
 

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΩΝ Θ.Ε. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018»  
 

 
Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων: 04/7/2017 έως 28/7/2017.  
Σε περίπτωση που συμμετέχετε στις επαναληπτικές εξετάσεις έστω μίας Θ.Ε. μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωσή σας 
μέχρι 11/8/2017. 
  

Το ηλεκτρονικό έντυπο της δήλωσης Θ.Ε. χωρίζεται σε 7 ενότητες: 1) Προσωπικά Στοιχεία Φοιτητή, 2) Στοιχεία 
Διεύθυνσης, 3) Δήλωση Τρόπου και Πόλεων Προτίμησης ΟΣΣ, 4) Στοιχεία Επικοινωνίας, 5) Στοιχεία Τραπεζικού 
Λογαριασμού Φοιτητή, 6) Εκπαιδευτικά Στοιχεία και Δήλωση Θ.Ε., 7) Οικονομική Συμμετοχή. 

Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση Θ.Ε. με τη χρήση username & password, καθώς και κάθε ενέργεια που θα γίνεται στο 
εξής με τη χρήση username & password, επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν 1599/1986. 
 

1) Προσωπικά Στοιχεία Φοιτητή: Τα στοιχεία: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ΑΔΤ, έτος εισαγωγής και 

Αριθμός  Μητρώου φοιτητή εμφανίζονται αυτόματα στο ηλεκτρονικό έντυπο της Δήλωσης και δεν μπορείτε να τα 
τροποποιήσετε. Σε περίπτωση αλλαγής του ΑΔΤ σας ή σε περίπτωση που τα στοιχεία σας δεν είναι διατυπωμένα όπως 
αναγράφονται στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε ευκρινές αντίγραφό του στο e-
mail  του προγράμματός σας (elp@eap.gr) ή στο fax 2610-367110. 
Τα στοιχεία: Χώρα Ιθαγένειας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ μπορείτε να τα τροποποιήσετε πληκτρολογώντας τά ορθά, σε περίπτωση 
που διαπιστώσετε οποιοδήποτε λάθος ή επιθυμείτε να προβείτε σε κάποια αλλαγή. 

2) Στοιχεία Διεύθυνσης: Τα στοιχεία αυτά (Οδός, Αριθμός, Ταχ. Κώδικας, Πόλη, Περιοχή, Νομός, Χώρα) εμφανίζονται 

αυτόματα στο ηλεκτρονικό έντυπο της Δήλωσης και μπορείτε να τα τροποποιήσετε πληκτρολογώντας τά ορθά, σε 
περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε λάθος ή επιθυμείτε να προβείτε σε κάποια αλλαγή. 

Σας εφιστούμε την προσοχή σχετικά με τη διεύθυνση κατοικίας σας. Η διεύθυνση την οποία δηλώνετε στην αίτησή 
σας, αποτελεί το κυριότερο σημείο σύνδεσης και επικοινωνίας με το Ε.Α.Π.  

 

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Θ.Ε. 
Αν η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας αλλάξει, μετά την υποβολή Δήλωσης νέων Θεματικών Ενοτήτων, θα πρέπει να 
ενημερώσετε αμέσως και εγγράφως (με fax, e-mail ή επιστολή) μέχρι τις  23/8/2017 το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών 
[Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 263 35 Πάτρα (Υπόψη: Π.Σ. ΕΛΠ),  fax: 2610 367110, e-mail: elp@eap.gr τηλ. 
2610 367331, 367339]. 

 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποσταλεί το Έντυπο Διδακτικό Υλικό σε διαφορετική διεύθυνση από τη διεύθυνση 
κατοικίας σας που δηλώσατε (ή θα δηλώσετε) στην ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης νέων Θ.Ε., επιλέξτε Υπηρεσίες Μητρώου 
και Οργανωτικά Στοιχεία (http://open.eap.gr), «Στοιχεία Φοιτητή» για να δηλώσετε τη διεύθυνση αποστολής διδακτικού 
υλικού (το αργότερο μέχρι 14/8/2017). 

