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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

                                                                                      

                                                                                   

 

           Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Ε∆ΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) 
ΤΑΧ ∆/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 
 

Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών  

αριθμ. 113/ 13-11-2013 
 
Θέμα 49. Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Π.Ε.ΣΥ.Π. 
 
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. To N. 3027/28.06.2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α’/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 άρθρο 4, παρ.6 του Ν.3027/2002 που αναφέρεται σε μεταφορά και 
μετονομασία του Ειδικού Λογαριασμού της ΣΕΛΕΤΕ 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 ΤΕΙ. 
3. Την αριθμ. Φ.908/49695/Η/4-5-2010 (ΦΕΚ 161/τ.ΥΟ∆∆./6-5-2010) 
Υπουργική Απόφαση που αφορά την ανασυγκρότηση της ∆.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
4. Την αριθμ. 9/10-6-2010 (θέμα 6.1) Πράξη της ∆.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με 
την οποία συγκροτείται Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ειδικού 
Λογαριασμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., καθώς και την αριθμ. 13/19-7-2010 (θέμα 
5.1) Πράξη της ∆.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανασυγκρότησης της Επιτροπής 
Εκπαίδευσης και Ερευνών.  
5. Την ΚΥΑ 679/22-8-96, η οποία κυρώθηκε αναδρομικά με το άρθρο 36 
του νόμου 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 
3878/2010. 
6. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
7. Την αριθμ. 20/6-10-2005 (θ.1.7) Πράξη της ∆.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε στον Ειδικό Λογαριασμό της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. η διαχείριση των εσόδων που θα προκύψουν από παράβολα, 
τέλη εγγραφής στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης 
(ΕΠΠΑΙΚ). 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-
2013) «Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις». 
9. Την αριθμ 109/13/10/2013 (Θ.9) (Α∆Α:ΒΛΛ346Ψ8ΧΙ-ΚΛΗ) Πράξη της 
Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών και την αριθμ. 134/13-10-2013 

ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
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(Θ2.9) Πράξη της ∆ιοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε που 
συγκροτήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος Ειδίκευσης 
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (Π.Ε.ΣΥ.Π) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
10.Την σχετική απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής του Π.Ε.ΣΥ.Π. 
11.Τη συζήτηση μεταξύ των μελών. 
 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
 

Εγκρίνει το Κανονισμού Σπουδών Π.Ε.ΣΥ.Π. ως ακολούθως: 
 

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 καθώς και  σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς 
χώρους. 
 
Ακαδημαϊκό και ∆ιδακτικό Έτος.  
 1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και 
λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.  
 2. Το διδακτικό έτος περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελείς διδακτικές 
περιόδους: Το πρώτο (Α΄) εξάμηνο και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο. Κάθε 
εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες. Για να κατοχυρωθεί το εξάμηνο 
θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον διδασκαλία έντεκα (11) 
εβδομάδων.  
 
