
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
  

ΠΠρρόόσσκκλληησσηη  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  ΕΕννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  ΦΦοοιιττηηττώώνν  --  ΑΑττόόμμωωνν  μμεε  ΕΕιιδδιικκέέςς  ΑΑννάάγγκκεεςς  --  
σσεε  66  ΠΠρροοππττυυχχιιαακκάά  ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα  ΣΣπποουυδδώώνν    

 
 
Το Ε.Α.Π σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. Φ.253.5/118474/Β6 (ΦΕΚ 1948 Β΄/22.09.2008) και Φ. 151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272 Β’/1-3-2007) 
Υπουργικές Αποφάσεις προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 3%, για τα Προπτυχιακά 
Προγράμματα Σπουδών σε άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 
περίπτωσης ζ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. VII του άρθρου 46 του ν. 1946/1991, του 
άρθρου 12 του ν. 2640/1998 και της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002. Τα προγράμματα και οι προσφερόμενες θέσεις ανά 
πρόγραμμα έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό: 24 
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό: 24 

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός: 3 
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες: 15 

Πληροφορική: 30 
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών: 30 

 
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.  
 

Η  υποβολή  των  αιτήσεων  θα  γ ίνε ι  αποκλειστ ικά  μέσω  του  διαδικτύου  
από  την  1η Νοεμβρίου 2008   έως   τη 10η  Δεκεμβρίου 2008 

 
Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τοποθετήσουν σε ένα φάκελο 
 (α) επικυρωμένη ευκρινή φωτοτυπία του τίτλου απόλυσης Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. 
(β) επικυρωμένη ευκρινή φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας  
(γ) τα έγγραφα που ενδεχομένως απαιτούνται από τις προϋποθέσεις εισαγωγής, ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών 
(δ) πιστοποιητικό της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που πιστοποιεί την πάθηση και το οποίο εκδίδεται μετά από 

δωρεάν βεβαίωση  γιατρού μέλους ΔΕΠ οποιουδήποτε ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας  και 
(ε) τέσσερις φωτογραφίες μικρού μεγέθους (μεγέθους ταυτότητας) 
 
και να τον στείλουν με συστημένη επιστολή στο Ε.Α.Π. από 1/11/2008 έως και 31/12/2008 (σφραγίδα 
ταχυδρομείου).   Επιστολές οι οποίες φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την 31η Δεκεμβρίου 2008 δε θα γίνουν δεκτές από το 
ΕΑΠ. Στο εξωτερικό του φακέλου πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη  222 555 111 111  καθώς και το πρόγραμμα σπουδών. Η επιστολή πρέπει να 
σταλεί στην παρακάτω διεύθυνση: 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Τμήμα Μητρώου - Πρωτόκολλο 
Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 Πάτρα 
(Κωδικός 2511 – Πρόγραμμα σπουδών:…… … ) 
 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν συνολικά μία και μόνο αίτηση. Εάν υποβληθεί αίτηση στην κατηγορία ΑΜΕΑ δεν μπορεί να 
υποβληθεί άλλη αίτηση στη γενική κατηγορία και αντίστροφα. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια 
κατηγορία είτε σε διαφορετική, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων. 

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών και 
οδηγιών καθώς και για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορούν να τηλεφωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: (2610) 367317, 
367327, 367336, 367355 και 367600 και να εξυπηρετούνται, κατά το ίδιο διάστημα, και από τα γραφεία του Ε.Α.Π. στην 
Πάτρα, (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών), Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.00π.μ. – 19.00μ.μ. 

Η ημερομηνία της κλήρωσης των υποψηφίων, δηλ. η 20ή Δεκεμβρίου 2008, προσδιορίζει την ημερομηνία απόκτησης του τίτλου ή της 
ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών σας. 

Στην περίπτωση που σε ένα Πρόγραμμα Σπουδών οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από το ποσοστό 3% των καθορισμένων θέσεων, θα 
διεξαχθεί δημόσια και ανοικτή στο κοινό ηλεκτρονική κατάταξη των υποψηφίων (κλήρωση), στις 20 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ 
στο κτίριο του Ε.Α.Π. στην Πάτρα (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών – κτίριο Διοίκησης). Στην κλήρωση θα 
προηγηθούν όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2008. 

Οι υποψήφιοι, μετά την 1/2/2009 και αφού προηγηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από το Ε.Α.Π., θα μπορούν να ενημερώνονται για 
τα αποτελέσματα της επιλογής τηλεφωνικά στα τηλέφωνα (2610) 367-317, 367-327, 367-336, 367-355 και 367-600.  
 

Πάτρα, 22 Οκτωβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Καθηγητής Παναγιώτης Σιαφαρίκας 

http://www.eap.gr

