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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020
Οι εγγραφές των επιτυχόντων/ουσών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΜΟΝΤΕΛΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά
κατά το διάστημα από Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 (Λήξη
10:00 π.μ.).
Οι εγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών πραγματοποιούνται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά. Επομένως ΔΕΝ απαιτείται η προσέλευση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες και επιτυχούσες χρειάζεται να εισέλθουν στην «Αίτηση Αρχικής
Εγγραφής – Δήλωση Στοιχείων» στο http://moodle-demo.aegean.gr/vet/view.php?id=26672
Για την ολοκληρωση της εγγραφής στην ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα, απαιτείται η επίσυναψη των εξής
δικαιολογητικών:
1. Αποδεικτικό κατάθεσης της δεύτερης δόσης διδάκτρων
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (σε μία σελίδα και οι δύο όψεις της Α.Τ.)
3. Φωτοαντίγραφα όλων των Πτυχίων που είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική αίτηση των υποψηφίων
(προπτυχιακό τίτλος ή και μεταπτυχιακός τίτλος εάν υπάρχει ή και διδακτορικός τίτλος εάν
υπάρχει). Επίπλέον, για τους τίτλους που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή απαιτείται σχετική
απόφαση από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ.
4. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών και επάρκειας στη χρήση Η/Υ που είχανε
συμπεριληφθεί στην αρχική αίτηση των υποψηφίων. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα (πτυχία,
πιστοποιητικά γλωσσομάθειας) πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση επικυρωμένη από
δικηγόρο
Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 με
την Ενημέρωση-Παρουσίαση από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή Αναστάσιο Κοντάκο.
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Μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 -και πριν την Ενημέρωση-Παρουσίαση, πρέπει να κατατεθεί
έντυπα μια έγχρωμη φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Κτήριο
Καλλιπάτειρα).
Βεβαίωση εγγραφής: Η Γραμματεία εκδίδει και χορηγεί τη βεβαίωση εγγραφής στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές και τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες, με την οποία πιστοποιείται η φοιτητική ιδιότητα και
αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου, ο οποίος είναι απαραίτητος για την υποβολή αίτησης για σίτιση,
στέγαση και για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας κ.α.
Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): Θα αποσταλούν οδηγίες στα προσωπικά ηλεκτρονικά
ταχυδρομεία των επιτυχόντων/ουσών.
Στέγαση: Όσοι /ες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν στέγαση μπορούν να ενημερωθούν
σχετικά στο https://studies.aegean.gr/SitisiStegasi2019. Η πρόσβαση απαιτεί τη χρήση κωδικών από
τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σίτιση: Όσοι /ες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση μπορούν να ενημερωθούν
σχετικά στο https://studies.aegean.gr/SitisiStegasi2019. Η πρόσβαση απαιτεί τη χρήση κωδικών από
τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
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 στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://academicid.minedu.gov.gr/FacultyMemberProposalSubmission
Απαλλαγή από τέλη Φοίτησης: Ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%), των φοιτητών/τριών που έχουν
ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις 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). Για την υποβολή των αιτήσεων
και τα σχετικά δικαιολογητικά θα ακολουθήσει ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών. Σε
περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια δικαιούται απαλλαγής, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης της
πρώτης δόσης, θα του/της επιστραφούν.

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
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