Εγγραφή- Ανανέωση Εγγραφής –Φοίτηση: 
 1. Ως φοιτητές/τριες του Π.Ε.ΣΥ.Π. δύνανται να εγγραφούν 
όσοι/όσες επιλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκάστοτε 
προκήρυξη της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική.  
 2. Η φοίτηση στο Π.Ε.ΣΥ.Π. είναι υποχρεωτική και πρέπει να είναι σε 
κάθε μάθημα «επαρκής». Ως επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε ένα 
μάθημα αν ο/η φοιτητής/τρια παρακολούθησε τουλάχιστον τα 2/3 των 
ωρών που πραγματοποιήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση η φοίτηση 
χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής. Φοιτητής/τρια με ανεπαρκή φοίτηση σε ένα 
μάθημα δεν δικαιούται να συμμετάσχει στην τελική γραπτή εξέταση στο 
μάθημα αυτό. Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα οφείλουν σε τακτά 
διαστήματα να πληροφορούν τους φοιτητές για τον αριθμό των απουσιών 
τους και στο τέλος κάθε εξαμήνου να δηλώνουν σε κατάλληλο έντυπο τα 
ονόματα των φοιτητών που δεν δικαιούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις 
λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. Η γραμματεία πριν από την ημερομηνία 
έναρξης των εξετάσεων ανακοινώνει τα ονόματα των φοιτητών που 
αποκλείονται της τελικής γραπτής εξέτασης σε ένα ή περισσότερα 
μαθήματα λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. Φοιτητής που είχε ανεπαρκή 
φοίτηση σε ένα ή περισσότερα μαθήματα υποχρεούται να τα 
επαναπαρακολουθήσει μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στην 
παράγραφο που ακολουθεί. 
 3. Παρακολούθηση των μαθημάτων του Β΄ εξάμηνου είναι δυνατή 
μόνον αν έχει προηγηθεί επαρκής και επιτυχής φοίτηση τουλάχιστον του 
60% των μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου.  
 4. Οι φοιτητές του Προγράμματος έχουν την δυνατότητα να 
ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο Πρόγραμμα εντός 5 ακαδημαϊκών 
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εξαμήνων. Σε αντίθετη περίπτωση αυτοδίκαια διαγράφονται από το 
Πρόγραμμα. 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 
Π.Ε.ΣΥ.Π. 
 5. Οι φοιτητές του Π.Ε.ΣΥ.Π. προκειμένου να λάβουν το 
Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό 
υποχρεούνται να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα του 
Προγράμματος Σπουδών, να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 300 ώρες 
πρακτικής άσκησης σε φορείς εφαρμογής του θεσμού και να έχουν 
εκπονήσει επιτυχώς διπλωματική εργασία.  
  
Συγγράμματα  
 Κάθε μάθημα συνοδεύεται από ενδεικτική βιβλιογραφία 
συγγραμμάτων και επιστημονικές σημειώσεις που εγκρίνονται από την 
Επιστημονική Επιτροπή και τα οποία είναι διαθέσιμα στους φοιτητές του 
Προγράμματος διαμέσου της δανειστικής βιβλιοθήκης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Το 
περίγραμμα του κάθε μαθήματος και η βιβλιογραφία που το συνοδεύει 
φέρει την έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΕΣΥΠ.   
Τρόπος διεξαγωγής της διδασκαλίας των μαθημάτων: 
Ο τρόπος διεξαγωγής της διδασκαλίας καθορίζεται από την επιστημονική 
επιτροπή και διαφοροποιείται ανάλογα με τη φύση του μαθήματος 
(θεωρητικού και εργαστηριακού). Για τα θεωρητικά μαθήματα κρίνεται 
απαραίτητη η χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας (διαφάνειες, 
powerpoint κ.ά). Το υλικό της κάθε εισήγησης αναρτάται στο e-class και 
αποτελεί τμήμα της διδακτέας και εξεταστέας ύλης. Για τα εργαστηριακά 
μαθήματα (Εργαστήριο Ανάπτυξης δεξιοτήτων συμβουλευτικής και νέες 
τεχνολογίες, Εργαστήριο ομαδικής παρέμβασης στην προσωπική ανάπτυξη 
Ι & ΙΙ), καταρτίζεται πρόγραμμα στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και 
διδακτικού εξαμήνου το οποίο εγκρίνεται από την επιστημονική επιτροπή 
και αφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο και τη μεθοδολογία της παρέμβασης, 
καθώς και τον τρόπο οργάνωσης των μαθημάτων.  
 
Αξιολόγηση των φοιτητών/τριών:  
Οι φοιτητές του Π.Ε.ΣΥ.Π., προκειμένου η φοίτησή τους να πιστοποιηθεί 
και να λάβουν το προβλεπόμενο πιστοποιητικό, αξιολογούνται:  
α) ανά μάθημα του Προγράμματος Σπουδών,  
β) στην Πρακτική Άσκηση  
γ) στη ∆ιπλωματική Εργασία.  
 
