ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Οδηγίες Καταβολής Οικονομικής Συμμετοχής στις Δαπάνες των Σπουδών σας
Η καταβολή της οικονομικής σας συμμετοχής πραγματοπείται αποκλειστικά με τη χρήση του
κωδικού πληρωμής, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση της
πληρωμής σας. Τον κωδικό πληρωμής θα τον βρείτε στο κάτω μέρος της φόρμας δήλωσης, καθώς
και στη σελίδα επιβεβαίωσης επιτυχούς υποβολής της ηλεκτρονικής σας αίτησης.
Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών
εγγραφής, θα πρέπει να γίνει και η ταυτόχρονη καταβολή της οικονομικής συμμετοχής. Η καταβολή
της οικονομικής συμμετοχής είναι απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής της αιτήσεως.
Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας για τα Προγράμματα Σπουδών ανέρχεται σε:


900€ για το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών « Τραπεζική, Λογιστική και
Χρηματοοικονομική»




1080€ για το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών « Δίκαιο της Οικονομίας και των
Επιχειρήσεων»




Καταβολή Οικονομικής Συμμετοχής μέσω Πιστωτικής κάρτας
Για να καταβάλετε την οικονομική σας συμμετοχή, εφάπαξ 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 προ-συμπληρωμένα με βάση
την αίτηση) ή εναλλακτικά από το σύνδεσμο 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 σε ασφαλές περιβάλλον 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.
Οι τρόποι καταβολής της οικονομικής συμμετοχής μέσω Πιστωτικής Κάρτας είναι οι ακόλουθοι:
1. Με εφάπαξ καταβολή του συνόλου της οικονομικής συμμετοχής με τη δήλωση της/των
Θ.Ε. του ακαδημαϊκού έτους/εξαμήνου 2021-2022 που επιλέξατε
ή
2. Από 2 έως 8 άτοκες δόσεις μαζί με τη δήλωση της/των Θ.Ε. του ακαδημαϊκού έτους η
έτους/εξαμήνου 2021-2022 που επιλέξατε

Καταβολή Οικονομικής Συμμετοχής μέσω Χρεωστικής κάρτας

Για να καταβάλετε την οικονομική σας συμμετοχή, με χρεωστική κάρτα επιλέξτε το σύνδεσμο που
υπάρχει ακριβώς κάτω από τον κωδικό πληρωμής στη σελίδα επιτυχούς υποβολής της αίτησης (όλα τα
στοιχεία πληρωμής θα είναι προ-συμπληρωμένα με βάση την αίτηση) ή εναλλακτικά από το σύνδεσμο
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 σε ασφαλές περιβάλλον 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.

Οι τρόποι καταβολής της οικονομικής συμμετοχής μέσω Πιστωτικής Κάρτας είναι οι ακόλουθοι:
1. Με εφάπαξ καταβολή του συνόλου της οικονομικής συμμετοχής με τη δήλωση της/των
Θ.Ε. του ακαδημαϊκού έτους/εξαμήνου 2021-2022 που επιλέξατε
ή
2. Σε 4 ισόποσες δόσεις σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:





1η δόση ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2η δόση έως τις 15 Απριλίου 2021
3η δόση έως τις 15 Μαΐου 2021
4η δόση έως τις 11 Ιουνίου 2021

Σημείωση: Καθώς σύμφωνα με το Τραπεζικό Σύστημα οι Χρεωστικές κάρτες δεν έχουν την δυνατότητα
δόσεων, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προβαίνουν κάθε φορά στην κίνηση της συναλλαγής σύμφωνα με
το παραπάνω χρονοδιάγραμμα.

Καταβολή Οικονομικής Συμμετοχής σε Τραπεζικό Κατάστημα ή μέσω Internet Banking
Μέσω Internet Banking μπορείτε να καταβάλετε την οικονομική σας συμμετοχή από το 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/των Θ.Ε. που έχετε επιλέξει.
Μέσω τραπεζικού καταστήματος 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/των ΘΕ που έχετε επιλέξει.

1. Με εφάπαξ καταβολή του συνόλου της οικονομικής συμμετοχής με τη δήλωση της/των
Θ.Ε. του ακαδημαϊκού έτους/εξαμήνου 2021-2022 που επιλέξατε
ή
2. Σε 4 ισόποσες δόσεις σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:





1η δόση ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2η δόση έως τις 15 Απριλίου 2021
3η δόση έως τις 15 Μαΐου 2021
4η δόση έως τις 11 Ιουνίου 2021

Σημαντικές Διευκρινίσεις
Σε περίπτωση απόρριψης υποψήφιου φοιτητή πραγματοποιείται επιστροφή της όποιας
καταβληθείσας οικονομικής συμμετοχής του υποψηφίου/ας
Σε περίπτωση που απαιτείται επιστροφή της καταβληθείσας οικονομικής συμμετοχής
λόγω απόρριψης της αίτησης ή καταβολή πλεονάζουσας θα πραγματοποιηθεί μετά την
έκδοση των αποτελεσμάτων.
Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) του ακαδημαϊκού έτους/εξαμήνου
2021-2022 θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως (ΗΛΕ).
Κατά την επιτυχή ολοκλήρωση της δήλωσης θα εμφανιστεί ηλεκτρονικός αριθμός
πρωτοκόλλου και θα μπορείτε να αναζητάτε τη δήλωση σας στην πλατφόρμα
dev.eap.gr εάν δεν σας δοθεί ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου τότε θα πρέπει να
ελέγξετε εκ νέου την αίτηση σας για τυχόν σφάλματα καθώς δεν θα έχει υποβληθεί
επιτυχώς.
Δήλωση νέας Θεματικής Ενότητας ή αφαίρεση αυτής μετά την ολοκλήρωση της
δήλωσης σας, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
πρόγραμμα σπουδών σας (δείτε εδώ) έως και τις 20 Αυγούστου 2021.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ΔΙΑΓΡΑΦΗ από το Πρόγραμμα Σπουδών πρέπει να
αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από το https://www.gov.gr, στην
οποία θα δηλώνετε υπεύθυνα ότι δεν επιθυμείτε την εγγραφή σας στο εν λόγω
Πρόγραμμα Σπουδών. Η ΥΔ αποστέλλεται φέροντας το γνήσιο της υπογραφής στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Προγράμματος Σπουδών σας (δείτε εδώ) έως και τις 20
Αυγούστου 2021.
Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού των τρόπων καταβολής της οικονομικής συμμετοχής
(π.χ μέρος της οικονομικής συμμετοχής μέσω καταστήματος τραπέζης και χρήσης
πιστωτικής κάρτας κ.λ.π.)
Προς διευκόλυνσή σας και για τον λόγο ότι ο όγκος των τηλεφωνικών κλήσεων την
τρέχουσα περίοδο που δέχεται το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ιδιαίτερα
αυξημένος, θα σας συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με το Πρόγραμμα Σπουδών σας
αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (δείτε εδώ).

