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ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ  

ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 

ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α 
Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να κάνετε τα ακόλουκα: 
 
1.   Να ςυγκεντρϊςετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

i. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο απολυτθρίου Λυκείου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ιςότιμου ι αντίςτοιχου 
τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ.  

ε περίπτωςθ που πρόκειται για τίτλο τθσ αλλοδαπισ κα αποςτζλλεται ευκρινζσ φωτοαντίγραφο, υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι το ζγγραφο ζχει επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο και κα ςυνοδεφεται από 
επίςθμθ μετάφραςθ.  

Επιςθμαίνεται ότι απολυτιρια με γενικό βακμό κάτω του δζκα (10) κα πρζπει να ςυνοδεφονται από 
ευκρινζσ φωτοαντίγραφο βεβαίωςθσ πρόςβαςθσ. 

ii. Ειδικά για το Πρόγραμμα πουδϊν «Ιςπανικι Γλϊςςα και Πολιτιςμόσ», πιςτοποιθτικά που να 
τεκμθριϊνουν τισ προχποκζςεισ ειςαγωγισ ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν (ευκρινι 
φωτοαντίγραφα). ε περίπτωςθ που πρόκειται για τίτλο τθσ αλλοδαπισ κα αποςτζλλεται ευκρινζσ 
φωτοαντίγραφο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το ζγγραφο ζχει επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο και κα 
ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ.  

iii. Ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που να τεκμθριϊνουν, όπου αυτό απαιτείται, τθν επαγγελματικι 
εμπειρία. Η προχπθρεςία πρζπει να αποδεικνφεται με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. 

2. Βεβαίωςθ εργοδότθ με ςυνθμμζνα ευκρινι φωτοαντίγραφα ενςιμων Ι.Κ.Α. ι ςχετικι βεβαίωςθ 
εργαςίασ από το Ι.Κ.Α ι μθχανογραφθμζνθ βεβαίωςθ ενςιμων ΙΚΑ όπου κα αναγράφεται το 
ςφνολο των ενςιμων. ε περίπτωςθ που υπάρχει Α.Β.Α. πρζπει να αποςτζλλονται ευκρινι 
φωτοαντίγραφα όλων των ςελίδων του Α.Β.Α. (και οι δφο όψεισ των ςελίδων). Η δεκαετισ 
επαγγελματικι εμπειρία ακροίηει ςτα 3.000 ζνςθμα. 

3. ε περίπτωςθ αυταςφάλιςθσ απαιτείται βεβαίωςθ Ι.Κ.Α. με ςυνθμμζνο ευκρινζσ φωτοαντίγραφο 
βιβλιαρίου ενςιμων ι μθχανογραφθμζνθ βεβαίωςθ ενςιμων ΙΚΑ όπου κα αναγράφεται το 
ςφνολο των ενςιμων. ε περίπτωςθ που υπάρχει Α.Β.Α. πρζπει να αποςτζλλονται ευκρινι 
φωτοαντίγραφα όλων των ςελίδων του Α.Β.Α. (και οι δφο όψεισ των ςελίδων). Η δεκαετισ 
επαγγελματικι εμπειρία ακροίηει ςτα 3.000 ζνςθμα. 

4. ε περίπτωςθ άςκθςθσ ελεφκερου επαγγζλματοσ απαιτείται ευκρινζσ φωτοαντίγραφο βεβαίωςθσ 
ζναρξθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια Δ.Ο.Τ. όπου να αναγράφεται θ θμερομθνία ζναρξθσ και θ 
διάρκεια άςκθςθσ του επαγγζλματοσ, ι ευκρινζσ φωτοαντίγραφο βεβαίωςθσ κφριου 
αςφαλιςτικοφ φορζα (Σ.Ε.Β.Ε., Σ..Μ.Ε.Δ.Ε, Σ..Α.Τ. κ.λ.π.) όπου να αναφζρεται θ χρονικι 
περίοδοσ αςφάλιςθσ. 

5. ε περίπτωςθ μερικισ απαςχόλθςθσ ι ωρομίςκιασ εργαςίασ θ βεβαίωςθ του εργοδότθ κα πρζπει 
να αναγάγει τθν επαγγελματικι εμπειρία ςε πλιρθ απαςχόλθςθ. 