 
 Η Μονάδα Διακίνησης Διδακτικού Υλικού θα αποστείλει το Έντυπο Διδακτικό Υλικό, στο πλησιέστερο κατάστημα του 

αναδόχου ταχυμεταφορών, σύμφωνα με τη διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει.  
 Η παράδοση του δέματος δεν θα γίνεται κατ΄ οίκον.  
 Η αποστολή του διδακτικού υλικού γίνεται ξεχωριστά για κάθε θεματική ενότητα. Κάθε φοιτητής θα λάβει τόσα 

δέματα, όσες και οι Θ.Ε. που έχει επιλέξει. 
 Ενημερώσεις σχετικά με την αποστολή του Έντυπου Διδακτικού Υλικού, θα λαμβάνετε στον ακαδημαϊκό σας 

λογαριασμό (π.χ. std000000@ac.eap.gr)  του Ε.Α.Π. 

3) Δήλωση Τρόπου και Πόλεων Προτίμησης ΟΣΣ: Η παρακολούθηση των ΟΣΣ μπορεί να γίνεται με δύο (2) 

τρόπους: α) δια ζώσης με την παρουσία των φοιτητών/τριών και του διδάσκοντα σε καθορισμένους από το ΕΑΠ τόπους ή β) 
ηλεκτρονικά μέσω τηλεδιάσκεψης. Εφόσον δεν έχετε κάποια προτίμηση στον τρόπο παρακολούθησης ΟΣΣ, μπορείτε να 
επιλέξετε «Δε με απασχολεί» 
α) σε περίπτωση που επιλέξετε δια ζώσης παρακολούθηση, θα πρέπει να δηλώσετε την πόλη, σε τμήμα της οποίας 
επιθυμείτε να τοποθετηθείτε. Αν η πόλη επιλογής σας δεν είναι κάποια από τις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Πάτρα, θα πρέπει 
στη συνέχεια να επιλέξετε και δεύτερο τρόπο παρακολούθησης ΟΣΣ. Σε περίπτωση που επιλέξετε και πάλι δια ζώσης, θα 
έχετε δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Πάτρα και μόνο. 
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β) σε περίπτωση που επιλέξετε παρακολούθηση ΟΣΣ ηλεκτρονικά ή «Δε με απασχολεί», θα πρέπει να δηλώσετε την πόλη 
στην οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε. 

Ο τρόπος παρακολούθησης που θα επιλέξετε ισχύει για όλες τις δηλωθείσες Θεματικές Ενότητες. Ο καθορισμός 
του τόπου διεξαγωγής των ΟΣΣ θα γίνει σύμφωνα με τις επιλογές που δηλώσατε. Όμως σε περίπτωση μη δημιουργίας 
τμήματος στον τόπο που έχετε δηλώσει, θα τοποθετηθείτε σε τμήματα μεγαλύτερων πόλεων. 

 4) Στοιχεία Επικοινωνίας: Τα στοιχεία αυτά (Τηλέφωνο Οικίας, Τηλέφωνο Ημέρας, Κινητό Τηλέφωνο, Fax, Προσωπικό        

email) εμφανίζονται αυτόματα στο ηλεκτρονικό έντυπο της Δήλωσης και μπορείτε να τα τροποποιήσετε πληκτρολογώντας 
τα ορθά, σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε λάθος ή θέλετε να προβείτε σε κάποια αλλαγή. 

Το πεδίο Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ε.Α.Π. εμφανίζεται αυτόματα στο ηλεκτρονικό έντυπο της Δήλωσης και δεν μπορείτε να 
το τροποποιήσετε. Σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργοποιήσει το e-mail που σας παρέχει το Ε.Α.Π., παρακαλούμε όπως 
ακολουθήσετε τις πληροφορίες ενεργοποίησης του e-mail (πιέστε εδώ). 

5)  Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού Φοιτητή: Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να τα συμπληρώσετε ακριβώς όπως 

αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του τραπεζικού σας βιβλιαρίου. 

