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Μέλη Επιτροπής Ακαδημαϊκής Τεκμηρίωσης και Αποτίμησης 

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ 

1 Βες Σωτήριος Τμήμα Φυσικής Καθηγητής 

2 Αραμπατζής Χρήστος Τμήμα Θεολογίας Αναπλ. Καθηγητής 

3 Βασιλειάδης Νικόλαος Τμήμα Πληροφορικής Αναπλ. Καθηγητής 

4 Δημητριάδης Γεώργιος Τμήμα Ιατρικής Αναπλ. Καθηγητής 

5 Διβάρης Γεώργιος Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών Αναπλ. Καθηγητής 

6 Ζαφειρίου Δημήτριος Τμήμα Ιατρικής Καθηγητής 

7 Κοντακιώτης Θεόδωρος Τμήμα Ιατρικής Αναπλ. Καθηγητής 

8 Μπαρμπούτης Ιωάννης Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αναπλ. Καθηγητής 

9 Χατζηπαντελής Θεόδωρος Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Καθηγητής 

10 Αϊβαζίδης Κωνσταντίνος ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΔΙΠ   

11 
Σαλματζίδης / 
Δασκόπουλος 

Ιωάννης /  
Δημήτριος 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΗΔ   

 





1. Παρούσα κατάσταση  

Η διάθεση  έγκυρων και έγκαιρων ποσοτικών στοιχείων ενός μεγάλου οργανισμού, όπως το ΑΠΘ,  στη  
Διοίκησή του είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την ομαλή λειτουργία όσο και για τον προγραμματισμό και 
διεκδίκηση ανθρώπινων, οικονομικής  και χωροταξικής φύσεως πόρων από την κεντρική διοίκηση αλλά και 
την προβολή του έργου του ΑΠΘ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και γενικότερα στη Χώρα. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων απαιτείται η αποτελεσματική συνέργεια υπαρχουσών  ( ΜΟΔΙΠ, 
ΚΗΔ, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, κλπ) και νέων δομών του ΑΠΘ για την άντληση πρωτογενών στοιχείων και 
ορθής  διαχρονικής  διακύμανσης  και διάχυσης. Η Επιτροπή Ακαδημαϊκής Τεκμηρίωσης & Αποτίμησης  (Ε-
ΑΤΑ) φιλοδοξεί να συνεισφέρει στη υλοποίηση του ως άνω στόχου προτείνοντας στην Πρυτανεία λειτουρ-
γικούς  μηχανισμούς. 

Από την έως τώρα εκτίμηση από τις συνεδριάσεις της ΕΑΤΑ προέκυψε ότι πολλά από τα στοιχεία υπάρ-
χουν διάσπαρτα σε επιμέρους "δομές" ( = Γραμματείες Τμημάτων,  επιμέρους Μουσεία, Συλλογές, ΜΟΔΙΠ, 
Τμήμα Σπουδών, ΕΛΚΕ, Δία Βίου Δομή, κλπ),  με διαφορετικούς  ορισμούς και χαρακτηρισμούς   που συλλέ-
γονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για διαφορετικές περιόδους.  

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται διαγραμματικά το πώς θεωρεί η ΕΑΤΑ την οργάνωση και υλοποίη-
ση ενός τέτοιου μηχανισμού.  

 

 
Εικόνα 1-1 Σχηματικό διάγραμμα πηγών άντλησης στοιχείων εκ μέρους της ΕΑΤΑ.  

2. Ενέργειες-Πεπραγμένα 

Η ΕΑΤΑ από τη δημιουργία της ( Απόφαση Συγκλήτου 19/2/2015), συνήλθε έως τώρα 4 (τέσσερις) φορές 
στις  19/3/2015, 29/4/2015, 10/6/2015, 2/7/2015. Από τα ορισθέντα μέλη δύο μέλη (Αραμπατζής Χρήστος 
και Διβάρης Γεώργιος) δεν συμμετείχαν σε καμία συνεδρίαση. 

 Ήδη από την πρώτη συνεδρίαση έγινε μια κατανομή αρμοδιοτήτων αναφορικά με την άντληση 
στοιχείων. Η επιμέρους κατανομή εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα 
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2.1 Ακαδημαϊκά 

2.1.1 Ερευνητικά 

 Διαπιστώθηκαν προβλήματα συλλογής στοιχείων εκτός διεθνών βάσεων δεδομένων, καθόσον τα 
μέλη ΔΕΠ δεν ανανεώνουν τα στοιχεία στο αποθετήριο ή στο δελτίο Μ1 της ΜΟΔΙΠ. 

 Δημιουργήθηκαν scripts στη γλώσσα των ISI και SCOPUS, ώστε σε επίπεδο ΑΠΘ να μπορούν να συλ-
λέγονται οι ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά ως και η χρονική εξέλιξή των. 

o Εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα συλλογής στοιχείων από μη διεθνείς αναγνωρισμένες 
βάσεις δεδομένων.  