6. ε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ ςε χϊρα τθσ αλλοδαπισ κα πρζπει να προςκομίηονται ςε ευκρινζσ 
φωτοαντίγραφο, θ βεβαίωςθ του εργοδότθ και θ βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα, 
μεταφραςμζνεσ από τθν ελλθνικι διπλωματικι αρχι ςτο εξωτερικό ι από τθ Μεταφραςτικι 
Τπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ ι από δικθγόρο που ζχει το δικαίωμα 
μετάφραςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954.  

Ρ  Ο Σ Ο Χ Η  !  
Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων, δθλ. θ 10θ Δεκεμβρίου 2014, προςδιορίηει τθν θμερομθνία 
απόκτθςθσ του απολυτθρίου τίτλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, το τζλοσ του υπολογίςιμου χρόνου 
προχπθρεςίασ, κακϊσ και τθν θμερομθνία απόκτθςθσ οποιουδιποτε άλλου τίτλου απαιτείται ςφμφωνα με τισ 
προχποκζςεισ ειςαγωγισ των προγραμμάτων ςπουδϊν (τίτλοσ Ιςπανικισ γλϊςςασ, επάρκεια ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα κ.λ.π.).  
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iv. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86 θ οποία κα φζρει θμερομθνία διλωςθσ …/12/2014 ι …/1/2015, ότι 
«δεν είμαι εγγεγραμμζνοσ/θ ςε οποιοδιποτε πτυχιακό τμιμα ι πρόγραμμα ςπουδϊν τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ θμεδαπισ (Πανεπιςτθμίου ι A.Σ.Ε.Ι., ςυμπεριλαμβανομζνου και του Ε.Α.Π.)» και ςτθν 
οποία να αναγράφεται το Α.Φ.Μ. και θ Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία ανικετε. 

v. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότθτασ. Σε περίπτωςη που ζχει αλλάξει ο αριθμόσ τησ ταυτότητασ 
με την οποία υποβάλατε την ηλεκτρονική αίτηςή ςασ παρακαλοφμε όπωσ αποςτείλετε  υπεφθυνη 
δήλωςη του ν.1599/86 που να αναφζρει ότι «ο παλιόσ αριθμόσ του δελτίου ταυτότητασ τον οποίο και 
ςυμπλήρωςα κατά την ηλεκτρονική υποβολή τησ αίτηςησ ςυμμετοχήσ μου ςε πρόγραμμα ςπουδών του 
Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2015-2016  ήταν…….» 

vi. 4 φωτογραφίεσ τφπου ταυτότθτασ ςτισ οποίεσ κα γράφετε ςτο πίςω μζροσ το ονοματεπϊνυμο ςασ, το 
πρόγραμμα ςπουδϊν και το ζτοσ ειςαγωγισ (2015). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΦΟΝΣΑΙ. Α ΤΝΙΣΟΤΜΕ ΝΑ ΣΕΙΛΕΣΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ 
ΡΩΤΟΤΥΡΑ. 

2. Να ςυμπλθρϊςετε το Ζντυπο Διλωςθσ Θεματικϊν Ενοτιτων  ΕΝΤΥΡΟ 1.  

3. Να καταβάλετε τθν οικονομικι ςασ ςυμμετοχι ςτισ δαπάνεσ των ςπουδϊν ςασ. Η ςυμμετοχι αυτι αντιςτοιχεί ςε €550 
ΕΥΩ για κάκε Θεματικι Ενότθτα. Για να ενημερωθείτε ςχετικά με τουσ τρόπουσ καταβολήσ τησ οικονομικήσ ςασ 
ςυμμετοχήσ παρακαλοφμε να μελετήςετε τισ ςχετικζσ οδηγίεσ που ακολουθοφν ςτο παρόν ζγγραφο. 

Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά (i, ii, iii, iv v και vi) κακϊσ επίςθσ, το ΕΝΤΥΡΟ 1 και το αντίγραφο κατάκεςθσ ςτθν 
Ε.Τ.Ε. ι τθν θλεκτρονικι αναφορά επιτυχοφσ ςυναλλαγισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ, για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτισ δαπάνεσ 
ςπουδϊν, πρζπει να ςταλοφν όλα μαηί ςτο Ε.Α.Ρ., (Διεφκυνςθ: Ε.Α.Ρ., Τμιμα Μθτρϊου Φοιτθτϊν, Ράροδοσ 
Αριςτοτζλουσ 18, Ρεριβόλα Ρατρϊν, Τ.Κ. 263 35), ςε μεγάλο φάκελο το αργότερο μζχρι τισ 16 Ιανουαρίου 2015 με 
ςυςτθμζνθ επιςτολι (ςφραγίδα ταχυδρομείου) ι μζςω courier. Στο εξωτερικό του φακζλου με τα δικαιολογθτικά κα 
πρζπει υποχρεωτικά να αναγράψετε ευδιάκριτα τα ςτοιχεία που υπάρχουν ςτο ΕΝΤΥΡΟ 2.  
 
 
 
 
 

ΣΤΙΣ 6 ΜΑΤΙΟΥ 2015 ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΡΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΑΣ. 

 
 
4.  Όςοι από τουσ ανικοντεσ ςτθν Kατθγορία Α επικυμοφν να εξεταςτεί θ δυνατότθτα παροχισ μερικισ ι ολικισ 

απαλλαγισ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ δαπάνεσ ςπουδϊν του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2015-2016, πρζπει να 
ςυμπλθρϊςουν το ΕΝΤΥΡΟ 3 (ΑΙΣΗΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ) το οποίο κα ςυνοδεφεται από τα ςυναφι 
δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτισ οδθγίεσ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. Κρίνεται 
απαραίτθτθ θ  ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των υποψιφιων ςχετικά με τον Κανονιςμό Χοριγθςθσ Τποτροφιϊν Ε.Α.Π. ο οποίοσ 
ζχει καταχωρθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: www.eap.gr/ Εκπαίδευςθ/ 
Κανονιςμοί/ Τποτροφιϊν/ Κανονιςμόσ Χοριγθςθσ Τποτροφιϊν, για να προςκομίςουν τα απαραίτθτα ζγγραφα. 
Σο ΕΝΣΤΠΟ 3 και τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά κα πρζπει να ςταλοφν ςε ξεχωριςτό φάκελο ςτο Ε.Α.Π. ςτθ 
διεφκυνςθ: Ε.Α.Π. Γραφείο Τποτροφιϊν, Πάροδοσ Αριςτοτζλουσ 18, 263 35 - Πάτρα, με ςυςτθμζνθ επιςτολι, από τισ 
16 Δεκεμβρίου 2014 μζχρι και τισ 16 Ιανουαρίου 2015 (ςφραγίδα ταχυδρομείου). Σονίηεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ 
περίοδοσ υποβολισ αιτιςεων χοριγθςθσ υποτροφίασ ιςχφει μόνο για τουσ ανικοντεσ ςτθν κατθγορία Α. το 
εξωτερικό του φακζλου κα πρζπει να αναγράφονται ο χαρακτθριςμόσ «Αίτθςθ Χοριγθςθσ Τποτροφίασ», κακϊσ 
επίςθσ, ευδιάκριτα, και όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο ΕΝΤΥΡΟ 2.  
 

ΠΡΟΟΧΗ!! Τα ΕΝΣΤΠΑ 1, 2 και 3 πρζπει, με δικι ςασ ευκφνθ, να τα αντλιςετε από το διαδίκτυο.  Ειδικά τα ΕΝΤΥΡΑ 1 
και 2 βρίςκονται ςτισ ακόλουκεσ ςελίδεσ του παρόντοσ εγγράφου. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Για ηη διεσκόλσνζη ηης διαδικαζίας ηλεκηρονικής αρτειοθέηηζης ηων δικαιολογηηικών ζας, παρακαλούμε όπως όλα 
ηα ένησπα (δικαιολογηηικά) αποζηαλούν ζε μέγεθος Α4 (30Χ21 εκαηοζηά) 

 

http://www.eap.gr/


Ε 192.1/1.2 ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 3 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑ: ______________________________________  

ΕΡΩΝΥΜΟ: ____________________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ: _______________________________ 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: _______________________________ 

