
 

 
 

 
   ΝANEΝIΟTHMIO AIΓAIOY 

ΟΜΘΕ ΑΚΘΞΩΝΖΟΠΖΗΩΚ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ 

ΠΙΕΙΑ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ ΠΕΟ ΝΞΜΟΜΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ 

ΗΑΖ ΠΜΡ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΡ ΟΓΔΖΑΟΙΜΡ 

 

Ρόδμξ, 09 Ιμοιίμο 2010 

Α.Π.  3029 

 

Α Κ Α Η Μ Ζ Κ Ω Ο Ε 

   

Η Γ..Γ.. ημο Σμήμαημξ Γπηζηεμώκ ηεξ Πνμζπμιηθήξ Αγςγήξ θαη ημο Γθπαηδεοηηθμύ 

πεδηαζμμύ, ηεξ πμιήξ Ακζνςπηζηηθώκ Γπηζηεμώκ, ημο Πακεπηζηεμίμο Αηγαίμο,  αθμύ 

έιαβε οπόρε: 

-  Σηξ δηαηάλεηξ ηςκ  παν. 1.α & 1β θαη 2, ημο άνζνμ 2 ημο Ν. 3549/20.03.2007 (Φ.Γ.Κ. 

69/20.03.2007, η. Α’), πμο ακαθένμοκ: «1. α) Ακώηαηα Γθπαηδεοηηθά Ιδνύμαηα 
(Α.Γ.Ι.), θαηά ηεκ έκκμηα ημο άνζνμο 16 πανάγναθμξ 5 ημο οκηάγμαημξ, είκαη ηα 
ηδνύμαηα ηεξ ακώηαηεξ εθπαίδεοζεξ, ε μπμία απμηειείηαη από δύμ πανάιιειμοξ 
ημμείξ: αα) ημκ πακεπηζηεμηαθό ημμέα, μ μπμίμξ πενηιαμβάκεη ηα Πακεπηζηήμηα, ηα 
Πμιοηεπκεία θαη ηεκ Ακςηάηε πμιή Καιώκ Σεπκώκ θαη ββ) ημκ ηεπκμιμγηθό ημμέα, 
μ μπμίμξ πενηιαμβάκεη ηα Σεπκμιμγηθά Γθπαηδεοηηθά Ιδνύμαηα (Σ.Γ.Ι.) θαη ηεκ 
Ακώηαηε πμιή Παηδαγςγηθήξ θαη Σεπκμιμγηθήξ Γθπαίδεοζεξ. β) Σα εδάθηα α΄ θαη 
γ΄ ηεξ παναγνάθμο 1 ημο άνζνμο 1 ημο κ. 2916/2001 (ΦΓΚ 114 Α΄) θαηανγμύκηαη. 2. 
Όπμο ζηεκ θείμεκε κμμμζεζία ακαθένεηαη μ όνμξ «Πακεπηζηήμηα», κμμύκηαη ηα 
ηδνύμαηα ημο Πακεπηζηεμηαθμύ Σμμέα ηεξ Ακώηαηεξ Γθπαίδεοζεξ». 

- Σηξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 3685/16.07.2008 (Φ.Γ.Κ. 148/16.07.2008, η. Α’), πμο αθμνά 

ημ ζεζμηθό πιαίζημ ηςκ μεηαπηοπηαθώκ ζπμοδώκ. 

 Σηξ δηαηάλεηξ ηεξ παν. 1α, ημο άνζνμο 4,  ημο Ν. 3685/2008 (Φ.Γ.Κ. 

148/16.07.2008, η. Α’), πμο ακαθένεη: «Γηζαθηέμη ζηα Π.Μ.. − Δηαδηθαζίεξ 
επηιμγήξ 1. α) ηα Π.Μ.. γίκμκηαη δεθημί πηοπημύπμη Α.Γ.Ι. ηεξ εμεδαπήξ ή 
μμμηαγώκ ακαγκςνηζμέκςκ ηδνομάηςκ ηεξ αιιμδαπήξ. Η επηιμγή ηςκ μεηαπηοπηαθώκ 
θμηηεηώκ γίκεηαη θονίςξ με ζοκεθηίμεζε ηςκ ελήξ θνηηενίςκ: ημ γεκηθό βαζμό ημο 
πηοπίμο, ηε βαζμμιμγία ζηα πνμπηοπηαθά μαζήμαηα πμο είκαη ζπεηηθά με ηα 
μαζήμαηα ημο Π.Μ.., ηεκ επίδμζε ζε δηπιςμαηηθή ενγαζία, όπμο αοηή πνμβιέπεηαη 
ζημ πνμπηοπηαθό επίπεδμ θαη ηεκ ηοπόκ ενεοκεηηθή δναζηενηόηεηα ημο οπμρεθίμο». 

 Σηξ δηαηάλεηξ ηεξ παν. 2, ημο άνζνμο 4,  ημο Ν. 3685/2008 (Φ.Γ.Κ. 

