
   

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συντελεστών δηµιουργίας έντυπης 

µορφής διδακτικού υλικού 

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ), στο πλαίσιο του Υποέργου 2 µε τίτλο 

«Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράµµατα Σπουδών» της Πράξης 

«Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο», το οποίο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), 

Άξονας Προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης Ενήλικων στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης», µε συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο-Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους µέσω του προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων  (Π.∆.Ε.) του ΥΠ∆ΒΜΘ, θα προχωρήσει στην ανάπτυξη και έκδοση  

συγγραµµάτων για Θεµατικές Ενότητες των Προγραµµάτων Σπουδών.  

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο καλεί εξωτερικούς συνεργάτες ως Συγγραφείς και 

Κριτικούς Αναγνώστες για τα κάτωθι αντικείµενα: 

  

Πρόγραµµα 

Σπουδών: 

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισµών (∆ΕΟ) 

Θεµατική Ενότητα: 

 

Βιοµηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας, Ευρωπαϊκές 

Επιχειρήσεις (∆ΕΟ 43) 

Συγγραφικές 

Ενότητες: 

 

♦ Βιοµηχανική Οργάνωση  

♦ Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις  

 

Οι επιλεγέντες συγγραφείς πριν την έναρξη του έργου τους θα εκπαιδευτούν στη Μέθοδο της 

Εκπαίδευσης από Απόσταση. Το τελικό συγγραφικό έργο που θα παραδοθεί στο ΕΑΠ θα 

πρέπει, µε πλήρη ευθύνη του συγγραφέα, να είναι ολοκληρωµένο α) επιστηµονικά και β) σε 

ό,τι αφορά τη γλωσσική επιµέλεια. 

Το αντικείµενο του Κριτικού Αναγνώστη θα είναι ο έλεγχος της επιστηµονικής και 

διδακτικής αρτιότητας του συγγραφικού έργου. Ο Κριτικός Αναγνώστης θα είναι σε συνεχή 

αγαστή συνεργασία µε το Συγγραφέα, τον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο ή/και το Συντονιστή 

υποβάλλοντας εγγράφως τις παρατηρήσεις του.  
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Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συνεργαστούν µε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

ως Συγγραφείς και Κριτικοί Αναγνώστες πρέπει να είναι:  

- µέλη ∆ΕΠ ή διδάκτορες,  

- εξειδικευµένοι επιστήµονες µε αποδεδειγµένη συγγραφική και επαγγελµατική εµπειρία στο 

αντικείµενο. 

Επιθυµητή κρίνεται προηγούµενη εµπειρία στην ανάπτυξη και διδασκαλία διδακτικού υλικού 

µε τη Μέθοδο της Εκπαίδευσης από Απόσταση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν µέχρι τις 26/4/2011 αίτηση συµµετοχής, στην 

οποία να αναγράφεται αναλυτικά: 

-  Το Πρόγραµµα Σπουδών 

-  Η Θεµατική Ενότητα 

-  Η Συγγραφική Ενότητα 

- Η ιδιότητα (Συγγραφέας, Κριτικός Αναγνώστης) υπό την οποία επιθυµούν να 

συνεργαστούν. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που κάποιος επιθυµεί να εκδηλώσει 

ενδιαφέρον και για τις δύο ιδιότητες, θα πρέπει να υποβάλει χωριστή αίτηση ανά ιδιότητα. 

  

Στην αίτηση συµµετοχής θα πρέπει να επισυνάπτεται: 

- Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο να γίνεται µνεία: α) των τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων των σχετικών µε το αντικείµενο, β) της σχετικής εµπειρίας. 

- Υπεύθυνη δήλωση όπου οι υποψήφιοι θα βεβαιώνουν ότι, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα 

προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τα 

ανωτέρω προσόντα. 

 

Η αίτηση και τα επισυναπτόµενα αυτής, υποβάλλονται σε τέσσερα αντίτυπα (ένα πρωτότυπο 

και 3 αντίγραφα) για την κάθε περίπτωση (ανά ιδιότητα) και αποστέλλονται σε φάκελο στον 

οποίο αναγράφεται εξωτερικά το Πρόγραµµα Σπουδών, η Θεµατική Ενότητα και η ιδιότητα 

υπό την οποία επιθυµούν να συνεργαστούν οι υποψήφιοι, καθώς και η ένδειξη «Για την 

ανάπτυξη έντυπου διδακτικού υλικού», στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

Υπόψη: κ. Μάρδα Ήβη  

Πραξιτέλους 23  

10562 Αθήνα   

Τηλ. 210-7257217 

   

   

  Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.  του ΕΑΠ  

 

 

 

     Καθηγητής Χ. Κοκκώσης 
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