
 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών” 
Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 85132 Ρόδος - κτίριο «Κλεόβουλος», 1ος όροφος 

Τηλ. 2241099274 • Φαξ 2241099275 • E-mail: rhodes_pms_nt@aegean.gr • Web: www.pre.aegean.gr/pms-ntedu 

  

  

Ρόδος, 29.07.2021 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση  
με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" 

  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το 

Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» ακαδημαϊκού έτους 

2021-22 θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 30 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 11 

Αυγούστου 2021.  

Προκειμένου να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο Πρόγραμμα, οι επιτυχόντες/ουσες καλούνται 

μέσα σε δέκα ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 

Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αποδοχής της θέσης και εγγραφής 

στο ΠΜΣ και να πραγματοποιήσουν την καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων ύψους 1.000 

ευρώ, εισάγοντας υποχρεωτικώς και τα στοιχεία πληρωμής στη σελίδα ηλεκτρονικών πληρωμών 

του Π.Μ.Σ.  https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=144 (Επιλογή Δίδακτρα Ακαδημαϊκού Έτους 2021-

22) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μη καταβολής των διδάκτρων μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία 

(11.08.2021), η θέση θα καταλαμβάνεται από τον κατάλογο των επιλαχόντων/ουσών σύμφωνα με 

τη σειρά κατάταξής τους.  

 

Για την εγγραφή οι επιτυχόντες και επιτυχούσες θα πρέπει: 

1.  Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση αποδοχής της θέσης στο ΠΜΣ το 

αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 06 Αυγούστου 2021. Η αίτηση αποδοχής της 

θέσης μπορεί να μεταφορτωθεί από http://pms-ntedu.pre.aegean.gr/wp-

content/uploads/2021/07/ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΟΔΟΧΗΣ_ΘΕΣΗΣ_2021-2022.doc  

2. Να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ στο σύνδεσμο   

https://pms-ntedu.pre.aegean.gr/regist21-22/  

3. Να μεταφορτώσουν τη συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής που θα εμφανιστεί μετά την 

υποβολή της αίτησης εγγραφής, να την υπογράψουν και να την αποστείλουν μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του ΠΜΣ 

Rhodes_pms_nt@aegean.gr  

4. Να αποστείλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου Rhodes_pms_nt@aegean.gr το αποδεικτικό της κατάθεσης της πρώτης 

δόσης των διδάκτρων εκ νέου 

5. Να αποστείλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου Rhodes_pms_nt@aegean.gr φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
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6. Να αποστείλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου Rhodes_pms_nt@aegean.gr τη βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών. 

(Μόνο για όσους τυχόν υποψηφίου έχουν αποστείλει υπεύθυνη δήλωση για την 

ολοκλήρωση σπουδών και δεν έχουν προσκομίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σε 

συνέχεια των συνεντεύξεων με τις επιτροπές αξιολόγησης του ΠΜΣ) 

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. 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

Για την έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο) θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας και την 

παραλαβή από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

του Πανεπιστημίου. Οι ταυτότητες παραδίδονται στο σημείο παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο/η 

κάθε φοιτητής/τρια κατά την υποβολή της αίτησής του/της, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 

(στα συνημμένα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία). 

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. 

ΣΙΤΗΣΗ/ΣΤΕΓΑΣΗ 

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

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

υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, αμέσως μετά την εγγραφή τους και την παραλαβή των 

κωδικών πρόσβασης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 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.  
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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) 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. 

Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια δικαιούται απαλλαγής, τα καταβληθέντα δίδακτρα της 

πρώτης δόσης, θα του/της επιστραφούν.  

 

 

 

 

 Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ  

 


