
Καταβολή Οικονομικής Συμμετοχής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Η καταβολή της οικονομικής σας συμμετοχής πραγματοποιείται 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 στη φόρμα δήλωσης, καθώς και στη σελίδα 

επιβεβαίωσης επιτυχούς υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης σας. 

 
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 ύψος της οικονομικής συμμετοχής για κάθε Θεματική Ενότητα για τα Προγράμματα 

Σπουδών ανέρχεται σε: 

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

Χρηματοοικονομική», ανά Θεματική Ενότητα.  
  

 1080€ για το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δίκαιο της Οικονομίας και 
των Επιχειρήσεων», ανά Θεματική Ενότητα. 





 

 
 

Για να καταβάλετε την οικονομική σας συμμετοχή, εφάπαξ με χρεωστική κάρτα ή έως 12 άτοκες 
δόσεις με πιστωτική κάρτα, επιλέξτε αρχικά το σύνδεσμο https://payments.eap.gr ο οποίος 
υπάρχει και στη σελίδα επιτυχούς υποβολής της αίτησης κάνοντας χρήση του κωδικού πληρωμής. 
Όταν επιλέξετε την εκτέλεση της συναλλαγής θα μεταφερθείτε σε ασφαλές περιβάλλον της 
Τράπεζας Πειραιώς, όπου θα μπορείτε με τα στοιχεία της κάρτας σας να ολοκληρώσετε τη 
συναλλαγή. 
 
Οι τρόποι καταβολής της οικονομικής συμμετοχής είναι οι ακόλουθοι: 
 

 Με εφάπαξ καταβολή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του συνόλου της 

οικονομικής συμμετοχής των θεματικών ενοτήτων που επιλέξατε με την αίτηση σας. 

(https://payments.eap.gr)

ή 

 Έως 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, όπου ως πόσο χρέωσης θα καταβάλετε 

το σύνολο της οικονομικής συμμετοχής των θεματικών ενοτήτων που επιλέξατε με την 

αίτηση σας και θα επιλέξετε τον αριθμό δόσεων που επιθυμείτε 

(https://payments.eap.gr)

ή 

 Με καταβολή 250 ευρώ με την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

εξόφληση της οικονομικής συμμετοχής έως 31 Μαΐου 2022. (https://payments.eap.gr)

Οδηγίες Καταβολής Οικονομικής Συμμετοχής 
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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. 

 Σε περίπτωση μη εξόφλησης της οικονομικής συμμετοχής δεν θα πραγματοποιείται η 
εγγραφή και θα πραγματοποιείται επιστροφή της όποιας καταβληθείσας οικονομικής 
συμμετοχής του υποψηφίου/ας. 

 Στις περιπτώσεις που θα πραγματοποιηθεί επιστροφή της καταβληθείσας συμμέτοχής ή 
μέρους αυτής, οποιαδήποτε πιθανή προμήθεια σύμφωνα με το τραπεζικό σύστημα θα 
βαραίνει τον υποψήφιο φοιτητή. 

 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 10 Αυγούστου 2022. 

 Προκειμένου να πραγματοποιηθεί διαγραφή σας από το Πρόγραμμα Σπουδών με 
ταυτόχρονη επιστροφή της καταβληθείσας οικονομικής συμμετοχής, θα πρέπει να 
αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, μέσω του https://www.gov.gr στην οποία 
θα δηλώνετε υπεύθυνα ότι δεν επιθυμείτε την εγγραφή σας στο εν λόγω Πρόγραμμα 
Σπουδών. Η Υ/Δ θα πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προγράμματος 
Σπουδών σας (δείτε εδώ) έως και τις 10 Αυγούστου 2022. 

 Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού των τρόπων καταβολής της οικονομικής συμμετοχής (π.χ 
μέρος της οικονομικής συμμετοχής με χρήση πιστωτικής κάρτας και μέρος της οικονομικής 
συμμετοχής χρήσης χρεωστικής 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, η επικοινωνία με το Πρόγραμμα Σπουδών σας πραγματοποιείται αποκλειστικά 

μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (δείτε εδώ). 
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