Α.Φ.Μ.: ______________________________________ 

Δ.Ο.Υ.: ___________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

Τ.Κ.: ___________________  ΡΟΛΗ: _________________________  ΝΟΜΟΣ: ________________________ 

E - MAIL: __________________________  

ΤΗΛ. ΗΜΕΑΣ: __________________________________________ 

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ___________________________________________ 

FAX: _____________________________________ 

ΚΙΝΗΤΟ:  __________________________________________ 
 
Εάν είςτε κάτοικοσ των Νομϊν Δωδεκανιςου, Κυκλάδων, Χίου, Σάμου, Λζςβου ι  είςτε κάτοικοσ Κριτθσ και δεν 
δθμιουργθκεί τμιμα εκεί, παρακαλοφμε να δθλϊςετε τον τόπο διεξαγωγισ Ο.Σ.Σ.   
                                                                                                       
                                                                                                                         Ακινα                                     Ρειραιάσ  
 
Εάν είςτε κάτοικοσ εξωτερικοφ, παρακαλοφμε να δθλϊςετε τον τόπο διεξαγωγισ Ο.Σ.Σ.    
                                                                                                       
                                                                                                                         Ακινα                                     Θεςςαλονίκθ 
 
Α. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ (ΜΟΝΟ Ε.Τ.Ε.) (ςε περίπτωςθ επιςτροφισ χρθμάτων)*: ___________________ 

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ Ε.Τ.Ε. ______________________________ 
 
ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ: ______________________________________________ 
 
 Για τθν επιλογι των Θεματικϊν Ενοτιτων πρζπει να μελετιςετε προςεκτικά το ζντυπο "Οδηγίεσ για την επιλογή Θ.Ε. για 

νεοειςαχθζντεσ φοιτητζσ" ι να δείτε ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Α.Π. τισ Θ.Ε. του πρϊτου ζτουσ. Μπορείτε να επιλζξετε μόνο από αυτζσ.  
 

 Πριν επιλζξετε τον αρικμό των Θ.Ε. που επικυμείτε να παρακολουκιςετε, ςθμειϊςτε ότι για κάκε Θ.Ε. ζχει υπολογιςτεί ότι 
χρειάηεται μελζτθ περίπου 10 ωρϊν εβδομαδιαίωσ. Πρζπει επομζνωσ να ςτακμίςετε πολφ προςεκτικά το χρόνο που μπορείτε να 
διακζςετε για μελζτθ και να μθν επιλζξετε ςε καμία περίπτωςθ περιςςότερεσ Θ.Ε. από αυτζσ που μπορείτε πράγματι να 
παρακολουκιςετε. Η απόφαςι ςασ αυτι είναι ιδιαίτερα κρίςιμθ για τθν πρόοδό ςασ.  

 

 Επιςτροφι χρθμάτων ςε φοιτθτζσ που με Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 ηθτοφν τθ διαγραφι τουσ από το πρόγραμμα 
ςπουδϊν δε γίνεται.  

 

Δηλώνω υπεφθυνα ότι προτίθεμαι κατά το ακαδημαϊκό ζτοσ 2015-2016 να παρακολουθήςω τισ ακόλουθεσ Θ.Ε. (μπορείτε να 
δηλώςετε από μία ζωσ τρεισ για τα πτυχιακά προγράμματα): 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Ε. 

1.   

2.   

3.   

 
*ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εςείσ ι κάποιο ςυγγενικό ςασ πρόςωπο λογαριαςμό ςτθν Ε.Σ.Ε. τα χριματά ςασ κα ςασ  
επιςτραφοφν με τθλεφωνικι εντολι και χρζωςθ δικαιοφχου. 

