Γενικοί όροι
Πριν από τη συμπλήρωση της αίτησης, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής σας.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις επόμενες οδηγίες πριν υποβάλετε ηλεκτρονικά την
αίτησή σας.
1. Το Ε.Α.Π. δεν θα δεχτεί έντυπες αιτήσεις συμμετοχής. Η εκδήλωση υποψηφιότητας θα
γίνει μόνο με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσα από την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. και με τη
χρήση της συγκεκριμένης ειδικής φόρμας. Έντυπες αιτήσεις είναι άκυρες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
2. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του
αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαΐου
2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
3. Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων έχει εξεταστεί λεπτομερώς και έχει
διαπιστωθεί ότι εργάζεται επιτυχώς με ηλεκτρονικούς υπολογιστές με web browser
τύπου I.E. 11 και νεώτερους ή Mozilla FireFox ή Google Chrome.
4. Πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία της αίτησης με κεφαλαίους χαρακτήρες χωρίς
κόμματα, τελείες ή άλλα σημεία στίξης.
5. Πριν από την συμπλήρωση της αίτησης, θα πρέπει απαραιτήτως να διαβάσετε
προσεκτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα που επιθυμείτε. Εάν δεν
γνωρίζετε ή δεν είστε σίγουροι για όσα σας ζητούνται στην αίτηση, μη συνεχίζετε τη
συμπλήρωσή της και την αποστολή της, αλλά επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το Ε.Α.Π. για
διευκρινίσεις.
6. Μετά την αποστολή της αίτησης, στην οθόνη του υπολογιστή σας θα εμφανιστεί το
μήνυμα που πιστοποιεί την παραλαβή της αίτησης από το Ε.Α.Π. Μετά την εμφάνιση του
σχετικού μηνύματος, δηλαδή του αποδεικτικού υποβολής αίτησης, είναι απολύτως
σίγουρο πως η αίτησή σας έχει καταγραφεί στα υπολογιστικά συστήματα του Ε.Α.Π.
Ύστερα από αυτό, η υποβολή αιτήματος για την επιβεβαίωση της καταχώρησης της
αίτησης είναι άσκοπη. Εκτυπώστε το μήνυμα αυτό, το οποίο αποτελεί μια σύνοψη της
αίτησης, και φυλάξτε το. Έτσι, σε μελλοντική επικοινωνία με το Ε.Α.Π., θα είναι
ευκολότερη η εξυπηρέτησή σας.
7. Στο πάνω μέρος της σύνοψης της αίτησης που θα εμφανιστεί αμέσως μετά την επιτυχή
υποβολή της αίτησής σας, θα βρείτε την ταυτότητα πληρωμής, την οποία θα
χρησιμοποιήσετε για την καταβολή της οικονομικής σας συμμετοχής, σύμφωνα με τις
οδηγίες οικονομικής συμμετοχής που βρίσκεται στο σχετικό πεδίο παρακάτω.
8. Παρακαλούμε όπως δηλώσετε στην αίτησή σας έναν έγκυρο προσωπικό λογαριασμό
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε για νέα μηνύματα. Το
ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Α.Π. θα σας αποστείλει σε αυτό το λογαριασμό αυτόματο
μήνυμα καταχώρησης της αίτησής σας αμέσως μετά την υποβολή της. Αμέσως μετά από
τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου υποβολής αίτησης και της ανακοίνωσης στην
ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. των αποτελεσμάτων ελέγχου των αιτήσεων, θα σας αποσταλεί
σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στον ίδιο λογαριασμό. Αμέσως μετά από τον έλεγχο

