, την 
αγορά και την κοινωνία. 

5) Μέσα και υλικά Πληροφόρησης. 
6) Δεξιότητες Συμβουλευτικής, τεχνικές και τρόποι ανάπτυξης. 

(Ενεργητική ακρόαση, αντανάκλαση συναισθήματος, εστίαση, περίληψη, 
διευκρίνιση, πρόκληση, τεχνικές συνέντευξης, ανατροφοδότηση κ.λ.π.) 
7) Εφαρμογές της Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού μέσα από τις 

νέες τεχνολογίες. Χρήση λογισμικών και πακέτων για διδασκαλίες και 
διαλέξεις (Word, powerpoint, desktop κ.τ.λ) καθώς και μέθοδοι αναζήτησης 

κατάλληλων ιστότοπων για εύρεση πληροφοριών. 
8) Εφαρμογές της Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού με την χρήση 

Πολυμέσων και άλλων μορφών Τεχνολογίας. Διαδικτυακή Συμβουλευτική 
(skype, google, plus κ.τ.λ.) διαμεσολαβημένη επικοινωνία. 
9) Συμβουλευτικές εφαρμογές με χρήση των νέων τεχνολογιών -Χρήση 

διαδικτύου 
10) Νέες τεχνολογίες και αγορά εργασίας: Τηλεργασία - τηλεκπαίδευση 

11) Εξ αποστάσεως συμβουλευτική 
12) Εξ αποστάσεως πληροφόρηση 
Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης 

Εισήγηση, συζήτηση, ασκήσεις, μελέτες, διάφορες ενεργητικές τεχνικές 
κατά τη κρίση του διδάσκοντα 

Ο τρόπος αξιολόγησης και οι βιβλιογραφικές πηγές για το μάθημα 
καθορίζονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου διδασκαλίας 
και ανακοινώνονται στους σπουδαστές. 
 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣυΕΠ: 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 
Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος: 
Στόχος και σκοπός του μαθήματος είναι να μάθουμε όχι μόνο να κατανοούμε 

και να αξιολογούμε μια δημοσιευμένη εργασία, αλλά και να είμαστε σε θέση 
να οργανώσουμε, να υλοποιήσουμε και να παρουσιάσουμε μια επιστημονική 

έρευνα στους τομείς εφαρμογής του θεσμού ΣυΕΠ, καθώς και να 
αντιλαμβανόμαστε τα σχετικά με την έρευνα θέματα σε οποιονδήποτε τομέα 
των κοινωνικών-ανθρωπιστικών επιστημών. 

Περίγραμμα μαθήματος: 
 Έννοια, σκοπός, στάδια, χαρακτηριστικά, είδη της επιστημονικής έρευνας. 

 Είδη ερευνών (βασική και εφαρμοσμένη, ιστορική, έρευνα δράσης, 
ανάλυση  περιεχομένου, πειραματική έρευνα, έρευνα αγοράς). 
 Σχεδιασμός και Δομή επιστημονικής έρευνας για το θεσμό ΣυΕΠ 

Επισκόπηση της βιβλιογραφίας 
 Διατύπωση ερευνητικού προβλήματος: Κριτήρια επιλογής θέματος - 

Ποιοτική ή ποσοτική ερευνητική προσέγγιση 
 Ερευνητικά μέσα- Μέσα συλλογής δεδομένων 
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 Κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ερευνητικών μέσων  
 Επεξεργασία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων της έρευνας  

 Συγγραφή επιστημονικής εργασίας - Βιβλιογραφική τεκμηρίωση 
 Δειγματοληψία 

Στατιστική: 
 Αντικείμενο, σκοπός και μέθοδοι της Στατιστικής Συλλογή, παρουσίαση 
και ερμηνεία στατιστικών στοιχείων Δείκτες κεντρικής τάσης 

 Δείκτες διασποράς Δείκτες συνάφειας 
 Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης 

 Μελέτη περιπτώσεων και ασκήσεις από το χώρο της ΣυΕπ και τις 
Κοινωνικές Επιστήμες γενικότερα. 
 Ποιοτική έρευνα: 

 Μεθοδολογική πορεία στο σχεδιασμό ποιοτικής εμπειρικής έρευνας 
Συνέντευξη - είδη συνεντεύξεων 

 Χαρακτηριστικά του ερευνητή-συνεντευκτή Μαρτυρίες ζωής-προφορικές 
ιστορίες Αξιολόγηση 
Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης 

Διάλεξη, συζήτηση, επεξεργασία δεδομένων σε Η/Υ, ερευνητικά σχέδια 
εργασίας. 