2.1.2 Φοιτητικά 

 Διαπιστώθηκε ανομοιομορφία ως προς τον ορισμό και την ημερομηνία καταγραφής εκ μέρους των 
Γραμματειών  χρηστικών (Νεοεγγεγραμμένοι-, ενεργοί- φοιτητές, πτυχιούχος, διπλωματούχος ΠΜΣ, 
διάρκεια σπουδών, υποψήφιος διδάκτορας,   κλπ.). 

 Προτείνεται η αποτύπωση1 των επιμέρους εννοιών σε ένα εγχειρίδιο το οποίο θα τεθεί υπόψη των 
Πρυτανικών Αρχών και εν συνεχεία αναζήτηση τρόπω υλοποίησης εκ μέρους  των Οργάνων του 
ΑΠΘ. 

 Διαπιστώθηκε ότι 46 ΠΜΣ και 6 ΔΠΜΣ είναι μη μηχανογραφημένα ( Στοιχεία από ΜΟΔΙΠ)  

 Διαπιστώθηκε πρόβλημα άντλησης χρονικής εξέλιξή των ήδη καταχωρημένων στοιχείων στη ΜΟ-
ΔΙΠ. 

 Προτείνεται η υιοθέτηση ενός εγχειριδίου  των ως άνω χρηστικών όρων και η ημερομηνία καταχώ-
ρησης2  εκ μέρους των Γραμματειών των Τμημάτων (?).  

 

2.2 Οικονομικά. 

2.2.1 Ερευνητικά προγράμματα 

 Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από ΕΛΚΕ και ετοιμάζεται η διαχρονική παράσταση των.  

2.2.2 Τεχνικές μελέτες 

 Καταβάλλεται προσπάθεια να αντληθούν από ΕΛΚΕ. 

                                                 
1
 Αντίγραφο πρώτης έκδοσης επισυνάπτεται. 

2
 Αντίγραφο πρώτης έκδοσης επισυνάπτεται. 

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

1 Βες Σωτήριος Ερευνητικά, Δια Βίου, ΠΕΓΑ, Ανοικτά την Κυριακή 

2 Αραμπατζής Χρήστος   

3 Βασιλειάδης Νικόλαος Στοιχεία κατατάξεων 

4 Δημητριάδης Γεώργιος Ιατρικά, Οδοντοιατρικά, κτηνιατρικά 

5 Διβάρης Γεώργιος   

6 Ζαφειρίου Δημήτριος Ιατρικά, Οδοντοιατρικά, κτηνιατρικά 

7 Κοντακιώτης Θεόδωρος Ιατρικά, Οδοντοιατρικά, κτηνιατρικά 

8 Μπαρμπούτης Ιωάννης Σύνδεση με κοινωνία. ( Μουσεία, εκθετήρια, εκθέσεις, κλπ 

9 Χατζηπαντελής Θεόδωρος Φοιτητικά/Στατιστικά/Παρατηρητήριο 

10 Αϊβαζίδης Κωνσταντίνος Άντληση στοιχείων  από ΜΟΔΙΠ, ΕΛΚΕ 

11 
Σαλματζίδης / 
Δασκόπουλος 

Ιωάννης /  
Δημήτριος 

Άντληση στοιχείων  μέσω ΚΗΔ, ΕΛΚΕ 
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2.2.3 Περίθαλψη ασθενών 

 Αναζητείται τρόπος "κοστολόγησης" της προσφοράς των μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ στις Πανεπιστημιακές 
Κλινικές. 

 

2.3 Σύνδεση με την κοινωνία 

2.3.1 Προσφορά μελών ΔΕΠ στα Νοσοκομεία 

 Από τις εργασίες της ΕΑΤΑ Διαπιστώθηκε η δυσθυμία των Πανεπιστημιακών κλινικών για την παρο-
χή στοιχείων. Προτάθηκε η αποστολή διευκρινιστικής επιστολής εκ μέρους του Πρυτάνεως προς τις 
Διοικήσεις των Νοσοκομείων  αναφορικά για το σκοπό χρήσεων των εν λογω στοιχείων.  

 Η επιστολή απεστάλη στις 19/5/2015. Οι διοικήσεις των Νοσοκομείων ανταποκρίθηκαν ικανοποιη-
τικά.  

 Έως σήμερα έχουν ανταποκριθεί τα Νοσοκομεία: ΑΧΕΠΑ, ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΠΑΠΑΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.   

 Η μορφή των στοιχείων δεν είναι ομοιόμορφη. Ανατέθηκε σε μέλη της ΕΑΤΑ να τα καταστήσουν 
ομοιόμορφα. Θα καταβληθεί προσπάθεια δημιουργίας προτύπου ( ή υιοθέτηση μιας των χρησιμο-
ποιουμένων από τα νοσοκομεία).    

2.3.2 Δια βίου Μάθηση 

 Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από τη Γραμματεία της Δομής "Δια Βίου Μάθησης" και επίκειται η εν-
σωμάτωση σε βάση δεδομένων.  

2.3.3 ΠΕΓΑ 

 Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από ΚΗΔ (Τμήμα Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων, Opencourses ΑΠΘ,  
Δρ. Α. Μονέδα). 

2.3.4 Ανοικτά την Κυριακή. 

 Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων (Μαρία Βλάχου) και επίκειται η εν-
σωμάτωση σε βάση δεδομένων.  

2.3.5 Αξιολογήσεις. 

 Επίκειται η ενσωμάτωση  των στοιχείων του διεθνούς οργανισμού κατάταξης U-Multirank σε βάση 
δεδομένων. ( Βασιλειάδης). 

3. Συμπεράσματα 

Από την έως τώρα λειτουργία της ΕΑΤΑ προκύπτει αβίαστα ότι η συλλογή επικαιροποίηση των στοιχείων 
"απαιτεί" την  υλοποίηση εκ μέρους της  Διοίκησης του ΑΠΘ των επιμέρους βημάτων. 

1. Ακριβή περιγραφή των υπό συλλογή στοιχείων. 

2. Καθορισμός οργάνου/προσώπου εντεταλμένου για την συλλογή, ώστε να αποφεύγονται παρε-
ξηγήσεις στις έννοιες. 

3. Καθορισμό επακριβούς ημερομηνίας αποτύπωσης στοιχείων, ώστε το σύνολο των στοιχείων να 
είναι "ταυτόχρονα" επικαιροποημένα. 

4. Τα πρωτογενή στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΚΗΔ. 

5. Τα πρωτογενή στοιχεία θα πρέπει στη συνέχεια να επεξεργάζονται από την ΜΟΔΙΠ. 

6. Η ΜΟΔΙΠ θα εφοδιάζει αποκλειστικά κάθε υπηρεσία του ΑΠΘ (Π.χ. Τμήμα Σπουδών, Τμήμα Δη-
μοσίων Σχέσεων, Αξιολογήσεις, κλπ).  

a. Θα αποφεύγεται η παροχή διαφορετικών στοιχείων από επιμέρους Τμήματα του ΑΠΘ. 
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7. Αναφορικά με τα μέλη ΔΕΠ, αναζήτηση μεθόδου αύξηση συμμετοχής των μελών ΔΕΠ στην πα-
ροχή και επικαιροποίηση των στοιχείων, δεδομένα ότι πέραν των  στοιχείων σε διεθνείς βάσεις 
δεδομένων δεν είναι δυνατή η άντληση αξιόπιστων και επαληθεύσιμων στοιχείων.    

 

4. Στόχοι 

4.1 Υποβολή Εγχειριδίου Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων  αναφορικά με 

Ορολογία – Ορισμοί – Αποτύπωση 

4.2  Υποβολή λειτουργικού Εγχειριδίου Χρονοπρογραμματισμού Ακαδημαϊκού 

Έτους. 

4.3 Δημιουργία βάσης δεδομένων (Excel)  και αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις 

5. Δράσεις 

5.1 Οριστικοποίηση εγχειριδίου Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων  με περε-

ταίρω επεξεργασίας του υπάρχοντος  σχεδίου.  

5.2 Οριστικοποίηση λειτουργικού Εγχειριδίου Χρονοπρογραμματισμού Ακαδη-

μαϊκού Έτους Τμημάτων  με περεταίρω επεξεργασίας του υπάρχοντος  σχεδί-

ου. 

6. Χρονοδιάγραμμα 

 Προβλέπονται 4 επιπλέον συνεδριάσεις ( Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος) με στό-
χο: 

o  Την  οριστική  διαμόρφωση Εγχειριδίου Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων  ( Σεπτέμβριος 
2015) 

o Τη δημιουργία βάσεων δεδομένων (Οκτώβριος 2015) 

o Την  παρουσίαση διαγραμμάτων.  (Νοέμβριος 2015) 

o Την υποβολή τελικής έκθεσης ( Δεκέμβριος 2015) 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ  

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 

Εγχειρίδιο 

Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων 

 

Ορολογία – Ορισμοί – Αποτύπωση 

& 

Χρονοδιάγραμμα καταχώρησης στοιχείων στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Γραμματειών 

(Φοιτητολόγιο) 

 

 

 

 

 

Ιούλιος  2015

Μ Ο .∆ Ι .Π . Α.Π.Θ 

ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Δείτε το κείμενο, ιδιαίτερα  το επι-

σημασμένο κίτρινο. 

 Θα προσπαθήσω να εντάξω και τις 

ημερομηνίες στο φύλλο Excel. 

 

Σχόλιο [V.S.1]: Θα πρέπει 
να κρατήσουμε τη μία από τις 
δύο προμετωπίδες.   





 1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

Ακαδημαϊκό  Έτος:  ορίζεται η χρονική περίοδος από1/09/200Α έως 31/08/200(Α+1) 

Ημερολογιακό Έτος: από 1/01/200Α έως 31/12/200Α 

Εξεταστικές του ακαδημαϊκού έτους Α -  (Α+1) είναι οι ακόλουθες: 

 Εξεταστική Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου Α+1: μετά τη λήξη του ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ διδακτικού 
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους. 

 Εξεταστική Ιουνίου Α+1:  μετά τη λήξη του ΕΑΡΙΝΟΥ διδακτικού εξαμήνου του ακαδη-
μαϊκού έτους. 

 Επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου Α+1. 

