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1. Εισαγωγικά 

1.1. Σκοπός του εγγράφου  

Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε για τις ανάγκες της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 
περιέχει οδηγίες για την εγκατάσταση του υπό ανάπτυξη συστήματος και των εργαλείων του.  

1.2. Εισαγωγή 

Το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ έχει ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα το υποσύστημα συμπλήρωσης 
και υποβολής Ατομικού Απογραφικού μέλους ΔΕΠ και Απογραφικού Εξαμηνιαίου Μαθήματος, το 
υποσύστημα εξαγωγής αναφορών και στατιστικών στοιχείων. Η πιλοτική λειτουργία του 
υποσυστήματος ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε κανονικά. Η διαδικασία αυτή βοήθησε στον εντοπισμό 
προβλημάτων και οδήγησε στην επίλυσή τους. Επιπρόσθετα ολοκληρώθηκε και το υποσύστημα 
υλοποίησης των πινάκων των παραρτημάτων των εκθέσεων. 

Στο ολοκληρωμένο υποσύστημα υποβολής Απογραφικών Δελτίων ο χρήστης μπορεί να 
πραγματοποιήσει τις κάτωθι λειτουργίες: 

 Είσοδο εγγεγραμμένου χρήστη μέσα από πιστοποίηση LDAP 

 Αυτόματη πληθύσμωση εισαγωγικών στοιχείων και στατιστικών δεδομένων της γραμματείας 
στα Απογραφικά Δελτία 

 Εμφάνιση πίνακα βιβλιογραφικών αναφορών και ετεροαναφορών 

 Εμφάνιση ειδικευμένων στοιχείων βοήθειας για συγκεκριμένα τμήματα  

 Εμφάνιση λίστας Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος για το σύνολο των 
μαθημάτων του διδάσκοντα στο τρέχον έτος 

 Αυτόματη πληθύσμωση βασικών στοιχείων στο Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος 
(ΑΜ) και στο Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ (ΑΑΔ) 

 Συμπλήρωση Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ΑΜ) 

 Συμπλήρωση Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ (ΑΑΔ) 

 Εμφάνιση Απογραφικών Δελτίων για το Ίδρυμα και ανά Τμήμα, Έτος, Εξάμηνο  για το Γραφείο 
ΜΟΔΙΠ 

 Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων για το Ίδρυμα και ανά Τμήμα, Έτος, Εξάμηνο για το Γραφείο 
ΜΟΔΙΠ. 



Π.3.2.1 Υπηρεσία σε Λειτουργία 
 

 

 

7 

 Εμφάνιση Απογραφικών Δελτίων ανά Τμήμα, Έτος, Εξάμηνο  για την ΟΜΕΑ του Τμήματος. 

 Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων ανά Τμήμα, Έτος, Εξάμηνο  για την ΟΜΕΑ του Τμήματος. 

Περιγραφή των παραπάνω λειτουργιών μπορεί να βρει κανείς στα έγγραφα ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία 
σε λειτουργία_version_01.doc, ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία σε λειτουργία_version_02.doc, 
ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία σε λειτουργία_version_03.doc, ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία σε 
λειτουργία_version_04.doc, ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία σε λειτουργία_version_05.doc, 
ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία σε λειτουργία_version_06.doc, ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία σε 
λειτουργία_version_07.doc, ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία σε λειτουργία_version_08.doc, 
ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία σε λειτουργία_version_09.doc. και ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία σε 
λειτουργία_version_10.doc. 

Σημείωση: Η λειτουργικότητα «Προσθήκη Δημοσιεύσεων και Αναγνώρισης Επιστημονικού Έργου 
καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους» έχει τροποποιηθεί. 

Το υποσύστημα υλοποίησης των πινάκων των παραρτημάτων των εκθέσεων περιγράφεται αναλυτικά 
στο παραδοτέο Ενημερωμένο Εγχειρίδιο Χρήσης. 
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2. Υλοποίηση 

2.1. Μετάβαση σε server της ΜΟΔΙΠ 

Το Πληροφοριακό σύστημα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://qa.uom.gr 

Βρίσκεται στον server με IP 195.251.214.190 που φιλοξενείται σε χώρο της βιβλιοθήκη. 