Ο τρόπος αξιολόγησης και οι βιβλιογραφικές πηγές για το μάθημα 
καθορίζονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου διδασκαλίας 

και ανακοινώνονται στους σπουδαστές. 
 

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι 
Μαθησιακοί στόχοι 
Ο σκοπός του εργαστηρίου έγκειται στην καλύτερη γνώση του εαυτού των 

εκπαιδευομένων μέσα από την ομαδική αλληλεπίδραση και την κατάρτισή 
τους σε δεξιότητες συμβουλευτικής παρέμβασης. 

Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: 
 διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά διαπροσωπικές συγκρούσεις, 

 αποκτήσουν τρόπους προσωπική εμβάθυνσης, 
 αποκτήσουν καλύτερη γνώση του εαυτού τους 
 βοηθήσουν τα άλλα μέλη στη μείωση αυτό-καταστροφικών μορφών 

συμπεριφοράς, 
 εξασκηθούν σε βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής παρέμβασης σε 

ομαδικό επίπεδο, 
 γνωρίζουν τον τρόπο και το σχεδιασμό διεξαγωγής συμβουλευτικής στην 
ομάδα. 

Περίγραμμα μαθήματος 
Η έννοια της ομάδας και της λειτουργίας της. Στάδια ανάπτυξης της ομάδας. 

Η έννοια του εαυτού. Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης και δυναμικής της 
ομάδας. Μη λεκτική επικοινωνία. Σχεδιασμός συνεδριών ομαδικής 
παρέμβασης. Συμβουλευτική σχέση. Μεταβίβαση-Αντιμεταβίβαση. 

Μηχανισμοί άμυνας στην ομάδα. Αντίσταση στην αλλαγή. Εφαρμογή 
τεχνικών συμβουλευτικής παρέμβασης στη διαπροσωπική αλληλεπίδραση: 

Ενεργητική ακρόαση, παράφραση, αναπλαισίωση, αντανάκλαση 
συναισθήματος. Εναλλαγή και παιχνίδια ρόλων. Ασκήσεις ανάδυσης των 
επιθυμιών. 

Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης 
Βιωματική μάθηση Μελέτες περίπτωσης 
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Ο τρόπος αξιολόγησης και οι βιβλιογραφικές πηγές για το μάθημα 
καθορίζονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου διδασκαλίας 

και ανακοινώνονται στους σπουδαστές. 
 

6. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μαθησιακοί στόχοι 

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με την εργασιακή 
ψυχολογία, την οργάνωση των οργανισμών, την ψυχολογία του 

εργαζομένου, την ανθρώπινη συμπεριφορά, το συναίσθημα, την 
κινητοποίηση στο εργασιακό πλαίσιο, την επίλυση συγκρούσεων και την 
ηγεσία, καθώς και τις πολιτικές απασχόλησης και αντιμετώπισης της 

ανεργίας. 
Περίγραμμα μαθήματος: 

 Οργανωτική Ψυχολογία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού : Ορισμοί 
 Συμβολή της Οργανωτικής Ψυχολογίας στην ανάπτυξη των εργαζομένων 
στο χώρο εργασίας 

 Διοίκηση / διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού - Συμβουλευτικός ρόλος 
προϊσταμένων -ηγεσία 

 Εργασιακές Σχέσεις –δυναμική της ομάδας στον εργασιακό χώρο - 
εργασιακό άγχος 

 Συστήματα προσέλκυσης - επιλογής προσωπικού –συνέντευξη και άλλες 
τεχνικές 
 Ικανοποίηση εργαζομένων –ενδυνάμωση –κίνητρα 

 Ψυχολογικό συμβόλαιο 
 Επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας 

 Παρενόχληση στο χώρο εργασίας 
 Εργασιακό περιβάλλον – εργονομία 
 Επαγγελματική εξουθένωση – Burnout 

 Οργανωσιακή – Οργανωσιακή κουλτούρα και αποτελεσματικότητα σε 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

 Συστήματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού -Αξιολόγηση 
 Coaching και mentoring στον εργασιακό χώρο 
 Πολιτικές ένταξης στην απασχόληση –Πολιτικές ένταξης στην 

απασχόληση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων 
 Πληροφόρηση για τον εθνικό και ευρωπαϊκό χάρτη απασχόλησης 

 Ανεργία –ψυχολογικές επιπτώσεις και συμβουλευτική 
Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης 
Διάλεξη, συζήτηση, μελέτη περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, σχέδια εργασίας 

(projects). 
Ο τρόπος αξιολόγησης και οι βιβλιογραφικές πηγές για το μάθημα 

καθορίζονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου διδασκαλίας και 
ανακοινώνονται στους σπουδαστές. 
 