Για την Αξιολόγηση στο κάθε μάθημα ισχύουν τα κατωτέρω:  
α). Ο βαθμός κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος εκφράζεται στην κλίμακα 0 έως 
10. Ως βάση προαγωγής για κάθε μάθημα λογίζεται ο βαθμός 5,0.  
β). Η αξιολόγηση του κάθε μαθήματος περιλαμβάνει γραπτή εργασία και 
τελική γραπτή εξέταση. Η γραπτή ατομική εργασία είναι απαραίτητη, 
παρουσιάζεται στην τάξη και συμμετέχει κατά 40% στον τελικό βαθμό. 
Η συμμετοχή του φοιτητή στις τελικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική. Η 
έγκαιρη κατάθεση της βαθμολογίας αποτελεί ευθύνη των διδασκόντων.  
 
Οι τελικές γραπτές εξετάσεις κάθε εξαμήνου διαρκούν τις δύο εβδομάδες, 
που ακολουθούν τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου. Οι φοιτητές έχουν 
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δικαίωμα να κάμουν χρήση δύο εξεταστικών περιόδων ανά εξάμηνο, οι 
οποίες ορίζονται ως εξής: 1. Για τα μαθήματα που διδάσκονται κατά το Α’ 
εξάμηνο: Η πρώτη εξεταστική περίοδος (Φεβρουαρίου), κατά τις δύο 
εβδομάδες που ακολουθούν τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου αυτού 
2. Για τα μαθήματα που διδάσκονται κατά το Β’ εξάμηνο: Η πρώτη 
εξεταστική περίοδος (Ιουνίου), κατά τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν τη 
λήξη των μαθημάτων του Β’ εξαμήνου. 3. Για τα μαθήματα του Α΄ και Β΄ 
εξαμήνου η Β΄ εξεταστική περίοδος ορίζεται κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.  
 
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 
έχουν την έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής.  
 
Οι φοιτητές εκπονούν ατομική εργασία. Για το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ», η ατομική 
εργασία περιλαμβάνει την παραγωγή υλικού σε σχέση με τη συμβουλευτική 
και τη σύνδεσή της με την τεχνολογία και την αντίστοιχη βιβλιογραφική 
της τεκμηρίωση. Για τα βιωματικά εργαστήρια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι και  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ οι φοιτητές 
εκπονούν εργασία καταγραφής των εμπειριών τους και των δεξιοτήτων 
συμβουλευτικής που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους, με 
την αντίστοιχη βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Οι εργασίες αναρτώνται στο e-
class. 
 
Εάν κάποιο μάθημα έχει διδαχτεί και εξετάζεται χωριστά από δύο 
διδάσκοντες, ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα προκύπτει από τον ΜΟ των 
βαθμών και η κατάσταση τελικής βαθμολογίας του μαθήματος θα 
υπογράφεται και από τους δύο διδάσκοντες. 
 
Ο τελικός βαθμός μαθήματος κατατίθεται από τον διδάσκοντα μαζί με τα 
γραπτά δοκίμια στη γραμματεία του Τμήματος το αργότερο επτά (7) ημέρες 
από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος.  
 
