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Οδηγίες ως προς την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων από το φοιτητολογίο της cardisoft 
και το φοιτητολόγιο του πρώην ΤΕΙ 

Α/Α Επεξήγηση Τρόπος εξαγωγής 
 δεδομένων από την cardisoft 
(Σύμφωνα με τις υποδείξεις 

του κου Σαλακίδη) 

Τρόπος εξαγωγής 
 δεδομένων από το 

φοιτητολόγιο του πρώην ΤΕΙ  
(Σύμφωνα με τις υποδείξεις 

του κου Τσιότσια) 
Στήλη 1.  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιλαμβάνονται οι φοιτητές που 
έχουν εγγραφεί και διατηρούν τη 
φοιτητική τους ιδιότητα, ανεξάρτητα 
εάν έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη, 
συμπεριλαμβανομένου και όσων 
είναι λιμνάζοντες (δεν 
περιλαμβάνονται όσοι είναι σε 
αναστολή φοίτησης και οι 
διαγραφέντες)  

Κεντρικό σύστημα 
φοιτητολογίου-> Ενεργοί 
φοιτητές -> αναζήτηση 

Εκτυπώσεις φοιτητών – [ν] 
Ενεργοί->Ανεύρεση 

Στήλη 2.  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ 1ο 
ΕΤΟΣ 

Περιλαμβάνονται όλοι οι πρωτοετείς 
φοιτητές που γράφτηκαν στο 1ο έτος 
σπουδών, ανεξάρτητα από τον 
τρόπο εισαγωγής τους από την 
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 
2020-2021 και μέχρι τη λήξη του 
τρέχοντος μήνα  
και παραμένουν ενεργοί. Στα 
παραπάνω στατιστικά να 
συμπεριληφθούν και όλες οι ειδικές 
κατηγορίες 

Κεντρικό σύστημα 
φοιτητολογίου-> Ενεργοί 
φοιτητές -> στο πεδίο 
ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής 
επιλέγουμε 2020-2021 και στο 
εξάμηνο 1 

Εκτυπώσεις φοιτητών-[ν] 
Ενεργοί + Περ. Εισαγ: πχ. 
[01=]-> Ανεύρεση Ενεργοί 

Στήλη 3. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟ 1ο ΕΤΟΣ ΕΩΣ Ν 
ΕΤΗ 

Περιλαμβάνονται οι φοιτητές που 
έχουν εγγραφεί ή ανανεώσει την 
εγγραφή τους στο Τμήμα, εφόσον ο 
αριθμός φοίτησής τους είναι 
μικρότερος ή ίσος με (ν). Όπου ν ο 
αριθμός των εξαμήνων που 
απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου 
σπουδών 

https://egramm.uowm.gr/eUn
iversity2012/Reports/ReportsV
iew.aspx Στατιστικά φοιτητών 
- Ενεργοί κατά έτος σπουδών 
και φύλο και προσθέτετε τα 
έτη που αφορούν το Τμήμα 
σας 

 

Εκτυπώσεις φοιτητών-[ν] 
Ενεργοί + Τυπ. Εξ.: [1  ̴ 8]-> 
Ανεύρεση 

Στήλη 4. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟ 1ο ΕΤΟΣ ΕΩΣ 
Ν+2 ΕΤΗ 

Περιλαμβάνονται οι φοιτητές που 
έχουν εγγραφεί ή ανανεώσει την 
εγγραφή τους στο Τμήμα, εφόσον ο 
αριθμός φοίτησής τους είναι 
μικρότερος ή ίσος με (ν+2) 

https://egramm.uowm.gr/eUn
iversity2012/Reports/ReportsV
iew.aspx Στατιστικά φοιτητών 
- Ενεργοί κατά έτος σπουδών 
και φύλο και προσθέτετε τα 
έτη που αφορούν το Τμήμα 
σας 

 

Εκτυπώσεις φοιτητών-[ν] 
Ενεργοί + Τυπ. Εξ.: [1  ̴ 12]-> 
Ανεύρεση 

Στήλη 5. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

Περιλαμβάνονται όλοι οι 
προπτυχιακοί φοιτητές που είναι σε 
αναστολή σπουδών μέχρι τη λήξη 
του τρέχοντος  μήνα 

Κεντρικό σύστημα 
φοιτητολογίου -> φοιτητές σε 
διακοπή σπουδών-αναζήτηση 

Εκτυπώσεις φοιτητών-[ν] 
Αναστ-> Ανεύρεση 
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ΣΠΟΥΔΩΝ 
Στήλη 6. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ 
ΛΟΓΩ 
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/Μ
ΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Περιλαμβάνονται όλοι οι 
προπτυχιακοί φοιτητές που 
διαγράφτηκαν λόγω μετεγγραφής/ 
μετακίνησης από την έναρξη του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021και 
μέχρι τη λήξη του τρέχοντος μήνα 

Κεντρικό σύστημα 
φοιτητολογίου -> 
Διαγραφέντες -> (λόγος 
διαγραφής πχ Μετεγγραφή/ 
Μετακίνηση) αναζήτηση – 
Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τα σύνθετα 
κριτήρια στα δεξιά) 

Εκτυπώσεις φοιτητών-
Καθορισμός Χρονικού 
Διαστήματος Μετ.Προς πχ. 
01/09/2020-31/03/2021-> 
Ανεύρεση 