πληρότητας του φακέλου υποβολής αίτησης, θα ενημερωθούν όσοι υποψήφιοι γίνονται
δεκτοί στα προγράμματα σπουδών και θα αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στον
ίδιο λογαριασμό.
Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση (δηλαδή είτε λάβετε ενημερωτικό ηλεκτρονικό
μήνυμα ή όχι) θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. προς ενημέρωσή
σας..
9. Αφού υποβάλετε αίτηση θα μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει σε
αυτήν μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων του Ε.Α.Π. Για το σκοπό αυτό θα σας
ζητηθεί ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητάς σας (Α.Δ.Τ.). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
ελέγξετε και να βεβαιωθείτε ότι εισάγατε σωστά τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας πριν
την υποβολή της αίτησής σας.
10.Κατά την υποβολή της αίτησης και για τυπικούς λόγους, στο Ε.Α.Π. καταλήγουν και
καταγράφονται στοιχεία σχετικά με τον υπολογιστή μέσω του οποίου υποβλήθηκε η
αίτηση.
11.Το Ε.Α.Π. εγγυάται πως τα στοιχεία που θα αναγραφούν στις αιτήσεις των υποψηφίων
και θα αποσταλούν στο Ε.Α.Π. δεν θα μεταβληθούν από τρίτο πρόσωπο. Η καταγραφή και
η επεξεργασία τους είναι καθαρώς ηλεκτρονική και σ' αυτή δεν παρεμβάλλεται καθόλου
ο ανθρώπινος παράγοντας. Μερικά από αυτά χρησιμεύουν (εκτός από την επιλογή) για
την αυτόματη καταγραφή των υποψηφίων στο Μητρώο του Ε.Α.Π., εφόσον τελικά οι
υποψήφιοι επιλεγούν.
12.Το Ε.Α.Π. επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του κατά
οποιουδήποτε:
(α) δράσει με στόχο την με διαφόρους τρόπους παρεμπόδιση της διαδικασίας εκδήλωσης
ενδιαφέροντος εκ μέρους των υποψηφίων,
(β) υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ψευδή, παραπλανητικά ή υβριστικά
στοιχεία.
13.Η παρούσα δήλωση υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς την ορθότητα των
αναγραφόμενων στοιχείων.

Η συνέχιση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής που έχουν τεθεί από το Ε.Α.Π. (όπως,
χρονοδιαγράμματα, τρόπος υποβολής αίτησης, προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασίες που
ακολουθούν την υποβολή αίτησης).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Να υποβάλετε την αίτησή σας μόνον όταν πράγματι επιθυμείτε να συμμετάσχετε
στα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π., έχετε τελικά αποφασίσει για το πρόγραμμα που θα
επιλέξετε και πληροίτε τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτό, τις οποίες θα πρέπει να έχετε
εξετάσει λεπτομερώς.

Δικαιολογητικά εγγραφής για το Κοινό Μεταπτυχιακό Προγράμματα Σπουδών
«Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων»
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf
μέγιστου μεγέθους 4 MB ανά αρχείο για τα έγγραφα και σε μορφή jpg/png για τη φωτογραφία)
είναι τα ακόλουθα:
i. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο ή/και αντίστοιχο πτυχίο της
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΙΤΕ, όπως απαιτείται από τις
προϋποθέσεις εισαγωγής για κάθε πρόγραμμα. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της
αλλοδαπής θα αποστέλλεται Πτυχίο ή δίπλωμα, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο έχει
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Επίσης σε
περίπτωση που πρόκειται για τίτλο ΚΑΤΕΕ 2ετούς φοίτησης απαιτείται ισοτιμία από το Τ.Ε.Ι.
ii. Πιστοποιητικά που να τεκμηριώνουν τη γνώση ξένης γλώσσας του ξενόγλωσσου
τίτλου που κατέχετε (π.χ. First Certificate κ.ά.) ή υπεύθυνη δήλωση (για όσους δεν είναι κάτοχοι
πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας) όπου να αναφέρεται ότι γνωρίζετε επαρκώς μια ξένη
γλώσσα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής του προγράμματος.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την γνώση της
Αγγλικής Γλώσσας θα χρειαστεί να υποβληθούν σε ηλεκτρονικό τεστ γνώσης της Αγγλικής
Γλώσσας.

iii.

Πιστοποιητικά

(ευκρινή

φωτοαντίγραφα)

που

να

τεκμηριώνουν

σχετική

επαγγελματική εμπειρία (αφορά μόνο όσους έχουν υποβάλλει αίτηση στην κατηγορία Γ, βλ.
«Διευκρινίσεις σχετικά με προϋπηρεσία») σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής

του

Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

iii. Δελτίο ταυτότητας. Μόνο στην περίπτωση που δεν διαθέτετε αστυνομική ή άλλου
είδους (π.χ. στρατιωτική ή σωμάτων ασφαλείας) ταυτότητα, υποβάλετε διαβατήριο ή άλλο
έντυπο πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας.
iv. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

