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ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (600 ΩΡΩΝ) 

 
 
 
Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της 

διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Βασικές δεξιότητες στο Νευρογλωσσικό 

Προγραμματισμό/Annual Training Programmein NLP Foundation Skills. 

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία 

Έναρξη μαθημάτων: 10/03/2020 

Λήξη μαθημάτων: 09/03/2021 

Δίδακτρα: 615 ευρώ, σε 3 δόσεις 

Εγγραφές έως: 09/03/2020 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Psichologia.gr 

22510-36520, 22510-36580 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr 
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1.ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, 

με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό 

περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, 

απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην 

πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς 

τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης 

στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά 

εργασίας. 

2. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να: 
 

• Γνωρίζει τι πραγματικά είναι το NLP και τι δεν είναι, πού βασίζεται, πώς λειτουργεί και εφαρμόζεται. 

• Κατανοεί τι κρύβεται πίσω από την οπτική και τον τρόπο που κάποιος αντιμετωπίζει τις  καταστάσεις. 

• Αντιλαμβάνεται τους μηχανισμούς του μυαλού που δίνουν ώθηση στον τρόπο που σκεφτόμαστε, ενεργούμε, 

αντιδρούμε, επικοινωνούμε και πώς αυτοί οι ίδιοι μηχανισμοί διαμορφώνουν φίλτρα, προβάλλουν εμπόδια, 

δημιουργούν στεγανά και περιορίζουν τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το περιβάλλον. 

• Παρατηρεί τη δική του συμπεριφορά και τον τρόπο που σκέφτεται όταν ενεργεί και επικοινωνεί. 

• Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις καθημερινές σχέσεις με τους ανθρώπους, με την ανάπτυξη ευέλικτης σκέψης και 

πολύπλευρης οπτικής. 

• Διαθέτει τεχνικές θωράκισης και διαχείρισης προκλήσεων. 

• Δημιουργεί τα κατάλληλα πλαίσια, που στηρίζουν τη διάθεση και τις ενέργειες, που κατευθύνουν την επίτευξη 

στόχων και επιδιώξεων. 

• Κατέχει τις βασικές γνώσεις των πεδίων εφαρμογής του συστήματος NLP και τον τρόπο εξειδίκευσής του. 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ   

Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12) διδακτικές μηνιαίες ενότητες. Κάθε μηνιαία 

ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης/τηλεδιάσκεψη 

για επίλυση αποριών και feedback. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των 

επιμορφούμενων και των διδασκόντων. Οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό 
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χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. Οι διδάσκοντες επιλέγονται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν αυστηρής επιλογής βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων και κανονισμών που έχει θεσπίσει.   

Περιεχόμενα Προγράμματος 

4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.  

 

4Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

1. Μελέτη πρωτότυπου υλικού 20-30 σελίδων ανά μηνιαία θεματική ενότητα 

2. Μελέτη συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού 

3. Τελικό τεστ αξιολόγησης 100 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (μετά την ολοκλήρωση και της 12ης 
θεματικής ενότητας) 

4. Προαιρετικές σύγχρονες τηλεδιασκέψεις ή βιντεοσκοπημένες συνεδρίες για Feedback των συμμετεχόντων 
σε σχέση με την εφαρμογή της ύλης κάθε ενότητας στην πράξη 

5. MΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ο κάθε εκπαιδευόμενος ατομικά 
επιλέγει να αναλύσει μια περίπτωση συμβουλευτικής παρέμβασης, βάσει οδηγιών και κανόνων που θα 
δοθούν, σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών. Η παρέμβαση αυτή μαγνητοσκοπείται και αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά στο Πανεπιστήμιο, για να αξιολογηθεί. Η συγκεκριμένη άσκηση αντιστοιχεί σε 50 ώρες του 
προγράμματος) 

4Β. ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 615 ευρώ συνολικά τα οποία καταβάλλονται ως εξής:  

-1η δόση εγγραφής: 205 ευρώ πληρωτέα μέχρι 9 Μαρτίου 2020  

(Η πρώτη δόση κατοχυρώνει και την εγγραφή σας) 

-2η δόση: 205 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

-3η δόση: 205 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική υποχρέωση απέναντι στο 
πανεπιστήμιο. 
 