ΕΝΣΤΠΟ 1 
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ΕΝΤΥΡΟ 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ Θ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016) 

 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 
 
 
ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΗΜΕΣ 
Κατά το α’ ζτοσ ςπουδϊν μπορείτε να επιλζξετε από μία ζωσ τρεισ Θ.Ε. του πρϊτου ζτουσ:  1. ΦΥΕ14: Ειςαγωγή ςτισ 
Φυςικζσ Επιςτήμεσ, 2. ΦΥΕ12: Γενική και Ανόργανη Χημεία και 3. ΦΥΕ10: Γενικά Μαθηματικά Ι. Τπενκυμίηουμε ότι κα 
πρζπει να ζχετε ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ: 1) τθ Θ.Ε. ΦΥΕ14 του πρϊτου ζτουσ προκειμζνου να εγγραφείτε ςτθ Θ.Ε. ΦΤΕ24 
του δεφτερου ζτουσ, 2) τθ Θ.Ε. ΦΤΕ12 του πρϊτου ζτουσ προκειμζνου να εγγραφείτε ςτθ Θ.Ε. ΦΤΕ22 του δεφτερου ζτουσ, 
3) τθ Θ.Ε. ΦΤΕ10 του πρϊτου ζτουσ προκειμζνου να εγγραφείτε ςτθ Θ.Ε. ΦΤΕ20 του δεφτερου ζτουσ. 

 
ΡΛΗΟΦΟΙΚΗ 
Κατά το α’ ζτοσ ςπουδϊν εάν επιλζξετε μία μόνο Θ.Ε., τότε αυτι πρζπει να είναι θ ΠΛΗ10: Ειςαγωγή ςτην Πληροφορική. 
Εάν επιλζξετε 2 Θ.Ε. ςυνιςτάται να επιλζξετε εκτόσ από τθν ΠΛΗ10, και τθν ΠΛΗ12: Μαθηματικά για Πληροφορική Ι.  Εάν 
διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο και επικυμείτε να επιλζξετε τρεισ Θ.Ε. μπορείτε να επιλζξετε και τθν ΠΛΗ11: Αρχζσ 
Tεχνολογίασ Λογιςμικοφ. Δεν μπορείτε όμωσ να παρακολουκιςετε τθν ΠΛΗ11 ι τθν ΠΛΗ12 εάν δεν παρακολουκείτε 
ταυτόχρονα τθ Θ.Ε. ΠΛΗ10. 
 
 
 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΓΑΝΙΣΜΩΝ  
Κατά το α’ ζτοσ ςπουδϊν, ςυνιςτάται να επιλζξετε τισ Θ.Ε. ΔΕΟ13: Ποςοτικζσ Μζθοδοι και ΔΕΟ11: Ειςαγωγή ςτη 
Διοικητική Επιχειρήςεων και Οργανιςμών, οι οποίεσ είναι εναρκτιριεσ. Εάν δεν διακζτετε χρόνο, ςυνιςτάται να επιλζξετε 
τθ Θ.Ε. ΔΕΟ13. Εάν διακζτετε χρόνο που ςασ επιτρζπει να επιλζξετε πζραν των δφο Θ.Ε., τότε εκτόσ από τισ ΔΕΟ13 και 
ΔΕΟ11, μπορείτε να μελετιςετε και τθν ΔΕΟ10: Βαςικζσ Αρχζσ Δικαίου και Διοίκηςησ.  
 
 
 
 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 
 
 
ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟ  
Κατά το α’ ζτοσ ςπουδϊν ςυνιςτάται να επιλζξετε δφο Θ.Ε.: τθν ΕΛΠ11: Ελληνική Ιςτορία και τθν ΕΛΠ10: Ειςαγωγή ςτον 
Ελληνικό Πολιτιςμό. Εάν διακζτετε τον απαιτοφμενο χρόνο μπορείτε να επιλζξετε και τθν ΕΛΠ12:  Τζχνεσ Ι.: Ελληνικζσ 
Εικαςτικζσ Τζχνεσ, Επιςκόπηςη Ελληνικήσ Αρχιτεκτονικήσ και Πολεοδομίασ. Εάν κατά το α’ ζτοσ ςπουδϊν δεν ζχετε τον 
απαιτοφμενο χρόνο για να επιλζξετε δφο Θ.Ε., τότε κα πρζπει να επιλζξετε πρϊτα τθ Θ.Ε. ΕΛΠ11: Ελληνική Ιςτορία, ζπειτα 
τθ Θ.Ε. ΕΛΠ10: Ειςαγωγή ςτον Ελληνικό Πολιτιςμό και ωσ τρίτθ επιλογι τθ Θ.Ε. ΕΛΠ12:  Τζχνεσ Ι.: Ελληνικζσ Εικαςτικζσ 
Τζχνεσ, Επιςκόπηςη Ελληνικήσ Αρχιτεκτονικήσ και Πολεοδομίασ. 
 