7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ 

Μαθησιακοί στόχοι: 
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι οι 
σπουδαστές να καταστούν ικανοί: 

 Να χρησιμοποιούν τις τεχνικές της συμβουλευτικής παρέμβασης 
 Να κατανοούν αποτελέσματα ερευνών Συμβουλευτικής για τη 

Σταδιοδρομία 
 Να οργανώνουν και να υλοποιούν σχετικές έρευνες 
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 Να γνωρίσουν ψυχομετρικά εργαλεία σχετιζόμενα με τον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό 

 Να χρησιμοποιούν τις τεχνικές της συμβουλευτικής παρέμβασης 
 Να κατανοούν αποτελέσματα ερευνών Συμβουλευτικής για τη 

Σταδιοδρομία 
 Να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν κριτικά τη σημασία των 
ψυχομετρικών εργαλείων και τη χρήση τους. 

Περίγραμμα μαθήματος 
1. Μέτρηση και αξιολόγηση: ψυχοκοινωνικές βάσεις της ψυχομετρίας 

2. Ψυχομετρικά εργαλεία: Κλίμακες μέτρησης, Σφάλματα μέτρησης, 
Μονομεταβλητά και πολυμεταβλητά συστήματα, Αξιοπιστία - Εγκυρότητα 
μετρήσεων, Πολώσεις μετρήσεων 

3. Ψυχομετρικά χαρακτηριστικά εργαλείων. 
4. Τεχνικές συνέντευξης: υποβολή ερωτήσεων. Παρατήρηση. Παράφραση. 

Αντανάκλαση συναισθημάτων. 
5. Αφήγηση ιστορίας ζωής. 
6. Ατομική και ομαδική συμβουλευτική για τη Σταδιοδρομία. Διαμόρφωση 

του χάρτη ζωής. Δεξιότητες, κλίσεις, ενδιαφέροντα. 
7. Χρήση μεταφορικών φράσεων από το σύμβουλο για διευκόλυνση του 

συμβουλευόμενου να εστιάσει και να εκφράσει το πρόβλημά του. 
8. Επεξεργασία της βιογραφίας του συμβουλευομένου. Δόμηση 

βιογραφικού, δόμηση portfolio. 
9. Τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Ανάλυση έργου (taskanalysis). 
10. Κατασκευή εργαλείων συμβουλευτικής: Δεοντολογία. Εγκυρότητα και 

Αξιοπιστία 
11. Τεχνικές συνέντευξης: υποβολή ερωτήσεων. Παρατήρηση. Παράφραση. 

Αντανάκλαση συναισθημάτων. 
Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης 
Εισήγηση-Διάλεξη 

Παρουσίαση και κριτικός σχολιασμός ερευνητικών άρθρων 
Εργασία σε ομάδες –Ασκήσεις σε ψυχομετρικά εργαλεία/εργαλεία 

αξιολόγησης και παρουσίαση από τους σπουδαστές εργαλείων αξιολόγησης 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, και ανάλυση /σχολιασμός άρθρων και 
εμπειριών από την πράξη υλοποίησης τεχνικών και ψυχοτεχνικών 

δοκιμασιών στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική 
Σταδιοδρομίας. 

Ο τρόπος αξιολόγησης και οι βιβλιογραφικές πηγές για το μάθημα 
καθορίζονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου διδασκαλίας και 
ανακοινώνονται στους σπουδαστές. 

 
8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ 
Μαθησιακοί στόχοι 
Ο σκοπός του εργαστηρίου έγκειται στην καλύτερη γνώση του εαυτού των 

εκπαιδευομένων μέσα από την ομαδική αλληλεπίδραση και την κατάρτισή 
τους σε δεξιότητες συμβουλευτικής παρέμβασης. 

Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες αυτοδιερεύνησης, αυτογνωσίας και 
αυτοβελτίωσης 

 Να ασκηθούν στην ενσυναίσθηση και την ενεργητική ακρόαση 
καλλιεργώντας δεξιότητες συμβουλευτικής μέσα στην ομάδα 

 Να εντοπίσουν «τυφλά σημεία» του εαυτού τους, λαθεμένες πεποιθήσεις 
και γνωστικά σφάλματα 
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 Να κατανοήσουν τη λειτουργία και τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης 
εντός ομάδας 

 Να διερευνήσουν βασικά θετικά και αρνητικά συναισθήματα και να 
ασκηθούν στη διαχείριση συγκρούσεων 

 Να κινητοποιηθούν στην αναζήτηση προσωπικών περιορισμών ή 
θεμάτων κατά την εργασία τους ως σύμβουλοι 
 Να εντοπίσουν τυχόν στερεότυπα, στάσεις και προκαταλήψεις τους που 

ενεργοποιούνται κατά τη διαδικασία εργασίας τους με «διαφορετικούς» 
πελάτες 

Περίγραμμα μαθήματος 
 Μοναδικότητα του ατόμου - Η έννοια του εαυτού - Ο εαυτός μας ως 
εργαλείο δουλειάς - Το πλαίσιο αναφοράς μου - Προσωπική ανάπτυξη: 

έννοια και αναγκαιότητα 
 Προσωπικά κίνητρα εκπαίδευσης στη συμβουλευτική 

 Η συμβουλευτική σχέση - Η ενσυναίσθηση στην πράξη - Κατανοώντας 
πώς λειτουργώ ως σύμβουλος 
 Μη λεκτική επικοινωνία - Διαπροσωπική αλληλεπίδραση- Ανάδυση 

συναισθημάτων 
 Δεξιότητες συμβουλευτικής παρέμβασης και ενεργητικής ακρόασης- 

Αντανάκλαση συναισθήματος - Αναπλαισίωση-Παράφραση 
 Η δυναμική της ομάδας – στάδια – λειτουργίες – ρόλοι - μηχανισμοί 

αλληλεπίδρασης 
 Αξίες-Στάσεις & στερεότυπα - Η αντίδρασή μου απέναντι στο 
«διαφορετικό» Διερευνώντας τα τυφλά μου σημεία Συναισθήματα και 

προβολές –Διαχείριση θυμού 
Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης 

Βιωματικές ασκήσεις, Συμμετοχικά παιχνίδια, Ατομικά ερωτηματολόγια, 
Ασκήσεις αυτοέκφρασης, Μοίρασμα εμπειριών στην ομάδα, Αυτοαξιολόγηση, 
Παιχνίδια ρόλων. 

Ο τρόπος αξιολόγησης και οι βιβλιογραφικές πηγές για το μάθημα 
καθορίζονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου διδασκαλίας 

και ανακοινώνονται στους σπουδαστές. 
 
9. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Μαθησιακοί στόχοι 
Οι σπουδαστές, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, να είναι σε θέση: 

• Να αναγνωρίζουν το ρόλο των γενετικών και κοινωνικό-
πολιτισμικών  παραγόντων στην ανθρώπινη ανάπτυξη 
• Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα αναπτυξιακά επιτεύγματα 

σε όλους του τομείς ανάπτυξης, - σωματική, γνωστική, 
συναισθηματική, ηθική, κοινωνική- για κάθε ηλικιακή περίοδο, με 

έμφαση στην εφηβική ηλικία και ενήλικη ζωή. 
• Να περιγράφουν και να αναλύουν τρόπους με τους οποίους τα 
ερευνητικά δεδομένα της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας μπορούν να 

εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή 
• Να συνδυάζουν την θεωρία, την έρευνα και την εφαρμογή που 

εστιάζεται στην ανθρώπινη ανάπτυξη 
Περίγραμμα μαθήματος 
• Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία και τις ερευνητικές 

στρατηγικές της. 
• Θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης 

• Η αλληλεπίδραση κληρονομικότητας και περιβάλλοντος 
• Σωματική ανάπτυξη: ο εγκέφαλος, το σώμα, οι κινητικές δεξιότητες 
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και η σεξουαλική ανάπτυξη 
• Γνωστική ανάπτυξη: η θεωρία του Piaget, οι κοινωνικοπολιτισμικές 