4Γ. ECVET και Μοριοδοτήσεις 

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, 

ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet)  

Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το 

πλεονέκτημα αυτό:  

• Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

https://www.iky.gr/el/ecvet
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• Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου. 

•Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση. 

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων. 

 

 

5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

Διδακτική Ενότητα 1 

Τίτλος Εισαγωγή στο σύστημα του ΝευρογλωσσικούΠρογραμματισμού (NLP) 

Περιγραφή 
 

Η πρώτη διδακτική ενότητα  εισάγει στοτι πραγματικά είναι το NLP, τι δεν είναι NLP, πού στηρίζεται 
επιστημονικά η προέλευσή του,  πώς συνδέεται με την ψυχολογία, τηγλωσσολογία, τη βιολογία, τις 
νευροεπιστήμες, και πώς το σύστημα εξελίσσεται με νέες προσεγγίσεις και εξειδικεύσεις.. 

 

 

 

Διδακτική Ενότητα 2 

Τίτλος Αναγνώριση του εσωτερικού περιβάλλοντός μας – innergame 

Περιγραφή 
 

 
Η δεύτερηδιδακτική ενότητα ασχολείται με τους μηχανισμούς που επιδρούν στη σύνθεση του τρόπου 
σκέψης των ανθρώπων (mindset) και το πώς επιδρούν στην πράξη και επηρεάζουν την καθημερινότητα. 

 

 

Διδακτική Ενότητα 3 

Τίτλος  
Τα παιχνίδια του μυαλού. 
 

Περιγραφή 
 

 
Η τρίτη διδακτική ενότητα  παρουσιάζει πώς το σύστημα NLP αποτυπώνει τη δομή με την οποία 
δημιουργούνται οι σκέψεις στο μυαλό μας και πώς επηρεάζει την ψυχολογία μας.  

 

 

Διδακτική Ενότητα 4 

Τίτλος Χρήση του λόγου & της γλώσσας για τη διαμόρφωση του προσωπικού μας εκτοπίσματος 

Περιγραφή 
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Η τέταρτη διδακτική ενότητα 4 εξετάζει πώς η χρήση του λόγου μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε 
και ποιες τεχνικές προτείνει το σύστημα NLP στον τρόπο που επικοινωνούμε με το περιβάλλον μας. «Η γλώσσα 
κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει». 

 

 

Διδακτική Ενότητα 5 

Τίτλος Η δυναμική της αντιμετώπισης προκλήσεων 

Περιγραφή 
 

 
Η πέμπτη διδακτική ενότητα εξετάζει δομές λόγου του συστήματος NLP που βοηθούν να επικοινωνούμε, να 
ανταπεξερχόμαστε σε προκλήσεις και να διευρύνουμε τον τρόπο σκέψης μας. 

 

 

Διδακτική Ενότητα 6 

Τίτλος Αστοχίες στους στόχους 

Περιγραφή 
 

 
Η έκτη διδακτική ενότητα παρουσιάζει τους μηχανισμούς του μυαλού, οι οποίοι επιδρούν στην επίτευξη ή μη των 
στόχων, καθώς και μοντέλο για την αποτελεσματική διαχείρισή τους. 

 

 

Διδακτική Ενότητα 7 

Τίτλος Διαχείριση της πορείας προς το στόχο 

Περιγραφή 
 

 
Η έβδομη διδακτική ενότητα παρουσιάζει  προσεγγίσεις του NLP οι οποίες αναδιαμορφώνουν εμπόδια 
σε συνθήκες συμπόρευσης προς το στόχο. 

 

Διδακτική Ενότητα 8 

Τίτλος Εισαγωγή στις εξειδικεύσεις του συστήματος NLP– Επαγγελματική διάκριση 

Περιγραφή 
 

Το σύστημα NLP, ως αποτελεσματικό σύστημα παράβασης που δίνει έμφαση στις ολοκληρωμένες 
λεπτομέρειες, διευρύνεται και εμπλουτίζεται με νέες προσεγγίσεις και εξειδικεύσεις. Στην όγδοη διδακτική 
ενότητα, παρουσιάζεται επισκόπηση εφαρμογών του συστήματος NLP για επαγγελματική διάκριση. 

