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 τις Θεματικές Ενότητες για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020,
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 τα Προγράμματα Σπουδών ΔΗΔ και ΔΙΤ, καθώς και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
LRM, ΑΓΓ, ΑΔΕ, ΑΣΚ, ΓΕΡ, ΔΕΑ, ΔΙΣ, ΚΑΟ, ΠΕΔ, ΧΒΑ και την κατηγορία ΑΜΣΠ
ανέρχεται στα:



 250€ για τα προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
από 210€ έως 550€ για τα μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών*

*το κόστος των Θεματικών ενοτήτων διαμορφώνεται ανάλογα τις Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) που
αποδίδουν 30€ ανά 1 Πιστωτική Μονάδα.

Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας
για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΓΧΝ, ΔΓΡ, ΒΝΠ
ανέρχεται στα:



550€ για τις Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών ΒΝΠ

300€ για τις Θ.Ε. των Προγραμμάτων Σπουδών ΓΧΝ και ΔΓΡ

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 ακλουθώντας 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
με
βάση
την
αίτηση)
ή
εναλλακτικά
από
το
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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. Καταβολή Οικονομικής Συμμετοχής μέσω Internet Banking για τα
Προγράμματα Σπουδών
LRM,ΑΓΓ,ΑΔΕ,ΑΣΚ,ΓΕΡ,ΔΕΑ,ΔΙΣ,ΚΑΟ,ΠΕΔ,ΧΒΑ και την κατηγορία
ΑΜΣΠ

Καταβάλετε την οικονομική σας συμμετοχή μέσω του μενού πληρωμών στο περιβάλλον
internet banking οποιασδήποτε ελληνικής τράπεζας επιλέγοντας τον οργανισμό «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», 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.

3. Καταβολή Οικονομικής Συμμετοχής μέσω Internet Banking για τα
Προγράμματα Σπουδών ΓΧΝ,ΔΓΡ και ΒΝΠ

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/των ΘΕ που έχετε επιλέξει.

4. Καταβολή Οικονομικής Συμμετοχής σε Τραπεζικό Κατάστημα
LRM,ΑΓΓ,ΑΔΕ,ΑΣΚ,ΓΕΡ,ΔΕΑ,ΔΙΣ,ΚΑΟ,ΠΕΔ,ΧΒΑ και την κατηγορία
ΑΜΣΠ

Καταθέτετε σε τραπεζικό κατάστημα οποιασδήποτε ελληνικής τράπεζας για τον οργανισμό
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», 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.
5. Καταβολή Οικονομικής Συμμετοχής Τραπεζικό Κατάστημα για τα
Προγράμματα Σπουδών ΓΧΝ,ΔΓΡ και ΒΝΠ

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/των ΘΕ που έχετε επιλέξει.

* Επιστροφή χρημάτων σε φοιτητές που με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ζητούν τη διαγραφή
τους από το Πρόγραμμα Σπουδών, πέραν της 29ης Ιανουαρίου 2020 δε μπορεί να
πραγματοποιηθεί. Η επιστροφή τής καταβληθείσας οικονομικής συμμετοχής στους απορριπτέους
θα πραγματοποιηθεί μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

Tuition Fees for Language Education for Refugees
and Migrants

The payment of fees can be made in any of the following ways exclusively through payment
code which you will find above the message of successful submission of your application. The
confirmation page will appear in your screen immediately after the submission of your
application.
You can pay in any of the following ways:
a)
Bank account deposit or Payment via e-banking
b)
Via credit or debit card

Deposit the fees which correspond to the Course Modules you are registering to. The tuition
fees for each Course Module are calculated in relation to its credit points. The fees for each Module
are 30€ per credit point (i.e. a Course Module with 10 credit points costs 300€).
Bank account deposit in full or payment via e-banking must be made by the submission of your
application

1. VIA CREDIT CARD (VISA OR MASTERCARD) IN FULL OR IN 2 TO 8 INTEREST-FREE INSTALMENTS
In order to deposit the whole amount of the tuition fees (via credit or debit card) or in 2 to 8 interestfree instalments via credit card (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners Club, Discover,
MasterPass), initially choose the link below the payment code of the message of successful
submission of your application ( all the necessary data are already filled in) or alternatively follow the
link https://payments.eap.gr/alphaecom by using the given payment code wherever you are asked to.
The link of ecommerce of the Alpha Bank will announce you the successful submission. You can print
the proof of payment or send it to your email. You will also find an email concerning your transaction
with the bank (please also check your spam).
2. INTERNET BANKING
You can deposit the necessary amount that corresponds to the chosen Modules via e-banking from
any Greek bank using the given payment code after having selected the organization “HELLENIC OPEN
UNIVERSITY”.
3. BANK ACCOUNT DEPOSIT
You can deposit the amount that corresponds to the Modules that you have chosen in any Greek
Bank using the payment code after having selected the organization “HELLENIC OPEN UNIVERSITY”.

Refunds to rejected candidates will be processed after the announcement of the results.

