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1. Εισαγωγικά 

1.1. Σκοπός του εγγράφου  

Σκοπός του εγγράφου είναι να παρουσιαστεί αναλυτικά η λειτουργικότητα του υπό 
ανάπτυξη συστήματος και των εργαλείων του. 

2. Πληροφοριακό σύστημα ΜΟΔΙΠ 

Με τον όρο ΠΣ ΜΟΔΙΠ εννοούμε το υπό ανάπτυξη συστήματα της ΜΟΔΙΠ του ΠΑΜΑΚ και 
των εργαλείων του. Το ΠΣ ΜΟΔΙΠ αποτελείτε από μια ολοκληρωμένη εφαρμογή, η οποία 
μπορεί να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στα συνολικά έγγραφα: 
ΜΟΔΙΠ_Π_3.2.1_Υπηρεσία σε λειτουργία.doc  

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. 

Το ΠΣ της ΜΟΔΙΠ με τα υποσυστήματα συλλογής, επεξεργασίας και παραγωγής αναγορών 
έχει ολοκληρωθεί. 

Συνοπτικά ο χρήστης μπορεί να υλοποιήσει τις παρακάτω λειτουγίες: 

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

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

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

 Πληθύσμωση επιμέρους στοιχείων πινάκων των παραρτημάτων των εκθέσεων των 
τμημάτων από τη βάση του ΠΣ της ΜΟΔΙΠ και του ΠΣ cardisoft των γραμματειών. 

 Πληθύσμωση πινάκων των παραρτημάτων των εκθέσεων των τμημάτων από τα 
αρμόδια τμήματα του πανεπιστημίου. 

 Εξαγωγή πινάκων των παραρτημάτων των εκθέσεων των τμημάτων σε διάφορες 
μορφές για χρήση του Γραφείο ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ των Τμημάτων. 

 

 

2.1. Αρχική Σελίδα 

Στην αρχική σελίδα του συστήματος 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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Εικόνα 1: Αρχική Σελίδα 

2.2. Διασύνδεση με LDAP – Μηνύματα Ειδοποιήσεων 

Η είσοδος στο σύστημα επιτρέπετε μόνο στους πιστοποιημένους χρήστες καθώς έχει 
ολοκληρωθεί η διασύνδεση του συστήματος με τον LDAP  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

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. 
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Εικόνα 2: Είσοδος χρήστη 

Εφόσον ο χρήστης συνδεθεί στο σύστημα ενημερώνεται για τις ημερομηνίες υποβολής των 
απλογραφικών (πόσος χρόνος απομένει για τη συμπλήρωσή τους, αν έχει υποβάλει 
προσωρινά, οριστικά ή καθόλου ατομικό απογραφικό δελτίο ή απογραφικό εξαμηνιαίου 
μαθήματος). Επιπλέον στην αρχική σελίδα μπορεί να δει τις καταχωρημένες στο προφίλ του 
πληροφορίες. 

Ποιο συγκεκριμένα εμφανίζεται ένα μήνυμα που τον καλωσορίζει στην υπηρεσία 
Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ καθώς και τα προσωπικά του στοιχεία όπως είναι 
καταχωρημένα στο πληροφοριακό σύστημα των γραμματειών. Τα στοιχεία αυτά 
ανακτούνται σε πραγματικό χρόνο. 

 

Εικόνα 3: Πρώτη σελίδα 

Δύο ξεχωριστά μηνύματα τον ενημερώνουν για τον χρόνο που απομένει για την 
συμπλήρωση του ατομικού απογραφικού μέλους ΔΕΠ και των εξαμηνιαίων απογραφικών 
δελτίων μαθημάτων. 
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Εικόνα 4: Μηνύματα υπενθύμισης 

Το κείμενο των παραπάνω μηνυμάτων αλλάξει με την ολοκλήρωση της ημερομηνίας 
υποβολής. 
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Εικόνα 5: Μηνύματα Λήξης Χρόνου 

Στη σελίδα αυτή το Μέλος ΔΕΠ μπορεί να δει την κατάσταση των απογραφικών του 
τρέχοντος έτους ανά κατηγορία. 