2.2. Διασύνδεση με LDAP  

Η διασύνδεση χρησιμοποιεί ως πιστοποίηση τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη 
(email). Το email χρησιμοποιείται και ως μεταβλητή πιστοποίησης και εμφάνισης αποτελεσμάτων κατά 
τη διάρκεια χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος από τον εκάστοτε χρήστη.   

Σε περίπτωση που δοθεί εξωτερικός λογαριασμός email  αντί για όνομα χρήστη LDAP, η  διαδικασία 
πιστοποίησης του χρήστη γίνεται με τον εξωτερικό λογαριασμός email. 

2.3. Αρχική Σελίδα 

Παρακάτω παρουσιάζεται η αρχική σελίδα του συστήματος στην οποία εμφανίζονται χρήσιμες 
πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ και την τρέχουσα 
κατάσταση.  Επίσης παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης, καθώς και ενημερωτικό μήνυμα με τα στοιχεία 
επικοινωνίας της υπηρεσίας σε περίπτωση προβλήματος διασύνδεσης. 
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Επίσης, διαγράφηκε η ειδική επεξήγηση προς τους διδάσκοντες του τμήματος Μουσικής. Συγκεκριμένα 
τροποποιήθηκαν οι πίνακες "Ι.1 Αριθμού Δημοσιεύσεων" και "Ι.3 Αναγνώριση του επιστημονικού και 
άλλου έργου" όπου για τους διδάσκοντες του τμήματος Μουσικής και προστέθηκαν ειδικοί τίτλοι ανά 
κατηγορία. 

2.7. Εξαμηνιαίο Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος. 

2.7.1. Τροποποίηση φόρμας Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου 
Μαθήματος. 

Η φόρμα εισαγωγής στοιχείων του Εξαμηνιαίου Απογραφικού Μαθήματος τροποποιήθηκε με σκοπό να 
ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες συγκέντρωσης και αξιοποίησης των δεδομένων στις ιδρυματικές 
εκθέσεις της ΜΟΔΙΠ. 

Επίσης στο τμήμα IV.2 Κατανομή Βαθμολογίας, προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των δεδομένων 
με γραφική αναπαράσταση. 

2.7.2. Προσυμπλήρωση στοιχείων Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου 
Μαθήματος. 

Πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του πεδίου της Σχολής και στο οποίο πλέον αυτόματα εμφανίζεται η 
Σχολή στην οποία ανήκει το τμήμα στο οποίο έχει διορισμό ο διδάσκον. 

2.7.3. Πιλοτική λειτουργία Απογραφικού Δελτίου Μέλους ΔΕΠ 

Κατά την πιλοτική λειτουργία του συστήματος προέκυψαν διάφορες παρεμβάσεις για την καλύτερη και 
αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος ή ύστερα από συγκεκριμένο αίτημα τμήματος. 

Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε το κουμπί τις «Προσωρινής Υποβολής» και μετονομάστηκε σε 
«Προσωρινή Αποθήκευση». 

2.8. Αρχεία PDF 

Πραγματοποιήθηκε τροποποίηση στον κώδικα του συστήματος έτσι ώστε να είναι καλύτερα 
μορφοποιημένα τα αρχεία PDF  που παράγονται κατά την οριστική υποβολή των απογραφικών 
δελτίων. 

Επίσης έγινε τροποποίηση στο κώδικα ώστε τα αρχεία PDF να αποθηκεύονται με καλύτερη ιεραρχική 
δομή φακέλων στον server. 
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2.9. Εξυπηρέτηση χρηστών κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας  

Για την εξυπηρέτηση των χρηστών κατά τη διάρκεια της πρώτης πιλοτικής λειτουργίας, δημιουργήθηκε 
ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου modip-help@uom.gr. Επίσης χρειάστηκε σε πολλές 
περιπτώσεις η βοήθεια να προσφερθεί είτε με τηλεφωνική επικοινωνία, είτε με επίσκεψη στο γραφείο 
του διδάσκοντα που αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. 

Σχετικά με το θέμα της αδυναμίας σύνδεσης, το πρόβλημα οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό σε λάθος 
πληκτρολόγηση των στοιχείων πρόσβασης. 

Σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχαν διδάσκοντες, οι οποίο δεν είχαν εκδώσει λογαριασμό στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οπότε και τους δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες. 

Επίσης ένα σημαντικό θέμα αποτέλεσε το γεγονός ότι σε πολλούς χρήστες δεν τους εμφανίζονταν 
στοιχεία συμπλήρωσης καθώς ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν ήταν καταχωρημένος 
στο γραμματειακό σύστημα και συνεπώς δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση. Το πρόβλημα 
αυτό αντιμετωπίστηκε ανά περίπτωση είτε με την προσθήκη του email από τη γραμματεία του 
τμήματος, είτε με την χειροκίνητη συμπλήρωση του πεδίου από το ΚΥΔ. 

Ένα άλλο θέμα που προέκυψε σε αδυναμία διασύνδεσης οφείλονταν σε ειδικό χαρακτήρα (ο 
χαρακτήρας απόστροφος) που υπήρχε στον επίθετο διδάσκοντα. Το πρόβλημα αυτό επιλύθηκε με 
παρέμβαση στον κώδικα. 

Σε περιπτώσεις χρήσης πολύ παλιών φυλλομετρητών και καθώς η χρήση τους δημιουργεί 
δυσλειτουργίες στις φόρμες, εμφανίζεται στους χρήστες κατάλληλο μήνυμα και τους ενημερώνει ότι 
πρέπει να προβούν σε αναβάθμιση του φυλλομετρητή τους.  

Επίσης κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας χρειάστηκε να τροποποιηθεί η οριστική υποβολή 
απογραφικών διδασκόντων, ύστερα από αίτημα τους, προκειμένου να τροποποιήσουν τα στοιχεία που 
δηλώσανε.  

2.10. Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των τμημάτων 

2.10.1. Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των τμημάτων 

Έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης παραρτημάτων των Εκθέσεων Εσωτερικής 
Αξιολόγησης. Συγκεκριμένα έχει υλοποιηθεί υποσύστημα συλλογής επεξεργασίας και παραγωγής 
αναφορών για τα: Παράρτημα 1 : Επιτομή Στοιχείων του Αξιολογούμενου Τμήματος, Παράρτημα 3 : 
Απογραφικά Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΕΙ και Παράρτημα 4 : 
Συνθετικοί Πίνακες Απογραφής Στοιχείων των Τμημάτων του ΑΕΙ.  Αναλυτικά περιγράφεται το σύστημα 
με επιπρόσθετο παραδοτέο. 
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2.11. Περιβάλλον διαχείρισης μέλους ΟΜΕΑ 

Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του περιβάλλοντος διαχείρισης των μελών ΟΜΕΑ, το οποίο θα δίνει τη 
δυνατότητα στα μέλη να ελέγχουν και να ενημερώνονται για τη διαδικασία συμπλήρωσης των 
απογραφικών δελτίων και των παραρτημάτων των εκθέσεων. 

2.12. Περιβάλλον διαχείρισης γραφείου ΜΟΔΙΠ 

Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του περιβάλλοντος διαχείρισης της υποστήριξης ΜΟΔΙΠ, το οποίο θα 
δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουν και να ενημερώνονται για τη διαδικασία συμπλήρωσης των 
απογραφικών δελτίων συνολικά για όλα τα τμήματα αλλά και μεμονωμένα. Επιπλέον το γραφείο 
ΜΟΔΙΠ έχει τον έλεγχο του υποσυστήματος συλλογής, επεξεργασίας και παραγωγής αναφορών για 
τους πίνακες των παραρτημάτων των εκθέσεων των τμημάτων και του ιδρύματος 

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της γενικής λειτουργίας του συστήματος παρέχονται στο γραφείο ΜΟΔΙΠ οι 
εξής δυνατότητες: 

 Έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας κάθε περιόδου με: 

o Ορισμό ακαδημαϊκού έτους και εξαμήνου 

o Ορισμό ημερομηνίας έναρξης και λήξης της διαδικασίας υποβολής 

 Ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 

 Ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ 

 Αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος σε όλους τους διδάσκοντες που είχαν 
ανάθεση στην περίοδο πραγματοποίησης της   

 Αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος υπενθύμισης της διαδικασίας υποβολής 
στους διδάσκοντες για τους οποίους εκκρεμή η καταχώρηση απογραφικών. 

