Οδηγίες καταβολής Οικονομικής Συμμετοχής

Η καταβολή της οικονομικής σας συμμετοχής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με
χρήση του κωδικού πληρωμής, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση της
πληρωμής σας.
Επίσης, θα πρέπει να κρατήσετε τον κωδικό πληρωμής, καθώς οποιαδήποτε οικονομική
καταβολή που αφορά τη Θεματική Ενότητα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 20192020, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη χρήση αυτού. Τον κωδικό πληρωμής θα τον βρείτε στο
πάνω μέρος της σελίδας επιβεβαίωσης επιτυχούς υποβολής της ηλεκτρονικής σας αίτησης. Η
σελίδα επιβεβαίωσης επιτυχούς υποβολής της ηλεκτρονικής σας αίτησης, θα εμφανιστεί στην οθόνη
σας αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής σας.

Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας
για το Ειδικό Πρόγραμμα Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
ανέρχεται στα: 450 ευρώ

Η οικονομική συμμετοχή θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ, είτε με internet banking, είτε με
κατάθεση σε τραπεζικό κατάστημα είτε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ταυτόχρονα με την υποβολή
της ηλεκτρονικής αίτησης ακολουθώντας μία ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τις παρακάτω
διαδικασίες καταβολής οικονομικής συμμετοχής.

1. Καταβολή Οικονομικής Συμμετοχής με χρήση Πιστωτικής ή
Χρεωστικής Κάρτας

Για να καταβάλετε την οικονομική σας συμμετοχή, εφάπαξ (1 δόση) με χρεωστική ή από 2 έως 8
άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners Club,
Discover, MasterPass) επιλέξτε αρχικά το σύνδεσμο που υπάρχει ακριβώς κάτω από τον κωδικό
πληρωμής στη σελίδα επιτυχούς υποβολής της αίτησης (όλα τα στοιχεία πληρωμής θα είναι προσυμπληρωμένα
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https://payments.eap.gr/alphaecom κάνοντας χρήση του κωδικού πληρωμής που σας έχει δοθεί,
όπου σας ζητηθεί, καθώς και των προσωπικών σας στοιχείων.
Όταν επιλέξετε την εκτέλεση της συναλλαγής θα μεταφερθείτε στο περιβάλλον ecommerce της
Alpha Bank όπου θα μπορείτε με τα στοιχεία της κάρτας σας να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή. Στη
συνέχεια θα μεταφερθείτε στη σελίδα πληροφόρησης για την έκβαση της συναλλαγής. Το μήνυμα
είτε θα αφορά επιτυχία είτε αποτυχία. Στη σελίδα αυτή θα μπορείτε να εκτυπώσετε την απόδειξη
συναλλαγής ή/και να την αποστείλετε στο email σας. Συγχρόνως θα έχετε λάβει στο email που
δηλώσατε στα στοιχεία πληρωμής ένα μήνυμα που θα αφορά τη συναλλαγή με την τράπεζα
(ελέγξετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας σε περίπτωση μη παραλαβής του email).

2. Κ α τ α β ο λ ή Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς Σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς μ έ σ ω I n t e r n e t B a n k i n g
Καταβάλετε την οικονομική σας συμμετοχή μέσω του μενού πληρωμών στο περιβάλλον
internet banking οποιασδήποτε ελληνικής τράπεζας επιλέγοντας τον οργανισμό «ΕΛΚΕ ΕΑΠ», με
χρήση του κωδικού πληρωμής που σας έχει δοθεί, το ποσό που αντιστοιχεί είτε στο σύνολο, είτε
στη δόση του ύψους της οικονομικής συμμετοχής της Θ.Ε. που έχετε επιλέξει.

3. Κ α τ α β ο λ ή Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς Σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς Τ ρ α π ε ζ ι κ ό Κ α τ ά σ τ η μ α
Καταθέτετε σε τραπεζικό κατάστημα οποιασδήποτε ελληνικής τράπεζας για τον οργανισμό
«ΕΛΚΕ ΕΑΠ», με χρήση του κωδικού πληρωμής που σας έχει δοθεί, το ποσό που αντιστοιχεί είτε
στο σύνολο, είτε στη δόση του ύψους της οικονομικής συμμετοχής της Θ.Ε. που έχετε επιλέξει.

* Επιστροφή χρημάτων σε φοιτητές που με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 επικυρωμένη για το
γνήσιο της υπογραφής τους, ζητούν τη διαγραφή τους από το Ειδικό Πρόγραμμα Παιδαγωγικής &
Διδακτικής Επάρκειας της ΣΚΕ, πέραν της 29ης Ιανουαρίου 2020 δε μπορεί να πραγματοποιηθεί. Η
επιστροφή της καταβληθείσας οικονομικής συμμετοχής στους απορριπτέους θα πραγματοποιηθεί
μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

