
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου στη βαθμίδα  «Καθηγητή Α Βαθμίδας»  με γνωστικό «Η 

Διδασκαλία Της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς»(ΑΓΓ68) 

Η Διοικούσα Επιτροπή Του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην αριθμ. 327/28-

02-2017 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας  υπόψη την από 16-01-2017 αίτηση εξέλιξης 

Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 

1. Των παρ. 2 & 3 του άρθρου 4 του N.2552/97 και του  άρθρου 10,  όπως ισχύει 

σήμερα , 

2. Των παρ. 10 και 13 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129),  

3. Της παρ. 18 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011, 

4. Της παρ. 2 του αρθρ. 16 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α 

του άρθρου 30 του Ν.4452/2017 (Α, 17΄) των παρ. 1 β και 1γ του άρθρου 30 του ν. 

4452/2017 (Α΄ 17) , 

5. Των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της  παρ. 1 του άρθρου 19  του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) 

(«Διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών και υπηρετούντων 

λεκτόρων»)  - όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 

83) - όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 

4405/2016 (Α΄ 129), 

6. Του αρθρ. 19 του Ν. 4009/2011  (όπως αντικαταστάθηκε αρχικά από το άρθρο 70 

του Ν. 4386/2016(83Α΄) και στη σημερινή του μορφή μετά την αντικατάστασή του 

από την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129),  

7. Της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 

8. Tων άρθρων 21, 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),  
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9. Της παρ. 2 του Κεφ. Α΄ του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (159
Α
΄) όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69
Α
΄),  

10. Της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.1268/82, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 τ. Α'), 

11. Του Π.Δ. 134/1999 (132
Α
΄), 

12. Της υπ΄ αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα 

«Οδηγίες εφαρμογής του Ν.4369/2016 (Α΄27), του Ν.4386/2016 (Α΄83) και του 

Ν.4405/2016(Α΄129)» 

13. Tης αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225 Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: 

«α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση 

θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης 

και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των 

διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 

4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος 

ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και 

υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 

καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και 

εξωτερικών μελών»,  

14. Του υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/55/68936/Ζ2/27-04-2017 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

σχετικά με τον αριθμό μελών εκλεκτορικών σωμάτων για εκλογή ή εξέλιξη μελών 

ΔΕΠ του ΕΑΠ. 

 

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή 

ως εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «Διδακτική Της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς 

Γλώσσας» 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Η Διδασκαλία Της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς» 

(ΑΓΓ68) 

 

Μία (1) θέση καθηγητή  στη βαθμίδα «Καθηγητή Α Βαθμίδας» με γνωστικό αντικείμενο «Η 

Διδασκαλία Της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς»(ΑΓΓ68) 

 

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται 

στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ως άνω συστήματος 

(https://apella.minedu.gov.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, και επί 

ποινή απαραδέκτου, από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης (δημοσίευσης) στο ως 
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άνω πληροφοριακό σύστημα, την αίτηση υποψηφιότητας με την ταυτόχρονη υποβολή, και 

με την αυτή μορφή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την συνδρομή των 

προϋποθέσεων στο πρόσωπο των υποψηφίων για την κατάληψη της προκηρυσσόμενης 

θέσης (άρθρο 14, παρ. 5 του Ν. 1268/1982).  

Στη συνέχεια η υποβληθείσα ως άνω αίτηση με το σύνολο των δικαιολογητικών της, 

και εντός της ως άνω δίμηνης προθεσμίας, υποβάλλεται, και σε έντυπη μορφή σε ένα (1) 

αντίγραφο το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών  του 

Ιδρύματος (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Κτίριο Γ , ΤΚ 26335 Πάτρα, τηλ. 2610367688, email: 

sas@eap.gr ) και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού σώματος και της 

Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, ως ισχύει. 

Ταυτόχρονα με την αίτηση υποβάλλονται: 

1.- Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν 

χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 

ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της 

ισοτιμίας. 

2.- Βιογραφικό σημείωμα.  

3.-Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά 

δημοσιεύματα.  

4.- Διδακτορική Διατριβή και  άλλα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.  

5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

6.-Αντίγραφα βεβαιώσεων που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως μετάδοση της 

γνώσης και την δια βίου μάθηση. 

7.- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του 

δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4210/21-11-2013(ΦΕΚ 254
Α
) που να 

πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της 

αντίστοιχης θέσης, θα κατατεθούν από τους υποψήφιους , οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέση 

καθηγητή πριν από την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.  

8.- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 

θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 

κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.  

9.- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό 

στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 

που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

10.-Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 

πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης 
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των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 

11.- Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  οφείλουν να υποβάλουν, 

εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού 

Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 

ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα 

αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 

Επισημαίνεται, ότι η προβλεπόμενη ανωτέρω δίμηνη προθεσμία είναι αποκλειστική 

για την υποβολή της αίτησης και στις δύο περιπτώσεις (τόσο ηλεκτρονικά, όσο και σε 

έντυπη μορφή), μετά των αναγκαίων ως άνω δικαιολογητικών, σε περίπτωση δε 

διαφοροποίησης της ημερομηνίας δημοσίευσης της Προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο από 

αυτή της έναρξης της αποκλειστικής προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων 

στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, θα υπερισχύει η αναγραφόμενη στο σύστημα ημερομηνία έναρξης- 

λήξης. 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει τα πρωτότυπα 

έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.  

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα 

καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113). 

Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

                             

                                           Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π 

 

 

                                                             Καθηγητής  Βασίλης Καρδάσης 
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