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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 αποτελείτε από το υποσύστημα συμπλήρωσης και υποβολής 
Ατομικού Απογραφικού Δελτίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ιδρύματος και Απογραφικού 
Εξαμηνιαίου Μαθήματος, το υποσύστημα εξαγωγής αναφορών και στατιστικών στοιχείων. Η πιλοτική 
λειτουργία του υποσυστήματος ολοκληρώθηκε Η διαδικασία αυτή βοήθησε στον εντοπισμό 
προβλημάτων και οδήγησε στην επίλυσή τους. Επιπρόσθετα ολοκληρώθηκε και το υποσύστημα 
συμπλήρωσης και υποβολής των πινάκων των παραρτημάτων των εκθέσεων και η εξαγωγή τους σε 
διάφορες μορφές. Η αναλυτική περιγραφή και οι οδηγίες χρήσης του τελευταίου υποσυστήματος  είναι 
διαθέσιμα στον ενημερωμένο εγχειρίδιο του συστήματος. 

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

 Είσοδο εγγεγραμμένου χρήστη μέσα από πιστοποίηση με στοιχεία πρόσβασης του 
Πανεπιστημίου. 

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

 Εμφάνιση επικουρικού 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 
και στο Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ιδρύματος. 

 Προσυμπληρωμένα Απογραφικά Δελτία στην περίπτωση που είχαν υποβληθεί σε προηγούμενη 
περίοδο. 

 Συμπλήρωση Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος. 

 Συμπλήρωση Ατομικού Απογραφικό Δελτίο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ιδρύματος. 
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