 

2.13. Οριστικοποίηση Βάσης Δεδομένων 

Πραγματοποιήθηκε τροποποίηση της βάσης δεδομένων που προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση 
της μορφής των στοιχείων που ζητήθηκαν να καταχωρούνται στο Ατομικό Απογραφικό Δελτίο μέλους 
ΔΕΠ και στο Εξαμηνιαίο Απογραφικό Μαθήματος. Το τελικό σχήμα σε sql μορφή βρίσκεται στο 
Παράρτημα. 
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2.14. Πληθύσμωση Βάσης Δεδομένων GRWeb και UniEvaluation 

Πραγματοποιήθηκε νέα πληθύσμωση της βάσης δεδομένων από τις βάσεις GRWEB και UNIEvaluation. 
Η νέα πληθύσμωση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθούν δοκιμαστικά τα δεδομένα 
του νέου ακαδημαϊκού έτους. Σκοπός είναι τα καταχωρημένα δεδομένα να βοηθήσουν σε ελέγχους του 
συστήματος.  

Παράλληλα αναπτύχθηκε ο κατάλληλος κώδικας ώστε να γίνεται αυτόματα η πληθύσμωση της βάσης 
δεδομένων. Έτσι κατά την σύνδεση του χρήστη στο σύστημα, γίνεται αυτόματα η πληθύσμωση 
συγκεκριμένων πινάκων με τα στοιχεία του χρήστη, ενώ παράλληλα γίνεται εκκαθάριση των παλαιών 
δεδομένων. Κατά τη διαδικασία αυτή, αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνίας με την 
κεντρική βάση δεδομένων, εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα.  
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Οι πίνακες που αποθηκεύουν τα δεδομένα είναι : 

 modip_data_basic 

 modip_data_basic_year 

 modip_data_departments 

 modip_grade_statistics 

 modip_personal_data 

 

Τα δεδομένα αυτών των πινάκων στη συνέχεια χρησιμοποιούνται ώστε να γίνει η αυτόματη 
συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων. 

Επίσης έχουν δημιουργηθεί και οι παρακάτω πίνακες προκειμένου να υλοποιηθεί το σύστημα της 
εξαγωγής των στατιστικών και των αναφορών και των Απογραφικών Δελτίων. 

 modip_full_classes 

 modip_full_classTeachers 

 modip_full_departments 

 

Για επιπλέον λειτουργίες του συστήματος χρησιμοποιούνται οι πίνακες: 

 system_start 

 year_inventory 

 

Για την υλοποίηση του υποσυστήματος συλλογής, επεξεργασίας και παραγωγή αναφορών των πινάκων 
των παραρτημάτων των εκθέσεων χρησιμοποιούνται οι παρακάτω πίνακες: 

 custom_app03 

 custom_app04 

 custom_appendix_01 

 custom_appendix_02 

 custom_appendix_03 
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 custom_appendix_04 

 custom_appendix_05 

 custom_appendix_06 

 custom_appendix_07 

 custom_appendix_08 

 custom_appendix_09 

 custom_appendix_10 

 custom_appendix_11 

 custom_appendix_12 

 custom_appendix_13 

 custom_appendix_14 

 custom_appendix_15 

 custom_appendix_16 

 custom_appendix_17 

 custom_departments 

 custom_diplomas 

 custom_schools 
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2. Αναφορά Απογραφικών Μαθημάτων Απογραφικών Μαθημάτων Τμήματος ανά ακαδημαϊκό 
έτος και εξάμηνο. Εμφάνιση λίστας των μαθημάτων της συγκεκριμένης περιόδου για το τμήμα, 
όπου αποτυπώνεται αναφορά των Απογραφικών των Μαθημάτων του τμήματος που 
υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ. Στην αναφορά εμφανίζονται σε λίστα βασικά στοιχεία 
διδάσκοντα και μαθήματος. Επίσης αναφέρετε αν έχει γίνει υποβολή του απογραφικού 
δελτίου. Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί απογραφικό δελτίο για μάθημα, επιτρέπεται η 
προβολή, ανάκτηση και εκτύπωσή του. 