 

6) Εκπαιδευτικά Στοιχεία και Δήλωση Θ.Ε.:  
 

Οι Θ.Ε. του Προγράμματος έχουν ως εξής:  

1ο έτος σπουδών 
ΕΛΠ 10 Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό 
ΕΛΠ 11 Ελληνική Ιστορία 
ΕΛΠ 12 Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και   Πολεοδομίας 

2ο έτος σπουδών 
ΕΛΠ 20 Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα ως και τα Μεταβυζαντινά χρόνια 
ΕΛΠ 21 Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία 
ΕΛΠ 30 Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας) 

3ο έτος σπουδών 
ΕΛΠ 22 Ελληνική φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα 
ΕΛΠ 31 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο  
ΕΠΟ 20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη 
ΕΠΟ 21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 
ΕΠΟ 22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη  

4ο έτος σπουδών 
ΕΛΠ 40 Τέχνες  ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και Χορού  
ΕΛΠ 41 Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι Νεότεροι Χρόνοι 
ΕΛΠ 42 Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο 
ΕΛΠ 43 Ελληνισμός της Διασποράς 
ΕΛΠ 44 Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940) -  Κινηματογράφος. 
ΕΛΠ 45 Νεοελληνική Φιλολογία, από τις απαρχές ως το 18ο αιώνα 
ΕΠΟ 20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη 
ΕΠΟ 21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 
ΕΠΟ 22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη 

 

Οδηγίες για την επιλογής Θ.Ε.   

Οι ΘΕ του πρώτου και του δεύτερου έτους είναι υποχρεωτικές.  

Κατά το α' έτος σπουδών συνιστάται να επιλέξετε δύο ΘΕ: την ΕΛΠ 11 και την ΕΛΠ 10. Εάν δεν διαθέτετε χρόνο, πρέπει να 
επιλέξετε τη ΘΕ ΕΛΠ 11. Εάν διαθέτετε χρόνο που σας επιτρέπει να επιλέξετε πέραν των δύο ΘΕ, τότε εκτός από τις ΘΕ ΕΛΠ 
11 και ΕΛΠ 10, μπορείτε να δηλώσετε και την ΕΛΠ 12. 

 

Από τις ΘΕ του τρίτου έτους, πρέπει να παρακολουθήσετε υποχρεωτικά τις ΘΕ ΕΛΠ 22 και ΕΛΠ 31 και να επιλέξετε ακόμα 1 
από τις ΘΕ ΕΠΟ 20, ΕΠΟ 21 και ΕΠΟ 22.  

http://noc.eap.gr/index.php/uphresies-akadhmaikhs-koinothtas/uphresia-email


Από τις ΘΕ του τέταρτου έτους πρέπει να παρακολουθήσετε υποχρεωτικά 3 από τις ΘΕ που προσφέρονται. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η 
δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς 2 Θ.Ε. από το πρώτο έτος και θέλετε να 
επιλέξετε για το επόμενο έτος 2 Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να δηλώσετε τη τρίτη ΘΕ του πρώτου έτους και 1 από το επόμενο 
έτος κ.ο.κ. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να δηλώσετε συνολικά έως τρεις Θ.Ε. 

 

Σε περίπτωση που οι Θ.Ε. δεν έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τη διάρθρωση του Προγράμματος η διόρθωσή τους θα γίνεται 
από το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών. 
Εάν αποτύχετε στις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις (2016-2017), μπορείτε να επανεγγραφείτε στην ίδια Θ.Ε. και να 
συμμετέχετε στις αντίστοιχες πρώτες και επαναληπτικές εξετάσεις του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, καταβάλλοντας το 
ποσό των 50 ευρώ για τη συγκεκριμένη Θ.Ε. (μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018). Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός 
αριθμός Θ.Ε., είτε πρόκειται για Θ.Ε. στις οποίες εγγράφεστε για πρώτη φορά είτε πρόκειται για επανεγγραφή μόνο για 
εξετάσεις, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3). 

