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Ι. ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος: ορίζεται η χρονική περίοδος από 1/09/200Α 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 ακαδημαϊκού έτους.
Επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου (Α+1).

1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (Φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών)
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 ενδεχόμενη 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.
Ενεργοί φοιτητές ακαδημαϊκού έτους (άρθρο 2, Ν.4009/2011)
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του
ακαδημαϊκού έτους, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί την
ελάχιστη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου
σπουδών σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά
τέσσερα εξάμηνα. Δηλαδή αυτό που ορίζουμε ως ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν
έτη) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα (διάρκεια φοίτησης 4+2=6 έτη
για όλα τα Τμήματα και 6+2=8 έτη για το Τμήμα Ιατρικής).
Περίοδος Κανονικής Φοίτησης (άρθρο 33, παρ. 11α,Ν.4009/2011)
Η χρονική περίοδος Κανονικής Φοίτησης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των
αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το
ενδεικτικό Πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα
εξάμηνα. 1
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Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, ως περίοδος κανονικής φοίτησης θεωρείται ο διπλάσιος χρόνος του ελάχιστου
αριθμού των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα
σπουδών της σχολής.
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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, κατατακτήριες,
μετεγγραφές). Δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές που μετεγγράφηκαν από το
Π.Κ. εντός του έτους εισαγωγής τους.
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 ή ερευνητικών
προγραμμάτων συνεργασίας και οι οποίοι εγγράφονται ως φιλοξενούμενοι
φοιτητές στο Π.Κ.
Ημερομηνία Ανακήρυξης Πτυχιούχου.
Είναι η ημερομηνία κατάθεσης από τον διδάσκοντα της βαθμολογίας του
τελευταίου μαθήματος που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών για την
ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή.
Πτυχιούχοι Ακαδημαϊκού Έτους
Σε όσους φοιτητές ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον πρώτο κύκλο σπουδών
απονέμεται «τίτλος σπουδών» (πτυχίο). Χαρακτηρίζονται απόφοιτοι ή
πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου 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 ανακήρυξης πτυχιούχου μετά τις εξεταστικές του ακαδημαϊκού
έτους, δηλαδή την εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου (Α+1), την εξεταστική
Ιουνίου (Α+1), τις τυχόν ενδιάμεσες εξετάσεις
και την επαναληπτική
εξεταστική Σεπτεμβρίου (Α+1). Σε χωριστό πεδίο στο φοιτητολόγιο θα
καταχωρούνται οι φοιτητές που λαμβάνουν μέρος σε κάθε ορκωμοσία. Ο
αριθμός αυτός δεν υπολογίζεται σε κανένα στατιστικό στοιχείο.
Αποτυπώσεις αριθμού πτυχιούχων
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 ανακηρύσσονται πτυχιούχοι εντός του
έτους Α+1.
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Πτυχιούχοι του Ακαδημαϊκού έτους Α – (Α+1)

Ο αριθμός πτυχιούχων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους είναι ο
αριθμό των πτυχιούχων κατά το διάστημα από 1/09/Α έως 31/08/Α+1.

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

Ο αριθμός των πτυχιούχων του τελευταίου ημερολογιακού έτους (Α+1)
είναι ο αριθμός των πτυχιούχων από 1/01/Α+1 έως 31/12/Α+1.

Πτυχιούχοι του τελευταίου ημερολογιακού έτους (Α+1)

