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ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

Σν θείκελν απηό είλαη έλαο πξαθηηθόο νδεγόο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο ππνβνιήο 

Απνγξαθηθώλ Καζεγεηή θαη Μαζήκαηνο. Σα δύν απηά απνγξαθηθά έρνπλ παξόκνην 

ζύζηεκα ζπκπιήξσζεο θαη ζα ηα δνύκε νκαδηθά. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη θαη 

ζρεηηθό βίληεν πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηε ζειίδα «Οδεγίεο Υξήζεο» ηνπ ΟΠ 

ΜΟΓΙΠ ΣΔΙ Καβάιαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ!!! Γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΟΠ ηεο ΜΟΓΙΠ λα πξνηηκάηε ηνπο 

θπιινκεηξεηέο (Browser) Google Chrome θαη Firefox. 
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ΔΙΟΓΟ ΣΟ Ο.Π. ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  

 

Βαζηθή δηαδηθαζία είλαη ε είζνδνο ζην ζύζηεκα κε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

δηαζέηνπκε από ηελ ππεξεζία LDAP (Δηθόλα 1). ηε πεξίπησζε πνπ δελ γλσξίδεηαη 

ηα ζηνηρεία ζαο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην HelpDesk ηεο ΜΟΓΙΠ 

ζπκπιεξώλνληαο ηελ θόξκα εγγξαθήο. 

 

 

Δικόνα 1. Δίζοδορ ζηο ΟΠ 

 

Η επηηπρεκέλε είζνδνο ζαο νδεγεί ζηε βαζηθή εζσηεξηθή ζειίδα ηνπ Ο.Π. όπνπ 

κπνξείηε λα επηιέμεηε ζην αξηζηεξό Μελνύ «Τπεξεζίεο» ηελ επηινγή «Απνγξαθηθά». 

ηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη γηα λα νδεγεζείηε ζην θεληξηθό ζύζηεκα ησλ απνγξαθηθώλ 

θάλνληαο θιηθ ζην ζεκείν πνπ γξάθεη εδώ.  

 

 

Δικόνα 2. Απογπαθικά και ςπεπ-ζύνδεζμόρ. 
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Δπίζεο, ζαο δίλεηε ε δπλαηόηεηα λα ιάβεηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο γηα όια ηηο ππεξεζίεο 

ή λα δείηε ζρεηηθό εθπαηδεπηηθό βίληεν. 

 

Δικόνα 3. ελίδα με οδηγίερ σπήζηρ. 

 

 

Η απνζύλδεζε από ην ζύζηεκα ζην ζεκείν απηό γίλεηαη από ην User Menu κε ηελ 

επηινγή «Απνζύλδεζε». 
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ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Η ππεξεζία απηή ζαλ ζηόρν έρεη λα ζπιιέμεη ειεθηξνληθά όια ηα δεδνκέλα γηα ηα 

απνγξαθηθά Μαζήκαηνο θαη Καζεγεηή θαη λα παξάγεη ζε κνξθή pdf ην απνγξαθηθό 

γηα ην αξρείν ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

 

 

Δικόνα 4. Κενηπική ζελίδα Γιασείπιζηρ Απογπαθικών. 
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Αξρηθά, ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζηελ Κεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο απνγξαθηθώλ. Δθεί 

κπνξεί λα ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα ηα καζήκαηα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί θαη ζηηο 

ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα πξνρσξήζεη. 

 

Δικόνα 5. Κενηπικό μενού για διασείπιζη απογπαθικών. 
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ηε ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζηηθή ζειίδα (Δηθόλα 4, 5) θάπνηα δειηία είλαη ζε 

εθθξεκόηεηα, θάπνηα δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη άιια είλαη έηνηκα γηα ιήςε ηνπ 

ειεθηξνληθνύ αξρείνπ. Ο ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ εξγαζία ηνπ κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ζηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο.  

 

Η ζπιινγή απνγξαθηθώλ Μαζήκαηνο θαη Καζεγεηή ηα νπνία ππνβάιιεη ν 

εθπαηδεπηηθόο κηα θνξά ηνπιάρηζηνλ ην εμάκελν (ή ην έηνο). Ο Καζεγεηήο επηιέγεη 

σο ελέξγεηα ηε δεκηνπξγία απνγξαθηθνύ δειηίνπ Καζεγεηή/Γηδάζθνληόο θαη είλαη ζε 

ζέζε λα ππνβάιιεη ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή πνπ έρεη βαζηζηεί ζην πξόηππν ηεο ΑΓΙΠ. ηελ πξώηε θόξκα 

πνπ ζπκπιεξώλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

 

 
Δικόνα 6. Διζαγωγική θόπμα ζηοισείων. 

 

ηε ζπλέρεηα θαη γηα ηε δπλακηθή απεηθόληζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

εξεπλεηηθό έξγν έρνπλ αλαπηπρζεί δπλακηθνί πίλαθεο όπνπ ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί 

αλά έηνο λα ελεκεξώζεη ην ζύζηεκα γηα ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ αλά 

θαηεγνξία. 

Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπκπιεξώζεη όια ηα πεδία κε ην απαξαίηεην 

πιηθό θαη λα απνζεθεύζεη θάζε ζειίδα μερσξηζηά. Απηό ηνπ πξνζθέξεη ηε 

δπλαηόηεηα λα εξγαζηεί ελ κέξεη ζην απνγξαθηθό ηνπ δειηίν, λα ην απνζεθεύζεη θαη 

λα επαλέιζεη θάπνηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή γηα λα ζπλερίζεη ηελ εξγαζία ηνπ. Όηαλ 

όια ηα πεδία είλαη ζπκπιεξσκέλα ή απηά πνπ πηζηεύεη όηη πξέπεη λα ππνβάιιεη ηόηε 

έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θάλεη ηειηθή ππνβνιή θαη λα απνζεθεύζεη ζηνλ δίζθν ηνπ ην 

παξαγόκελν δειηίν ζε κνξθή pdf. 
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Δικόνα 7. Γείγμα θόπμαρ ειζαγωγήρ δεδομένων απογπαθικού διδάζκονηορ. 

 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο θόξκεο πνπ δηαζέηεη ην απνγξαθηθό. Σηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη δεδνκέλα κε αληηγξαθή ηνπο από 

παιαηόηεξν απνγξαθηθό (κε copy-paste) αιιά ζε πεδία κε πξνθαζνξηζκέλεο επηινγέο 

ππάξρεη ζρεηηθό θνπκπί επηινγήο.  
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Δικόνα 8. Παπάδειγμα διαθοπεηικών θοπμών ειζαγωγήρ δεδομένων. 
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Η δεύηεξε απνγξαθηθή ππεξεζία είλαη ην απνγξαθηθό Μαζήκαηνο. Ο εθπαηδεπηηθόο 

από ην θεληξηθό ζύζηεκα ελεκεξώλεηαη γηα ηηο αλαζέζεηο πνπ ηνπ έρνπλ γίλεη θαη 

πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ησλ 

απνγξαθηθώλ. 

Ο Δθπαηδεπηηθόο ζε πεξίπησζε πνπ έρεη εκηηειέο ην απνγξαθηθό θάπνηνπ καζήκαηνο 

κπνξεί λα επηιέμεη «πλέρηζε» θαη λα θνξησζεί ην απνγξαθηθό ζηελ εκηηειή 

θαηάζηαζε θαη λα ζπλερίζεη ηελ εξγαζία ηνπ. 

 
Δικόνα 9. Απογπαθικό Μαθήμαηορ και ενέπγειερ. 

 

Η πξώηε θόξκα αθνξά ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ αλάζεζε πνπ 

γίλεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ζπκπιεξώλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα. 

 

 
Δικόνα 10. Απσική θόπμα ζηο απογπαθικό μαθήμαηορ. 
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζνύλ θόξκεο κε δηαθόξσλ ηύπσλ δπλαηόηεηεο εηζόδνπ πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηελ εύθνιε ζπκπιήξσζε ηνπ απνγξαθηθνύ πνπ 

αθνινπζεί ην πξόηππν ηεο ΑΓΙΠ. 

 

 
 

 

Δικόνα 11. Γιάθοπερ θόπμερ και δςναηόηηηερ ζςμπλήπωζηρ. 
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ην απνγξαθηθό απηό από ηε 2
ε
 θόξκα θαη κέρξη ην ηέινο, ν ρξήζηεο έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα απνζεθεύζεη ελ κέξεη ηελ εξγαζία ηνπ (ρξήζε ηνπ θνπκπηνύ «Save») 

θαη λα πεξηεγείηαη κεηαμύ ησλ θνξκώλ. 

 

 

Δικόνα 12. Ένδειξη ζςζηήμαηορ και μεηάβαζη ζηην επόμενη ζελίδα. 

 

Δάλ, ν ρξήζηεο παηήζεη ην Back ζηνλ θπιινκεηξεηή ηνπ ηόηε επηζηξέθεη ζηελ 

θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο ησλ δειηίσλ θαη παξακέλνπλ απνζεθεπκέλα ηα 

δεδνκέλα κέρξη ηε ζηηγκή πνπ έρεη παηήζεη «Save». 

 

 

Δικόνα 13. Η επιλογή Back οδηγεί ζηην κενηπική ζελίδα. 
 

ηε πεξίπησζε πνπ επηιέμεηε «Σειηθή Τπνβνιή» ηόηε γίλεηαη νξηζηηθή ππνβνιή ηνπ 

δειηίνπ, παξάγεηαη ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf θαη πιένλ ν ρξήζηεο δελ έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα ην επεμεξγαζηεί παξά κόλν λα ην απνζεθεύζεη ζηνλ δίζθν ηνπ. 

 

 

Δικόνα 14. Μηνύμαηα ςζηήμαηορ - Γημιοςπγία pdf. 
 

Με ηελ επηινγή έμνδνο ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο. 
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Δικόνα 15. Δπιζηποθή ζηην κενηπική ζελίδα. 
 

ηε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη λα απνζπλδεζεί από ην ζύζηεκα ηόηε ζηελ 

Κεληξηθή ζειίδα πάλσ δεμηά επηιέμεη «Απνζύλδεζε». 

 

Δικόνα 16. Αποζύνδεζη από ηο ζύζηημα. 


