
Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ του 
ΕΑΠ 

Δρ. Γιάννης Ντόκας 
Μέλος Ομάδας Έργου 



Έργο – Πράξη «ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ» 

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» 

• Συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό 
Δημόσιο, Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο 



Στόχοι Συστήματος 

 Τυποποίηση, υποβοήθηση της διαδικασίας 

συμπλήρωσης και υποβολής απογραφικών 

δελτίων 

 Η όσο το δυνατόν αυτοματοποιημένη 

δημιουργία των εκθέσεων αξιολόγησης 

 Υποβοήθηση της επικοινωνίας με το σύστημα 

της ΑΔΙΠ 



Χρήστες Συστήματος 

 Συντονιστές θεματικών ενοτήτων –  Απογραφικό δελτίο θεματικής ενότητας 

 Διδάσκοντες τμημάτων φοιτητών – Απογραφικό δελτίο τμήματος 

 Μέλη ΔΕΠ – Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα 

 Μέλη ΟΜΕΑ, ΟΜΕΑ ΔΠΣ – Ετήσια έκθεση Αξιολόγησης 

 ΜΟΔΙΠ – Διετής Έκθεση Αξιολόγησης 

 Εξωτερικοί Αξιολογητές – Εξωτερική Αξιολόγηση 

 Διαχειριστές (του ΟΠΣ) 

 



Πρόσβαση στο Σύστημα 

– http://projectmodip.eap.gr  

– Έναρξη λειτουργίας από: 04/03/2013 

– Υποστήριξη (ioannis.ntokas@eap.gr) 

 

 

http://projectmodip.eap.gr/


Αρχική Σελίδα Συστήματος 



Είσοδος στο ΟΠΣ 

Τα διαπιστευτήρια εισάγονται στην φόρμα στα 
δεξιά της σελίδας εισόδου 
• Για όσους έχουν λογαριασμό στην υπηρεσία 
καταλόγου (Διδακτικό προσωπικό), ισχύουν τα 
ίδια διαπιστευτήρια 
•Για τους υπολοίπους (διοικητικό προσωπικό) ο 
διαχειριστής θα σας ενημερώσει για τα 
διαπιστευτήρια 



Νέα Ανακοινώσεις – Συχνές Ερωτήσεις 
Παρακολουθήστε τα νέα – ανακοινώσεις που εμφανίζονται στην 
αρχική σελίδα του συστήματος καθώς και απαντήσεις σε συχνές 
ερωτήσεις 



Βασικά Στοιχεία Περιβάλλοντος 

Στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας εμφανίζονται: 
•Υπολειπόμενος χρόνος σύνδεσης (μέγιστο 45 λεπτά 
προς το παρόν) 
•Ονοματεπώνυμο συνδεδεμένου χρήστη 
•Αποσύνδεση χρήστη 
•Τρέχουσα περίοδος χρήσης 



Βασικά Στοιχεία Περιβάλλοντος 

Ανάλογα με το ρόλο που έχει κάθε μέλος ΣΕΠ - ΔΕΠ ( στο Ακ. 
Έτος που γίνεται η διαδικασία συμπλήρωσης Απογραφικών 
Δελτίων) καλείται να συμπληρωσει τα απογραφικά δελτία 
που του αντιστοιχούν. 
Συντονιστές ΘΕ – Απογραφικά Δελτία ΘΕ 
Διδάσκοντες ΘΕ σε Τμήματα – Απογραφικά Δελτία Τμήματος 
Μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ – Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα μη υποβληθέντα απογραφικά δελτία 



Απογραφικό Δελτίο ΘΕ 
• Μενού «Απογραφικά δελτία > Θεματικής ενότητας» 

• Επιλογή δελτίου σε περίπτωση συντονιστή πολλαπλών 
ΘΕ 



Απογραφικό Δελτίο ΘΕ – Βασικά Στοιχεία 

•Διαφορετικοί τύποι πεδίων 

•Προσυμπληρωμένα – Κλειδωμένα 

•Προσυμπληρωμένα – ανοικτά 

•Μη συμπληρωμένα – ανοικτά 

 

Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία 

προέρχονται από εξωτερικές 

υφιστάμενες εφαρμογές του ιδρύματος 

και η ενημέρωσή τους αφορά μόνο το 

ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ 



Απογραφικό Δελτίο ΘΕ – Άλλα στοιχεία 

Ο επεξεργαστής κειμένου 
•Έντονα/Πλαγιαστά/Υπογραμμισμένα γράμματα 
•Λίστες αριθμημένες ή με bullets 
•Στοίχιση κειμένου αριστερά/κεντρικά/δεξιά/αρ-δεξ  

Επικόλληση από αρχεία DOC κλπ. με Control-V 



Απογραφικό Δελτίο ΘΕ – Ερωτήσεις 
Κειμένου 

Αναδιπλούμενα panels 

Πατώντας “+” εμφανίζονται οι ερωτήσεις 



Απογραφικό Δελτίο ΘΕ – Αποθήκευση 
Δελτίου 

Πατώντας Αποθήκευση 
αποθηκεύεται προσωρινά 
ότι έχετε συμπληρώσει 

Προσοχή στον υπολειπόμενο χρόνο σύνδεσης. Αν ολοκληρωθεί 
χωρίς να έχει γίνει αποθήκευση στοιχείων, οι απαντήσεις χάνονται. 

Για οριστική υποβολή του απογραφικού δελτίου πρέπει 1. να επιλεχθεί το κουτί 
«Οριστική Υποβολή και κλείδωμα του απογραφικού δελτίου» και στη συνέχεια 2. να 
πατηθεί το κουμπί της Αποθήκευσης.  



Απογραφικό Δελτίο ΘΕ – Εξαγωγή Δελτίου 

Προβολή σε μορφή PDF 
Εξαγωγή σε μορφή 
Αρχείου PDF 
Αρχείου RTF (Rich Text Format) 
Αρχείου DOC (MS Word) 

Ισχύουν και μετά την οριστική υποβολή, λήξη περιόδου 
συμπλήρωσης/υποβολής. Επίσης και για προηγούμενες Ακ.  
περιόδους 



Απογραφικό Δελτίο Τμήματος 

• Μενού «Απογραφικά δελτία > Τμήματος» 
• Επιλογή δελτίου σε περίπτωση διδάσκοντα σε πολλαπλά 

τμήματα 
 



Απογραφικό Δελτίο Τμήματος – Βασικά 
Στοιχεία 

•Διαφορετικοί τύποι πεδίων 

•Προσυμπληρωμένα – Κλειδωμένα 

•Προσυμπληρωμένα – ανοικτά 

•Μη συμπληρωμένα – ανοικτά 

 

Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία 

προέρχονται από εξωτερικές 

υφιστάμενες εφαρμογές του ιδρύματος 

και η ενημέρωσή τους αφορά μόνο το 

ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ 



Απογραφικό Δελτίο Τμήματος – Ερωτήσεις 
Κειμένου 

Αναδιπλούμενα panels 

Πατώντας “+” εμφανίζονται οι ερωτήσεις 



Απογραφικό Δελτίο Τμήματος – Ερωτήσεις 
Κειμένου 

Ο επεξεργαστής κειμένου 
•Έντονα/Πλαγιαστά/Υπογραμμισμένα γράμματα 
•Λίστες αριθμημένες ή με bullets 
•Στοίχιση κειμένου αριστερά/κεντρικά/δεξιά/αρ-δεξ  
Επικόλληση από αρχεία DOC κλπ. με Control-V 



Απογραφικό Δελτίο Τμήματος – Συμμετοχή 
και Επιδόσεις 

Έλεγχος ορθότητας δεδομένων 
•Ο εισαγόμενος αριθμός δεν μπορεί να ξεπερνά το 
πλήθος των εγγεγραμμένων φοιτητών στο τμήμα 

Το αντίστοιχο ποσοστό 
υπολογίζεται αυτόματα 



Απογραφικό Δελτίο Τμήματος – 
Αποθήκευση Δελτίου 

Πατώντας Αποθήκευση 
αποθηκεύεται προσωρινά 
ότι έχετε συμπληρώσει 

Προσοχή στον υπολειπόμενο χρόνο σύνδεσης. Αν ολοκληρωθεί 
χωρίς να έχει γίνει αποθήκευση στοιχείων, οι απαντήσεις χάνονται. 

