ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΑ ΑΚ. ΕΤΗ 2017-2020
Στην Ενότητα Πρακτικής Άσκησης του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
«Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και
Γραπτού Λόγου» για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-18, 2018-19, 2019-20
1.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ E.Α.Π.

Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης, καθώς
και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου
εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσεται η
προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο
πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.
2.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην επιλογή Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.)
για την Ενότητα Πρακτικής Άσκησης του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες
της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» για
τα ακαδημαϊκά έτη 2017-18, 2018-19, 2019-20.
3.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Διδακτικό Προσωπικό του E.Α.Π. αποτελείται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
(Δ.Ε.Π.) και το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.). Έργο των μελών Δ.Ε.Π. και
Σ.Ε.Π. του E.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως διδασκαλία, η επιστημονική έρευνα στα επιστημονικά
πεδία και στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού
και πληροφοριακού υλικού, καθώς και υλικού αξιολόγησης.
Ως έδρα των μελών Σ.Ε.Π. του E.Α.Π. θεωρείται:
α) για τα μέλη ΔΕΠ των άλλων Α.Ε.Ι., ο νομός όπου εδρεύει η Σχολή του Α.Ε.Ι. στο οποίο
υπηρετούν (άρθρο 23 του Ν. 4009/2011)
β) για τους υποψηφίους της ημεδαπής, ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους και για τους υποψηφίους
του εξωτερικού, η Αθήνα.
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4.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε καθηγητές ή
υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες και
προσλαμβάνονται με συμβάσεις ανάθεσης έργου διάρκειας μέχρι ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, για
την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών.
Κάθε ακαδημαϊκό έτος τα μέλη Σ.Ε.Π τα οποία έχουν ενταχθεί σε πίνακες σειράς κατάταξης
ανά Θ.Ε. (σ.σ. τα οποία έχουν λάβει σειρά κατάταξης σύμφωνα την αξιολόγηση των
Επιτροπών Αξιολόγησης) θα υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη Σ.Ε.Π. το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την Προκήρυξη. Οι θέσεις
για τα μέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται για συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ή
Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.) ή Ενότητες Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.), με
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) κάθε τρία (3) έτη. Η διαδικασία, τα κριτήρια
αξιολόγησης, οι όροι της σύμβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές τους
καθορίζονται με απόφαση της Δ.Ε.
Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των μελών Σ.Ε.Π. ανά Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. ή Ε.Π.Α. είναι τριμελής
επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών, που ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε., ανά
Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε., στην οποία συμμετέχουν ο Πρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι της Δ.Ε., ως Πρόεδρος, με
Μέλη, μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ή άλλων Ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, ή αν
δεν υπάρχουν, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της αντίστοιχης Θ.Ε.,
Ε.Θ.Ε. ή Ε.Π.Α. Η Τριμελής Επιτροπή αξιολογεί τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ και υποβάλλει την
αντίστοιχη Εισήγησή της στη Δ.Ε., συνοδευόμενη από Πρακτικά και από Πίνακα κατάταξης
προτεινόμενων μελών Σ.Ε.Π., που θα ισχύουν για τρία (3) έτη. Επισημαίνεται ότι τα υποψήφια
μέλη ΣΕΠ δεν δύνανται ταυτόχρονα να είναι μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης.
Η αμοιβή των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. για την Ενότητα Πρακτικής Άσκησης καλύπτεται από τον
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΑΠ.
Ο αριθμός των μελών Σ.Ε.Π. που θα επιλέγεται κάθε φορά, θα είναι ανάλογος με τις ανάγκες που
θα προκύψουν από την επιλογή της Ε.Π.Α. από τους φοιτητές και από την κατανομή τους σε
τμήματα και από τη γεωγραφική χωροθέτησή τους για καθένα από τα ακαδημαϊκά έτη 2017-18,
2018-19, 2019-20.
Για την επιλογή των μελών ΣΕΠ της Ενότητας Πρακτικής Άσκησης του Κοινού Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα
Προφορικού και Γραπτού Λόγου» θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια με την αντίστοιχη μοριοδότηση:

α/α

Κριτήρια

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (συναφής με
την Ειδική Αγωγή)
Τουλάχιστον 5ετής διδακτική/επαγγελματική
II.
εμπειρία στην Eιδική Αγωγή.
I.