 2 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (Φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών) 

2.1 Εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές ακαδημαϊκού έτους Α-

(Α+1). 

Ο όρος περιλαμβάνει κάθε φοιτητή που συμμετέχει ή έχει δικαίωμα να συμμετέχει 
στην εκπαιδευτική και εξεταστική διαδικασία του ακαδημαϊκού έτους. Επομένως, κάθε 
προπτυχιακός φοιτητής ανεξάρτητα από το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκεται και την ενδε-
χόμενη αποφοίτησή του σε μία από τις τρεις εξεταστικές του ακαδημαϊκού έτους (δηλαδή 
Ιαν-Φεβρ.Α+1, Ιουν.Α+1, Σεπτ.Α+1), θεωρείται εγγεγραμμένος του ακαδημαϊκού έτους. 

2.2 Ενεργοί φοιτητές ακαδημαϊκού έτους (άρθρο 2, Ν.4009/2011) 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του ακαδημαϊκού έ-
τους, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που 
απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, 
προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα. ∆ηλαδή αυτό που ορίζουμε ως ελάχιστο χρόνο 
φοίτησης (ν έτη) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα. 

2.3 Φοιτητές στην κανονική διάρκεια σπουδών 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των οποίων η 
διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κά-
θε Τμήματος.  

2.4 Φοιτητές πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών1 

Περιλαμβάνονται όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει 
υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης όπως ισχύει για κάθε Τμήμα. 

2.5 Νεοεγγραφέντες προπτυχιακοί φοιτητές στο Α΄ έτος σπουδών 

Περιλαμβάνονται όλοι οι φοιτητές που ενεγράφησαν το ακαδημαϊκό έτος (από 1/9/Α έως 
31/8/Α+1) με οποιαδήποτε διαδικασία εγγραφής στο Α΄ έτος σπουδών (πανελλαδικές 90%, 
πανελλαδικές 10%, ειδικές περιπτώσεις εισαγωγής, ειδική κατηγορία–Έλληνες πολίτες 
μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, αθλητές, Έλληνες του εξωτερικού, αλλοδαποί, κατα-
τακτήριες, μετεγγραφές). Δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές που μετεγγράφηκαν από το 
Α.Π.Θ. εντός του έτους εισαγωγής τους. 

                                                           
1
  ( Βες) Πιθανά να είναι χρήσιμη  και η κατανομή τους σε επιμέρους εξάμηνα.  Λογικό ανώτερο πέρας (= 

αυτό που έχω συναντήσει) 50
ο
  ??. 



2 Νεοεγγραφέντες προπτυχιακοί φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 
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2.6 Νεοεγγραφέντες προπτυχιακοί φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 

Περιλαμβάνονται όλοι φοιτητές ενεγράφησαν το ακαδημαϊκό έτος (από 1/9/Α έως 
31/8/Α+1) στο Α’ έτος σπουδών όπως περιγράφεται ανωτέρω αλλά και όσοι ενεγράφησαν 
μετά από κατατακτήριες εξετάσεις σε οποιοδήποτε άλλο εξάμηνο σπουδών. 

Σημείωση: Στον αριθμό των νεοεγγραφέντων δεν αποτυπώνουμε τους φοιτητές οι οποίοι 
προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο 
εκπαιδευτικών (Erasmus) ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας και οι οποίοι εγγράφο-
νται ως φιλοξενούμενοι φοιτητές 2στο Α.Π.Θ. 

2.7 Ημερομηνία Ανακήρυξης Πτυχιούχου. 

Είναι η ημερομηνία ορκωμοσίας φοιτητή. 

2.8 Πτυχιούχοι Ακαδημαϊκού Έτους 

Όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον πρώτο κύκλο σπουδών απονέμεται 
"τίτλος σπουδών" (πτυχίο) και χαρακτηρίζονται απόφοιτοι ή πτυχιούχοι του πρώτου κύ-
κλου σπουδών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ανακηρυχθέντες πτυχιούχοι ανεξάρτητα 
αν λαμβάνουν μέρος στην αντίστοιχη ορκωμοσία. 

Πτυχιούχοι Ακαδημαϊκού Έτους Α – (Α+1) είναι οι φοιτητές που έχουν ημερομηνία 
ορκωμοσίας μετά τις εξεταστικές του ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή την εξεταστική Ιανου-
αρίου-Φεβρουαρίου (Α+1), την εξεταστική Ιουνίου (Α+1), τις τυχόν ενδιάμεσες εξετάσεις 
και την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου (Α+1).  

2.9 Αποτυπώσεις αριθμού πτυχιούχων 

2.9.1 Πτυχιούχοι κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτος Α – (Α+1) 

Ο αριθμός πτυχιούχων του ακαδημαϊκού έτους Α-(Α+1) είναι ο αριθμός των φοιτητών 
που έχουν ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου μετά τις εξεταστικές και τις εξετάσεις 
του ακαδημαϊκού έτους, όπως αποτυπώνεται παρακάτω. Πρακτικά, οι φοιτητές αυτοί ανα-
κηρύσσονται πτυχιούχοι εντός του έτους Α-(Α+1). 