Αρχικά εμφανίζεται η κατάσταση του ατομικού απογραφικού και στη συνέχεια η 
κατάσταση με τη λίστα των απογραφικών για τα μαθήματα που διδάσκει το τρέχον 
εξάμηνο. 

Εφόσον το μέλος ΔΕΠ δεν έχει ακόμα συμπληρώσει Ατομικό Απογραφικό εμφανίζεται το 
ακόλουθο μήνυμα:  

 

Επίσης δίπλα από το μήνυμα εμφανίζεται ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα με το 
Ατομικό Απογραφικό. 

Σε περίπτωση που έχει υποβάλει προσωρινά το Ατομικό Απογραφικό εμφανίζεται το 
ακόλουθο μήνυμα: 
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Επίσης δίπλα από το μήνυμα εμφανίζεται ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα με το 
Ατομικό Απογραφικό προκειμένου το μέλος ΔΕΠ να προβεί στην οριστική υποβολή. 

Σε περίπτωση που το μέλος ΔΕΠ υποβάλει οριστικά το Ατομικό Απογραφικό εμφανίζεται το 
ακόλουθο μήνυμα: 

 

Επίσης δίπλα από το μήνυμα εμφανίζεται ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα με το 
Ατομικό Απογραφικό προκειμένου το μέλος ΔΕΠ να δει το απογραφικό που υπέβαλε σε 
μορφή pdf και να το ανακτήσει. 

Ανάλογα μηνύματα εμφανίζονται και για τα Εξαμηνιαία Απογραφικά Μαθήματος. 

Εφόσον το μέλος ΔΕΠ δεν έχει ακόμα συμπληρώσει κανένα Εξαμηνιαίο Απογραφικό 
Μαθήματος εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:  

  

Επίσης δίπλα από το μήνυμα εμφανίζεται ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα με τα 
Εξαμηνιαία Απογραφικά Μαθήματος. 

Σε περίπτωση που έχει υποβάλει προσωρινά ένα τουλάχιστον Εξαμηνιαίο Απογραφικό 
Μαθήματος ή έχει υποβάλει οριστικά αλλά υπάρχει ένα το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση 
προσωρινής υποβολής εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 

 

Επίσης δίπλα από το μήνυμα εμφανίζεται ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα με τα 
Εξαμηνιαία Απογραφικά Μαθήματος προκειμένου το μέλος ΔΕΠ να προβεί στην οριστική 
υποβολή αυτού που εκκρεμεί καθώς και να δει αυτά  που υπέβαλε οριστικά σε μορφή pdf 
και να τα ανακτήσει. 

Σε περίπτωση που το μέλος ΔΕΠ υποβάλει οριστικά το σύνολο των Εξαμηνιαίων 
Απογραφικών Μαθήματος εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 
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Επίσης δίπλα από το μήνυμα εμφανίζεται ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα με τα 
Εξαμηνιαία Απογραφικά Μαθήματος προκειμένου το μέλος ΔΕΠ να δει τα απογραφικά που 
υπέβαλε σε μορφή pdf και να τα ανακτήσει. 

Μόλις ολοκληρωθεί η ημερομηνία υποβολής των Απογραφικών δεν εμφανίζονται οι 
παραπάνω πληροφορίες στον διδάσκοντα. 

2.3. Υποσυστήματα Συλλογής Στοιχείων 

Το υποσύστημα συλλογής στοιχείων αναφέρεται στη συλλογή των στοιχείων που 
απαιτούνται για τη συμπλήρωση των διαφόρων εντύπων κατά τη διαδικασία διασφάλισης 
ποιότητας.  

