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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ* 
ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) 

Σε τριάντα τέσσερις (34) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) των νέων Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών  για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (επισυνάπτεται σχετικός 
πίνακας) 

 
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει τριάντα τέσσερις (34) 

Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο των νέων 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη 
μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα για τα πέντε (5) νέα 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών & στην αγγλική γλώσσα για το νέο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών «Language Education for Refugees and Migrants (LRM)». Η έναρξη των 
σπουδών των νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων θα γίνει την 1η Οκτωβρίου 2016. 

 

 ΕΞΙ (6) ΝΕΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017 

Σ Χ Ο Λ Η    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν    Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν   

1. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) 
2. Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και 

Γραπτού Λόγου (ΕΑΓ) 
3. Language Education for Refugees and Migrants (LRM) 

Σ Χ Ο Λ Η    Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν    Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν 

1. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) 
2. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ) 
3. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ) 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 10 του Ν. 2552/1997 με τις τροποποιήσεις του, 

υποψήφιοι για τις θέσεις Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) 
δύνανται να είναι, είτε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
είτε διδάκτορες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ε.Α.Π. δύναται να επιλέγει και κατόχους 
μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για τα γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και 
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης, η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής (Π.Δ. 123/1984). Τα μέλη Σ.Ε.Π. των Θ.Ε. συνάπτουν συμβάσεις 

ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 

μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών  
Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να έχουν επιστημονικό έργο (ερευνητικό, συγγραφικό, 

διδακτικό, επαγγελματικό) στο γνωστικό αντικείμενο της Θ.Ε. που υποβάλλουν υποψηφιότητα, 
όπως αυτή σκιαγραφείται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr).  

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις των Μελών του 
Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά 
και μόνον ηλεκτρονική αίτηση στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι υποψήφιοι έχουν 
δυνατότητα να υποβάλλουν μία μόνο αίτηση, επιλέγοντας μία ή δύο Θεματικές Ενότητες 
(Θ.Ε.).  

http://www.eap.gr/
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ)  

1. Απόδειξη Παραλαβής Αίτησης (εκτυπώνεται από το σύστημα) 
2. Αίτηση (εκτυπώνεται από το σύστημα και υπογράφεται από τον υποψήφιο) 
3. Συνοπτικός Πίνακας Προσόντων (εκτυπώνεται από το σύστημα και υπογράφεται από τον 

υποψήφιο) 
4. Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα  
5. Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών    

(Όσοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από 
Επίσημη Μετάφραση και Αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.) 

6. Βεβαιώσεις ή Αντίγραφα βεβαιώσεων, που να αποδεικνύουν διδακτική εμπειρία, ισότιμη 
υπηρεσία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα, εκτεταμένο επαγγελματικό και 
συγγραφικό έργο 

7. Ειδικότερα για τα μέλη ΔΕΠ της ημεδαπής απαιτείται βεβαίωση υπηρεσίας από το 
Τμήμα Προσωπικού του Πανεπιστημίου στο οποίο υπηρετούν  

8. Τονίζεται, ότι σε περίπτωση που υπάρχουν δικαιολογητικά που αφορούν δημοσιεύσεις, 
επιστημονικές εργασίες και βιβλία, δεν θα πρέπει αυτά να αποστέλλονται ολόκληρα αλλά 
μόνο φωτοτυπία της πρώτης (1ης) σελίδας του βιβλίου ή του άρθρου, στην οποία 
φαίνονται: ο τίτλος της εργασίας, το περιοδικό ή το βιβλίο που έχει δημοσιευθεί καθώς και 
ο συγγραφέας. 

9. Αντίγραφα δικαιολογητικών, που κατά την κρίση του ο υποψήφιος θεωρεί απαραίτητα 
για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του και την τεκμηρίωση του βιογραφικού του (σε 
περίπτωση που προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους) 

10. Μία Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει: 
Α) «ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική μου αίτηση, καθώς και στο φάκελο 
υποψηφιότητάς μου είναι αληθή και σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μέλη 
Σ.ΕΠ. του Ε.Α.Π. Αποδέχομαι το δικαίωμα του ΕΑΠ για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση 
όλων των στοιχείων που έχω υποβάλει»,  
Β) «τις θέσεις εργασίας μου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, 
Γ) «τα ήδη ανειλημμένα εργασιακά καθήκοντά μου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017» 
11. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

 

Όσοι από τους υποψηφίους έχουν αποστείλει τα δικαιολογητικά τους από την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακ. έτους 2002-03 και μετέπειτα, είτε αυτοί έχουν 
επιλεγεί ως μέλη Σ.Ε.Π., είτε όχι, δεν είναι αναγκαίο να αποστείλουν εκ νέου τα 
δικαιολογητικά για την παρούσα πρόσκληση (πλην του πρόσφατου αναλυτικού 
Βιογραφικού Σημειώματος στην Ελληνική γλώσσα το οποίο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί 
στο πληροφοριακό σύστημα, και επιπροσθέτως  να αποσταλεί και σε έντυπη μορφή), καθώς 
αυτά τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Δύνανται όμως να αποστείλουν 
συμπληρωματικά οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρούν απαραίτητο για την υποστήριξη της 
υποψηφιότητάς τους για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 αποκλειστικά  και μόνον με 
συστημένη επιστολή. 

Όσοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, καθώς και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση 
πριν το ακ. έτος 2002-2003, θα πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
αποκλειστικά και μόνον με συστημένη επιστολή. 

 Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, δύνανται να 
προσέρχονται στα γραφεία του Ε.Α.Π. (Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα) τις εργάσιμες 
ημέρες και από 09:00 π.μ. έως και 15:00 μ.μ., προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την 
αίτησή τους.   

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (22-07-2016), δε 
θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει, 
τυχόν δε αποστολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή θα θεωρείται εκπρόθεσμη. 
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Οι αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
συμπεριλαμβανομένου και του πρόσφατου Βιογραφικού Σημειώματος, αποστέλλονται 
αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή στην έδρα του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου, στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Πάροδος Αριστοτέλους 18,  263 35, Πάτρα 

Υποψήφιο μέλος Σ.Ε.Π. Θ.Ε. 2016-2017 
   Ονομ/μο:………………   Πατρώνυμο:………………. 

Τίτλος/Κωδικός Θ.Ε.:  ……………… 

Η υποβολή των αιτήσεω ν θα γίνει  αποκλειστικά ηλεκτρονικά( www.eap.gr)  
Α π ό  2 3 - 0 6 - 2 0 1 6  ( 2 2 : 0 0 )  ως τις  22-07-2016  ( 1 4 : 0 0 )  

Η  α π ο σ τ ο λ ή  δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ώ ν  θ α  γ ί ν ε ι  α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  μ ε  σ υ σ τ η μ έ ν η  
ε π ι σ τ ο λ ή   

Α π ό  2 3 - 0 6 - 2 0 1 6  ω ς  2 2 - 0 7 - 2 0 1 6   

*Η πρόσκληση τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των θέσεων από ΥΠ.Π.Ε.Θ. & ΥΠ.ΟΙΚ. 
 

Πάτρα, 23/06/2016 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ Ε.Α.Π. 
 
 

         Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης                

http://www.eap.gr/