 
 
ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟ 
Κατά το πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν, ςυνιςτάται να επιλζξετε τισ Θ.Ε. ΕΠΟ10: Γενική Ιςτορία τησ Ευρώπησ και ΕΠΟ31: Οι 
Επιςτήμεσ τησ Φφςησ και του Ανθρώπου ςτην Ευρώπη, οι οποίεσ είναι εναρκτιριεσ. Εάν δεν διακζτετε χρόνο, πρζπει να 
επιλζξετε πρϊτα τθ Θ.Ε. ΕΠΟ10. Εάν διακζτετε χρόνο που ςασ επιτρζπει να επιλζξετε πζραν των δφο Θ.Ε., τότε εκτόσ από 
τισ ΕΠΟ10 και ΕΠΟ31, μπορείτε να επιλζξετε και τθν ΕΠΟ21: Ιςτορία τησ Ευρωπαϊκήσ Λογοτεχνίασ. Προκειμζνου να 
επιλζξετε οποιαδιποτε από τισ Θ.Ε. ΕΠΟ11 και ΕΠΟ22 του δεφτερου ζτουσ κα πρζπει να ζχετε ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ και 
τισ δφο Θ.Ε. του πρϊτου ζτουσ ΕΠΟ10 και ΕΠΟ31. 
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ΙΣΡΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  
υνιςτάται ιδιαιτζρωσ ςτουσ κατόχουσ του Basico (Nivel intermedio, Nivel B2), αλλά και ςτουσ κατόχουσ του Diploma de 
Estudios Ηιspanicos Ρανεπιςτθμίων Ιςπανίασ (4ετοφσ φοίτθςθσ), ςτουσ απόφοιτουσ ιςπανόφωνων ιδρυμάτων 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αναγνωριςμζνων από το ΔΟΑΣΑΠ (πρϊθν ΔΙΚΑΣΑ) με επάρκεια ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςτουσ 
απόφοιτουσ Ιςπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  και ςτουσ κατόχουσ Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ 
Γλωςςομάκειασ Ιςπανικισ Γλϊςςασ Β2, Γ1 για το 1

ο
 ζτοσ ςπουδϊν, να ακολουκιςουν τθν εξισ ςειρά επιλογισ: ΙΣΠ10: 

Εκμάθηςη τησ Ιςπανικήσ Επίπεδο Ι, ΙΣΠ11: Εκμάθηςη τησ Ιςπανικήσ Επίπεδο ΙΙ και ΙΣΠ12: Κατανόηςη τησ Γλώςςασ και του 
Πολιτιςμοφ.  
Όςοι είναι κάτοχοι του Superior ι του Diploma de Estudios Hispanicos Ρανεπιςτθμίων Ιςπανίασ (4ετοφσ φοίτθςθσ), 
απόφοιτοι ιςπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αναγνωριςμζνων από το ΔΟΑΣΑΠ (πρϊθν ΔΙΚΑΣΑ) με 
επάρκεια ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι απόφοιτοι Ιςπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μποροφν να 
επιλζξουν (κατά τθν κρίςθ τουσ) για το 1

ο
 ζτοσ τθν προαναφερόμενθ ςειρά επιλογισ των Θεματικϊν Ενοτιτων, ι να 

επιλζξουν πρϊτα τθν Θ.Ε. ΙΣΠ12: Κατανόηςη τησ Γλώςςασ και του Πολιτιςμοφ και να αντικαταςτιςουν τισ Θ.Ε. ΙΠ10: 
Εκμάθηςη τησ Ιςπανικήσ Επίπεδο Ι και ΙΣΠ11: Εκμάθηςη τησ Ιςπανικήσ Επίπεδο ΙΙ με δφο από τισ ακόλουκεσ Θεματικζσ 
Ενότθτεσ του Προγράμματοσ πουδϊν «ΠΟΤΔΕ ΣΟΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ»: ΕΠΟ11: Κοινωνική και Οικονομική 
Ιςτορία τησ Ευρώπησ, ΕΠΟ12: Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικόσ Πολιτιςμόσ τησ Ευρώπησ, ΕΠΟ20: Ιςτορία 
των Τεχνών ςτην Ευρώπη και ΕΠΟ21: Ιςτορία Ευρωπαϊκήσ Λογοτεχνίασ. 
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                          ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Η καταβολι τθσ οικονομικισ ςασ ςυμμετοχισ μπορεί να γίνει με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 