3. Αναφορά Ατομικών Απογραφικών του Ιδρύματος ανά έτος. Εμφάνιση λίστας του εκπαιδευτικού 
προσωπικού του Ιδρύματος με ενεργή ανάθεση τη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής 
απογραφικού, όπου αποτυπώνεται αναφορά των Ατομικών Απογραφικών του Ιδρύματος που 
υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ. Στην αναφορά εμφανίζονται σε λίστα βασικά στοιχεία 
διδάσκοντα. Επίσης αναφέρετε αν έχει γίνει υποβολή του απογραφικού δελτίου. Στην 
περίπτωση που έχει υποβληθεί ατομικό απογραφικό δελτίο, επιτρέπεται η προβολή, ανάκτηση 
και εκτύπωσή του. 

4. Αναφορά Ατομικών Απογραφικών Τμήματος ανά έτος. Εμφάνιση λίστας του εκπαιδευτικού 
προσωπικού του Τμήματος με ενεργή ανάθεση τη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής 
απογραφικού, όπου αποτυπώνεται αναφορά των Ατομικών Απογραφικών του Τμήματος  που 
υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ. Στην αναφορά εμφανίζονται σε λίστα βασικά στοιχεία 
διδάσκοντα. Επίσης αναφέρετε αν έχει γίνει υποβολή του απογραφικού δελτίου. Στην 
περίπτωση που έχει υποβληθεί ατομικό απογραφικό δελτίο, επιτρέπεται η προβολή, ανάκτηση 
και εκτύπωσή του. 

5. Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων μαθημάτων του 
Ιδρύματος ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο, ο αριθμός των Απογραφικών των Μαθημάτων 
που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα. 

6. Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων μαθημάτων του 
Τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο, ο αριθμός των Απογραφικών των Μαθημάτων 
που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα. 

7. Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος ανά 
ακαδημαϊκό έτος, ο αριθμός των Ατομικών Απογραφικών που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ 
και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα. 

8. Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ του Τμήματος ανά 
ακαδημαϊκό έτος, ο αριθμός των Ατομικών Απογραφικών που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ 
και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα. 

9. Εξαγωγή των αναφορών σε αρχείο pdf με τη δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης τους. 

Β.ΟΜΕΑ Τμημάτων 

1. Αναφορά Απογραφικών Μαθημάτων Απογραφικών Μαθημάτων του Τμήματος ανά 
ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο. Εμφάνιση λίστας των μαθημάτων της συγκεκριμένης περιόδου 
για το τμήμα, όπου αποτυπώνεται αναφορά των Απογραφικών των Μαθημάτων του τμήματος 
που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ. Στην αναφορά εμφανίζονται σε λίστα βασικά στοιχεία 
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διδάσκοντα και μαθήματος. Επίσης αναφέρετε αν έχει γίνει υποβολή του απογραφικού 
δελτίου. Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί απογραφικό δελτίο για μάθημα, επιτρέπεται η 
προβολή, ανάκτηση και εκτύπωσή του. 

2. Αναφορά Ατομικών Απογραφικών του Τμήματος ανά έτος. Εμφάνιση λίστας του εκπαιδευτικού 
προσωπικού του Τμήματος με ενεργή ανάθεση τη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής 
απογραφικού, όπου αποτυπώνεται αναφορά των Ατομικών Απογραφικών του Τμήματος  που 
υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ. Στην αναφορά εμφανίζονται σε λίστα βασικά στοιχεία 
διδάσκοντα. Επίσης αναφέρετε αν έχει γίνει υποβολή του απογραφικού δελτίου. Στην 
περίπτωση που έχει υποβληθεί ατομικό απογραφικό δελτίο, επιτρέπεται η προβολή, ανάκτηση 
και εκτύπωσή του. 

3. Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων μαθημάτων του 
Τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο, ο αριθμός των Απογραφικών των Μαθημάτων 
που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα. 

