
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ  
  

ΠΠρρόόςςκκλληηςςηη  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕκκδδήήλλωωςςηη  ΕΕννδδιιααφφζζρροοννττοοσσ  ΤΤπποοψψηηφφίίωωνν  ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκϊϊνν  ΦΦοοιιττηηττϊϊνν  ––  ΜΜεελλϊϊνν  

εεκκππααιιδδεευυττιικκοοφφ  ππρροοςςωωππιικκοοφφ  ΣΣ..ΕΕ..ΙΙ..  μμεε  ππρροοςςωωπποοππααγγήή  θθζζςςηη  κκααιι  ΕΕρργγααςςττηηρριιαακκϊϊνν  υυννεερργγααττϊϊνν  πποουυ  δδεενν  

κκααττζζχχοουυνν  μμεεττααππττυυχχιιαακκόό  ττίίττλλοο  εειιδδίίκκεευυςςηησσ  ––  ςςτταα  μμεεττααππττυυχχιιαακκάά  ππρροογγρράάμμμμαατταα  ςςπποουυδδϊϊνν  ττοουυ  ΕΕΑΑΠΠ    
 
 

Το Ε.Α.Ρ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 5 του Ν.2552/97 και τθν υπ’ αρικ. 161236/Η1 (ΦΕΚ 2275 Βϋ/21-10-2015) Υπουργικι 
Απόφαςθ, προςφζρει για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017 πρόςκετο αρικμό παρεχομζνων κζςεων για τα Μεταπτυχιακά  
Ρρογράμματα Σπουδϊν αποκλειςτικά ςε μζλθ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ΤΕΛ με προςωποπαγι κζςθ (άρκρ. 3 του Ν. 3027/2002) 
& εργαςτθριακοφσ ςυνεργάτεσ (άρκρ. 19 του Ν. 1404/1983, αρκρ. 11 παρ. 8 του Ν. 3404/2005) που δεν κατζχουν μεταπτυχιακό 
τίτλο ειδίκευςθσ. Τα προγράμματα και οι προςφερόμενεσ κζςεισ ανά πρόγραμμα ζχουν αναλυτικά ωσ εξισ: 
 

1. Κοινό ΜΡΣ «Master in Business Administration» (ΜΒΑ) ΕΑΡ-
Wroclaw (45 κζςεισ) 

2. Διοίκθςθ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων (39 κζςεισ) 
3. Διοίκθςθ Μονάδων Υγείασ (43 κζςεισ) 

4. Τραπεηικι (46 κζςεισ) 
5. Διοίκθςθ Ρολιτιςμικϊν Μονάδων (45 κζςεισ) 
6. Ρεριβαλλοντικόσ Σχεδιαςμόσ Ρόλεων και Κτιρίων (14 κζςεισ) 
7. Ρεριβαλλοντικόσ Σχεδιαςμόσ Ζργων Υποδομισ (12 κζςεισ) 
8. Διαχείριςθ και Τεχνολογία Ροιότθτασ (37 κζςεισ) 
9. Σειςμικι Μθχανικι και Αντιςειςμικζσ Καταςκευζσ (9 κζςεισ) 
10. Διαχείριςθ Τεχνικϊν Ζργων (32 κζςεισ) 
11. Μεταπτυχιακι Εξειδίκευςθ ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα 

(10 κζςεισ) 
12. Διαχείριςθ Αποβλιτων (28 κζςεισ) 
13. Ρροχωρθμζνεσ Σπουδζσ ςτθ Φυςικι (3 κζςεισ) 

14. Κατάλυςθ και Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ (4 κζςεισ) 
15. Μεταπτυχιακι Ειδίκευςθ Κακθγθτϊν Φυςικϊν Επιςτθμϊν (5 

κζςεισ) 
16. Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ ςτα Μακθματικά (9 κζςεισ) 
17. Συςτιματα Κινθτοφ και Διάχυτου Υπολογιςμοφ (9 κζςεισ) 
18. Γραφικζσ Τζχνεσ – Ρολυμζςα (6 κζςεισ) 
19. Σχεδιαςμόσ Φωτιςμοφ  (6 κζςεισ) 
20. Ακουςτικόσ Σχεδιαςμόσ και Ψθφιακόσ Ιχοσ (3 κζςεισ) 
21. Διδακτικι τθσ Αγγλικισ ωσ Ξζνθσ/Διεκνοφσ Γλϊςςασ (12 κζςεισ) 
22. Διδακτικι τθσ Γερμανικισ ωσ Ξζνθσ/Διεκνοφσ Γλϊςςασ (4 κζςεισ) 
23. Διδακτικι τθσ Γαλλικισ ωσ Ξζνθσ/Διεκνοφσ Γλϊςςασ (5 κζςεισ) 
24. Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ (75  κζςεισ) 
25. Εκπαίδευςθ Ενθλίκων (25 κζςεισ) 
26. Σπουδζσ ςτθν Ορκόδοξθ Κεολογία (12 κζςεισ) 
 