1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΡΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟ 
 

Να κατακζςετε ςτθν Εκνικι Τράπεηα και ςυγκεκριμζνα ςτο λογαριαςμό που αντιςτοιχεί ςτο Πρόγραμμα 
πουδϊν που ζχετε επιλζξει (δείτε παρακάτω), τθ ςυμμετοχι ςασ ςτισ δαπάνεσ ςπουδϊν. Η κατάκεςθ των 
χρθμάτων πρζπει να γίνει αποκλειςτικά ζωσ τισ 16 Ιανουαρίου 2015. ασ υπενκυμίηουμε ότι θ ςυμμετοχι αυτι 
αντιςτοιχεί ςε €550 ΕΥΩ για κάκε Θεματικι Ενότθτα. το ζντυπο κατάκεςθσ τθσ Σράπεηασ πρζπει απαραίτθτα 
να είναι ςυμπλθρωμζνα ευκρινϊσ και με κεφαλαία το ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ςασ, το ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ και οι 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΩΝ Θ.Ε. επιλογισ ςασ. Πρζπει οπωςδιποτε να φυλάξετε το παραπάνω ζντυπο και να ςτείλετε ςτο 
Ε.Α.Π. αντίγραφο αυτοφ μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά.  

 
ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ KAI IBAN ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΡΕΖΑΣ ΑΝΑ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. 

 

ΡΤΥΧΙΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Α. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ                      ΙΒΑΝ 

ΠΟΤΔΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ  ΕΛΡ 229/ 540030 - 95 GR68 0110 2290 0000 2295 4003 095 
ΠΟΤΔΕ ΣΟΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ  ΕΡΟ 229/ 540031 - 78 GR58 0110 2290 0000 2295 4003 178 
ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ  ΙΣΡ 229/ 540037 - 64 GR47 0110 2290 0000 2295 4003 764 
ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ  

ΔΕΟ 229/ 540033 - 35 
GR87 0110 2290 0000 2295 4003 335 

ΠΟΤΔΕ ΣΙ ΦΤΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ  ΦΥΕ 229/ 540038 - 48 GR10 0110 2290 0000 2295 4003 848 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΡΛΗ 229/ 540039 - 21 GR76 0110 2290 0000 2295 4003 921 

2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΡΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣ VISA ι MASTERCARD 

 

Α. Καταβολι μζςω εφαρμογισ θλεκτρονικοφ εμπορίου  http://payments.eap.gr (ςελίδα Ηλεκτρονικϊν 

Ρλθρωμϊν του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου) 

Για να καταβάλετε τθν οικονομικι ςασ ςυμμετοχι, εφάπαξ ι από 2 ζωσ 5 άτοκεσ δόςεισ με πιςτωτικι κάρτα Visa 

ι Mastercard που ζχει εκδοκεί ςτθν Ελλάδα επιλζξτε το ςφνδεςμο http://payments.eap.gr. Εφόςον 

ολοκλθρϊςετε με επιτυχία τθ χρζωςθ τθσ πιςτωτικισ ςασ κάρτασ κα πρζπει να αποςτείλετε τθν θλεκτρονικι 
αναφορά επιτυχοφσ ςυναλλαγισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ, μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά αποκλειςτικά 
ζωσ τισ 16 Ιανουαρίου 2015 
 

Β. Καταβολι με πιςτωτικι κάρτα με τθν προςωπικι ςασ παρουςία ςτα γραφεία του Τμιματοσ Μθτρϊου 

Φοιτθτϊν του Ε.Α.Ρ. ςτθν Ράτρα  

ε περίπτωςθ που επικυμείτε θ χρζωςθ τθσ πιςτωτικισ ςασ κάρτασ να πραγματοποιθκεί δια τθσ παρουςίασ ςασ 

από ειδικό μθχάνθμα χρζωςθσ πιςτωτικισ κάρτασ, μπορείτε να προςζλκετε ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ιδρφματοσ 

ςτθν Πάτρα, ςτο Σμιμα Μθτρϊου Φοιτθτϊν, ςτθ διεφκυνςθ Πάροδοσ Αριςτοτζλουσ 18 26 335 Περιβόλα Πατρϊν. 