4. Στατιστικά στοιχεία όπου αποτυπώνεται ο συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ του Τμήματος ανά 
ακαδημαϊκό έτος, ο αριθμός των Ατομικών Απογραφικών που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ 
και το ποσοστό υποβληθέντων προς τα διαθέσιμα. 

5. Εξαγωγή των αναφορών σε αρχείο pdf με τη δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης τους. 
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4. Λειτουργία Υπηρεσίας 

Κατά τη πιλοτική λειτουργία του συστήματος υλοποιήθηκαν τρείς περίοδοι συμπλήρωσης Εξαμηνιαίων 
Απογραφικών Δελτίων Μαθημάτων και δύο περίοδοι Ατομικών Απογραφικών Δελτίων μέλους ΔΕΠ. 
Συγκεκριμένα συμπληρώθηκαν απογραφικά για τις περιόδους: 

Εξαμηνιαίο Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος 

 Εαρινό Εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2012 - 2013 
 Χειμερινό Εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2013 - 2014 
 Εαρινό Εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014 
 Χειμερινό Εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2014 - 2015 

Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ 

 Ημερολογιακού έτους 2012 
 Ημερολογιακού έτους 2013 

Πριν από την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας κάθε περιόδου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 
ενέργειες έναρξης του συστήματος: 

 Ενεργοποίηση φόρμας σύνδεσης. 
 Ορισμός ακαδημαϊκού έτους και εξαμήνου 
 Άντληση συνολικών ενημερωμένων δεδομένων από το γραμματειακό πληροφοριακό σύστημα 

της Cardisoft 
 Ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαδικασίας υποβολής 
 Ενεργοποίηση διαδικασίας υποβολής Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 
 Ενεργοποίηση διαδικασίας υποβολής Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ 
 Αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος σε όλους τους διδάσκοντες που είχαν 

ανάθεση στην περίοδο πραγματοποίησης της   

Στη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: 

 Εξυπηρέτηση χρηστών μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (λογαριασμός ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου modip-help@uom.gr), ενώ σε ειδικές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε και 
τηλεφωνική επικοινωνίας. 

 Αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος υπενθύμισης της διαδικασίας υποβολής 
στους διδάσκοντες για τους οποίους εκκρεμή η καταχώρηση απογραφικών. 

 Έλεγχος ομαλής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος. 
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Από τις περιόδους πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος καταγράφηκαν τα παρακάτω ποσοστά 
συμμετοχής του εκπαιδευτικού προσωπικού στη διαδικασία συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων και 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή κινήθηκε σε όλες τις περιόδους στα ίδια επίπεδα. 

Απογραφικά Δελτία Εξαμηνιαίου Μαθήματος 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2012-2013  ΕΑΡΙΝΟ  69,7  

2013-2014 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  68,4  

2013-2014 ΕΑΡΙΝΟ  67,9  

2014-2015 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  69,3  

Ατομικά Απογραφικά Δελτία Μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

ΕΤΟΣ   ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2012   55,2  

2013   46,2  

 

Η τελική πιλοτική υποβολή με την ταυτόχρονη μετάβαση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ 
στο Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα γίνει κατά τη διάρκεια των 
ακόλουθων περιόδων και θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση του έργου ανάπτυξης του Πληροφοριακού 
Συστήματος ΜΟΔΙΠ: 

Εξαμηνιαίο Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος 

 Εαρινό Εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2014 - 2015 

Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ 

 Ημερολογιακού έτους 2014 
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1. Γλωσσάριο 

 

ΑΑ Ατομικό Απογραφικό Δελτίο μέλους ΔΕΠ 
ΑΔ Απογραφικό Δελτίο 
ΑΜ Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος 
ΔΕΠ Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό 
ΕΕΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
ΕΕΑΑΜ Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκής Μονάδας 
ΕΕΕΑΜ Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης Ακαδημαϊκής Μονάδας 
ΕΦ Ερωτηματολόγιο Φοιτητών για εξαμηνιαίο μάθημα 
ΚΥΔ Κέντρο Υπολογιστών Δικτύου ΠαΜακ 
ΜΟΔΙΠ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας  
ΜΠΣ Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
ΟΜΕΑ Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης 
ΠΑΜΑΚ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
ΠΣ Πληροφορικό Σύστημα 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Παράρτηημα 
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