
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 2 Προπτυχιακά Προγράμματα 
Σπουδών και 12 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με Θεματικές Ενότητες Εξαμηνιαίας 
Διάρκειας ακαδημαϊκού έτους 2019-20 

 
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 433/15-07-2019 Συνεδρίασης της Διοικούσας 
Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει 2 Προπτυχιακά και 12 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας 
διάρκειας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2019 και αριθμό προσφερόμενων θέσεων ανά 
Πρόγραμμα Σπουδών, ως ακολούθως: 
 
Προπτυχιακά Προγράμματα 
1. Δημόσια Διοίκηση – ΔΗΔ (325 θέσεις) 
2. Διοίκηση Τουρισμού – ΔΙΤ (203 θέσεις) 

 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
1. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία -ΑΣΚ (138 θέσεις) 
2. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία -ΚΑΟ (143 θέσεις) 
3. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων – ΓΧΝ (130 θέσεις) 
4. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας- ΔΕΑ (102 θέσεις) 
5. Δημιουργική Γραφή- ΔΓΡ (152 θέσεις) 
6. Language Education for Refugees and Migrants –LRM (106 θέσεις) 
7. Δημόσια Ιστορία –ΔΙΣ (99 θέσεις) 
8. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς-ΑΔΕ (247 θέσεις) 
9. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» -ΑΓΓ (152 θέσεις) 

10. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας – ΓΕΡ (96 θέσεις) 
11. Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική – ΒΝΠ (31 θέσεις) 
12. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση- ΧΒΑ (19 θέσεις) 

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνε ι  αποκλε ιστ ικά μέσω του 
διαδικτύου.  Η  έναρξη  υποβολής  των αιτήσεων ξε κινάε ι  από τ ις  2  

Αυγούστου 2019  και  ώρα 12 .00.  Το σύστημα υποβολής  αιτήσεων θα 
παραμείνε ι  ανοικτό  μέχρι  τη  συμπλήρωση του αριθμού των 

προσφερόμε νων θέσεων και  σε  κάθε πε ρίπτωση όχ ι  πέραν  της  2  
Σεπτεμβρίου  2019  και  ώρα 23.59 .  

 

 

 Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

 Η εισαγωγή των φοιτητών στα προγράμματα σπουδών ΔΗΔ, ΔΙΤ, ΑΣΚ, ΚΑΟ, ΓΧΝ, ΔΕΑ, ΔΓΡ, LRM, ΔΙΣ, ΑΔΕ, ΑΓΓ, ΓΕΡ, ΒΝΠ 
και ΧΒΑ γίνεται στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20. 

 Για την εισαγωγή των φοιτητών θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της 
αίτησης.  

 Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23
ο
 έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών.  

 Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ατόμων που 
πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και αντίστροφα, διότι αυτό θα συνεπάγεται τη διαγραφή από τους πίνακες των 
υποψηφίων. 

 Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που εγγράφονται στο πρόγραμμα 
σπουδών. Η ανακοίνωση των ονομάτων θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου 2019. 

 Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του 
Ν.2552/97. 

 Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο 
Πρόγραμμα Σπουδών.  

 Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, στον ψηφιακό χώρο 
εκπαίδευσης του ΕΑΠ. 

 Το διδακτικό υλικό προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή. 

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), όπως και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως. 



 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από 
ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005. (παρ. 7, άρθρ. 34 του Ν. 
4485/2017, ΦΕΚ 114 Α’/4-8-2017) 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το τμήμα Μητρώου στο email 
info@eap.gr ή στα τηλέφωνα (2610) 367 300, 367 600, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, αλλά και με τα Παραρτήματα του ΕΑΠ 
στις πόλεις: 

Αθήνα:  (Γραβιάς 4-6, Αθήνα, 10678) τηλ. 210 9097229, 9097207 

Θεσσαλονίκη: (Αλεξανδρουπόλεως 10,ΤΚ 546 27, Θεσσαλονίκη), Tηλ. 2310 534187 

Λάρισα (Ηρώων Πολυτεχνείου 211, 41 221 Λάρισα) τηλ. 2410 236974 

Τρίπολη (Πετροπούλειο Κληροδότημα, Μαλλιαροπούλου 1, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη) τηλ. 2710 230263 

Κομοτηνή (Παλαιό Γυμνάσιο Θηλέων , Οδός Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6) τηλ. 25310 30404 

Κοζάνη (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 1ος Όροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραφεία Διοίκησης, 50100 Κοζάνη) 
τηλ. 24610 56425 

 

 

 
 
 
 
 

Πάτρα, 2 Αυγούστου 2019 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

 
Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης 

http://www.eap.gr/

