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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΜΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 
Καρλοβασι, 6/10/2017 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Οι εγγραφές των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στατιστική και 
Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» θα πραγματοποιηθούν από τη 
Δευτέρα 9/10/2017 έως και την Παρασκευή 20/10/2017.  
Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες και επιτυχούσες θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής 
δικαιολογητικά:  
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά (για όσους δεν τα έχουν ήδη καταθέσει ηλεκτρονικά) 
 Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών 

 Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας 

 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά (για όλους) 
 Μια (1) φωτογραφία 

 Συμπλήρωση εντύπων (αίτηση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων  ανά κατεύθυνση)  

 Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων  
 

Καταβολή Διδάκτρων 
Η καταβολή της πρώτης δόσης ύψους 750 €, καθώς και η δεύτερη δόση (750 €) θα 
πληρωθούν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πληρωμών. 
Για την είσοδο σας στο Σύστημα Πληρωμών θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες από το 
αυτοματοποιημένο μήνυμα που θα λάβετε εντός 48 ωρών από την εγγραφή σας.  
Προσοχή! Αυτό το μήνυμα θα πρέπει να το κρατήσετε και για τις μελλοντικές σας 
πληρωμές. Ο τρόπος πληρωμής διδάκτρων ορίζεται με τη χρήση χρεωστικής/πιστωτικής 
κάρτας ή με web-banking μεταφορά χρημάτων ή με κατάθεση σε γκισέ τράπεζας.  
  
Αρχικά προκειμένου να προβείτε σε κατάθεση θα πρέπει οπωσδήποτε να μπαίνετε στο 
ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών και να εκτυπώνετε το διατραπεζικό κωδικό ΔΙΑΣ. Ο 
συγκεκριμένος κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πραγματοποιηθεί με αυτόματο 
τρόπο η πληρωμή του σχετικού ποσού, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζεται τον Τραπεζικό 
Λογαριασμό και χωρίς να απαιτείται καταχώρηση των στοιχείων εκ νέου.  
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Για τη περίπτωση του Web banking, ο χρήστης πρέπει απλά να βρει το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου από τη λίστα διαθέσιμων συναλλαγών με τίτλο «Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ε.Λ.Ε.» και 

να καταχωρήσει το σχετικό κωδικό στο πεδίο, ενώ για την περίπτωση της τραπεζικής 

κατάθεσης σε γκισέ πρέπει να μεταβεί στο γκισέ με το συγκεκριμένο κωδικό και να 

διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό σε αυτή τη τράπεζα. 

 
Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης παρακαλούμε να στείλετε άμεσα, σκαναρισμένο 
αντίγραφο του καταθετηρίου στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: dmsas@aegean.gr  
 

 Λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος µας, την υποτροφία στην Κατεύθυνση Ι παίρνει η κα Σπηλιώτη 
Θεοδώρα και στην Κατεύθυνση ΙΙ η κα Ζησοπούλου Άρτεμις.  
Για αυτό το λόγο δεν θα κάνουν την κατάθεση των δόσεων. 

 
 

 
 

 Από τη Γραμματεία 
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