148/16.07.2008, η. Α’), πμο ακαθένεη: «Η επηιμγή ηςκ εηζαθηέςκ ζημ Π.Μ.. 
γίκεηαη από επηηνμπή μειώκ Δ.Γ.Π. ή Γ.Π. ημο μηθείμο Σμήμαημξ, πμο ζογθνμηείηαη 
με απόθαζε ηεξ Γ..Γ.. Ο πίκαθαξ επηηοπόκηςκ επηθονώκεηαη από ηε Γ..Γ..». 

 Σμοξ Κακμκηζμμύξ Λεηημονγίαξ ηςκ Π.Μ.. ημο Σμήμαημξ. 
 Σηξ πνμζθιήζεηξ εθδήιςζεξ εκδηαθένμκημξ αθαδεμασθμύ έημοξ 2010 – 2011 ηςκ 

Π.Μ.. ημο Σμήμαημξ. 



 

 Σεκ οπ. ανηζμ. 9ε/10.03.2010 απόθαζε ηεξ Γ..Γ.. πμο αθμνά ημκ μνηζμό 

Γπηηνμπώκ Γπηιμγήξ θαη Αλημιόγεζεξ ηςκ  Π.Μ..  ημο Σμήμαημξ. 
 Σεκ οπ’ ανηζμ. 10ε/30.06.2010 απόθαζε ηεξ Γ..Γ.. πμο αθμνά επηθύνςζε  ηςκ 

εηζεγήζεςκ ηςκ Γπηηνμπώκ Γπηιμγήξ θαη Αλημιόγεζεξ ηςκ  Π.Μ..  ημο Σμήμαημξ. 

 Σμ οπ’ ανηζμ. 1032/07.07.2010 η. β’ Φ.Γ.Κ., με ημ μπμίμ εγθνίκεηαη πανάηαζε ηςκ 

Π.Μ.. «Η πνμζεζμία ηεξ παναγνάθμο 3 ημο άνζνμο 12 ημο κ. 3685/2008, ε μπμία 
αθμνά ζηεκ πνμζανμμγή ηςκ Π.Μ.. ηςκ Πακεπηζηεμίςκ θαη ηςκ Π.Μ.. ζύμπναλεξ 
ηςκ Σεπκμιμγηθώκ Γθπαηδεοηηθώκ Ιδνομάηςκ (Σ.Γ.Ι.) θαη ηεξ Ακώηαηεξ πμιήξ 
Παηδαγςγηθήξ θαη Σεπκμιμγηθήξ Γθπαίδεοζεξ Α..ΠΑΙ.Σ.Γ. με Πακεπηζηήμηα ηεξ 
εμεδαπήξ ή ηεξ αιιμδαπήξ ζηηξ δηαηάλεηξ ημο κόμμο αοημύ, παναηείκεηαη μέπνη ηεκ 
31ε Δεθεμβνίμο 2012» 

 

μμόθςκα απμθαζίδεη θαη ακαθμηκώκεη ημοξ πίκαθεξ επηηοπόκηςκ μεηαπηοπηαθώκ θμηηεηώκ – 

θμηηεηνηώκ, ηςκ Πνμγναμμάηςκ Μεηαπηοπηαθώκ πμοδώκ ημο Σμήμαημξ, γηα ημ 

αθαδεμασθό έημξ 2010 - 2011, ςξ αθμιμύζςξ : 

 

Ν.Ι.Ο. «ΝΑΖΔΖΗΜ ΒΖΒΘΖΜ ΗΑΖ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΜ ΡΘΖΗΜ» 

ΓΝΖΠΡΜΚΠΓΟ – ΓΝΖΠΡΜΡΟΓΟ  

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜΖ - ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΓΟ  ΦΜΖΠΕΠΓΟ – ΦΜΖΠΕΠΞΖΓΟ  

ΙΓ  ΑΘΦΑΒΕΠΖΗΕ ΟΓΖΞΑ 

 

  

