
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ  
 

Πρόςκλθςθ για τθν Εκδιλωςθ Ενδιαφζροντοσ Φοιτθτϊν - Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ - ςε 6 Προπτυχιακά 
Προγράμματα Σπουδϊν  

 
 

Το Ε.Α.Π ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 35 του Ν.3794/2009, τθσ αρικ. Φ.151/122732/Β6 (ΦΕΚ 1612 Β’ 4/10/2010) Κοινισ 
Υπουργικισ Απόφαςθσ, και τθσ υπ’ αρικ. Φ.253.1/143697/A5 (ΦΕΚ 2011 Βϋ/16-9-2015) Υπουργικισ Απόφαςθσ, προςφζρει, για το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017 επιπλζον κζςεισ ςε ποςοςτό 5%, για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδϊν ςε άτομα που πάςχουν 
από ςοβαρζσ πακιςεισ και εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του άρκρου 35 του Ν.3794/2009. Τα προγράμματα και οι προςφερόμενεσ 
κζςεισ ανά πρόγραμμα ζχουν αναλυτικά ωσ εξισ: 
 

Σπουδζσ ςτον Ελλθνικό Πολιτιςμό: 55 
Σπουδζσ ςτον Ευρωπαϊκό Πολιτιςμό: 50 

Ιςπανικι Γλϊςςα και Πολιτιςμόσ: 5 
Σπουδζσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ: 8 

Πλθροφορικι: 40 
Διοίκθςθ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν: 75 

 

 Η προςφορά των ςπουδϊν γίνεται με τθ μεκοδολογία τθσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ.  

 Η ζναρξθ των ςπουδϊν για τα παραπάνω προγράμματα κα γίνει το Φκινόπωρο του 2016. 

 Η επιλογι των φοιτθτών κα γίνει με δθμόςια και ανοιχτι θλεκτρονικι διαδικαςία (κλιρωςθ). 

 Οι φοιτθτζσ ςυμμετζχουν ςτισ δαπάνεσ των ςπουδϊν τουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6, του άρκρου 5 του Ν.2552/97 
όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τισ οικείεσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα του Ε.Α.Π. ςτο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ και οδθγίεσ και ςτθ ςυνζχεια να υποβάλουν τθν αίτθςι τουσ ςτθν παραπάνω θλεκτρονικι διεφκυνςθ. Καλοφνται, 
επίςθσ, προτοφ υποβάλουν αίτθςθ, να βεβαιωκοφν ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ ειςαγωγισ για το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ 
επιλογισ τουσ, οι οποίεσ είναι αναρτθμζνεσ ςτο διαδίκτυο www.eap.gr. Η υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυνεπάγεται και τθν αποδοχι 
των προχποκζςεων ειςαγωγισ, ςυμμετοχισ και φοίτθςθσ ςε κάκε πρόγραμμα ςπουδϊν. 

 

Η  υ π ο β ο λ ι  τ ω ν  α ι τ ι ς ε ω ν  κ α  γ ί ν ε ι  α π ο κ λ ε ι ς τ ι κ ά  μ ζ ς ω  τ ο υ  δ ι α δ ι κ τ φ ο υ  α π ό  τ θ ν  

1θ Νοεμβρίου  2015    ζωσ   τθ  10 θ  Δεκεμβρίου 2015 

 

Επιπλζον, οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να τοποκετιςουν ςε ζνα φάκελο 
 (α) Αντίγραφο του αποδεικτικοφ υποβολισ αίτθςθσ με τον αρικμό πρωτοκόλλου, ςτο οποίο φαίνεται το πρόγραμμα ςπουδϊν 

που επιλζχκθκε. Πάνω ςτο ίδιο αποδεικτικό πρζπει να ςθμειωκεί ιδιοχείρωσ, αν ο υποψιφιοσ ζχει κινθτικό πρόβλθμα των 
κάτω άκρων και χρθςιμοποιεί αναπθρικό αμαξίδιο για τθ μετακίνθςι του.  

(β) Ευκρινι φωτοτυπία του τίτλου απόλυςθσ Λυκείου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ιςότιμου ι  αντίςτοιχου τίτλου 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ. 

(γ)  Ευκρινι φωτοτυπία του αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότθτασ. 
(δ) Ευκρινι φωτοαντίγραφα των εγγράφων που ενδεχομζνωσ απαιτοφνται από τισ προχποκζςεισ ειςαγωγισ, ανάλογα με το               

Πρόγραμμα Σπουδϊν. 
(ε)  Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο πιςτοποιθτικοφ τθσ επταμελοφσ επιτροπισ που προβλζπεται από το άρκρο 1 τθσ αρικ. 