Εάν δεν έχετε ενεργό δικαίωμα αναβολής (σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών), δεν ολοκληρώσατε κατά το 2016-2017 
καμία Θ.Ε. και δεν κάνετε δήλωση για το 2017-2018 νέας Θ.Ε. (ή έστω επανεγγραφή μόνο για εξετάσεις) σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Σπουδών του ΕΑΠ, θα διαγραφείτε από το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγραφείτε οριστικά από το πρόγραμμα σπουδών σας ή να διακόψετε προσωρινά 
(αναβολή φοίτησης), σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Ε.Α.Π., παρακαλούμε να το δηλώσετε στα αντίστοιχα 
σημεία. Επιστροφές χρημάτων σε όσους διακόπτουν τις σπουδές τους δεν γίνονται. 
 
Εάν επαναλαμβάνετε εξ ολοκλήρου τη Θ.Ε., διαθέτετε το διδακτικό υλικό και δεν επιθυμείτε να σας αποσταλεί εκ νέου, θα 
πρέπει  να υποβάλετε το αίτημά σας με email στο Πρόγραμμα Σπουδών σας. Το ποσό απαλλαγής ανέρχεται στα 100 ευρώ 
ανά Θ.Ε. ανεξαρτήτως Θ.Ε..  
 
Εάν επιθυμείτε να σας διατεθεί το Διδακτικό Υλικό μόνο σε ψηφιακή μορφή, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και μόνο 
για τη Θ.Ε. ΕΠΟ22 θα πρέπει να το δηλώσετε στο πεδίο «Ψηφιακό Υλικό» στην ηλεκτρονική φόρμα Δήλωσης Νέων Θ.Ε.. Το 
ποσό απαλλαγής ανέρχεται στα 50 ευρώ ανά Θ.Ε. και μόνο για την ανωτέρω Θ.Ε.. 
 
Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τη δήλωση νέων Θ.Ε. επικοινωνήστε με τους διοικητικούς 
υπευθύνους του προγράμματος στο Τμήμα Μητρώου Φοιτητών ή με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών ή με τις Πύλες 
Πόλους. 
 

Δικαίωμα εγγραφής σε επιπλέον Θ.Ε. τελειόφοιτων προπτυχιακών προγραμμάτων του Ε.Α.Π. (όπου στο 
πρόγραμμα προσφέρονται παραπάνω ΘΕ από τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται για την απόκτηση 
πτυχίου)  
 
Οι τελειόφοιτοι των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ε.Α.Π. έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης και άλλων 
Θεματικών Ενοτήτων του προγράμματος, πέραν του ελάχιστου αριθμού Θ.Ε. που απαιτεί το πρόγραμμα για την απόκτηση 
πτυχίου. Ο αριθμός των επιπλέον Θ.Ε. δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο. Στην περίπτωση αυτή, με γραπτό αίτημα του 
φοιτητή προς το τμήμα Μητρώου Φοιτητών, θα αναστέλλεται η απονομή του πτυχίου μέχρι την ολοκλήρωση των επιπλέον 
Θ.Ε. Αν για κάποιο λόγο οι φοιτητές αυτοί δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις επιπλέον Θ.Ε., θα ενημερώνουν γραπτώς 
το Μητρώο Φοιτητών, προκειμένου να τους απονεμηθεί το πτυχίο τους με το ελάχιστο των απαιτούμενων Θ.Ε. για τη λήψη 
πτυχίου, που έχουν ήδη παρακολουθήσει.  
Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τις επιπλέον Θ.Ε. παράλληλα με την/τις τελευταία/ες Θ.Ε. του προγράμματος υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 3 Θ.Ε. ανά έτος. Οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν τις 12 Θ.Ε. του 
προγράμματος σπουδών (υποχρεωτικές και επιλογής) για τη λήψη του πτυχίου και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν 
κάποια από τις υποχρεωτικές Θ.Ε. του προγράμματος με μία από τις επιπλέον. Για τις επιπλέον Θ.Ε. οι φοιτητές δεν 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας.  
Μετά τη λήψη του πτυχίου δε χορηγείται δικαίωμα αιτήματος για παρακολούθηση επιπλέον Θ.Ε.. 

