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ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  
  

ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  
  
  

 

Πληροφορούνται οι φοιτητές / τριες της Κατεύθυνσης  ότι: 

-         ο τρόπος εγγραφής σας στο εαρινό εξάμηνο γίνεται μόνο μέσω του 

διαδιακτύου.    

-         Για την πρόσβαση θα χρειαστεί να έχετε το user name και 

password του λογαριασμού σας στο Παν/μιο Αιγαίου 

(aegean\sas….). Είναι ο κωδικός που έχετε πάρει από το Helpdesk 

και το χρησιμοποιείτε πχ. για το e-mail σας.  Τους προσωπικούς 

κωδικούς πρόσβασης που έχετε ήδη προμηθευτεί από τη 

Γραμματεία δεν θα τους χρησιμοποιήσετε προς το παρόν για τη 

δήλωση. Οι δηλώσεις των μαθημάτων, ξεκινούν από τη 

 Παρασκευή 13/3/2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 

23/3/2015. Όλες οι δηλώσεις και οι αλλαγές τους μπορούν να 

γίνουν μόνο αυτή την περίοδο και δεν θα υπάρχει δυνατότητα για 

καμία αλλαγή μετά.  

  

ΒΒήήμμαατταα  γγιιαα  ττοονν  ττρρόόπποο  εεγγγγρρααφφήήςς  ::  

 
 



-         Μπαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου 

--                  hhttttpp::////wwwwww..ssaammooss..aaeeggeeaann..ggrr  

-         Κάνετε κλικ στην επιλογή : ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  

ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ. 

-         Επιλέγετε το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. 

-         Επιλέγετε το : «Δήλωση Μαθημάτων».  

-         Μέσα σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρείτε και οδηγίες. 

-         Στη σελίδα αυτή βλέπετε τους περιορισμούς για μονάδες ECTS. 

Το σύστημα δεν επιτρέπει δηλώσεις πέρα από το όριο των 

προβλεπόμενων περιορισμών. Επίσης, το σύστημα επιτρέπει τα 

μαθήματα των Αγγλικών και της Πρακτικής Άσκησης και δεν 

συμπεριλαμβάνει τα μαθήματα αυτά στους περιορισμούς. 

 
-         Σας υπενθυμίζουμε ότι το σύστημα ελέγχει το ότι: απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη δήλωση των μαθημάτων «Αγγλικά 2» και 
«Αγγλικά 3», είναι η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα «Αγγλικά 1» 
και «Αγγλικά 2» αντίστοιχα, δηλ. εάν ο φοιτητής δεν έχει περάσει 
το μάθημα «Αγγλικά 1» δηλώνει ξανά αυτό και όχι π.χ.«Αγγλικά 
2». 

 
 Για τους πρωτοετείς ισχύει ότι :  

Η  δήλωσή τους αποτελείται μόνο από τα υποχρεωτικά 
μαθήματα του Β’ εξαμήνου 

 

Οι τίτλοι των μαθημάτων που επιτρέπεται να δηλωθούν και οι κωδικοί  
τους είναι στο http://www.actuar.aegean.gr/studyguide_gr.pdf.  Οι 
φοιτητές/τριες από το 3το έτος και μετά μπορούν να δηλώνουν ως 
προαιρετικά, το πολύ 4 μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα 
ή κατευθύνσεις Τμημάτων της  Σχολής. Τα μαθήματα, τα οποία δεν 
επιτρέπεται να δηλωθούν έχουν το ίδιο ή παρεμφερές περιεχόμενο με 
μαθήματα της κατεύθυνσης μας. Το σύστημα ελέγχει όλους αυτούς τους 
περιορισμούς και δεν επιτρέπει δηλώσεις που τους παραβιάζουν. 
 
Η πτυχιακή εργασία πρέπει να δηλώνεται ως μάθημα στη δήλωση  
μαθημάτων και στη συνέχεια υποβάλλεται στη Γραμματεία αίτηση για 



ορισμό επιτροπής , διαφορετικά δεν θα μπορεί να εκπονηθεί η πτυχιακή 
εργασία.    
 

1.     Να εκτυπώσετε τη δήλωση που συμπληρώσατε και να 
την έχετε μαζί σας στη Γραμματεία όταν κληθείτε να 
υπογράψετε. 

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 4009, άρθρο 33, παρ. 2 οι εγγεγραμμένοι 
φοιτητές, ανεξαρτήτως έτους σπουδών, θα πρέπει απαραιτήτως να ανανεώνουν 
την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο προβαίνοντας συγχρόνως στη δήλωση 
μαθημάτων, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Και τούτο, 
διότι η παρέλευση δύο (2) συνεχόμενων ακαδημαϊκών εξαμήνων χωρίς 
ανανέωση εγγραφής με ταυτόχρονη δήλωση μαθημάτων οδηγεί αυτοδικαίως στη 
διαγραφή τους από τη Σχολή και στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης του 
Κοσμήτορα. 

Συνεπώς όσοι φοιτητές πληρούν προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου και δεν έχουν 
υποβάλλει στη γραμματεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε θα αλλάξει ο βαθμός τους 
μέχρι την ορκωμοσία τους (δηλαδή να έχει «κλειδώσει» ο βαθμός πτυχίου) θα 
πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων. 

 
Πριν κάνετε τη δήλωσή σας συμβουλευτείτε για λεπτομέρειες του οδηγό σπουδών 
της Κατεύθυνσης. Υπάρχει και στην ηλεκτρονική σελίδα της Κατεύθυνσης. 

 ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
  
 