  

2.9.2 Ο αριθμός των πτυχιούχων του τελευταίου ημερολογιακού έτους 

(Α+1) 

Ο αριθμός πτυχιούχων του τελευταίου ημερολογιακού έτους είναι ο αριθμό των πτυ-
χιούχων κατά το διάστημα από 1/01/Α+1 έως 31/12/Α+1. Πρακτικά, οι φοιτητές αυτοί ανακη-
ρύσσονται πτυχιούχοι εντός του έτους (Α+1). 

 

 

                                                           
2
 Αυτή η κατηγορία όμως δεν υπάρχει. Μήπως πρέπει να την εισαγάγουμε ; 
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2.10 Διάρκεια σπουδών (σε έτη) 

Η διάρκεια σπουδών θα υπολογίζεται σε έτη από το ακαδημαϊκό έτος εγγραφής και το 
ακαδημαϊκό έτος ανακήρυξης πτυχιούχου. 

Οι ημερομηνίες ανακήρυξης πτυχιούχου μετά τις εξεταστικές Φεβρουαρίου Α+1, Ιου-
νίου Α+1 και επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου Α+1 ανήκουν στο ακαδημαϊκό έτος Α-
(Α+1). 

π.χ. Φοιτητής με ακαδ. έτος εγγραφής 2005-2006 και ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου 
μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2011 (είτε Φεβρ., είτε Ιουν. 2011) η οποία ανήκει στο 
έτος 2010-2011, έχει διάρκεια σπουδών 6 έτη. 

 3 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (φοιτητές δεύτερου κύκλου σπουδών) 

ΠΜΣ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (δεύτερος κύκλος σπουδών) 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της ενότητας αυτής είναι η μηχανογράφηση των 
μη μηχανογραφημένων ΠΜΣ.    

3.1 Εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 

Α-(Α+1) 

Στους Εγγεγραμμένους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους Α-(Α+1) θα 
περιληφθούν, ασχέτως του χρόνου ένταξης αυτών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όλοι όσοι 
φοιτητές φοιτούν στο διάστημα από 1/09/Α μέχρι και τις 31/08/Α+1, ανεξάρτητα αν στο 
διάστημα αυτό έχει αξιολογηθεί θετικά η Μεταπτυχιακή ∆ιπλωματική τους Εργασία 3/ επι-
τυχούς ολοκλήρωση δευτέρου κύκλου σπουδών.  

3.2 Ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές ακαδημαϊκού έτους Α-Α+1 

(άρθρο  2,  Ν.4009/2011) 

Είναι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, των οποίων η διάρκεια 
φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών όπως ορίζεται στο 
ΦΕΚ του προγράμματος. 

3.3 Νεοεγγραφέντες Μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Α΄ έτος του ΠΜΣ 

Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εγγράφονται από 1/09/Α έως και 31/08/Α+1 στο ΠΜΣ. 

3 . 4  Ημερομηνία Θετικής Αξιολόγησης Μεταπτυχιακής 

∆ιπλωματικής Εργασίας:  

Η ημερομηνία θετικής αξιολόγησης της μεταπτυχιακής εργασίας μετά την προβλεπό-
μενη από το πρόγραμμα/Τμήμα, διαδικασία εξέτασης και τελικής αξιολόγησης/ επιτυχούς 
ολοκλήρωση δευτέρου κύκλου σπουδών.  

3.5 ∆ιπλωματούχοι ακαδημαϊκού έτους 

Σε όσους φοιτητές ολοκληρώνουν με επιτυχία το δεύτερο κύκλο σπουδών  (διπλωμα-
τική εργασία όπου προβλέπεται) απονέμεται τίτλος σπουδών Μεταπτυχιακό ∆ίπλωμα 

                                                           
3
 Είναι σίγουρο ότι σε όλα τα ΠΜΣ προβλέπεται διπλωματική και ότι αυτή αποτελεί το τελευταίο στάδιο 

εξέτασης ; Διαφορετικά πρέπει να βάλουμε  "επιτυχούς ολοκλήρωση δευτέρου κύκλου σπουδών"  

Σχόλιο [V.S.2]:  
Ο κ.  Αϊβαζίδης έχει ήδη κατα-
γράψει τα μηχανογραφημένα 
ΜΠΣ και Διδακτορικών. Το 
αρχείο βρίσκεται στο κοινό 
χώρο.  
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Σπουδών (Μ.∆.Σ.), (Ν.4009/2001, άρθρο 30, παρ. 3). Οι απόφοιτοι του δεύτερου κύκλου 
σπουδών θα αναφέρονται παρακάτω με τη λέξη διπλωματούχοι. 

∆ιπλωματούχοι του ακαδημαϊκού έτους Α – (Α+1) περιλαμβάνονται όσοι έχουν Ημε-
ρομηνία Θετικής Αξιολόγησης Μεταπτυχιακής ∆ιπλωματικής Εργασίας / επιτυχούς ολο-
κλήρωση δευτέρου κύκλου σπουδών το διάστημα από 1/9/Α έως 31/8/Α+1. 