Σε περίπτωση που είστε τελειόφοιτοι και επιθυμείτε να εγγραφείτε σε επιπλέον Θ.Ε., σύμφωνα με την παραπάνω 
απόφαση, θα πρέπει αφού καταβάλλετε την οικονομική συμμετοχή σας στις δαπάνες των σπουδών σας για κάθε μία από 
την/τις επιπλέον Θ.Ε. που θα επιλέξετε, να αποστείλετε αντίγραφο του καταθετηρίου εντύπου καθώς επίσης και έγγραφη 
αίτηση με φαξ, e-mail ή ταχυδρομείο στο τμήμα Μητρώου Φοιτητών, το ίδιο χρονικό διάστημα που γίνονται και οι 
ηλεκτρονικές δηλώσεις νέων Θ.Ε.. Στο καταθετήριο έντυπο θα πρέπει να αναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας, το όνομα 
πατρός και τη/τις Θ.Ε. επιλογής σας. 
 



 

7) Οικονομική Συμμετοχή 
 
Υπενθυμίζουμε ότι προτού δηλώσετε τις νέες Θ.Ε., που πρόκειται να παρακολουθήσετε το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 
θα πρέπει να καταβάλετε την οικονομική σας συμμετοχή για όλες τις Θ.Ε. που θα δηλώσετε (500€ ανά Θ.Ε. και 50€ ανά 
Θ.Ε. για  τις Θ.Ε. τις οποίες επανεγγράφεστε μόνο για εξετάσεις). 
 
Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους ή με συνδυασμό 
αυτών. 
Στην ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης νέων Θ.Ε. υπάρχει το πεδίο «Οικονομική Συμμετοχή» όπου θα μπορείτε να επιλέξετε, Α) 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ή / και Β) ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (ΔΟΣΕΙΣ) ή / και Γ) ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (ΕΦΑΠΑΞ) ή / και Δ) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ INTERNET BANKING. 
 
 
Α) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

Η Δ.Ε. του Ε.Α.Π. στην υπ΄ αριθμ. 339/26-06-2017 Συνεδρίασή της αποφάσισε όπως δοθεί στους φοιτητές για το 
Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 η δυνατότητα καταβολής της οικονομικής συμμετοχής σε έξι (6) δόσεις, ήτοι: 

i) η 1η δόση της οικονομικής συμμετοχής με τη δήλωση της/των Θ.Ε. του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 
ii) η 2η δόση της οικονομικής συμμετοχής μέχρι 31/8/2017 
iii) η 3η δόση της οικονομικής συμμετοχής μέχρι 30/9/2017 
iv) η 4η δόση της οικονομικής συμμετοχής μέχρι 31/10/2017 
v) η 5η δόση της οικονομικής συμμετοχής μέχρι 30/11/2017 
vi) η 6η δόση της οικονομικής συμμετοχής μέχρι 31/12/2017 

 
 

 Κατά την καταβολή των δόσεων της οικονομικής συμμετοχής δεν απαιτείται εκ νέου η συμπλήρωση της 
ηλεκτρονικής φόρμας δήλωσης Θ.Ε., παρά μόνο η ορθή συμπλήρωση της αιτιολογίας κατάθεσης (Α.Μ., Επώνυμο 
φοιτητή). 

 
 Το ποσό των δόσεων καθορίζεται ως εξής: 1η δόση 100€, 2η δόση 100€, 3η δόση 100€, 4η δόση 100€, 5η δόση 

50€ και η 6η δόση 50€ ανά Θ.Ε. 
 

 Για την επανεγγραφή Θ.Ε. μόνο για εξετάσεις  το ποσό καθορίζεται στα πενήντα ευρώ (50€) ανά Θ.Ε. και το οποίο 
θα πρέπει να καταβάλλεται εφάπαξ με την δήλωση της/των Θ.Ε. 

 
Η συγκρότηση των τμημάτων θα γίνει από το αρμόδιο τμήμα του Ιδρύματος το αργότερο μέχρι 25/9/2017. Έως την 

25
η
 Σεπτεμβρίου 2017 το Ίδρυμα έχει ήδη δεσμευθεί ως προς τον αριθμό των μελών Σ.Ε.Π με τους οποίους θα συνεργαστεί, 

έχει δεσμευθεί επίσης για το σύνολο των αιθουσών που θα χρησιμοποιήσει και έχει αρχίσει την αποστολή του 

εκπαιδευτικού υλικού στο σύνολο των φοιτητών που έχουν δηλώσει Θ.Ε. 