 

Διδακτική Ενότητα 9 

Τίτλος Εισαγωγή στις εξειδικεύσεις του συστήματος NLP -  
Προσωπικές προκλήσεις 

Περιγραφή 
 

Στη διδακτική ενότητα 9, παρουσιάζεται επισκόπηση των εφαρμογών του συστήματος NLP σε 
προσωπικές προκλήσεις. 

 



 

6 

Διδακτική Ενότητα 10 

Τίτλος Εισαγωγή στις εξειδικεύσεις του συστήματος NLP -  
Παιδιά & έφηβοι 

Περιγραφή 
 

Στη διδακτική ενότητα 10, παρουσιάζεται επισκόπηση των εφαρμογών του συστήματος NLP στην 
προσέγγιση παιδιών και εφήβων. 

 

Διδακτική Ενότητα 11 

Τίτλος Εξειδικεύσεις του συστήματος NLP - Υγεία/ Ευεξία 

Περιγραφή 
 

Στη διδακτική ενότητα 11, παρουσιάζεται επισκόπηση των εφαρμογών του συστήματος NLP στον τομέα 
υγείας και ευεξίας. 

 

Διδακτική Ενότητα 12 

Τίτλος Προσομοίωση συνεδρίας NLP 

Περιγραφή 
 

Στόχος της ενότητας είναι η καταγραφή των σταδίων μιας εικονικήςσυνεδρίας NLP, ακολουθώντας όλη τη 
δεοντολογία και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις. 

 

6. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή, οδηγεί στην απώλεια της 

ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.  

Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες. 

7. ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 

έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.  

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

1. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το 

πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείστε από κάθε 

απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή. 

2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι 

διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και grammateiappy@aegean.gr  Για να 

μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματα σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα εξής 

στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o μοναδικός αλγόριθμος επιμορφούμενου (πχ. Μαρία 

mailto:ppy@aegean.gr
mailto:grafeioppy@aegean.gr
mailto:grammateiappy@aegean.gr
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Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, 1011003202009032021).  Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα 

αγνοείται.  

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 

διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές πιστωτικές μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος 

αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών 

ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την 

ολοκλήρωση του προγράμματος.  

5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα 

με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική 

για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από 

τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των 

προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησης τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. 

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής 

συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί 

να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή 

οποιασδήποτε βεβαίωσης.  

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς 

κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων. 

10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και 

η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις. 

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό 

μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, 

κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα 

έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες. 

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη 

και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την 

παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους 

διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να 
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επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων.  Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη 

φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.  

13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, 

μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή 

βεβαίωσης. 

14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που 

φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί  

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας 

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων  

Στοιχεία επικοινωνίας 

 

Ονοματεπώνυμο Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας 

Ευστράτιος Παπάνης 

Επίκουρος Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Επιστημονικά Υπεύθυνος 

Προγραμμάτων   

Κεντρική Γραμματεία (Μυτιλήνη) 

2251036520, 2251036580 

Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00 

  

Email: 

ppy@aegean.gr 

grafeioppy@aegean.gr  

grammateiappy@aegean.gr  

 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 

Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας: 

 

ΠΡΟΣΟXH Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΠΟΡΕI ΝΑ ΓIΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚA ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚH Ή 
ΠΙΣΤΩΤΙΚH ΚΑΡΤΑ.  

ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙHΣΕΤΕ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚA ΣΤΟΙΧΕIΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ (ΚΑΡΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟΝ) 
ΠΑΡΑΚΑΛΟYΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝHΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ ΣΤΟ 2251036580 ΚΑΙ 2251036520 ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ 
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕIΑ 
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Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας 

Βήμα 1ο 

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=336  

Οδηγίες: 

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω 
πεδία. 

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα 
καταθέσετε. 

Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” 
αναγράψτε το ΑΦΜ σας 

 
Βήμα 2ο 

• Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο 

παραστατικού που επιθυμείτε να 

λάβετε (Απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών ή τιμολόγιο) 

• Το πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής” 

επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική 

Κάρτα 

• Το πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” 

το αφήνετε κενό. Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα 

πρέπει να πατήσετε εγγραφή. 
• Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε  στο e-

commerce της AlphaBank. 

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε 
πληρωμή 

 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=336

