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Πληροφορίες:      

Τηλ: 22410 – 99115 

Ορφανίδη Τσαμπίκα 

        

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

του Π.Μ.Σ. «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»   

Ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017 

 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09:00 έως 12:00 στο 

Εργαστήριο παιδικού βιβλίου, λόγου και θεατρικού παιχνιδιού (1ος όροφος, Κτήριο 7ης Μαρτίου, 

Δημοκρατίας 1, Ρόδος).    

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. είναι τα ακόλουθα:  

- Αίτηση – Δήλωση εγγραφής, (θα χορηγηθεί από τη Γραμματεία). 

- 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.  

- Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (σε περίπτωση που έχει αλλάξει από την περίοδο 

κατάθεσης των αιτήσεων υποψηφιότητας).  

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (θα χορηγηθεί από τη Γραμματεία). 

- Αντίγραφο πτυχίου για τους  επιτυχόντες/ούσες που κατά την περίοδο των κατάθεσης των 

αιτήσεων ήταν επί πτυχίω. 

 

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην πιο πάνω ημερομηνία, απευθείας στη 

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τον/την ίδιο/α τον/την μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

 

Σίτιση/ στέγαση 

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 2016 - 2017.  

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα 

Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2016 στις 

12:00 έως και την Κυριακή 09 Οκτωβρίου 2016 στις 18:00. 

https://studies.aegean.gr/
https://studies.aegean.gr/
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 Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων θα σταλεί στα e-mail των μεταπτυχιακών 

φοιτητών και φοιτητριών μόλις αυτό οριστικοποιηθεί. 

 

 

 

Από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

 