Στήλη 7. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΗΡΘΕ ΜΕ 
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΕ
ΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ 

Περιλαμβάνονται όλοι οι 
προπτυχιακοί φοιτητές που ήρθαν 
με μετεγγραφή/ μετακίνηση στο 
Τμήμα από την έναρξη του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και 
μέχρι τη λήξη του τρέχοντος μήνα 

Κεντρικό σύστημα 
φοιτητολογίου ->Ενεργοί -> 
(τρόπος εισαγωγής πχ 
Μετεγγραφή/ Μετακίνησης) 
αναζήτηση – Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τα σύνθετα 
κριτήρια στα δεξιά)  

Εκτυπώσεις φοιτητών-
Καθορισμός Χρονικού 
Διαστήματος Μετ.Από πχ. 
01/09/2020-31/03/2021-> 
Ανεύρεση 

Στήλη 8. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ ΓΙΑ 
ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΤΟΣ 
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/Μ
ΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Περιλαμβάνονται όλοι οι 
προπτυχιακοί φοιτητές που 
διαγράφτηκαν από το Τμήμα για 
άλλους λόγους εκτός μετεγγραφής/ 
μετακίνησης από την έναρξη του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και 
μέχρι τη λήξη του τρέχοντος μήνα 

Κεντρικό σύστημα 
φοιτητολογίου -> 
Διαγραφέντες -> (λόγος 
διαγραφής πχ διαφορετικό 
από Μετεγγραφή/ 
Μετακίνησης) αναζήτηση – 
Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τα σύνθετα 
κριτήρια στα δεξιά) 

Εκτυπώσεις φοιτητών-
Καθορισμός Χρονικού 
Διαστήματος Διαγρ πχ. 
01/09/2020-31/03/2021-> 
Ανεύρεση 

Στήλη 9. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ 
ΑΡΧΕΣ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΥΣ 

Αναγράφονται όσοι προπτυχιακοί 
φοιτητές ορκίστηκαν από την 
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 
2020-2021 και μέχρι τη λήξη του 
τρέχοντος μήνα 

α’ τρόπος: 
https://egramm.uowm.gr/eUn
iversity2012/Reports/ReportsV
iew.aspx Στατιστικά 
αποφοίτων -> Ε2 – 
Πτυχιούχοι ανά έτος φύλο και 
έτος γέννησης.rdl, ή β’ 
τρόπος: Κεντρικό σύστημα 
φοιτητολογίου -> Πτυχιούχοι -
> (ημερομηνία ορκωμ – 
περίοδος ορκ – ακ. Έτος ορκ) 
αναζήτηση 

Εκτυπώσεις φοιτητών-
Καθορισμός Χρονικού 
Διαστήματος Ορκωμ πχ. 
01/09/2020-31/03/2021-> 
Ανεύρεση 

Στήλη 10. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Αναγράφονται όσοι προπτυχιακοί 
φοιτητές ορκίστηκαν από την 
ίδρυση του Τμήματος και μέχρι τη 
λήξη του τρέχοντος μήνα 

https://egramm.uowm.gr/eUn
iversity2012/Reports/ReportsV
iew.aspx Στατιστικά 
αποφοίτων -> Ε2 – 
Πτυχιούχοι ανά έτος φύλο και 
έτος γέννησης.rdl  

Εκτυπώσεις φοιτητών-
Καθορισμός Χρονικού 
Διαστήματος Ορκωμ πχ. 
01/01/1900-31/03/2021-> 
Ανεύρεση 

Στήλη 11. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιλαμβάνονται οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές ασχέτως του χρόνου 
αρχικής ένταξης αυτών στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα που 
φοιτούν 

Κεντρικό σύστημα 
φοιτητολογίου -> Ενεργοί 
φοιτητές -> αναζήτηση 

Εκτυπώσεις φοιτητών – [ν] 
Ενεργοί->Ανεύρεση 

Στήλη 12. Αναγράφονται όσοι μεταπτυχιακοί Κεντρικό σύστημα Εκτυπώσεις φοιτητών-
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

φοιτητές ανακηρύχθηκαν 
διπλωματούχοι κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 και μέχρι τη λήξη 
του τρέχοντος μήνα 

φοιτητολογίου -> Πτυχιούχοι -
> αναζήτηση - με χρήση 
κριτηρίων όπου χρειάζεται 

Καθορισμός Χρονικού 
Διαστήματος Ορκωμ πχ. 
01/09/2020-31/03/2021-> 
Ανεύρεση 

Στήλη 13. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

Περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι 
διδάκτορες ασχέτως του χρόνου 
έναρξης εκπόνησης της 
διδακτορικής τους διατριβής 

Κεντρικό σύστημα 
φοιτητολογίου -> Ενεργοί 
φοιτητές -> αναζήτηση 

 

Στήλη 14. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

Αναγράφονται όσοι υποψήφιοι 
διδάκτορες ανακηρύχθηκαν κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και 
μέχρι τη λήξη του τρέχοντος μήνα 

Κεντρικό σύστημα 
φοιτητολογίου -> 
Ανακηρυχθέντες φοιτητές -> 
αναζήτηση 

 

 