3.6 Αποτυπώσεις αριθμού ∆ιπλωματούχων 

3.6.1 Διπλωματούχοι κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτος Α – 

(Α+1). 

Ο αριθμός των φοιτητών που έλαβαν  το δίπλωμα ΠΜΣ κατά τη διάρκεια του ακαδη-
μαϊκού έτους που έχουν ημερομηνία θετικής αξιολόγησης της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας τους / επιτυχή ολοκλήρωση δευτέρου κύκλου σπουδών από 1/9/Α έως 
31/8/Α+1. 

 

3.6.2 Διπλωματούχοι του τελευταίου ημερολογιακού έτους 

Ο αριθμός των φοιτητών που έλαβαν  το δίπλωμα ΠΜΣ κατά το τελευταίο ημερολογια-
κού έτος  δηλ. από 1/01/ έως 31/12/ του έτους. (Ο αριθμός αυτός δεν ταυτίζεται με τον 

παραπάνω αριθμό). 

 

3.7 ∆ιάρκεια Σπουδών ∆ιπλωματούχων σε εξάμηνα 

Η διάρκεια σπουδών των διπλωματούχων μετράται σε εξάμηνα και αποτυπώνει το χρο-
νικό διάστημα από το εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους εγγραφής έως και το εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων στο ΠΜΣ.  

Οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων στο ΠΜΣ στο διάστημα από 1/9/Α έως 
28/02/Α+1 θα προσμετρώνται στο α’ εξάμηνο του ακαδ. έτους Α-(Α+1) & οι ημερομηνίες 
ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων στο ΠΜΣ στο διάστημα από 1/03/Α+1 έως 31/8/Α+1 θα 
προσμετρώνται στο β’ εξάμηνο του ακαδ. έτους Α-(Α+1). 

 4 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ (φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών) 

Π∆Σ: Το Πρόγραμμα ∆ιδακτορικών Σπουδών (τρίτος κύκλος σπουδών) 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της ενότητας αυτής είναι η μηχανογράφηση των 
μη μηχανογραφημένων ΠΜΣ.    Σχόλιο [V.S.3]:  

Ο κ.  Αϊβαζίδης έχει ήδη κατα-
γράψει τα μηχανογραφημένα 
ΜΠΣ και Διδακτορικών 
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4.1 Εγγεγραμμένοι Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες του ακαδημαϊκού έτους Α 

– Α+1 

Περιλαμβάνονται, ασχέτως της ημερομηνίας εγγραφής (δηλαδή της ημερομηνίας από-
φασης της Γ.Σ.Ε.Σ.), όλοι όσοι φοιτούν στο διάστημα από 1/09/Α έως και τις 31/08/Α+1 
και ανεξάρτητα αν στο διάστημα αυτό αναγορευτούν σε ∆ιδάκτορες. 

4.2 Ενεργοί υποψήφιοι διδάκτορες (άρθρο 2, Ν.4009/2011) ακαδ. έ-

τους 

Είναι οι φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών που διανύουν τα τέσσερα (4) πρώτα έτη 
σπουδών από την ημερομηνία εγγραφής τους και έχει κατατεθεί έκθεση προόδου το προηγού-
μενο έτος. 

4.3 Νεοεγγραφέντες υποψήφιοι διδάκτορες ακαδημαϊκού έτους Α – 

(Α+1) 

Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες με ημερομηνία εγγραφής από 1/09/Α έως και 
31/08/Α+1. 

4.4 Ημερομηνία Αναγόρευσης σε ∆ιδάκτορα:  

Η ημερομηνία οριστικής αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής και συμπλήρωσης 
των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το πρόγραμμα/Τμήμα. 

4.5 ∆ιδάκτορες ακαδημαϊκού έτους Α-Α+1 

Περιλαμβάνονται   οι  φοιτητές   που   έχουν   Ημερομηνία   Αναγόρευσης   σε ∆ιδάκτορα 
το διάστημα από 1/09/Α έως 31/08/Α+1. 

4.6 Αποτυπώσεις αριθμού διδακτόρων 

4.6.1 Αριθμός διδακτόρων κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτος Α – 

(Α+1). 

Είναι ο αριθμός φοιτητών που έλαβαν διδακτορικό κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊ-

κού έτους  το διάστημα από 1/09/Α έως 31/08/Α+1ακαδημαϊκού έτους. 

 

 

4.6.2 αριθμός ∆ιδακτόρων του τελευταίου ημερολογιακού έτους 

Είναι ο αριθμός των ∆ιδακτόρων του τελευταίου ημερολογιακού έτους,  δηλ. αυτών που 
έχουν ημερομηνία αναγόρευσης σε διδάκτορα από 1/01/ έως 31/12/ του έτους. (Ο αριθμός 

αυτός δεν ταυτίζεται με τους παραπάνω αριθμούς). 
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4.7 ∆ιάρκεια Σπουδών διδακτόρων σε έτη 

Η διάρκεια σπουδών των διδακτόρων μετράται σε έτη και αποτυπώνει το χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής έως την ημερομηνία αναγόρευσης σε διδάκτο-
ρα. 