 
Σε περίπτωση μη καταβολής των δόσεων της οικονομικής συμμετοχής ή την μη εξόφλησή τους μέχρι 31.12.2017, θα 
ισχύουν τα ακόλουθα: 
 

 Ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται από την/τις ΘΕ του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 που δήλωσε και δεν θα 
έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. 

 Δεν κατοχυρώνονται οι κατατεθείσες εργασίες και ο/η φοιτητής/τρια δεν θα έχει δικαίωμα αναγνώρισής τους 
σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

 Δεν επιστρέφεται η οποιαδήποτε κατατεθείσα οικονομική συμμετοχή για καμία Θ.Ε που έχει δηλωθεί, ούτε 
μεταφέρεται για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Κι αυτό δεν συνιστά τιμωρητική πράξη, αλλά επιβεβλημένη 
διαχείριση καθότι το Ίδρυμα πραγματοποιεί δαπάνες από την έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου, για το 
σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στα Προγράμματα Σπουδών. 

 Δεν μεταφέρονται ποσά μεταξύ ΘΕ (π.χ.  στην περίπτωση που κάποιος έχει δηλώσει δύο ΘΕ και αφού 
καταθέσει τις μισές δόσεις και στις δύο ΘΕ θέλει να μεταφέρει όλο το ποσό στη μία μόνο ΘΕ). 

 
Τονίζεται συνεπώς η ιδιαίτερη προσοχή των φοιτητών του Ιδρύματος ως προς την τήρηση των ανωτέρω προς αποφυγή 
οποιουδήποτε προβλήματος. 

Η παραπάνω ρύθμιση θα αφορά μόνο στις επανεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. 



 

Εάν επιλέξετε την καταβολή της οικονομικής σας συμμετοχής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να 
προβείτε στην καταβολή του ποσού για τις Θ.Ε. που επιθυμείτε να δηλώσετε, στο λογαριασμό: 
 

 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 
Αρ. Λογαριασμού: 229/ 540030 – 95 

ΙΒΑΝ: GR68 0110 2290 0000 2295 4003 095  
 

 
Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας Δήλωσης Νέων Θ.Ε. θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά το 
ονοματεπώνυμο καταθέτη, την ημερομηνία κατάθεσης, το ποσό κατάθεσης και τον κωδικό του υποκαταστήματος της ΕΤΕ 
όπου έγινε η κατάθεση (Ο κωδικός υποκαταστήματος είναι ο αριθμός που φαίνεται στο επάνω μέρος του καταθετηρίου 
εντύπου βλ. παρακάτω). Παρακαλούμε θερμά η κατάθεση να γίνει στο όνομα του φοιτητή. Το καταθετήριο έντυπο θα 
πρέπει να το φυλάξετε με μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να σας ζητηθεί για επιβεβαίωση της κατάθεσής σας. 

 
Τέλος, κατά την προσέλευσή σας στο Τραπεζικό Κατάστημα όπου θα πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας, στην αιτιολογία 
κατάθεσης ο τραπεζικός υπάλληλος θα πρέπει να συμπληρώσει κατά σειρά προτεραιότητας μόνο τα κάτωθι: 

1. τον Αριθμό Μητρώου σας 
2. το επώνυμό σας 

 
 
Β) ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (ΔΟΣΕΙΣ) 

Καταβολή μέσω εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου - Σελίδα Ηλεκτρονικών Πληρωμών 

Για να καταβάλετε την οικονομική σας συμμετοχή από 2 έως 8 δόσεις με πιστωτική κάρτα Visa ή Mastercard που έχει 

εκδοθεί στην Ελλάδα, επιλέξτε το σύνδεσμο ΣΕΛΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ από τη φόρμα δήλωσης νέων Θ.Ε. 

ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.  