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, Ιουνίου 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.
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2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (φοιτητές δεύτερου κύκλου σπουδών)
ΠΜΣ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (δεύτερος κύκλος σπουδών)
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 φοιτούν στο διάστημα από 1/09/Α μέχρι και τις
31/08/Α+1, ανεξάρτητα αν στο διάστημα αυτό έχει αξιολογηθεί Θετικά η
Μεταπτυχιακή Διπλωματική τους Εργασία, με εξαίρεση όσων έχει αξιολογηθεί
Θετικά η Μεταπτυχιακή Διπλωματική τους Εργασία το διάστημα από 1/09/Α
έως 31/10/Α (οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι του προηγούμενου ακαδημαϊκού
έτους2).
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.
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.
Ημερομηνία Θετικής Αξιολόγησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας: η ημερομηνία θετικής αξιολόγησης της μεταπτυχιακής εργασίας
μετά την προβλεπόμενη από το πρόγραμμα/Τμήμα, διαδικασία εξέτασης και
τελικής αξιολόγησης. Βάσει της ημερομηνίας αυτής υπολογίζονται τα
αριθμητικά στοιχεία των διπλωματούχων.
Διπλωματούχοι ακαδημαϊκού έτους
Σε όσους φοιτητές ολοκληρώνουν με επιτυχία το δεύτερο κύκλο σπουδών
απονέμεται τίτλος σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Σ.),
(Ν.4009/2001, άρθρο 30, παρ. 3). Οι απόφοιτοι του δεύτερου κύκλου
σπουδών θα αναφέρονται παρακάτω με τη λέξη διπλωματούχοι.
Διπλωματούχοι του ακαδημαϊκού έτους Α – (Α+1) περιλαμβάνονται όσοι
έχουν Ημερομηνία Θετικής Αξιολόγησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας το διάστημα από 1/11/Α έως 31/10/Α+1.3
2

ότι ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η παραδοχή είναι για να μην φαίνονται ως καθυστερούντες τις μεταπτυχιακές
σπουδές, φοιτητές στους οποίους αξιολογείται η εργασία μετά την 31/8 αλλά πριν την αντίστοιχη ορκωμοσία του Νοεμβρίου.
3
ομοίως
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Αποτυπώσεις αριθμού Διπλωματούχων
Στο ερώτημα αριθμός αποφοίτων ΠΜΣ του ακαδημαϊκού έτους A-(A+1)
απαντάμε σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε παραπάνω, δίνοντας τον
αριθμό των φοιτητών που έχουν ημερομηνία θετικής αξιολόγησης της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τους από 1/11/Α έως 31/10/Α+1

Στο ερώτημα αριθμός φοιτητών που έλαβαν Μ.Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους A-(A+1) δίνουμε τον αριθμό των φοιτητών που έχουν
ημερομηνία θετικής αξιολόγησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
τους από 1/9/Α έως 31/8/Α+1.

Στο ερώτημα αριθμός διπλωματούχων του τελευταίου ημερολογιακού
έτους απαντάμε αναφέροντας τον αριθμό των φοιτητών που έχουν
ημερομηνία θετικής αξιολόγησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
τους από 1/01/ έως 31/12/ του έτους . (Ο αριθμός αυτός δεν ταυτίζεται με τους
παραπάνω αριθμούς)

Διάρκεια Σπουδών Διπλωματούχων σε εξάμηνα
Η διάρκεια σπουδών των διπλωματούχων μετράται σε εξάμηνα και
αποτυπώνει το χρονικό διάστημα από το εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
εγγραφής έως και το εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους θετικής αξιολόγησης
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Οι ημερομηνίες θετικής αξιολόγησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
το διάστημα από 1/11/Α έως 30/04/Α+1 θα προσμετρούνται στο α’ εξάμηνο
του ακαδ. έτους Α-(Α+1) & οι ημερομηνίες θετικής αξιολόγησης μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας το διάστημα από 1/05/Α+1 έως 31/10/Α+1 θα
προσμετρούνται στο β’ εξάμηνο του ακαδ. έτους Α-(Α+1).
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3. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ (φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών)
ΠΔΣ: Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (τρίτος κύκλος σπουδών)
Εγγεγραμμένοι Υποψήφιοι Διδάκτορες του ακαδημαϊκού έτους Α – (Α+1)
Περιλαμβάνονται, ασχέτως της ημερομηνίας εγγραφής (δηλαδή της
ημερομηνίας απόφασης 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 Διδάκτορες.
Ενεργοί υποψήφιοι διδάκτορες (άρθ 2, Ν.4009/2011) ακαδ.έτους Α–(Α+1)
Είναι οι φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών που διανύουν τα τέσσερα (4)
πρώτα έτη σπουδών από την ημερομηνία εγγραφής τους.
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.
Ημερομηνία Αναγόρευσης σε Διδάκτορα:
η ημερομηνία οριστικής
αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής και συμπλήρωσης των
προϋποθέσεων που προβλέπονται από το πρόγραμμα/Τμήμα.
Διδάκτορες ακαδημαϊκού έτους Α-(Α+1)
Περιλαμβάνονται οι φοιτητές που έχουν Ημερομηνία Αναγόρευσης σε
Διδάκτορα το διάστημα από 1/09/Α έως 31/08/Α+1. Σε χωριστό πεδίο στο
φοιτητολόγιο θα καταχωρούνται οι Διδάκτορες που λαμβάνουν μέρος σε κάθε
ορκωμοσία. Ο αριθμός αυτός δεν υπολογίζεται σε κανένα στατιστικό στοιχείο.