 5  Χρονοδιάγραμμα καταχώρησης στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύ-

στημα ∆ιαχείρισης Γραμματειών (Φοιτητολόγιο) 

5.1 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (πρώτος κύκλος σπουδών) 

5.1.1 Το αργότερο μέχρι 1/11/Α  καταχωρούνται: 

 Οι Νεοεγγραφέντες όλων των κατηγοριών του ακαδημαϊκού έτους Α – (Α+1) με ε-
ξαίρεση των κατατακτηρίων.  

o Η καταχώρηση πρέπει να είναι πλήρης (συμπληρώνονται όλα τα πεδία- κα-
ταχωρείται η υπηκοότητα του νεοεγγραφέντος (χώρα) ανεξάρτητα από την 
κατηγορία εγγραφής του).  

o Φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγή 
ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προ-
γραμμάτων συνεργασίας εγγράφονται ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο ΑΠΘ σε 
άλλο πεδίο. 

 Η Γραμματεία του τμήματος υπενθυμίζει στους φοιτητές την υποχρέωσή τους για την 
ανανέωση της εγγραφής Ενημερωμένη λίστα Ενεργών Προπτυχιακών Τμημάτων. 

  Ενημερωμένη λίστα Ενεργών Μεταπτυχιακών Φοιτητών. 

 Ενημερωμένη λίστα Ενεργών Διδακτορικών φοιτητών. 

 Κατάθεση βαθμολογίας περιόδου Σεπτεμβρίου. 

 Η ορκωμοσία πτυχιούχου μετά την επαναληπτική εξεταστική του προηγούμενου 
ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος έτους  Α) 

 Η ανανέωση εγγραφής για το χειμερινό εξάμηνο από τους φοιτητές των παλαιοτέρων 
ετών. Η Γραμματεία του τμήματος υπενθυμίζει στους φοιτητές την υποχρέωσή τους 
για την ανανέωση της εγγραφής. 

 Δηλώσεις μαθημάτων 

o Επιθυμητή η ταυτόχρονη δήλωση συγγραμμάτων 

 Οι φοιτητές που δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους για δύο συνεχόμενα εξάμη-
να. Ακολουθεί η ενημέρωση των φοιτητών αυτών με όλους τους δυνατούς τρόπους 
για επικείμενη διαγραφή και απευθύνεται ερώτημα προς αυτούς για επιθυμία ανα-
νέωσης εγγραφής ή διαγραφής. 

 Ορκωμοσίες φοιτητών. 

5.1.2 Το αργότερο μέχρι 31/03/Α+1 καταχωρούνται: 

 Οι νεοεγγραφέντες με την διαδικασία των κατατακτηρίων. 
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 Η ορκωμοσία μετά την εξεταστική Φεβρουαρίου(Α+1) 

 Η Γραμματεία του τμήματος υπενθυμίζει στους φοιτητές την υποχρέωσή τους για την 
ανανέωση της εγγραφής. 

 Η ανανέωση εγγραφής για το εαρινό εξάμηνο από τους φοιτητές των παλαιοτέρων 
ετών.  

 Οι φοιτητές που δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους για δύο συνεχόμενα εξάμη-
να.  

 Ακολουθεί η ενημέρωση των φοιτητών αυτών με όλους τους δυνατούς τρόπους για 
επικείμενη διαγραφή και απευθύνεται ερώτημα προς αυτούς για επιθυμία ανανέω-
σης εγγραφής ή διαγραφής. 

5.1.3 Το αργότερο μέχρι 31/08/Α+1 καταχωρούνται: 

 Όσες λοιπές εγγραφές ενδεχομένως έχουν γίνει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο  

 Η ορκωμοσία μετά την εξεταστική Ιουνίου 200(Α+1) 

 Όλες οι διαγραφές για οποιοδήποτε λόγο ή διακοπές σπουδών που έγιναν κατά τη 
διάρκεια του έτους και δεν έχουν καταχωρηθεί. 

5.2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (δεύτερος κύκλος σπουδών) 

5.2.1 Το αργότερο μέχρι 31/12/Α  καταχωρούνται: 

 Οι  φοιτητές  με  ημερομηνίες  θετικής  αξιολόγησης  Μεταπτυχιακής ∆ιπλωματικής 
Εργασίας από 1/09/Α έως και 31/12/Α. 

 Οι Νεοεγγραφέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές στο α’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Α 
– (Α+1). Η καταχώρηση πρέπει να είναι πλήρης. 

 Η ανανέωση εγγραφής για το εαρινό εξάμηνο. Η Γραμματεία του τμήματος υπενθυ-
μίζει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την υποχρέωσή τους για την ανανέωση της εγ-
γραφής. 

5.2.2 Το αργότερο μέχρι 31/03/Α+1 καταχωρούνται: 

 Οι Νεοεγγραφέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές στο β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Α 
–(Α+1). Η καταχώρηση πρέπει να είναι πλήρης. 