 

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

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

 Θ επιλογι των φοιτθτϊν 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.Ρ. 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. Θ υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυνεπάγεται και τθν αποδοχι 
των προχποκζςεων ειςαγωγισ, ςυμμετοχισ και φοίτθςθσ ςε κάκε πρόγραμμα ςπουδϊν. 

Η  υ π ο β ο λ ή  τ ω ν  α ι τ ή ς ε ω ν  θ 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 η ν  

1η Νοεμβρίου  2015    ζωσ   τη  10 η  Δεκεμβρίου 2015 

 

Επιπλζον, οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να τοποκετιςουν ςε ζνα φάκελο 

 (α) Ευκρινι φωτοτυπία του πτυχίου ι του διπλώματοσ Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ ι ιςότιμου ι / και αντίςτοιχου πτυχίου τθσ 
αλλοδαπισ (αναγνωριςμζνου από το ΔΟΑΣΑΠ (ΔΙΚΑΣΑ) ι το ΙΣΕ) και όπωσ αναφζρεται ςτισ προχποκζςεισ ειςαγωγισ του 
προγράμματοσ ςπουδών που επικυμοφν να εγγραφοφν. ε περίπτωςθ που πρόκειται για τίτλο τθσ αλλοδαπισ κα 
αποςτζλλεται ευκρινζσ φωτοαντίγραφο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το ζγγραφο ζχει επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο  
και κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που πρόκειται για τίτλο ΚΑΤΕΕ 2ετοφσ φοίτθςθσ 
απαιτείται ιςοτιμία από το Σ.Ε.Ι. 

(β)  Ευκρινι φωτοτυπία του αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότθτασ  

(γ Ευκρινι φωτοαντίγραφα των εγγράφων που ενδεχομζνωσ απαιτοφνται από τισ προχποθέςεισ ειςαγωγήσ, ανάλογα με 
το Ρρόγραμμα Σπουδϊν (τισ πάγιεσ προχποκζςεισ ειςαγωγισ, ειδικά για τθν κατθγορία Μελών Εκπαιδευτικοφ 
Προςωπικοφ Σ.Ε.Ι. με προςωποπαγι κζςθ - Εργαςτθριακών υνεργατών, ςτθν επαγγελματικι εμπειρία ςυμπεριλαμβάνεται 
και θ διδακτικι εμπειρία ςτο Σ.Ε.Ι. ςε ςυναφζσ αντικείμενο) 

(δ) Υπεφθυνη Δήλωςη του Ν. 1599, ςτθν οποία κα δθλώνουν: «δεν κατζχω Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ»  

(ε1) Για τουσ κατέχοντεσ προςωποπαγή θέςη ςτα Τ.Ε.Ι.: Βεβαίωςθ τθσ Διοικθτικισ υπθρεςίασ ςτθν οποία να αναφζρεται θ 
κατοχή προςωποπαγοφσ θέςησ (ςχζςθ εργαςίασ με το Σ.Ε.Ι.), το τμιμα ςτο οποίο ανικουν και τα μακιματα που 
διδάςκουν 

(ε2) Για τουσ Εργαςτηριακοφσ Συνεργάτεσ του άρκρ. 19 του Ν. 1404/1983: Βεβαίωςθ τθσ Διοικθτικισ υπθρεςίασ ςτθν 
οποία να αναφζρεται θ ςχζςθ εργαςίασ τουσ με το Σ.Ε.Ι, ότι ζχουν προςφζρει ςυνολικά διδακτικό ζργο ςε Σ.Ε.Ι. επί τζςςερα 
τουλάχιςτον διδακτικά ζτθ και το ςυνολικό άκροιςμα των διδακτικών ωρών απαςχόλθςθσ ςτθν κατθγορία αυτι 

http://www.eap.gr/
http://www.eap.gr/
http://www.eap.gr/eisagogi_2007_2008/requirements/requirements.htm
ΑΔΑ: Ω6Ι546ΨΖΣΘ-ΦΩΠ



