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ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
 

 
Πληροφορίες:                                                                                                  Ρόδος, 17/10/2018 
Τηλ: 22410 – 99115 
Ορφανίδη Τσαμπίκα 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 
Οι εγγραφές των επιτυχόντων/ουσών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 θα 
πραγματοποιηθούν το διάστημα από Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 έως και Τρίτη 23 
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-pvpy-reg/ 

 

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 (και των 2 όψεων) 

2. Μία έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου  

3. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών που είχε συμπεριληφθεί 

στην αρχική ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων 

4. Αποδεικτικό κατάθεσης 1ης δόσης διδάκτρων (750€). Η πληρωμή θα 
πρέπει να γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της σελίδας ηλεκτρονικών 
πληρωμών του Π.Μ.Σ.: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=122, εισάγοντας 
υποχρεωτικώς και τα στοιχεία πληρωμής. 

 

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 

ώρα 09:00, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Παιδικού Βιβλίου, Λόγου και 

Θεατρικού Παιχνιδιού, Κτήριο 7ης Μαρτίου, Ά όροφος (Δημοκρατίας 1, Ρόδος). 

Κατά την έναρξη, οι φοιτητές/ριες καλούνται να καταθέσουν μία έγχρωμη 

φωτογραφία τύπου διαβατηρίου για το αρχείο της Γραμματείας καθώς επίσης και 

τα ξενόγλωσσα έγγραφα που είχαν συμπεριλάβει στην αρχική αίτησή τους (πτυχία, 

πιστοποιητικά γλωσσομάθειας κ.λπ.) επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα 

από δικηγόρο.  

Την ίδια ημέρα, θα δοθεί στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες 

βεβαίωση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», με την 

http://e-epimorfosi.aegean.gr/pms-pvpy-reg/
https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=122
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οποία πιστοποιείται η φοιτητική τους ιδιότητα και αναγράφεται ο Αριθμός 

Μητρώου, ο οποίος είναι απαραίτητος για την αίτηση σίτισης, στέγασης και για 

την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ). 

 

Το αναλυτικό Πρόγραμμα των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου έχει ως ακολούθως: 

http://www.pse.aegean.gr/pms-pvpy/programma.htm 

 

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

μπορούν να ενημερωθούν σχετικά στο https://studies.aegean.gr.  

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 2018– 2019. Ωστόσο όλοι/ες οι φοιτητές/τριες, ανεξαρτήτως 

κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, έχουν τη δυνατότητα να σιτίζονται με την 

καταβολή 2,50 ευρώ την ημέρα και για τα (3) γεύματα (πρωινό – μεσημεριανό – 

βραδινό). 

 

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/ 

 

Σχετικά με την απόκτηση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι 

φοιτητές/ριες του Π.Μ.Σ. θα ενημερωθούν με σχετικό email αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση των εγγραφών. 

 
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 ενημερωθείτε με 
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. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό 
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