 Οι  φοιτητές  με  ημερομηνίες επιτυχούς αξιολόγησης Μεταπτυχιακής ∆ιπλωματικής 
Εργασίας από 1/01/Α+1 έως 31/3/Α+1 

 Η ανανέωση εγγραφής για το χειμερινό εξάμηνο.  

 Η Γραμματεία του Τμήματος υπενθυμίζει στους φοιτητές την υποχρέωσή τους 
για την ανανέωση της εγγραφής. 

5.2.3 Το αργότερο μέχρι 31/08/Α+1 καταχωρούνται: 

 Οι  φοιτητές  με  ημερομηνίες  θετικής  αξιολόγησης  Μεταπτυχιακής ∆ιπλωματικής 
Εργασίας   από 1/4/Α+1 έως και 31/8/Α+1. 

 Οι διαγραφές και διακοπές φοίτησης - για οποιοδήποτε λόγο - κατά τη διάρκεια του 
έτους Α-(Α+1) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δεν έχει καταχωρηθεί. 
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Τελευταία αποθήκευση από:  Ves Sotirios Ημερομηνία, 22/7/2015  στις 6:43:00 πμ 

5.3 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

5.3.1 Το αργότερο μέχρι 31/12/Α  καταχωρούνται: 

 Οι τυχόν Νεοεγγραφέντες υποψήφιοι διδάκτορες από 1/09/Α έως και 31/12/Α 

 Οι τυχόν Αναγορεύσεις ∆ιδακτόρων από 1/09/Α έως 31/12/Α 

5.3.2 Το αργότερο μέχρι 31/03/Α+1 καταχωρούνται: 

 Οι  Νεοεγγραφέντες  υποψήφιοι  διδάκτορες  από  01/01/Α+1  έως  και 31/03/Α+1. Η 
καταχώρηση πρέπει να είναι πλήρης. 

 Οι Αναγορεύσεις ∆ιδακτόρων από 01/01/Α+1 έως 31/3/Α+1. 

5.3.3 Το αργότερο μέχρι 31/08/Α+1 καταχωρούνται: 

 Οι  Νεοεγγραφέντες  υποψήφιοι  διδάκτορες  από  1/4/Α+1  έως  και 31/8/Α+1 

 Οι Αναγορεύσεις ∆ιδακτόρων από 1/4/Α+1 έως και 31/8/Α+1. 

 Οι διαγραφές και διακοπές φοίτησης - για οποιοδήποτε λόγο - κατά τη διάρκεια του 
έτους Α-(Α+1) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δεν έχει καταχωρηθεί. 



Έναρξη Λήξη Υπεύθυνος Ανακοίνωσης

Ακαδημαϊκό έτος 1-Σεπ 31-Αυγ ΥΠΕΠΘ - ΑΠΘ

Λίστα Ενεργών Προπτυχιακών Τμημάτων (α' κύκλος) ΑΠΘ

Λίστα Ενεργών Μεταπτυχιακών Τμημάτων (β' κύκλος) ΑΠΘ

Λίστα Ενεργών Διδακτορικών (γ' κύκλος) ΑΠΘ

Εγγραφές Πρωτοετών 15-Σεπ 1-Νοε ΥΠΕΠΘ αναμονή καταλόγων

Χειμερινό Εξάμηνο

Υπενθύμιση από την Γραμματεία επανεγγραφής 1-Οκτ 1-Νοε ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ

Εγγραφές Εξαμήνου 1-Οκτ 1-Νοε ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ

Δηλώσεις Μαθημάτων 1-Οκτ 1-Νοε ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ

Δηλώσεις Συγγραμμάτων 15-Οκτ 15-Δεκ ΕΥΔΟΞΟΣ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων (δέσμευση αιθουσών) 20-Ιουν 30-Ιουν ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων (δέσμευση αιθουσών) 20-Ιουν 30-Ιουν ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ

Εξετάσεις Μαθημάτων 20-Ιαν 20-Φεβ ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ

Κατάθεση Βαθμολογίων 1-Φεβ 1-Μαρ ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ

Ορκωμοσίες Φοιτητών 1-Μαρ 30-Απρ ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ

Εαρινό Εξάμηνο 

Εγγραφές Εξαμήνου 20-Φεβ 10-Μαρ ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ

Δηλώσεις Μαθημάτων 20-Φεβ 15-Μαρ ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ

Δηλώσεις Συγγραμμάτων 20-Φεβ 15-Μαρ ΕΥΔΟΞΟΣ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 20-Ιαν 20-Φεβ ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων 20-Ιαν 20-Απρ ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ

Εξετάσεις Μαθημάτων 20-Απρ ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ

Κατάθεση Βαθμολογίων 10-Ιουλ ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ

Ορκωμοσίες Φοιτητών 25-Ιουλ ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ

Εξεταστική Σεπτεμβρίου

Εξετάσεις Μαθημάτων 1-Σεπ 30-Σεπ ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ

Κατάθεση Βαθμολογίων 15-Σεπ 15-Οκτ ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ

Ορκωμοσίες Φοιτητών 15-Οκτ 15-Νοε ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ



Μετά από κάθε περίοδο θα τρέχουμε συγκεκριμένες στατιστικές αναφορές σε όλο το ΑΠΘ
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