Διδακτική/επαγγελματική εμπειρία στην Eιδική
III.
Αγωγή (επιπλέον της 5ετούς υποχρεωτικής)
IV. Ερευνητικό και συγγραφικό έργο της

Μονάδες
Μοριοδότησης
5
5
20
(1 μονάδα/έτος, έως
το 20)
30
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τελευταίας δεκαετίας συναφές με την Ειδική
Αγωγή
Διδακτικό έργο της τελευταίας δεκαετίας στην
V. τριτοβάθμια εκπαίδευση συναφές με την
Ειδική Αγωγή
VI. Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Σύνολο

20
(1 μονάδα / εξάμηνο)
20
Max 100

Διευκρινίζεται ότι όσοι από τους υποψηφίους δεν κατέχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
για τα κριτήρια Ι και ΙΙ του παραπάνω Πίνακα, θα αποκλείονται από την διαδικασία και δεν
θα αξιολογούνται.
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι όσοι από τους υποψηφίους ενεργοποιούνται ως διδάσκοντες στο
ΕΑΠ και αναλαμβάνουν τμήμα φοιτητών σε άλλη ΘΕ, δεν δύνανται ταυτόχρονα να
ενεργοποιούνται και ως μέλη ΣΕΠ στην Ενότητα Πρακτικής Άσκησης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ
Τα καθήκοντα των μελών Σ.Ε.Π. της Ε.Π.Α. περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, πάντοτε με βάση και
τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και ηθικής, την υποχρέωση για:
1.

2.
3.
4.
5.

5.

Επικοινωνία τηλεφωνική / γραπτή / ηλεκτρονική με κάθε φοιτητή κατά τη διάρκεια του Ακ.
Εξαμήνου της Ε.Π.Α. σε τακτές ημέρες και ώρες, που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του
διδάσκοντα και του διδασκόμενου.
Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των εργασιών και των δραστηριοτήτων των φοιτητών, κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης της τελικής εργασίας της Πρακτικής Άσκησης.
Επικοινωνία με τις δομές υποδοχής των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση, σύμφωνα με τον
Κανονισμό της Ε.Π.Α.
Εποπτεία των φοιτητών κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στις δομές της Πρακτικής
Άσκησης.
Ανατροφοδότηση των φοιτητών σε όλα τα θέματα της Πρακτικής Άσκησης,
συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων διδασκαλίας και παρεμβάσεων.
ΑΜΟΙΒΗ

