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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: Ω2ΙΕ46ΨΖΣΘ‐ΟΩΞ) 
ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  
ΑΠΟ 01/03/2023 ΕΩΣ 28/02/2026  

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι προσφέρει, 
για το χρονικό διάστημα από 01/03/2023 έως 28/02/2026, 
Θεματικές Ενότητες, Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες και 
Ενότητα Πρακτικής Άσκησης, 1 Προπτυχιακού (ΣΚΙ) & 4 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών εξαμηνιαίας διάρ‐
θρωσης (ΔΗΓ, ΨΑΕ, ΔΜΔ, ΦΥΛ).  
Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ απο‐
στάσεως εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα. 
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις μελών 
Σ.Ε.Π. άρχεται στις 01/12/2022 (ώρα 14:00) και λήγει στις  
04/01/2023 (ώρα 23:59). 
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, οφείλουν να υποβά‐
λουν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονική αίτηση στην ηλεκτρο‐
νική διεύθυνση (dev.eap.gr), εντός της αποκλειστικής προθε‐
σμίας. Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλουν μία και 
μόνο αίτηση σε μία (1) ή δύο (2) Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε. ή Ε.Π.Α.. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτή‐
σεων 04/01/2023 δεν θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε τροπο‐
ποίηση των υποβληθέντων στοιχείων με οποιονδήποτε τρόπο και 
αν γίνει, ενώ ενδεχόμενη αποστολή δικαιολογητικών σε έντυπη 
μορφή δεν θα γίνεται δεκτή.  
Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμε‐
νοι καλούνται να λάβουν γνώση και να ακολουθήσουν πλήρως τις 
οδηγίες που περιλαμβάνονται στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΣΕ Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. & Ε.Π.Α. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/03/2023 ΕΩΣ 28/02/2026 προκειμέ‐
νου να υποβάλουν την αίτησή τους. Τα εν λόγω Πληροφοριακά 
Έντυπα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Προκήρυξης και 
αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.eap.gr). 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή ηλεκτρονι‐
κής 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. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sep@eap.gr. 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. 
Καθηγητής  Καλαβρουζιώτης Ιωάννης