Πρακτική Άσκηση 
Η Εξωτερική Πρακτική Άσκηση που σκοπό έχει να προσφέρει την ευκαιρία 
στους φοιτητές να εφαρμόσουν σε πραγματικό περιβάλλον τις αρχές και τις 
δεξιότητες της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας σε 
χώρους ειδικευμένους σε παροχή τέτοιων υπηρεσιών αξιολογείται μεν αλλά 
δεν βαθμολογείται. Με την αξιολόγησή της πιστοποιείται η επιτυχής 
πραγματοποίησή της.  
Η εξωτερική πρακτική άσκηση των φοιτητών έχει ελάχιστη συνολική 
διάρκεια τριακοσίων (300) ωρών και δύναται να αρχίζει μετά την 6η 
εβδομάδα του Α΄εξαμήνου της φοίτησης. 
Ο αριθμός των ημερών στις οποίες πραγματοποιούνται οι παραπάνω ώρες 
πρακτικής άσκησης, όπως και το ωράριο στο οποίο πραγματοποιούνται, 
ρυθμίζεται σε συνεργασία μεταξύ φοιτητή και φορέα στη βάση των 
αναγκών αλλά και των δυνατοτήτων και των δύο πλευρών. Στο έντυπο 
ολοκλήρωσης της πρακτικής, το οποίο υπογράφεται από τον επόπτη της 
πρακτικής ο φοιτητής θα αναφέρει τις δεξιότητες συμβουλευτικής που 
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χρησιμοποιήθηκαν και αιτιολόγηση αυτών με βάση το πλαίσιο, τον 
πληθυσμό και τις ανάγκες της ομάδας στόχου. 
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους φορέων, είτε του 
δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένο 
προσωπικό και προσφέρουν υπηρεσίες υπηρεσίες Συμβουλευτικής ή/και 
Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. 
 
Εποπτεία 
Ο επόπτης καθηγητής της πρακτικής άσκησης ορίζεται με βάση τη 
συνάφεια του επιστημονικού και επαγγελματικού του έργου ως προς τον 
τόπο πρακτικής άσκησης του φοιτητή. Ο επόπτης καθηγητής συμπληρώνει 
έντυπο παρακολούθησης της εποπτείας με βάση τους άξονες που έχει 
ορίσει η Επιστημονική Επιτροπή.   
 
∆ιπλωματική εργασία  
Κάθε φοιτητής/τρια εκπονεί μια διπλωματική εργασία, με σκοπό τη 
σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τα διάφορα 
μαθήματα.  
Η διπλωματική εργασία εκπονείται ατομικά, παρουσιάζεται μετά την 
ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων [και πρακτικής] του φοιτητή/τριας. Η 
εργασία θα πρέπει να είναι ερευνητική  ή βιβλιογραφική χρησιμοποιώντας 
ποσοτικούς ή/και ποιοτικούς τρόπους μεθοδολογίας. 
Ο επόπτης καθηγητής της διπλωματικής εργασίας ορίζεται στη βάση της 
συνάφειας του επιστημονικού του έργου με το υπό μελέτη αντικείμενο της 
εργασίας. Ο επόπτης καθηγητής της διπλωματικής εργασίας είναι και ο 
επόπτης της πρακτικής άσκησης του φοιτητή. 
Ο «επόπτης καθηγητής» ορίζει (τα άλλα δύο μέλη) τριμελή επιτροπή 
παρακολούθησης/εποπτείας  της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας 
(ενώπιον της οποίας θα γίνεται και η υποστήριξη) με τη προϋπόθεση της 
συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου των μελών με το θέμα της 
διπλωματικής και των μαθημάτων που διδάσκουν. Η  υποστήριξη της 
εργασίας γίνεται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του επόπτη καθηγητή. Η 
εργασία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην τελική της μορφή και αποστέλλεται 
στα άλλα δύο μέλη της επιτροπής πριν από κάθε διαδικασία υποστήριξης. Ο 
ορισμός των εποπτών/επιτροπής γίνεται από τον επόπτη στη Γραμματεία. 
Η διπλωματική εργασία αναλαμβάνεται με την εγγραφή του φοιτητή στο β’ 
εξάμηνο. Ο ελάχιστος χρόνος υποβολής της ∆ιπλωματικής Εργασίας δεν 
μπορεί να είναι μικρότερος των 8 εβδομάδων μετά την ανάληψή της και 
δεν μπορεί να κατατεθεί εάν ο φοιτητής δεν έχει περάσει επιτυχώς το 
σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος και οπωσδήποτε πριν την 
έναρξη κάθε εξεταστικής περιόδου.  
Η Γραμματεία καταρτίζει κατάλογο με: ονοματεπώνυμο φοιτητή, θέμα, 
επόπτη, επιτροπή, ημερομηνία ανάληψης που κοινοποιείται σε διδάσκοντες 
και φοιτητές και υπεύθυνο Π.Ε.ΣΥ.Π. 
Η διπλωματική εργασία κατατίθεται ηλεκτρονικά στη γραμματεία σε μορφή 
pdf, καθώς και σε ένα έντυπο αντίτυπο.  Μετά την παρουσίασή της 
κατατίθεται σε ένα CD στη γραμματεία και με ευθύνη του υπευθύνου του 
προγράμματος αναρτάται σε PDF σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της 
σχολής με τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα και με το βαθμό άνω του 
οκτώ (8).  
 