1) ΑΚΠΩΚΑ ΝΑΞΑΟΗΓΡΕ – ΓΖΞΕΚΕ – ΘΓΜΔΩΞΑ ημο ΑΝΣΩΝΙΟΤ 

2) ΒΑΛΓΒΑΚΕ  ΙΡΞΟΖΚΕ ημο ΣΑΤΡΟΤ 

3) ΓΖΑΚΚΖΜΡ  ΓΡΦΕΙΖΑ ημο ΓΓΩΡΓΙΟΤ 

4) ΓΞΓΣΖΜΡ  ΓΖΞΕΚΕ ημο ΘΓΟΔΩΡΟΤ 

5) ΔΖΑΗΑΚΠΩΚΕΟ  ΕΘΖΑΟ ημο ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

6) ΗΑΔΑΓΗΞΑΚΠΓ  ΗΑΘΘΖΜΝΕ – ΠΓΞΓΔΑ ημο ΓΓΩΡΓΙΟΤ 

7) ΗΑΞΞΑ  ΒΑΟΖΘΖΗΕ ημο ΓΤΑΓΓΓΛΟΤ 

8) ΗΜΠΟΖΦΕ  ΑΚΔΞΜΙΑΕ ημο ΜΓΛΓΣΙΟΤ 

9) ΘΖΑΙΝΜΠΕ  ΑΖΗΑΠΓΞΖΚΕ ημο ΘΩΜΑ 

10) ΘΩΘΖΔΕ  ΙΑΞΖΚΑ ημο ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 

11) ΙΖΑΘΑΗΜΝΜΡΘΜΡ  ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΑ ημο ΘΓΟΔΩΡΟΤ 

12) ΛΑΚΘΜΡΘΕ  ΝΑΞΑΟΗΓΡΕ ημο ΚΛΓΟΜΓΝΗ 

13) ΟΑΙΑΞΑ  ΙΑΞΖΑ ημο ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 

14) ΟΓΙΓΞΠΔΖΔΜΡ  ΟΠΡΘΖΑΚΕ ημο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 

15) ΟΠΓΞΓΜΡ  ΟΜΦΖΑ ημο ΜΙΥΑΗΛ 

16) ΠΜΝΜΡΔΑ  ΝΑΞΑΟΗΓΡΕ ημο ΙΩΑΝΝΗ 

17) ΦΖΘΑΗΜΡΞΖΔΕ  ΓΖΞΕΚΕ ημο ΓΓΩΡΓΙΟΤ 

18) ΜΡΞΙΜΡΔΕ  ΓΖΞΕΚΕ ημο ΟΜΗΡΟΤ 

19) ΞΕΟΠΜΡ  ΑΞΜΚΠΖΑ ημο ΠΑΝΣΓΛΗ 



 

Οη μεηαπηοπηαθμί θμηηεηέξ – θμηηήηνηεξ απμδέπμκηαη ηεκ εγγναθή ημοξ με ηεκ 

θαηάζεζε 500€ από 1 έωπ 30 Οεπηεμβοίξρ 2010. Σα πνήμαηα αοηά ζα πνέπεη κα 

θαηαηεζμύκ ζηεκ Alpha Bank, ζε ιμγανηαζμό ηεξ Γπηηνμπήξ Γνεοκώκ ημο Πακεπηζηεμίμο 

Αηγαίμο, με ανηζμό 601002001000810. Ωξ αηηημιμγία θαηάζεζεξ ζα πνέπεη κα 

ακαγνάθεηαη μ θςδηθόξ ημο μεηαπηοπηαθμύ πνμγνάμμαημξ ζπμοδώκ 2050 θαη ημ 

μκμμαηεπώκομμ ημο επιηρςόμηξπ/ξύζαπ. 

Σμ απμδεηθηηθό ηεξ θαηάζεζεξ, ημ μπμίμ απμηειεί ηεθμήνημ απμδμπήξ ηεξ εγγναθήξ, ζα 

πνέπεη κα πνμζθμμηζηεί  ζηε Γναμμαηεία ημο Π.Μ.. (θμξ Νηθόιαμξ Θεμπάνεξ, ηει: 22410 -

99115, Fax : 22410 - 99115).   Δεμμθναηίαξ 1, Κηήνημ «ΚΛΓΟΒΟΤΛΟ», ηζόγεημ, Ρόδμξ 

85100. 

 

 Καηά ηηξ εγγναθέξ ζα πνέπεη κα πνμζθμμηζημύκ ηα ελήξ δηθαημιμγεηηθά : 

 Αίηεζε εγγναθήξ, ζα ηεκ παναιάβεηε από ηε Γναμμαηεία ημο Π.Μ..  

 4 θςημγναθίεξ  

 Γπηθονςμέκμ ακηίγναθμ αζηοκμμηθήξ ηαοηόηεηαξ  

 Τπεύζοκε δήιςζε ημο Ν.1599/1986, ζα ηεκ παναιάβεηε από ηε Γναμμαηεία ημο 

Π.Μ..  

 

Πξ Οεπηέμβοιξ με μεώηεοη αμακξίμωζη θα δξθξύμ πεοιζζόηεοεπ πληοξθξοίεπ για ηημ 

ακοιβή ημεοξμημία, ηξμ  ηόπξ και ηιπ ώοεπ διεναγωγήπ ηωμ εγγοαθώμ, ζηξ site ηξρ 

Ν.Ι.Ο.: http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/pms-pvpy/. 

 

 

 

Μ ΝΞΜΓΔΞΜΟ  ηξρ Π.Γ.Ν.Α.Γ.Ο. 

 

 

 

Ηαθηγηηήπ ΑΚΑΟΠΑΟΖΜΟ ΗΜΚΠΑΗΜΟ 

 

http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/pms-pvpy/