Για οριστική υποβολή του απογραφικού δελτίου πρέπει 1. να επιλεχθεί το κουτί 
«Οριστική Υποβολή και κλείδωμα του απογραφικού δελτίου» και στη συνέχεια 2. να 
πατηθεί το κουμπί της Αποθήκευσης.  



Απογραφικό Δελτίο Τμήματος – Εξαγωγή 
Δελτίου 

Προβολή σε μορφή PDF 
Εξαγωγή σε μορφή 
Αρχείου PDF 
Αρχείου RTF (Rich Text Format) 
Αρχείου DOC (MS Word) 

Ισχύουν και μετά την οριστική υποβολή, λήξη περιόδου 
συμπλήρωσης/υποβολής. Επίσης και για προηγούμενες Ακ.  
περιόδους 



Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα 

• Μενού «Απογραφικά Δελτία > Διδάσκοντα» 
• Συμπληρώνεται μόνο από μέλη ΔΕΠ που έχουν έδρα το ΕΑΠ 



Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα – Βασικά 
Στοιχεία 

•Διαφορετικοί τύποι πεδίων 

•Προσυμπληρωμένα – Κλειδωμένα 

•Προσυμπληρωμένα – ανοικτά 

•Μη συμπληρωμένα – ανοικτά 

 

Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία 

προέρχονται από εξωτερικές 

υφιστάμενες εφαρμογές του ιδρύματος 

και η ενημέρωσή τους αφορά μόνο το 

ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ 



Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα -
Ερευνητικό Έργο 

• Συμπληρώνεται ο αριθμός δημοσιεύσεων - 
ετεροαναφορών 



Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα – 
Ερευνητικό Έργο 

Συμπλήρωση πινάκων 
•Νέα γραμμή με «+» 
•Οριστικοποίηση/ακύρωση νέας γραμμής 
•Διόρθωση/διαγραφή υπάρχουσας γραμμής 



Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα – 
Ερωτήσεις Κειμένου 

Ο επεξεργαστής κειμένου 
•Έντονα/Πλαγιαστά/Υπογραμμισμένα γράμματα 
•Λίστες αριθμημένες ή με bullets 
•Στοίχιση κειμένου αριστερά/κεντρικά/δεξιά/αρ-δεξ  
Επικόλληση από αρχεία DOC κλπ. με Control-V 



Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα – 
Αποθήκευση Δελτίου 

Πατώντας Αποθήκευση 
αποθηκεύεται προσωρινά 
ότι έχετε συμπληρώσει 

Προσοχή στον υπολειπόμενο χρόνο σύνδεσης. Αν ολοκληρωθεί 
χωρίς να έχει γίνει αποθήκευση στοιχείων, οι απαντήσεις χάνονται. 

Για οριστική υποβολή του απογραφικού δελτίου πρέπει 1. να επιλεχθεί το κουτί 
«Οριστική Υποβολή και κλείδωμα του απογραφικού δελτίου» και στη συνέχεια 2. να 
πατηθεί το κουμπί της Αποθήκευσης.  



Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα – Εξαγωγή 
Δελτίου 

Προβολή σε μορφή PDF 
Εξαγωγή σε μορφή 
Αρχείου PDF 
Αρχείου RTF (Rich Text Format) 
Αρχείου DOC (MS Word) 

Ισχύουν και μετά την οριστική υποβολή, λήξη περιόδου 
συμπλήρωσης/υποβολής. Επίσης και για προηγούμενες Ακ.  
περιόδους 