(ςτ) Σζςςερισ φωτογραφίεσ μεγζκουσ ταυτότθτασ, ςτισ οποίεσ κα αναγράφεται ςτο πίςω μζροσ το ονοματεπώνυμο, το 
πρόγραμμα ςπουδών και το ζτοσ ειςαγωγισ 

(η) Δικαιολογθτικά που να αποδεικνφουν τθ γνώςθ ξζνθσ γλώςςασ. Για τθν πιςτοποίθςθ γνώςθσ ξζνθσ γλώςςασ, πρζπει να 
αποςτείλουν ακριβζσ αντίγραφο του ξενόγλωςςου τίτλου που κατζχουν (π.χ. First Certificate κ.ά.)  ι υπεφκυνθ διλωςθ του 
ν. 1599 που να αναφζρει: «γνωρίηω επαρκώσ τθν ………….. γλώςςα». Από τθν υπεφκυνθ διλωςθ εξαιρείται το πρόγραμμα 
‘‘Κοινό ΜΡΣ «Master in Business Administration» (ΜΒΑ)’’ για τθν παρακολοφκθςθ του οποίου απαιτείται ςυγκεκριμζνοσ 
τίτλοσ που να πιςτοποιεί τθ γνώςθ τθσ αγγλικισ γλώςςασ και αναφζρεται ςτισ προχποκζςεισ ειςαγωγισ του ςυγκεκριμζνου 
προγράμματοσ ςπουδών 

και να τον ςτείλουν με ςυςτημζνη επιςτολή ςτο Ε.Α.Ρ. από 1/11/2015 ζωσ και 31/12/2015 (ςφραγίδα ταχυδρομείου).   

Επιςτολζσ οι οποίεσ φζρουν ςφραγίδα ταχυδρομείου μετά τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2015 δε θα γίνουν δεκτζσ από το ΕΑΠ. Στο 

εξωτερικό του φακζλου πρζπει να αναγράφεται θ ζνδειξθ (Σ.Ε.Ι.), κακϊσ και το πρόγραμμα ςπουδϊν. Θ επιςτολι πρζπει να 
ςταλεί ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο 
Σμιμα Μθτρώου - Πρωτόκολλο 
Πάροδοσ Αριςτοτζλουσ 18, 263 35 Πάτρα 
(Σ.Ε.Ι. – Πρόγραμμα ςπουδών: ……… ) 

Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν ςυνολικά μία και μόνο αίτθςθ. Εάν υποβλθκεί αίτθςθ ςτθν κατθγορία ΤΕΛ 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. 

Πςοι 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 εξυπθρετοφνται, κατά το ίδιο διάςτθμα και από τα 
γραφεία του Ε.Α.Π. ςτην Πάτρα, (Πάροδοσ Αριςτοτζλουσ 18, Περιβόλα Πατρϊν) από 9.00π.μ. – 19.00μ.μ. Για γενικζσ 
πλθροφορίεσ μποροφν να επικοινωνοφν ςτα παρακάτω τθλζφωνα: (2610) 367317, 367327, 367336, 367355 και 367600.  

Στθν περίπτωςθ που ςε ζνα Ρρόγραμμα Σπουδϊν οι υποψιφιοι είναι περιςςότεροι από το ποςοςτό 10% των κακοριςμζνων 
κζςεων, κα διεξαχκεί δθμόςια και ανοικτι ςτο κοινό θλεκτρονικι κατάταξθ των υποψθφίων (κλιρωςθ), ςτισ 14 Δεκεμβρίου 2015 
και ϊρα 10.00 π.μ ςτο κτίριο του Ε.Α.Π. ςτην Πάτρα (Πάροδοσ Αριςτοτζλουσ 18, Περιβόλα Πατρϊν – κτίριο Διοίκηςησ). Στθν 
κλιρωςθ κα προθγθκοφν όςοι κα ζχουν ςυμπλθρϊςει το 23

ο
 ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Θ 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. 
 
Οι υποψιφιοι, μετά τθν 1/3/2016 και αφοφ προθγθκεί ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν από το Ε.Α.Ρ., κα μποροφν να 
ενθμερϊνονται για τα αποτελζςματα τθσ επιλογισ μζςω διαδικτφου. 
 
 

Ράτρα, 26 Οκτωβρίου 2015 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 
 

Κακθγθτισ Βαςίλθσ Καρδάςθσ 
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