 

Γ) ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ / ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (ΕΦΑΠΑΞ) 

Καταβολή μέσω εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου - Σελίδα Ηλεκτρονικών Πληρωμών 

Για να καταβάλετε την οικονομική σας συμμετοχή εφάπαξ με πιστωτική κάρτα (Visa ή Mastercard) ή χρεωστική κάρτα, που 

έχει εκδοθεί στην Ελλάδα, επιλέξτε το σύνδεσμο ΣΕΛΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ από τη φόρμα δήλωσης νέων Θ.Ε. 

ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. 

 

Δ) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΜΕ INTERNET BANKING  

Εάν επιλέξετε την καταβολή της οικονομικής σας συμμετοχής με μεταφορά ποσού μέσω Internet Banking, θα πρέπει να 
προβείτε στην μεταφορά του ποσού για τις Θ.Ε. που επιθυμείτε να δηλώσετε, στον λογαριασμό: 
 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 

ΙΒΑΝ: GR68 0110 2290 0000 2295 4003 095  
BIC SWIFT code: ETHNGRAA 

 
 Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας Δήλωσης Νέων Θ.Ε., θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά το 

ονοματεπώνυμο του 1ου δικαιούχου του λογαριασμού από τον οποίο θα γίνει η μεταφορά, την ημερομηνία 
κατάθεσης και το ποσό κατάθεσης. 
 

 Σε περίπτωση που διατηρείτε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και επιλέξετε να καταβάλετε την οικονομική σας 
συμμετοχή με μεταφορά ποσού μέσω Internet Banking (i-bank), θα πρέπει από τη σελίδα Internet Banking της ΕΤΕ να 

http://payments.eap.gr/
http://payments.eap.gr/


επιλέξετε τα ακόλουθα βήματα: Πληρωμές-> Θέλω να πληρώσω-> Οργανισμός-> Εκπαίδευση-> Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο και εν συνεχεία να  συμπληρώσετε ορθά τα απαραίτητα στοιχεία (Σχολή, ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο και 
Α.Μ. Φοιτητή). 
 

 Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας Δήλωσης Νέων Θ.Ε., θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά το 

ονοματεπώνυμο 1ου δικαιούχου του λογαριασμού από τον οποίο θα γίνει η μεταφορά, την ημερομηνία κατάθεσης και 
το ποσό κατάθεσης. 

 
 
 

 

«Στοιχεία Επικοινωνίας Ε.Α.Π. – Τμήμα Μητρώου Φοιτητών» 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΦΑΞ E-MAIL 

2610 367328,367339 2610 367110 elp@eap.gr    

 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
  

 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017-2018 

 
Μετά τις 25 Σεπτεμβρίου 2017 θα πρέπει να επισκεφθείτε την εκπαιδευτική πύλη του ΕΑΠ https://study.eap.gr και 
χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας να ενημερωθείτε, με δική σας ευθύνη για: 
  

 Το τμήμα στο οποίο ανήκετε στη/στις Θ.Ε. που έχετε επιλέξει και για τα στοιχεία επικοινωνίας των διδασκόντων 
της/των ΘΕ 

 Τις ημερομηνίες διεξαγωγής Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (Ο.Σ.Σ.) στις οποίες είναι σκόπιμο να 
συμμετάσχετε 

 Τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των χώρων όπου διεξάγονται οι ΟΣΣ και οι εξετάσεις 
 Το Χρονοδιάγραμμα Μελέτης & Γραπτών Εργασιών για να ενημερωθείτε σχετικά με την οργάνωση της μελέτης 

σας και τις ημερομηνίες παράδοσης των γραπτών εργασιών 
 Την Ύλη των εξετάσεων (η οποία αναρτάται κατά τη διάρκεια του ακ. έτους) 
 Τις ημερομηνίες και αίθουσες διεξαγωγής των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων (αυτή η πληροφορία θα 

αναρτηθεί στα μέσα Μαρτίου 2018) 
  
Σε περίπτωση που δε θυμάστε το όνομα χρήστη ή/και τον κωδικό πρόσβασής σας μπορείτε να τα αναζητήσετε επιλέγοντας 
το πεδίο «Ξεχάσατε τον κωδικό σας;» στη δικτυακή πύλη του Ε.Α.Π. εισάγοντας το όνομα χρήστη σας ή τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ε.Α.Π. 
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