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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) 2019-2022 ΣΕ 2 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ» 

(Π∆Ε) 

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει, για τα ακαδηµαϊκά 

έτη 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, το Ειδικό Πρόγραµµα Σπουδών 

«Παιδαγωγική και ∆ιδακτική Επάρκεια» (Π∆Ε).  

Η προσφορά των σπουδών γίνεται µε τη µεθοδολογία της Ανοικτής και Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα.  

Υποψήφιοι για τις θέσεις µελών Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(Σ.Ε.Π.), σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, δύνανται να είναι είτε µέλη ∆ΕΠ 

άλλων ΑΕΙ (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και 

υπηρετούντες Λέκτορες) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε διδάκτορες, οι οποίοι 

συνάπτουν συµβάσεις ανάθεσης έργου διάρκειας ενός (1) ακαδηµαϊκού εξαµήνου, 

για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριµένου Προγράµµατος 

Σπουδών. Μετά από σχετική πρόσκληση-ανακοίνωση του Ιδρύµατος πριν την 

ολοκλήρωση εκάστου ακαδηµαϊκού έτους τα µέλη Σ.Ε.Π τα οποία 

συµπεριλαµβάνονται στους σχηµατισθέντες Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα 

σειρά ανά Θ.Ε., θα καλούνται προς υποβολή δήλωσης µε την οποία θα 

εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να είναι ενεργά µέλη Σ.Ε.Π. κατά το επόµενο 

ακαδηµαϊκό έτος και µέχρι την συµπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.  
 

Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόµενοι 

καλούνται να λάβουν γνώση του «Πληροφοριακού Εντύπου για την Προκήρυξη 

Μελών Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στις Θ.Ε. του 
Ειδικού Προγράµµατος Σπουδών «Παιδαγωγική και ∆ιδακτική Επάρκεια» (Π∆Ε) 
του Ε.Α.Π. για τα ακ. έτη 2019-2022» που αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα του 

Ιδρύµατος (www.eap.gr). 

Όσοι επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις προσφερόµενες θέσεις 

οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά και µόνον ηλεκτρονική αίτηση στην 

ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλουν µία και µόνο αίτηση. 

ΑΔΑ: 65ΔΘ46ΨΖΣΘ-ΥΓΗ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.12.18 12:36:41
EET
Reason:
Location: Athens



 

2

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

(ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΜΟΝΟΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) 

 

1) Αίτηση (Υπογεγραµµένη) 

 

2) Αντίγραφο ∆ελτίου Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου   

 

3) Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό σηµείωµα  

(Η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει σε µεταγενέστερο χρόνο, κατά τη 

διαδικασία της επιλογής, οποιοδήποτε δικαιολογητικό χρειαστεί για όσα αναφέρονται στο 

Βιογραφικό Σηµείωµα). 

 

4) Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι  διδακτορικού 

τίτλου σπουδών.   

 (Όσοι τίτλοι είναι από το εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από Αναγνώριση 

από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον ∆.Ο.Α.ΤΑ.Π.)  

 ∆ιευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η επισύναψη αντιγράφου της κατατεθείσας αίτησης 

αναγνώρισης προς το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πλην όµως µέχρι 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ο υποψήφιος  
υποχρεούται να επισυνάψει την επίσηµη αναγνώριση από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να 
θεωρηθεί ως ΕΠΙΤΥΧΩΣ υποβληθείσα η αίτησή του.  Σε περίπτωση µη επισύναψης 
της αναγνώρισης η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.  

  

5) Αντίγραφα βεβαιώσεων ή συµβάσεων που να αποδεικνύουν συγγραφικό έργο 
διδακτική εµπειρία ή υπηρεσία σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή εκτεταµένη 

επαγγελµατική εµπειρία στα γνωστικά αντικείµενα των Θεµατικών Ενοτήτων για τις 

οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα, όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του 

Ε.Α.Π. (www.eap.gr). 
 

6) Βεβαιώσεις που να πιστοποιούν την εµπειρία στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.  

   

7) Βεβαίωση µέλους ∆ΕΠ από το Τµήµα Προσωπικού του ΑΕΙ.  Επισηµαίνεται ότι η κατάθεση 

του διδακτορικού τίτλου είναι υποχρεωτική και για την συγκεκριµένη κατηγορία υποψηφίων και 

δεν καλύπτεται από την χορηγούµενη ως άνω βεβαίωση. 

 

Σηµείωση: όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, τα δε ξενόγλωσσα 

θα συνοδεύονται από την επίσηµη µετάφραση τους.   

 

∆ιευκρινίζεται ότι όσοι από τους υποψηφίους δεν κατέχουν τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά, όπως αποτυπώνονται στο ανωτέρω σηµείο τέσσερα (4) θα 

αποκλείονται από τη διαδικασία και δεν θα αξιολογούνται. 
 

Επιπλέον, διευκρινίζονται τα εξής: 

 

• όσοι από τους υποψηφίους ενεργοποιούνται ως διδάσκοντες στο ΕΑΠ και 

αναλαµβάνουν τµήµα φοιτητών σε άλλη Θ.Ε., δεν δύνανται ταυτόχρονα να 

ενεργοποιούνται και ως µέλη ΣΕΠ στις Θεµατικές Ενότητες του Ειδικού 

Προγράµµατος Σπουδών «Παιδαγωγική και ∆ιδακτική Επάρκεια» (Π∆Ε) 

 

• όσοι από τους υποψηφίους κατέχουν θέσεις Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων και 

Κοσµητόρων ΑΕΙ δεν ενεργοποιούνται για όσο χρόνο φέρουν τις συγκεκριµένες 

ιδιότητες, σύµφωνα µε το αρ. 83 παρ. 11 του Ν. 4485/2017 
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Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά 

(www.eap.gr) 

α πό  2 3- 12 - 20 19  (����1 6 :0 0 )  έ ως τις 10- 0 1 - 20 20  (����23 : 59 )  

 

   

 

 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (10-01-2020) 

δεν θα λαµβάνεται υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση των υποβληθέντων στοιχείων µε 

οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει, ενώ ενδεχόµενη αποστολή δικαιολογητικών σε 

έντυπη µορφή δεν θα γίνεται δεκτή.  

 

 

    Πάτρα, 18/12/2019 

 

                                                                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                  ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

 

 

                                                    Καθηγητής Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας 
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