Πιστοποιητικό-Βαθμός πιστοποιητικού 
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Πτυχιούχος γίνεται κάποιος την ημέρα υποστήριξης της διπλωματικής του 
εργασίας, η οποία θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής 
άσκησης.  
Το άθροισμα των βαθμών όλων των εξαμηνιαίων μαθημάτων διαιρούμενο 
δια του αριθμού των μαθημάτων, δίδει τον βαθμό Μ. Ο βαθμός της 
διπλωματικής εργασίας δίδει τον βαθμό Ε. Ο Βαθμός πιστοποιητικού 
Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση και τον Προσανατολισμό 
του κάθε φοιτητή προκύπτει από τον τύπο:  
Βαθμός Πιστοποιητικού = Μ(70%) + Ε (30%)  
Ο Βαθμός Πιστοποιητικού στρογγυλοποιείται σε δεκαδικό αριθμό με ένα 
δεκαδικό ψηφίο.  
Προϋπόθεση, προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό στο φοιτητή, 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).  
 
Χορηγούμενος Τίτλος  
Στους φοιτητές του Π.Ε.ΣΥ.Π. μετά από επιτυχή παρακολούθηση 
χορηγείται: Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη  Συμβουλευτική και τον 
Προσανατολισμό. 
Ο χαρακτηρισμός βαθμού του Πιστοποιητικού των αποφοίτων του 
Π.Ε.ΣΥ.Π. καθορίζεται ως εξής:  
α) από 5.0-6.9 «Καλώς», β) από 7.0- 8.4 «Λίαν Καλώς» και γ) από 8.5 – 
10 «Άριστα».  
 
 
Αξιολόγηση του Προγράμματος 
Η αξιολόγηση του Προγράμματος διεξάγεται κατά την ολοκλήρωση των 
μαθημάτων και πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Η 
αξιολόγηση εποπτεύεται από την Επιστημονική Επιτροπή η οποία και είναι 
υπεύθυνη για τα κριτήρια, τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων. Η 
αξιολόγηση αποτελεί βασικό τρόπο ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους φοιτητές του Π.Ε.ΣΥ.Π. Οι φοιτητές 
συμμετέχουν στην αξιολόγηση συμπληρώνοντας τα έντυπα που τους 
χορηγούνται για αυτόν το σκοπό.   
 
Για οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο προκύπτει και δεν καλύπτεται από τον 
παρόντα κανονισμό, αποφασίζει σχετικά η ∆ιοικούσα Επιτροπή της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μετά από εισήγηση του Ιδρυματικού Υπευθύνου ή/και της 
Επιστημονικής Επιτροπής αναλόγως με τη φύση του θέματος. 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
           ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ       
            & ΕΡΕΥΝΩΝ 
 
 
 
        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΠΑΣ 
                          ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
       
       ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
       ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
 
       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ 
 
       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 
 
 
 
 
 
 

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

EYΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΕΣΤΟΥΝΗΣ 
    

 

 

 

 

 

 

 

     