ε περίπτωςθ που θ κάρτα δεν ανικει ςτον υποψιφιο φοιτθτι κα πρζπει υποχρεωτικά να προςκομίηεται ςχετικι 

επικυρωμζνθ εξουςιοδότθςθ από Δθμόςια Αρχι, υπόδειγμα τθσ οποίασ ακολουκεί. 

 

3.  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΡΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ VISA Η MASTERCARD ΡΑΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΡΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟ 
τθν περίπτωςθ που επικυμείτε να καταβάλετε μζροσ τθσ οικονομικισ ςυμμετοχισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ και 
το υπόλοιπο με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό κα πρζπει: 
 

1ον) να επιλζξτε το ςφνδεςμο http://payments.eap.gr (για τθν καταβολι με πιςτωτικι κάρτα) και  

 
2ον) να καταβάλετε το υπόλοιπο τθσ οικονομικισ ςασ ςυμμετοχισ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του προγράμματοσ 
ςπουδϊν ςασ.  
 
τθ ςυνζχεια κα πρζπει να αποςτείλετε το αντίγραφο του εντφπου κατάκεςθσ τθσ τράπεηασ αφοφ 
ςυμπλθρϊςετε ευκρινϊσ και με κεφαλαία το ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ςασ, το ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ και τουσ ΚΩΔΙΚΟΤ 
ΣΩΝ Θ.Ε. επιλογισ ςασ , κακϊσ επίςθσ και τθν θλεκτρονικι αναφορά επιτυχοφσ ςυναλλαγισ μζςω πιςτωτικισ 
κάρτασ, μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά αποκλειςτικά ζωσ τισ 16 Ιανουαρίου 2015

http://payments.eap.gr/
http://payments.eap.gr/
http://payments.eap.gr/
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

                                                                                  (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 
ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ 
(Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 

Εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ θ. ……..………………………………………………………… (ονομαηεπώνςμο ςποψήθιος 

θοιηηηή/ηπιαρ) κε ΑΔΣ ……………… όπσο πξνβεί ζηε ρξήζε ηεο ππ’ αξίζκ. …………………………………….. 

πηζησηηθήο κνπ θάξηαο, πνπ έρεη εθδνζεί από ηελ ηξάπεδα ……………………………………….., ζε ρξέσζε ηνπ 

πνζνύ ησλ …………. € ζε ….. άηνθεο δόζεηο (2 έωρ 5 δόζειρ, για ηην εθάπαξ καηαβολή 0 δόζειρ), γηα ηελ 

θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ/ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο δαπάλεο ησλ ζπνπδώλ αθαδεκατθνύ έηνπο 2015-2016, γηα 

ην  πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Ε.Α.Π «…………………………………………..».  

 

 
Ηκεξνκελία:      ……/….../201…. 

 

 
   Ο /Η Δειώλ/Δεινύζα 

 
 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          (Τπνγξαθή) 
 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 
εηώλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥ ΡΕΡΕΙ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΓΑΦΟΝΤΑΙ 
 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΟΣΤΟΛΕΑ 
 

 

 
1. ΓΙΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ 

 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ:  ____________________________________________ 
 
ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ: _________________________________________ 
 
ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Α ι Β): __________ 
 
ΣΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ:  ______________ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:    _______________________________ 
 
_________________________________________________ Τ. Κ. ________ 

 
 

 

 

 
 

2. ΓΙΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ 10ΕΤΗ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ 
 
 
 

ΜΕ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ:  __________________________________________ 
 
 
ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ: _________________________________________ 
 
ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Α ι Β): __________ 
 
ΣΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ:  ______________ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:    _______________________________ 
 
_________________________________________________ Τ. Κ. ________ 
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