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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 
Οι επιτυχόντες/ουσες καλούνται μέσα σε 8 μέρες από την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων, δηλαδή το αργότερο μέχρι και τις 17 Ιουλίου 2017, να 
πραγματοποιήσουν την καταβολή του ποσού των 500 ευρώ  ακολουθώντας τις 
οδηγίες που θα αποσταλούν στις 10/07/2017 με μήνυμα στα ηλεκτρονικά 
ταχυδρομεία των επιτυχόντων/ουσών. 
 
Οι εγγραφές προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν τον μήνα Οκτώβριο 2017 
Για την εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση» οι επιτυχόντες και επιτυχούσες θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής 
δικαιολογητικά:  

1. Δήλωση Αρχικής Εγγραφής (θα χορηγηθεί από τη Γραμματεία) Θα πρέπει να 
συμπληρωθεί και να κατατεθεί  αυτοπροσώπως ή μέσω fax ή σκαναρισμένο 
μέσω e – mail, το επισυναπτόμενο έντυπο εγγραφής. 

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 
3. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες 
4. Φωτοαντίγραφα όλων των Πτυχίων που είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική 

ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων. 
5. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών που είχαν 

συμπεριληφθεί στην αρχική ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων. Τα 
ξενόγλωσσα έγγραφα (πτυχία, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας) πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση επικυρωμένη από δικηγόρο. 

6. Αποδεικτικό κατάθεσης (σε περίπτωση που η κατάθεση γίνει ηλεκτρονικά, 
μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 
psemper@rhodes.aegean.gr) 

7. Υπεύθυνη Δήλωση (θα χορηγηθεί από τη Γραμματεία) 
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Τον Σεπτέμβριο 2017 με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»: http://www.pse.aegean.gr/pms-pe/ θα δοθούν 
περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή ημερομηνία, ώρα, τόπο και τη 
διαδικασία της εγγραφής.  
Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση ή και στέγαση 
μπορούν να ενημερωθούν σχετικά στο https://studies.aegean.gr Με επόμενη 
ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορούν να 
υποβληθούν οι αιτήσεις. 
 Σχετικά με την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και την απόκτηση λογαριασμού 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σταλεί ηλεκτρονικά σχετική ενημέρωση τον μήνα 
Σεπτέμβριο. 
 
 

 Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.  
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 
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