Δικαιολογητικά εγγραφής για το Κοινό Μεταπτυχιακό Προγράμματα Σπουδών
«Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική»
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf
μέγιστου μεγέθους 4 MB ανά αρχείο για τα έγγραφα και σε μορφή jpg/png για τη φωτογραφία)
είναι τα ακόλουθα:
i. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο ή/και αντίστοιχο πτυχίο της
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΙΤΕ, όπως απαιτείται από τις
προϋποθέσεις εισαγωγής για κάθε πρόγραμμα. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της
αλλοδαπής θα αποστέλλεται Πτυχίο ή δίπλωμα, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο έχει
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Επίσης σε
περίπτωση που πρόκειται για τίτλο ΚΑΤΕΕ 2ετούς φοίτησης απαιτείται ισοτιμία από το Τ.Ε.Ι.
ii. Πιστοποιητικά που να τεκμηριώνουν τη γνώση ξένης γλώσσας του ξενόγλωσσου
τίτλου που κατέχετε (π.χ. First Certificate κ.ά.) ή υπεύθυνη δήλωση (για όσους δεν είναι κάτοχοι
πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας) όπου να αναφέρεται ότι γνωρίζετε επαρκώς μια ξένη
γλώσσα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής του προγράμματος.

iii. Δελτίο ταυτότητας. Μόνο στην περίπτωση που δεν διαθέτετε αστυνομική ή άλλου
είδους (π.χ. στρατιωτική ή σωμάτων ασφαλείας) ταυτότητα, υποβάλετε διαβατήριο ή άλλο
έντυπο πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας.
iv. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δηλ. η 31η Μαΐου 2021 προσδιορίζει την
ημερομηνία απόκτησης οποιουδήποτε τίτλου απαιτείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
εισαγωγής των προγραμμάτων σπουδών (πχ τίτλος σπουδών, επάρκεια στην ελληνική γλώσσα
κ.λ.π.
* Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των ανωτέρω
δικαιολογητικών, θα πρέπει να γίνει και η ταυτόχρονη καταβολή της οικονομικής συμμετοχής.
Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής είναι απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής της
αιτήσεως.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ THN ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η επαγγελματική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
1. Βεβαίωση αρμόδιου τμήματος ή Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.
2. Βεβαίωση εργοδότη με συνημμένα ευκρινή φωτοαντίγραφα ενσήμων Ι.Κ.Α. ή σχετική
βεβαίωση εργασίας από το Ι.Κ.Α ή μηχανογραφημένη βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ όπου θα
αναγράφεται το σύνολο των ενσήμων. Σε περίπτωση που υπάρχει Α.Β.Α. πρέπει να στέλνονται
ευκρινή φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του Α.Β.Α. (και οι δύο όψεις των σελίδων).
3. Σε περίπτωση αυτασφάλισης απαιτείται βεβαίωση Ι.Κ.Α. με συνημμένο ευκρινές
φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων ή μηχανογραφημένη βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ όπου θα
αναγράφεται το σύνολο των ενσήμων. Σε περίπτωση που υπάρχει Α.Β.Α. πρέπει να στέλνονται
ευκρινή φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του Α.Β.Α. (και οι δύο όψεις των σελίδων).
4. Σε περίπτωση άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο
βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος από αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου να αναγράφεται η ημερομηνία
έναρξης και η διάρκεια άσκησης του επαγγέλματος, ή ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης
κύριου ασφαλιστικού φορέα (Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, Τ.Σ.Α.Υ. κ.λ.π.) όπου να αναφέρεται η χρονική
περίοδος ασφάλισης.
5. Για την απόδειξη της συγκεκριμένης επαγγελματικής εμπειρίας στη βεβαίωση του
εργοδότη, θα πρέπει (επιπλέον των παραπάνω) να προσδιορίζεται το είδος της επαγγελματικής
εμπειρίας. Στην περίπτωση που υπάρχει αυτασφάλιση ή άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος θα
πρέπει ο υποψήφιος να τεκμηριώνει με στοιχεία το είδος της επαγγελματικής εμπειρίας
προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα όπου προσφέρει τις υπηρεσίες του.
6. Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης ή ωρομίσθιας εργασίας η βεβαίωση του εργοδότη
θα πρέπει να αναγάγει την επαγγελματική εμπειρία σε πλήρη απασχόληση.
7. Σε περίπτωση απασχόλησης σε χώρα της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται σε
ευκρινές φωτοαντίγραφο, η βεβαίωση του εργοδότη και η βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα,
μεταφρασμένες από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική
Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας ή από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα
μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954.

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
έτους/εξαμήνου 2021-2022 που επιλέξατε

ακαδημαϊκού έτους η

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 20212022 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).