Φ.151/122732/Β6 (ΦΕΚ 1612 Β’ 4/10/2010) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ ΚΥΑ ςτο οποίο κα ορίηεται επακριβϊσ θ πάκθςθ 
ολογράφωσ με τον αντίςτοιχο κωδικό του Παραρτιματοσ τθσ παραπάνω απόφαςθσ. Σε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία αποςτολισ των δικαιολογθτικϊν τουσ (31/12/2015) δεν ζχουν ςτθν κατοχι τουσ το 
προβλεπόμενο πιςτοποιθτικό, καλοφνται να υποβάλουν ςτο φάκελο με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά υπεφκυνθ διλωςθ όπου 
κα δθλϊνουν ότι: «κα προςκομίςω ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο το απαιτοφμενο πιςτοποιθτικό τθσ Επταμελοφσ Επιτροπισ 
μόλισ οι επιτροπζσ αρχίςουν να λειτουργοφν για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017». Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με τθν 
παραπάνω ςχετικι ΚΥΑ οι υποψιφιοι για να λάβουν το πιςτοποιθτικό από τισ αρμόδιεσ επταμελείσ επιτροπζσ κα πρζπει να 
κατακζςουν ςε μία μόνο από τισ Επιτροπζσ των Νοςοκομείων του άρκρου 1 τθσ ΚΥΑ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: α) αίτθςθ, 
β) ιατρικζσ γνωματεφςεισ από Δθμόςιο Νοςοκομείο, οι οποίεσ φζρουν ςφραγίδα Διευκυντοφ είτε Κλινικισ ΕΣΥ ι Εργαςτθρίου 
ι Πανεπιςτθμιακοφ τμιματοσ αντίςτοιχα και γ) φωτογραφία αςτυνομικισ ταυτότθτασ. Θα μπορείτε να ενθμερωκείτε για τθν 
περίοδο λειτουργίασ των Επιτροπϊν από τθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Παιδείασ www.minedu.gov.gr και του ΕΑΠ 
www.eap.gr.  

(ςτ) Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: «δεν είμαι κάτοχοσ πτυχίου Σχολισ ι τμιματοσ τθσ Τριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, το οποίο ζχει αποκτθκεί μετά από ειςαγωγι μου ςε αυτό με τθν κατθγορία ατόμων που πάςχουν από ςοβαρζσ 
πακιςεισ». 

(η)  τζςςερισ φωτογραφίεσ μικροφ μεγζκουσ (μεγζκουσ ταυτότθτασ). 
   

και να τον ςτείλουν με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτο Ε.Α.Π. από 1/11/2015 ζωσ και 31/12/2015 (ςφραγίδα ταχυδρομείου). Επιςτολζσ 
οι οποίεσ φζρουν ςφραγίδα ταχυδρομείου μετά τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2015 δε κα γίνουν δεκτζσ από το ΕΑΠ. το εξωτερικό του 

http://www.eap.gr/
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φακζλου πρζπει να αναγράφεται θ ζνδειξθ  2511 κακώσ και το πρόγραμμα ςπουδών. Η επιςτολι πρζπει να ςταλεί ςτθν 
παρακάτω διεφκυνςθ: 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Σμιμα Μθτρώου - Πρωτόκολλο 
Πάροδοσ Αριςτοτζλουσ 18, 263 35 Πάτρα 
(Κωδικόσ 2511 – Πρόγραμμα ςπουδϊν:…… … ) 
 

Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν ςυνολικά μία και μόνο αίτθςθ. Εάν υποβλθκεί αίτθςθ ςτθν κατθγορία ΑΜΕΑ δεν μπορεί να 
υποβλθκεί άλλθ αίτθςθ ςτθ γενικι κατθγορία και αντίςτροφα. Σε περίπτωςθ υποβολισ περιςςότερων τθσ μίασ αιτιςεων, είτε 
ςτθν ίδια κατθγορία είτε ςε διαφορετικι, ο υποψιφιοσ κα διαγράφεται οριςτικά από τουσ πίνακεσ υποψθφίων.  

Όςοι ενδιαφερόμενοι δεν μποροφν να εξαςφαλίςουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο για τθν απόκτθςθ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν 
και οδθγιϊν κακϊσ και για τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ μποροφν να τθλεφωνοφν ςτα παρακάτω τθλζφωνα: (2610) 367-
317, 367-327, 367-336, 367-355 και 367-600  και να εξυπθρετοφνται, κατά το ίδιο διάςτθμα, και από τα γραφεία του Ε.Α.Π. ςτθν 
Πάτρα, (Πάροδοσ Αριςτοτζλουσ 18, Περιβόλα Πατρών), Δευτζρα ζωσ Παραςκευι, από 9.00π.μ. – 19.00μ.μ. 

Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων, δθλ. θ 10θ Δεκεμβρίου 2015, προςδιορίηει το τζλοσ του υπολογίςιμου χρόνου 
προχπθρεςίασ, τθν θμερομθνία απόκτθςθσ του τίτλου ι τθσ ιςοτιμίασ ι/και αντιςτοιχίασ του τίτλου ςπουδϊν ςασ κακϊσ και 
οποιουδιποτε άλλου τίτλου απαιτείται ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ ειςαγωγισ των προγραμμάτων ςπουδϊν. 

Στθν περίπτωςθ που ςε ζνα Πρόγραμμα Σπουδϊν οι υποψιφιοι είναι περιςςότεροι από το ποςοςτό 5% των κακοριςμζνων 
κζςεων, κα διεξαχκεί δθμόςια και ανοικτι ςτο κοινό θλεκτρονικι κατάταξθ των υποψθφίων (κλιρωςθ), ςτισ 14 Δεκεμβρίου 2015 
και ώρα 10.00 π.μ ςτο κτίριο του Ε.Α.Π. ςτθν Πάτρα (Πάροδοσ Αριςτοτζλουσ 18, Περιβόλα Πατρών – κτίριο Διοίκθςθσ). Στθν 
κλιρωςθ κα προθγθκοφν όςοι κα ζχουν ςυμπλθρϊςει το 23

ο
 ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Οι υποψιφιοι, μετά τθν 1/3/2016 και αφοφ προθγθκεί ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν από το Ε.Α.Π., κα μποροφν να 
ενθμερϊνονται για τα αποτελζςματα τθσ επιλογισ τθλεφωνικϊσ ςτα τθλζφωνα (2610) 367339 και 367330. 
 

 
Πάτρα, 26 Οκτωβρίου 2015 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 
 

Κακθγθτισ Βαςίλθσ Καρδάςθσ 
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