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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ημερομηνίες Δηλώσεων Μαθημάτων – Ανανέωσης εγγραφής 

Οι ημερομηνίες ανανέωσης εγγραφής – δηλώσεων μαθημάτων αρχίζουν από την Πέμπτη 

27/10/2016 έως και την Δευτέρα 07/11/2016. Οι ημερομηνίες θα τηρηθούν αυστηρά. 

Σημειώνεται ότι, σε αυτό το χρονικό διάστημα θα κάνετε και οποίες αλλαγές επιθυμείτε, δε θα 

δοθεί επιπλέον εβδομάδα για αλλαγές. 

  

Η ανακοίνωση ΔΕΝ αφορά τους πρωτοετείς φοιτητές -τριες, καθώς η πρώτη τους 

δήλωση γίνεται ταυτόχρονα με την εγγραφή τους στο Τμήμα. 

  

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Κατεύθυνσης: 

http://www.actuar.aegean.gr 

  

• Μπαίνετε στη παραπάνω διεύθυνση. 

• Κάνετε διπλό κλικ στην επιλογή: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Σ.Ε.Φ.). 

https://sef.samos.aegean.gr/ 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

http://www.actuar.aegean.gr/
https://sef.samos.aegean.gr/


Οι ενεργοί φοιτητές -τριες οι οποίοι -ες είναι από Ελλάδα και δεν υπάρχει το ΑΜΚΑ τους 

στη βάση δεδομένων του Τμήματος, θα πρέπει πριν την δήλωση μαθημάτων να 

πραγματοποιηθεί καταχώρηση στην εφαρμογή με το ΑΜΚΑ : 

 

 
  

  
Οδηγίες για τη δήλωση μαθημάτων 

  
Είσοδος στο σύστημα 
Για την είσοδό σας στο Σύστημα Ενημέρωσης Φοιτητών (ΣΕΦ) πρέπει να εισάγετε τα 

συνθηματικά που χρησιμοποιείται για την είσοδο σας στην υπηρεσία ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου (username: sasΧΧΧΧΧ, password: XXX). 

Δήλωση μαθημάτων – Ανανέωση εγγραφής 

Επιλέγετε  Δηλώσεις.  

1. Για να δηλώσετε μαθήματα. Στη φόρμα που εμφανίζεται επιλέγετε τα μαθήματα που 

επιθυμείτε. Μετά από επιτυχή δήλωση εμφανίζεται λίστα με τα μαθήματα που έχετε 

δηλώσει. 

2. Για να δείτε τα μαθήματα που έχετε ήδη δηλώσει. 



3. Για να διαγράψετε τη δήλωσή μαθημάτων που έχετε ήδη υποβάλλει. Στη συνέχεια 

μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή νέας δήλωσης μαθημάτων. 

  

Οι φοιτητές-τριες του δευτέρου (2015) και του τρίτου (2014) έτους μπορούν να δηλώσουν 

μέχρι 54 ECTS. Οι φοιτητές από το τέταρτο έτος και οι των πέρα των κανονικών εξαμήνων 

φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν το ανώτερο σε 90 ECTS. 

Στις παραπάνω 54 και 90 ECTS δεν συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα των Αγγλικών . 

Τα μαθήματα αυτά μπορούν να επιλεγούν, είτε από αυτά του εξαμήνου στο οποίο φοιτούν, 

είτε από αυτά προηγουμένων ή επομένων εξαμήνων.  

Το σύστημα δεν επιτρέπει δηλώσεις πέρα από το όριο των προβλεπόμενων περιορισμών. 

  

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». 

  
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 3ο έτος και μετά 
μπορούν να δηλώνουν ως προαιρετικά, το πολύ 5 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.    
  

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες 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 να υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων. 