απόψεις του Vygotsky, η σκοπιά της θεωρίας επεξεργασίας 
πληροφοριών 

• Ανάπτυξη της γλώσσας και δεξιότητες επικοινωνίας 
• Η κοινωνική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της προσωπικότητας 
• Η συναισθηματική ανάπτυξη: από τις πρώτες συναισθηματικές 

σχέσεις στα συναισθήματα που επηρεάζουν την προσωπικότητα και τη 
συμπεριφορά του ατόμου, η θεωρία του Wallon 

• Διαφορές μεταξύ των φύλων και των ρόλων τους στην ανάπτυξη 
• Ανάπτυξη του εαυτού και κοινωνική νοημοσύνη 
• Εφηβεία: χαρακτηριστικά και συγκρότηση ταυτότητας 

• Χαρακτηριστικά ενήλικης ζωής 
• Τρίτη ηλικία και ΣΥΠ 

• Επιθετικότητα, αλτρουισμός και ηθική ανάπτυξη 
• Διαταραχές στην ανάπτυξη 
• Αποκλίνουσες συμπεριφορές 

• Δια βίου εκπαίδευση - κατάρτιση 
• Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός στη δια βίου 

εκπαίδευση 
Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης 

Αυτή η θεματική ενότητα θα διδαχθεί μέσω μιας ποικιλίας μεθόδων, 
δίνοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή και στη βιωματική μάθηση. 
Η σύσταση μικρών ομάδων εργασίας, ο διάλογος στην τάξη, τα 

σεμινάρια, οι ασκήσεις, οι διαλέξεις, τα εργαστήρια σε εξειδικευμένους 
τομείς θα λειτουργούν συμπληρωματικά για την υλοποίηση των 

στόχων του μαθήματος. 
Ο τρόπος αξιολόγησης και οι βιβλιογραφικές πηγές για το 
μάθημα καθορίζονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου 

διδασκαλίας και ανακοινώνονται στους σπουδαστές. 
 

10. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
Μαθησιακοί στόχοι 
Οι σπουδαστές, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, να είναι σε θέση: 

• Να αναγνωρίζουν το ρόλο των γενετικών και κοινωνικό-πολιτισμικών 
παραγόντων στην ανθρώπινη ανάπτυξη 

• Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις ιδιαιτερότητες εφαρμογής της 
συμβουλευτικής και του προσανατολισμού σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες 
(μειονότητες, ΑΜΕΑ, μετανάστες κλπ) 

• Να συνδυάζουν την θεωρία, την έρευνα και την εφαρμογή που εστιάζεται 
στην ανθρώπινη ανάπτυξη και ειδικότερα στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες 

Περίγραμμα μαθήματος 
• Το κοινωνικό φύλο και η σχέση του  με τον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό  

• Η εκπαιδευτική πολιτική για το θεσμό ΣΥΠ και η σύνδεσή της με την 
κοινωνική πολιτική για τις εργασιακές σχέσεις 

• Μαθησιακές δυσκολίες 
• Ομοφυλοφιλία 
• Συμβουλευτική για μετανάστες, παλιννοστούντες, αλλόθρησκους 

• Χαρισματικά και ταλαντούχα άτομα 
• Διαχείριση πένθους 

• Αντιμετώπιση ρατσισμού και διακρίσεων μέσω συμβουλευτικής 
• Εξαρτήσεις 
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Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης 
Ενεργός συμμετοχή και βιωματική μάθηση. Η σύσταση μικρών ομάδων 

εργασίας, ο διάλογος στην τάξη, τα σεμινάρια, οι ασκήσεις, οι διαλέξεις, τα 
εργαστήρια σε εξειδικευμένους τομείς θα λειτουργούν συμπληρωματικά για 

την υλοποίηση των στόχων του μαθήματος. 
Ο τρόπος αξιολόγησης και οι βιβλιογραφικές πηγές για το μάθημα 
καθορίζονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου διδασκαλίας 

και ανακοινώνονται στους σπουδαστές. 
 

11. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  
Μαθησιακοί στόχοι 
Οι σπουδαστές, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, να είναι σε θέση:  

• να κατανοούν τη δυναμική της οικογένειας  
• να αναγνωρίζουν της δομή μιας οικογένειας, τα υποσυστήματα, την 

ιεραρχία, τις συμμαχίες, αντιμαχίες και τα όρια 
• να αναγνωρίζουν τους συνειδητούς και ασυνείδητους ρόλους που 
επιτελούν τα μέλη μέσα στην οικογένεια και οι οποίοι τους ανατίθενται από 

τα υπόλοιπα μέλη 
• να ερμηνεύουν τη δυναμική της οικογένειας και τις αλληλεπιδράσεις των 

μελών μεταξύ τους υπό το πρίσμα των κυριότερων θεωρητικών 
προσεγγίσεων 

• να κατανοούν τους νέους τύπους οικογένειας και την αναγκαιότητα για 
νέους τρόπους συμβουλευτικής παρέμβασης 
• να αξιολογούν επαρκώς τα προβλήματα της οικογένειας και του ζεύγους 

• να κατανοούν τη σύνδεση σχολείου-οικογένειας και το ρόλο που 
διαδραματίζει η οικογένεια στη συμπεριφορά του μαθητή, όπως αυτή 

εμφανίζεται στο σχολικό περιβάλλον 
• να κατανοούν τη σύνδεση σχολείου-εργασίας και το ρόλο της 
οικογένειας στην επαγγελματική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου 

• να αναγνωρίζουν το ρόλο της δικής τους οικογένειας στη προσωπική και 
επαγγελματική τους ανάπτυξη και τον τρόπο που αυτός επιδρά στην 

αντίληψή τους για τις σχέσεις τους με τους άλλους 
• να οργανώνουν συμβουλευτικές παρεμβάσεις οικογένειας και ζεύγους. 
Περίγραμμα μαθήματος 

Η καταγωγή της θεωρητικής βάσης της συμβουλευτικής της οικογένειας. 
Οικογένεια ως σύστημα- Δυναμική της οικογένειας. Κύριες θεωρητικές 

προσεγγίσεις της συμβουλευτικής στην οικογένεια και τεχνικές παρέμβασης: 
Ψυχοδυναμική προσέγγιση, Στρατηγική- Συστημική προσέγγιση, 
Εστιασμένη στη λύση προσέγγιση, Αναπτυξιακή προσέγγιση, Θετική 

Ψυχολογία & Οικογένεια. Αξιολόγηση/διάγνωση-στάδια συνέντευξης με την 
οικογένεια. Νέοι τύποι οικογένειας (διαζευγμένη, μονογονεϊκή οικογένεια, 

ανασυσταμένη οικογένεια, οικογένεια διπλής καριέρας) και τρόποι 
συμβουλευτικής παρέμβασης. Συμβουλευτική ζεύγους. Επικοινωνία στην 
οικογένεια: Δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, επίλυση συγκρούσεων. 

Σύνδεση σχολείου- οικογένειας. Η επίδραση της οικογένειας στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της. Συμβουλευτική γονέων. 

Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης 
Συζήτηση, μελέτες περιπτώσεων, παίξιμο ρόλων, ασκήσεις διαθεματικές που 
σχετίζονται με το περιεχόμενο διαφόρων μαθημάτων, ομάδες εργασίας, 

εισήγηση. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 
 

(ΠΕΣΥΠ) 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  
 

Αριθμ. Πρωτ. :  
Αριθμ. Μητρώου αποφοιτ. :  

 
Στον/Στη(ν) ........................ του ……………, 

που φοίτησε στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  

ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ)  

της ΑΣΠΑΙΤΕ στην (πόλη)  

και εκπλήρωσε με επιτυχία τις υποχρεώσεις του Προγράμματος 

στις ………………………., χορηγείται το παρόν     

Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό 

με Γενικό Βαθμό ………………... και Χαρακτηρισμό «……………..». 

 
Μαρούσι, …………………..  

 
Ο Πρόεδρος της ΔΕ  

της ΑΣΠΑΙΤΕ 
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος  

του Προγράμματος  
 

Ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος 
του ΠΕΣΥΠ  
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ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ 
2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 
5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
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Ταχ. Δ/νση: Μαρούσι 151 22   

(Σταθμός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ)  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  

ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) 
Τόπος,………………… 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ 

 

Προς: ………………………………………………………………………………………… 
 

Παρακαλούμε να δεχτείτε τον/την παρακάτω σπουδαστή/τρια προκειμένου 

να πραγματοποιήσει στην Υπηρεσία σας την Πρακτική Άσκηση που 
προβλέπεται από τον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος ΠΕΣΥΠ. 

 

Στοιχεία σπουδαστή/τριας: 

Α) Επώνυμο:………………………..……. Β) Όνομα……………………………….. 
Γ) Όνομα Πατρός: ……………………. Δ) Αριθμός Μητρώου……………….. 

