
          
 

 
 

 
 

 

 

        Μαροφςι, 14-6-2011  

        Αρ. πρωτ. Βακμ. Προτ. 

        Φ.122.5/37/67078/Β2 

 

 ΠΡΟ: τθ Διοικοφςα Επιτροπι του  
            Ελλθνικοφ Ανοικτοφ  
            Πανεπιςτθμίου  

 

ΘΕΜΑ : Θζσεις ΣΕΠ για το ακαδημαϊκό ζτος 2011-2012 

 

  

Προκειμζνου να γίνει ςωςτόσ προγραμματιςμόσ για το ερχόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ 

και να μθν εμφανιςτοφν δυςλειτουργίεσ και κακυςτεριςεισ ςτισ ανακζςεισ διδαςκαλίασ, 

παρακαλοφμε να μασ γνωρίςετε μζχρι 30/6/2011 τισ ανάγκεσ του Ιδρφματόσ ςασ για κζςεισ 

υνεργαηόμενου Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (.Ε.Π.)  

Για τθν αξιολόγθςθ των αιτθμάτων και τθν ςωςτι κατανομι των κζςεων ανάλογα 

και με τισ υφιςτάμενεσ οικονομικζσ δυνατότθτεσ παρακαλοφμε να μασ γνωρίςετε, μζςω τθσ 

πλατφόρμασ ςτθ ςελίδα http://service.eudoxus.gr/ektaktoi τα εξισ ςτοιχεία: 

 χολζσ για τισ οποίεσ ηθτοφνται οι κζςεισ. 

 Αρικμόσ υπθρετοφντων μελϊν ΔΕΠ ανά χολι και Π.. 

 Μζλθ ΔΕΠ που υπθρετοφν ςτο Κδρυμα ςε ςυναφι Θεματικι Ενότθτα (Θ.Ε.) 

 Θ.Ε. ςτθν οποία κα κλθκεί να διδάξει αυτόσ που κα προςλθφκεί. 

 Ώρεσ διδαςκαλίασ τθσ κάκε Θ.Ε. 

 Αν θ Θ.Ε. ειςάγεται για πρϊτθ φορά ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν ι αν ζχει δοκεί ξανά 

ςτο παρελκόν (να ςθμειϊνεται: νζα, παλιά) 

 (Αν δεν είναι νζα) Αρικμόσ φοιτθτϊν που εξετάςτθκαν ςτο μάκθμα αυτό τθν 

κανονικι εξεταςτικι περίοδο (όχι κατά τισ επαναλθπτικζσ εξετάςεισ) τθν τελευταία 

φορά που εξετάςτθκε.  

 Αρικμόσ φοιτθτϊν που ζχουν δθλϊςει προτίμθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Θ.Ε. για τθν 

οποία προτείνεται θ πρόςλθψθ των .Ε.Π. 

 Αρικμόσ φοιτθτϊν ανά Σμιμα Θ.Ε.  

 
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ  

ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 ΣΜΗΜΑ Α’ ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
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Σαχ. Δ/νςθ: Αν. Παπανδρζου 37 
Σ.Κ. – Πόλθ: 15180 - Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr 
Πλθροφορίεσ: Ελ. Ζϊθ 
Σθλζφωνο: 210-3443623 
 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 

http://service.eudoxus.gr/ektaktoi
http://www.minedu.gov.gr/


 Αν θ κάκε μία απϋ αυτζσ τισ Θ.Ε. είναι Τποχρεωτικι ι Επιλογισ (Να ςθμειϊνεται: 

ΤΠΟ, ΕΠΙ). 

 Αρικμόσ Τποχρεωτικϊν Μακθμάτων του ςυγκεκριμζνου Προγράμματοσ πουδϊν. 

 Αρικμόσ Μακθμάτων Επιλογισ του ςυγκεκριμζνου Προγράμματοσ πουδϊν που 

διδάςκονται από διδάςκοντεσ τθσ χολισ. 

 

Για είςοδο ςτθν πλατφόρμα θ Γραμματεία τθσ κάκε χολισ κα χρθςιμοποιιςει τα ςτοιχεία 

ειςόδου ςτο ςφςτθμα «ΕΤΔΟΞΟ». 

θμειϊνεται ότι για το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ οι κζςεισ που κα δοκοφν κα είναι 

ςυγκεκριμζνεσ και για ςυγκεκριμζνεσ Θ.Ε. και όχι ςυνολικά για το Κδρυμα. 

 

 

 

 

 

 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
 

  
  
  ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΡΕΣΟ 