  

http://www.actuar.aegean.gr/studyguide_gr.pdf


Πριν κάνετε τη δήλωσή σας συμβουλευτείτε για λεπτομέρειες του οδηγού σπουδών της 
Κατεύθυνσης. Υπάρχει και στην ηλεκτρονική σελίδα της Κατεύθυνσης 
http://www.actuar.aegean.gr/studyguide_gr.pdf 

  
Να εκτυπώσετε και να αποθηκεύσετε τη δήλωση που συμπληρώσατε. 

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες 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 να υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων. 

  

Οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί με την δήλωσή μαθημάτων να επικοινωνήσετε με τον 

κ.Παπαλουκά Νικόλαο, είτε τηλεφωνικά (22730-82125), είτε με e-mail 

(npapaloukas@aegean.gr).  
 
 

προσφερόμενα  μαθήματα από τα άλλα Τμήματα ή Κατευθύνσεις Τμημάτων 
της Σχολής θετικών Επιστημών:  
  
 
                                                                                                                                                 ECTS 

311-0025_Π Άλγεβρα Algebra Ε 9 
από 
μαθηματικό 

311-0194 Ανάλυση Ι Analysis I E 9 
από 
μαθηματικό 

311-0106_Π 
Γλώσσες 
Προγραμματισμού 

Programming 
Languages Ε 6 

από 
μαθηματικό 

311-0186_Π Διακριτά Μαθηματικά 
Discrete 
Mathematics Ε 6 

από 
μαθηματικό 

311-1051_Π Θεωρία Αριθμών Number Theory Ε 6 
από 
μαθηματικό 

311-2353_Π 
Νέες Τεχνολογίες στην 
Εκπαίδευση 

New 
Technologies in 
Education Ε 6 

από 
μαθηματικό 

311-3400_Π 
Ομάδες και Μετρική 
Χώροι   Ε 6 

από 
μαθηματικό 

311-2451_Π 
Στοιχειώδης Θεωρία 
Συνόλων 

Elementary Set 
Theory Ε 6 

από 
μαθηματικό 

http://www.actuar.aegean.gr/studyguide_gr.pdf
mailto:npapaloukas@aegean.gr
mailto:npapaloukas@aegean.gr
mailto:npapaloukas@aegean.gr
mailto:npapaloukas@aegean.gr
mailto:npapaloukas@aegean.gr


311-0563_Π Φυσική Ι Physics I E 9 
από 
μαθηματικό 

311-1454 Μαθηματική 
Μοντελοποίηση 

Mathematical 
Modeling 

E 6 από 
μαθηματικό 

311-1406 Θέματα Ανάλυσης Topics in Analysis E 6 από 
μαθηματικό 

321-10001_ 

Αλγόριθμοι και 
Συνδυαστίκη 
Βελτιστοποίησης 

Algorithms and 
Combinatorial 
Optimization Ε 5 από ΜΠΕΣ 

321-3703_Π Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Databases II Ε 5 από ΜΠΕΣ 

321-6452_Π Δίκτυα Υπολογιστών 
Computer 
Networks Ε 5 από ΜΠΕΣ 

321-3005_M Δομές Δεδομένων Data Structures Ε 5 από ΜΠΕΣ 

321-2305_Π 

Λειτουργία των 
Επιχειρήσεων και 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

Business 
Operations and 
Information 
Systems Ε 5 από ΜΠΕΣ 

321-3453_Π Τηλεπικοινωνίες   Ε 5 από ΜΠΕΣ 

321-3552 

Υπολογιστική Λογική 
και Λογικός 
Προγραμματισμός 

Mathematical 
Logic and Logical 
Programming Ε 5 από ΜΠΕΣ 

321-8953 Ηλεκτρονική 
Επιχειρηματικότητα 

Internet 
Entrepreneurship 

E 5 από ΜΠΕΣ 



321-5403 Στρατηγική & 
Επενδύσεις 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων  

Information 
Systmes Strategy 
and Investmens 

E 5 από ΜΠΕΣ 

 
 
.  

  

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

 