Ε) Ειδικότητα:…………………… 
 

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος ΠΕΣΥΠ 

 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗ  
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ& 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΗΣ746Ψ8ΧΙ-4ΞΨ



ΠΡΟΣ:  
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ 
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 
Φορέας/Υπηρεσία: …………………………………………………………… 
Διεύθυνση: …………………………………………………………….. 

Τηλ.: ………………………………………. e-mail: …………………………………… 
 

1. Ο/Η υπογράφων/ουσα ………………………………………………................., που 
στον Φορέα / στην Υπηρεσία έχω την ιδιότητα 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

δηλώνω ότι ο Φορέας / η Υπηρεσία δέχεται τον/την σπουδαστή/στρια: 
(Επώνυμο) …………………………………………..………. 

(Όνομα) ……………………………………………………….. 
(Πατρώνυμο) ………………………………………………… 

του ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ να πραγματοποιήσει την πρακτική του/της άσκηση 
από ………………………………………….. μέχρι …………………………………… 
2. Ειδικός που θα εποπτεύει την πρακτική άσκηση: 

(Επώνυμο) …………………………………………………. 
(Όνομα) …………………………………………………….. 

(Ιδιότητα) …………………………………………………… 
(Τηλ.) ………………………………………………………… 
(e-mail) ……………………………………..…………….. 

 
 

 
Ημερομηνία:……./……../……… 

Ο Δηλών/ Η Δηλούσα 

 
(Υπογραφή/Επώνυμο/Όνομα/Σφραγίδα) 

 

 

 

  

ΑΔΑ: ΨΗΣ746Ψ8ΧΙ-4ΞΨ



ΠΡΟΣ:  
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 
Φορέας/Υπηρεσία: …………………………………………………………… 
 

Βεβαιώνεται ότι ο/η ……………………………………………………………, 
σπουδαστής/τρια του ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, πραγματοποίησε στην υπηρεσία 

μας πρακτική άσκηση διάρκειας ……………………………… ωρών συνολικά. 
 

Ημερομηνία:……./……../……… 

Ο Δηλών/ Η Δηλούσα 
 

(Υπογραφή/Επώνυμο/Όνομα/Σφραγίδα) 
 

  

ΑΔΑ: ΨΗΣ746Ψ8ΧΙ-4ΞΨ



 
 
 
 

 
 
 
 

Ταχ. Δ/νση: Μαρούσι 151 22   

(Σταθμός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ)  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 
 

Επώνυμο:……………….  
Όνομα…………………  

Πατρώνυμο ………………………. 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι πραγματοποίησα την Πρακτική μου Άσκηση στους 

παρακάτω φορείς: 
Φορείς Άσκησης 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ,  

ΗΜΕΡΕΣ, ΩΡΕΣ 

1  Από:………………. 

Έως: ………………  

Ώρες: ……………. 

2  Από:………………. 

Έως: ………………  

Ώρες: ……………. 

3 

 

ΚΛΠ 

 Από:………………. 

Έως:………………  

Ώρες: ……………. 

 
Υπογραφή σπουδαστή/τριας 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗ  
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ& 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΗΣ746Ψ8ΧΙ-4ΞΨ



 
 

 
 

 
 
 
 

Ταχ. Δ/νση: Μαρούσι 151 22   

(Σταθμός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ)  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
Βεβαιώνεται ότι ο/η ……………………………………………………………, 

σπουδαστής/τρια του ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, πραγματοποίησε τις 300 ώρες 
της πρακτικής άσκησης, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του ΠΕΣΥΠ. 
 
 

Ημερομηνία:……./……../……… 
Ο Δηλών/ Η Δηλούσα  

 

(Υπογραφή/Επώνυμο/Όνομα) 
 

  
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗ  
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ& 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΗΣ746Ψ8ΧΙ-4ΞΨ



Ο Πρόεδρος της ΔΕ                                       Ο Αντιπρόεδρος της ΔE 
 

Γεώργιος Ε. Χατζαράκης                                     Σπυρίδων Λ. Πανέτσος 
      

Τα Μέλη 
 

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη 

 
Δημήτριος Ανέστης  

 
Αθανάσιος Ζήσης 

 

Η Γραμματέας της ΔΕ  
                                     

Αικατερίνη Παπαγιαννάκη 

ΑΔΑ: ΨΗΣ746Ψ8ΧΙ-4ΞΨ
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