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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

Ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019 

 

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

Εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα από Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2018 έως και την 

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018. 

 

Σε  περίπτωση  μη  αποδοχής  της  θέσης,  άρα  και  μη  καταβολής  της α’  δόσης των  τελών φοίτησης 

μέχρι  την προαναφερόμενη  ημερομηνία  (15.10.2018) από τον πίνακα επιτυχόντων/ουσών,  η  κενή  

θέση  θα  καταλαμβάνεται  από  τον  κατάλογο  των επιλαχόντων/ουσών σύμφωνα με τη σειρά 

κατάταξής τους, οι οποίοι θα κληθούν εφόσον αποδεχθούν τη θέση να εγγραφούν έως και την 

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018.  

  

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 900€ (η καταβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη σελίδα 

ηλεκτρονικών πληρωμών του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»: 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=123, εισάγοντας υποχρεωτικά τα προσωπικά στοιχεία 

πληρωμής).  
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ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΝΑΡΞΗ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου και ώρα 19:30 μ.μ., με 

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

συνάντηση και υποδοχή των φοιτητών/τριών, στην οποία θα γίνει παρουσίαση των μαθημάτων του 

Π.Μ.Σ., και των διδασκόντων/ουσών καθώς και λεπτομερειών σχετικά με τις διαδικασίες φοίτησης στο 

Πρόγραμμα. Η παρουσία σας στην εναρκτήρια συνάντηση είναι προαιρετική, αλλά θεωρείται 

ουσιαστική για την κατανόηση των διαδικασιών της φοίτησή σας. 

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  στην οποία αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου σας, ο 

οποίος είναι απαραίτητος για να προχωρήσετε σε αίτηση για σίτιση, στέγαση και  για έκδοση 

ακαδημαϊκής ταυτότητας. 

 

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

αστυνομικής ταυτότητας), για το αρχείο της Γραμματείας. 

 

Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων θα ξεκινήσει το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018  έως Πέμπτη 01 

Νοεμβρίου 2018. Πολύ σύντομα θα σας αποσταλλεί το αναλυτικό πρόγραμμα των κύκλων του 

χειμερινού εξαμήνου 2018-2019.  

 

 

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ., για την ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου 

μαθήματος απαιτούνται δώδεκα (12) τρίωρες παραδόσεις. Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων γίνεται 

διά ζώσης, με φυσική παρουσία. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθούν 

όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Ένας/μια μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θεωρείται ότι έχει 

παρακολουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνον αν έχει 

παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η 

συμμετοχή και παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των διδασκόντων/ουσών των μαθημάτων.  

 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Η έκδοση λογαριασμού πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

πρόσβαση στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, πρόσβαση σε Η/Υ του εργαστηρίου Πληροφορικής της Σχολής, 

πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο eduroam, αίτηση για σίτιση-στέγαση, σίτιση στο πανεπιστημιακό 

εστιατόριο, αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας κ.λπ.) θα πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η 

διαδικασία της εγγραφής σας και θα λάβετε ενημερωτικό μήνυμα για αυτό στο προσωπικό σας e-mail. 
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

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/ 

 

ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Μετά την εγγραφή σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης με μέσο ταυτοποίησης 

την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα. Εάν κάποιοι χρήστες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της 

Βιβλιοθήκης και δεν έχουν παραλάβει ακόμη την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα, μπορούν προσωρινά να 

εξυπηρετούνται με  τη επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΗΣΗ/ΣΤΕΓΑΣΗ 

Όσοι/ες πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση 

ή/και στέγαση μπορούν να ενημερωθούν σχετικά στον σύνδεσμο  https://studies.aegean.gr και να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον σύνδεσμο https://merimna.aegean.gr/sitisistegasi2018, 

αμέσως μετά την εγγραφή τους και την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης. 

 

Σας  ενημερώνουμε  ότι  όλοι/ες  οι  φοιτητές/τριες,  ανεξάρτητα  από  οικονομικά  - κοινωνικά 

κριτήρια, έχουν τη δυνατότητα να σιτίζονται με 2,50 ευρώ την ημέρα (πρωινό - γεύμα - βραδινό) στο 

πανεπιστημιακό εστιατόριο που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και  λειτουργεί     

καθημερινά  (και  Σαββατοκύριακα)  με  την  επίδειξη  της   Ακαδημαϊκής  τους Ταυτότητας. 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει κανονικά την εγγραφή τους, και δεν έχουν δικό τους 

ασφαλιστικό φορέα, έχουν το δικαίωμα πλήρους υγειονομικής περίθαλψης. Για περισσότερες 

πληροφορίες επισκεφθείτε το σύνδεσμο  https://studies.aegean.gr/node/145 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Η υποβολή αιτήσεων για απαλλαγή από τέλη φοίτησης του άρθρου 35 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 

Α΄114/04.08.2017)  και  της  υπ’  αρίθμ.  131757/Ζ1/02.08.2018  Υπουργικής  Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 

3387/10.08.2018) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών. Για την υποβολή των 

αιτήσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση μετά το πέρας των εγγραφών. 
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Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια δικαιούται απαλλαγής, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησηςτης 

πρώτης δόσης, θα του/της επιστραφούν. 

 

 

 

 

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 
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