( Τα αναφερόμενα ποσά είναι ενδεικτικά. Το ύψος των αμοιβών θα καθορίζεται κάθε φ ορά με
απόφαση της Δ.Ε. του E.Α.Π.)
Οι αμοιβές των εν λόγω μελών Σ.Ε.Π. θα καλυφθούν από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΑΠ.
Η αμοιβή των μελών Σ.Ε.Π. καθορίζεται, ενδεικτικά, ως ακολούθως:
1) Στο εφ’ άπαξ ετήσιο ποσόν των πεντακοσίων είκοσι πέντε (525,00) ευρώ για “Τη δια ζώσης
Επικοινωνία & Εφαρμογή Συστημάτων Τεχνολογίας”
2) Στο πάγιο ετήσιο ποσόν των χιλίων εκατό (1.100,00) ευρώ για την εποπτεία του ανατιθέμενου
Τμήματος ανεξάρτητα από την αυξομείωση των φοιτητών.
3) Στη βασική αποζημίωση-αμοιβή, η οποία τελεί σε απόλυτη συνάρτηση με τον αριθμό των
εποπτευομένων φοιτητών στο Τμήμα του ανατίθεται στον Ανάδοχο. Και ειδικότερα:
α) Στο εφ’ άπαξ ποσόν των ποσόν των χιλίων εξακοσίων πενήντα ευρώ (1.650,00) για Τμήμα μέχρι
δεκαπέντε (15) φοιτητές και
β) Στο ποσόν των εκατόν δέκα (110) ευρώ ανά εποπτευόμενο φοιτητή για Τμήμα άνω των 15
φοιτητών.
Συμφωνείται ρητά ότι τα ανωτέρω ποσά θα καθορίζονται σύμφωνα με τον αριθμό των φοιτητών
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ανά Τμήμα κατά τη σύναψη της παρούσας σύμβασης, χωρίς να επηρεάζονται από την αυξομείωση
των εποπτευομένων φοιτητών διαρκούντος του συμβατικού χρόνου. (σύμφωνα με απόφαση της
311ης/19-09-2016 συνεδρίασης Δ.Ε.)
4) Το ποσό για τη διόρθωση γραπτών των μετεξεταστέων φοιτητών: Για κάθε τέσσερα (4) γραπτά
το μέλος Σ.Ε.Π. αμείβεται με 220€, ποσό το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο ποσό της συνολικής
αμοιβής.
Για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης (οδοιπορικά) θα καταβάλλονται οι αντίστοιχες δαπάνες
με την προσκόμιση των απαραίτητων πρωτότυπων παραστατικών δικαιολογητικών στοιχείων, όπως
προβλέπονται από τον Ν. 2685/1999 και μετά τη σχετική εκκαθάρισή τους από το αρμόδιο τμήμα
του Ε.Α.Π. Επισημαίνεται, ότι οι δαπάνες μετακίνησης (οδοιπορικά) υπολογίζονται με βάση την
έδρα του μέλους Σ.Ε.Π., όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 3.
6.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση έργου είναι διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και καταρτίζεται περίπου 60 ημέρες
μετά την έναρξη των σπουδών και την οριστικοποίηση των τμημάτων στις διάφορες πόλεις. Οι
όροι της σύμβασης, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο
καθορίζονται με απόφαση της Δ.Ε. του E.Α.Π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν μία μόνο αίτηση.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι κάποιος υποψήφιος έχει υποβάλει περισσότερες από μία
ηλεκτρονικές αιτήσεις, η αίτησή του θα απορρίπτεται.
Η υποβολή της αίτησης της προκήρυξης για υποψήφιο μέλος Σ.Ε.Π. υπέχει τη θέση υπεύθυνης
δήλωσης σύμφωνα με τον Ν.1599/86 και υποδηλώνει:
α) ότι τα στοιχεία που υποβάλλει ο υποψήφιος είναι αληθή, ακριβή, πλήρη και σύμφωνα με την
προκήρυξη, για μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ για την τριετία 2017-2020,
β) ότι επιτρέπει τη χρήση των δεδομένων από το ΕΑΠ για στατιστικούς λόγους,
γ) κάθε ακαδημαϊκό έτος τα μέλη Σ.Ε.Π τα οποία έχουν ενταχθεί σε πίνακες σειράς κατάταξης
(σ.σ. τα οποία έχουν λάβει σειρά κατάταξης σύμφωνα την αξιολόγηση των Επιτροπών
Αξιολόγησης) θα υποβάλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη Σ.Ε.Π. το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη,
δ) την υποχρέωση του υποψηφίου, κατά τη διαδικασία επιλογής ή/και σε περίπτωση που το
ΕΑΠ του αναθέσει έργο, να υποβάλει κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα του ζητηθεί,
ε) την υποχρέωση του υποψηφίου, σε περίπτωση που το ΕΑΠ του αναθέσει έργο, να υποβάλει
υπεύθυνη δήλωση με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις ή/και δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για
καθένα από τα ακαδημαϊκά έτη 2017-18, 2018-19, 2019-20, ώστε να ελεγχθεί ή/και
επαναπροσδιοριστεί η διαθεσιμότητά του,
στ) ότι δεν είναι συνταξιούχος του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα,
ζ) την αποδοχή του δικαιώματος του Ε.Α.Π. για κοινοποίηση, στατιστική χρήση και
επεξεργασία των στοιχείων που δηλώνει ο υποψήφιος,
η) τη ρητή και αμετάκλητη αποδοχή των όρων της προκήρυξης, καθώς και των αποφάσεων της
Δ.Ε. και των Κοσμητειών του Ε.Α.Π., που σχετίζονται άμεσα με την προκήρυξη και θέματα
μελών Σ.Ε.Π.
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Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ήδη εγγραφεί στην “Εφαρμογή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μέλη
ΣΕΠ” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, είτε υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά είτε
έχουν υποβάλλει αίτηση στο παρελθόν μέσω άλλης εφαρμογής, θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να
