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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

Ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018 

 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων/ουσών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά κατά το διάστημα από Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 

2017 έως και την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017. 

  

Η αίτηση εγγραφής και η δήλωση των απαραίτητων στοιχείων γίνεται αποκλειστικά μέσω του on-line 

Συστήματος Αιτήσεων Εγγραφών του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. : http://e-epimorfosi.aegean.gr/pms-pe-reg/ 

 

Επομένως ΔΕΝ απαιτείται η προσέλευση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.  

 

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες και επιτυχούσες θα πρέπει να επισυνάψουν στο on-line Σύστημα 

Αιτήσεων Εγγραφών τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 

2. Μια φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας έγχρωμη 

3. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών που είχε συμπεριληφθεί στην αρχική ηλεκτρονική 

αίτηση των υποψηφίων. 

4. Αποδεικτικό κατάθεσης 1.000€ (Σας έχει σταλεί ήδη μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, 

όπου μπορείτε να μεταβείτε στην ηλεκτρονική καρτέλα πληρωμών. Θα επιλέξετε τη β΄ δόση που 

αντιστοιχεί στα 1.000€  και επιλέγετε τον τρόπο της κατάθεσης (πιστωτική κάρτα/κατάθεση με 

κωδικό ΔΙΑΣ/e-banking με κωδικό ΔΙΑΣ). 

 

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 06 Οκτωβρίου και ώρα 19:30 μ.μ., με 

την Παρουσίαση - Έναρξη Μαθημάτων στο κτήριο "ΑΜΑΔΡΥΑΔΕΣ", στην Κρεμαστή. Επισυνάπτεται 

αναλυτικό Πρόγραμμα για τα μαθήματα του Οκτωβρίου και των υπόλοιπων κύκλων.  

 

Την ημέρα της έναρξης των μαθημάτων θα πρέπει να καταθέσετε μια έγχρωμη φωτογραφία σας (τύπου 

αστυνομικής ταυτότητας), για το αρχείο της Γραμματείας. 
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Την ίδια ημέρα, θα σας δοθεί η βεβαίωση εγγραφής σας στο Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», με την 

οποία πιστοποιείται η φοιτητική σας ιδιότητα και αναγράφεται ο Αριθμό Μητρώου σας, ο οποίος είναι 

απαραίτητος για να προχωρήσετε σε αίτηση για σίτιση, στέγαση και  για έκδοση ακαδημαϊκής 

ταυτότητας.  

 

Στέγαση: Όσοι /ες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν 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. 

 

Σίτιση: Όσοι /ες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση μπορούν να ενημερωθούν 

σχετικά στο https://studies.aegean.gr. Οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα παραστατικά μπορούν να 

υποβληθούν οποτεδήποτε μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.  

 

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ): χορηγείται με την έναρξη των σπουδών και είναι προσωπικό έγγραφο. 

Εκδίδεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Η αίτηση υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με χρήση των κωδικών πρόσβασης που έχουν 

δοθεί για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ 

 

Για την απόκτηση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σας δοθεί ενημέρωση την ημέρα της 

έναρξης των μαθημάτων. 

 

 

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 
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