Αποτυπώσεις αριθμού διδακτόρων
Στο ερώτημα αριθμός αποφοίτων ΠΔΣ (αριθμός διδακτόρων), του
ακαδημαϊκού έτους απαντάμε σύμφωνα με τον ορισμό του Διδάκτορα του
ακαδημαϊκού έτους.

Στο ερώτημα αριθμός φοιτητών που έλαβαν διδακτορικό κατά τη διάρκεια
του ακαδημαϊκού έτους δίνουμε τον αριθμό των φοιτητών που έχουν
ημερομηνία αναγόρευσης σε διδάκτορα από 1/09/Α έως 31/08/Α+1.
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Στο ερώτημα αριθμός Διδακτόρων του τελευταίου ημερολογιακού έτους
απαντάμε αναφέροντας τον αριθμό των φοιτητών που έχουν ημερομηνία
αναγόρευσης σε διδάκτορα από 1/01/ έως 31/12/ του έτους (Ο αριθμός αυτός
δεν ταυτίζεται με τους παραπάνω αριθμούς).

Διάρκεια 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 διδάκτορα.

ΙΙ. Χρονοδιάγραμμα καταχώρησης στοιχείων στο
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Γραμματειών
(Φοιτητολόγιο)
1.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (πρώτος κύκλος σπουδών)



Το αργότερο μέχρι 10/11/Α καταχωρούνται:



Οι Νεοεγγραφέντες όλων των κατηγοριών του ακαδημαϊκού έτους Α –
(Α+1) με εξαίρεση των κατατακτηρίων. Η καταχώρηση πρέπει να είναι
πλήρης (συμπληρώνονται όλα τα πεδία- καταχωρείται η υπηκοότητα
του νεοεγγραφέντος (χώρα) ανεξάρτητα από την κατηγορία εγγραφής
του). Επίσης οι φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο
εκπαιδευτικών
ή
ερευνητικών
προγραμμάτων
συνεργασίας
εγγράφονται ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Π.Κ. σε άλλο πεδίο.



Η ανακήρυξη πτυχιούχου μετά την επαναληπτική εξεταστική του
προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος 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.



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



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



Οι Νεοεγγραφέντες με την διαδικασία των κατατακτηρίων.
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Η ανακήρυξη πτυχιούχου και η ορκωμοσία μετά την εξεταστική
Φεβρουαρίου(Α+1)



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



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



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



Όσες λοιπές εγγραφές ενδεχομένως έχουν γίνει με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο



Η ανακήρυξη πτυχιούχου και 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.

2.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (δεύτερος κύκλος σπουδών)



το αργότερο μέχρι 10/11/Α καταχωρούνται:



Οι ημερομηνίες Θετικής Αξιολόγησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας από 1/09/Α έως και 31/10/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 υπενθυμίζει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την υποχρέωσή
τους για την ανανέωση της εγγραφής.



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 Θετικής Αξιολόγησης Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας από 1/11/Α έως και 31/03/Α+1



Η ανανέωση εγγραφής για το χειμερινό εξάμηνο. Η Γραμματεία του
Τμήματος υπενθυμίζει στους φοιτητές την υποχρέωσή τους για την
ανανέωση της εγγραφής.
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Το αργότερο μέχρι 31/08/Α+1 καταχωρούνται:



Οι φοιτητές με ημερομηνίες θετικής αξιολόγησης Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής 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.

3.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ



Το αργότερο μέχρι 31/12/Α καταχωρούνται:



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



Οι τυχόν Αναγορεύσεις Διδακτόρων από 1/09/Α έως 31/12/Α



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 Διδακτόρων από 01/01/Α+1 έως 31/3/Α+1.



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 Διδακτόρων 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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