εγγραφούν ώστε να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης. Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη εγγραφεί στη
συγκεκριμένη εφαρμογή θα πρέπει να συνδεθούν χρησιμοποιώντας το e-mail και τον κωδικό
πρόσβασης που όρισαν κατά την εγγραφή και την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους. Σε
περίπτωση που κάποιος υποψήφιος έχει ήδη εγγραφεί στη συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά δεν
θυμάται τον κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία “Ανάκτηση
κωδικού πρόσβασης”.
Όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης συμπληρώνονται στην ελληνική γλώσσα (Εξαίρεση
αποτελούν τα στοιχεία που αφορούν σε διευθύνσεις εξωτερικού και ξενόγλωσσες
δημοσιεύσεις και ξενόγλωσσοι τίτλοι). Παρακαλούμε και εφιστούμε την προσοχή σας για
την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων, διότι χρησιμοποιούνται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες
του Ε.Α.Π.
Τα στοιχεία που συμπληρώνονται υποχρεωτικά στο Βήμα 4 της ηλεκτρονικής αίτησης, πρέπει
να είναι διατυπωμένα με ακρίβεια και σαφήνεια, ώστε οι Επιτροπές Αξιολόγησης να
μπορέσουν να επιτελέσουν με τον καλύτερο δυνατό και αντικειμενικό τρόπο το έργο τους.
Τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση είναι εμπιστευτικά και δεν μπορούν να
μεταβληθούν από τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο (με τον κωδικό που θα
χορηγηθεί με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αφού η όλη καταγραφή και επεξεργασία
των στοιχείων είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική και σ' αυτή δεν παρεμβάλλεται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο ο ανθρώπινος παράγοντας).
Αλλαγή των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση μπορεί να γίνει μόνο πριν την
οριστική
υποβολή
της
αίτησης
και
μέχρι
τη
λήξη της προθεσμίας της προκήρυξης, κάνοντας ο υποψήφιος πιστοποίηση της ταυτότητάς του
με βάση το e-mail που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του και τον Κωδικό Πρόσβασής του.
Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης το σύστημα «κλειδώνει» και δεν επιτρέπει
οποιαδήποτε παρέμβαση στην αίτηση.
Μετά την συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στα τρία (3) πρώτα βήματα, στο
επόμενο βήμα (Βήμα 4), θα εμφανιστούν όλα τα στοιχεία της αίτησης που έχουν ήδη
συμπληρωθεί και στο κάτω μέρος της οθόνης θα υπάρχει χώρος για υπογραφή. Ο υποψήφιος
θα πρέπει να τυπώσει τη συγκεκριμένη σελίδα, και αφού την υπογράψει, να την σκανάρει για
να την επισυνάψει στο επόμενο βήμα (Βήμα 5). Η επιτυχημένη επισύναψη της υπογεγραμμένης
τελευταίας σελίδας της αίτησης πιστοποιεί την οριστική παραλαβή από το E.Α.Π. Στη συνέχεια
θα εμφανιστεί ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης. Μετά την εμφάνιση της συγκεκριμένης
ένδειξης είναι απολύτως σίγουρο πως η αίτηση έχει καταγραφεί στα υπολογιστικά συστήματα
του E.Α.Π. Η υποβολή αιτήματος στο E.Α.Π. για την επιβεβαίωση της καταχώρισης της
αίτησης είναι άσκοπη. Επιθυμητό είναι να εκτυπωθεί ο Αριθμός Πρωτοκόλλου και να φυλαχθεί,
ώστε σε μελλοντική επικοινωνία με το E.Α.Π. να είναι ευκολότερη η εξυπηρέτηση του
υποψηφίου μέλους ΣΕΠ.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να ακυρώσει ή τροποποιήσει την ηλεκτρονική
αίτησή του, η ακύρωση/τροποποίηση γίνεται αποκλειστικά και μόνον με την υποβολή
έντυπης υπεύθυνης δήλωσης, με συστημένη επιστολή, προς το Τμήμα Προσωπικού του
E.Α.Π. μέχρι τις 01-02-2018.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να ενημερωθεί πληρέστερα η Επιτροπή Αξιολόγησης,
είναι πιθανό να ζητηθεί από τον υποψήφιο να προσκομίσει ορισμένα επιπλέον στοιχεία ή να
διευκρινίσει στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. Επιπλέον, η Επιτροπή
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Αξιολόγησης είναι πιθανό να καλέσει τον υποψήφιο για προσωπική συνέντευξη.
Η υποβολή των αι τήσεων θα γίνει αποκλει στικά ηλεκτρονικά ( www.eap.gr)
α π ό 1 8 - 0 1 - 2 0 1 8 (  1 6 : 0 0 ) έ ως τις 01- 0 2 - 2 0 1 8 (  2 3 : 5 9 )

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΔΑ:
7ΑΡ046ΨΖΣΘ-ΝΥ2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΜΗΔΕΠΟΤΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και την επισύναψη
των δικαιολογητικών, μπορείτε να επικοινωνείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα με το Τμήμα
Προσωπικού του Ε.Α.Π. και συγκεκριμένα με το Γραφείο Θεμάτων μελών Σ.Ε.Π. στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αντίστοιχων Προγραμμάτων Σπουδών:
Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και
Γραπτού Λόγου (ΕΑΓ)
eagsep@eap.gr
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