Έχει υλοποιηθεί η γίνει διασύνδεση της βάσης GRWEB της CARDISOFT (στην οποία είναι 
καταχωρημένα όλα τα δεδομένα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 

Επίσης έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της εφαρμογής «Εφαρμογή Εξαγωγής Στατιστικών 
Αναφορών» (Reporting Suite - https://stats.uom.gr). Η συγκεκριμένη εφαρμογή 
συνεργάζεται και αντλεί δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα των Γραμματειών, ώστε 
να εξυπηρετεί τους χρήστες αυτού του συστήματος (Γραμματείες και Διδακτικό Προσωπικό) 
όσον αφορά στην εξαγωγή στατιστικών αναφορών. Τα στατιστικά αυτά δεδομένα είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμα για την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκής Μονάδας 
τετραετίας. 

2.4. Υποσυστήματα Συλλογής Στοιχείων 

Το υποσύστημα οργάνωσης και αρχειοθέτησης αναφέρεται στην οργάνωση των 
εισαγόμενων στοιχείων έτσι ώστε τα δεδομένα να μπορούν να προσπελαστούν και να 
υποστούν επεξεργασία καθώς και αρχειοθέτηση των δεδομένων και των εκθέσεων ανά 
Τμήμα, εξάμηνο, μέλος ΔΕΠ κλπ. Για τη συλλογή των στοιχείων έχουν υλοποιηθεί οι φόρμες 
του Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ΑΜ) και του Ατομικού Απογραφικού 
Δελτίου Μέλους ΔΕΠ (ΑΑΔ) 

2.4.1. Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ΑΜ) 

2.4.1.1. Καταστάσεις Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου 
Μαθήματος. 

Επιλέγοντας από το μενού «Απογραφικά Μαθήματος» εμφανίζεται στο μέλος ΔΕΠ η 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα Εξαμηνιαία Απογραφικά Μαθήματος. Εμφανίζονται 
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τόσα απογραφικά προς συμπλήρωση όσο είναι το πλήθος των μαθημάτων που διδάσκει το 
τρέχον εξάμηνο. 

 

Εικόνα 6: Καταστάσεις Εξανημιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 

Στην περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια από το μέλος ΔΕΠ τα 
μηνύματα που εμφανίζονται έχουν κόκκινο χρώμα, όπου η κατάσταση ορίζεται σε «Δεν έχει 
υποβληθεί» και η ενέργεια σε «Νέα καταχώριση», επιτρέποντας το μέλος ΔΕΠ σε νέα 
υποβολή. 

Αν υπάρχουν παλαιότερα απογραφικά με αντίστοιχο κωδικό μαθήματος, τότε θα 

εμφανιστεί το εικονίδιο ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. 
Αυτό σημαίνει ότι η φόρμα του απογραφικού θα έχει προσυμπληρωμένα όλα τα δεδομένα 
από το παλαιότερο απογραφικό και θα πρέπει να γίνουν μόνο τυχόν διορθώσεις. 

Στην περίπτωση που το μέλος ΔΕΠ υποβάλει προσωρινά το Εξαμηνιαίο Απογραφικό 
Μαθήματος τα μηνύματα που εμφανίζονται έχουν μπλε χρώμα, όπου η κατάσταση ορίζεται 
σε «Έχει υποβληθεί προσωρινά» και η ενέργεια σε «Επεξεργασία» , επιτρέποντας το μέλος 
ΔΕΠ να επεξεργαστεί το Εξαμηνιαίο Απογραφικό Μαθήματος που έχει προσωρινά 
αποθηκεύσει και στη συνέχεια εφόσον το επιθυμεί να το υποβάλει οριστικά. 

Στην περίπτωση που το μέλος ΔΕΠ υποβάλει οριστικά το Εξαμηνιαίο Απογραφικό 
Μαθήματος τα μηνύματα που εμφανίζονται έχουν πράσινο χρώμα, όπου η κατάσταση 
ορίζεται σε «Έχει υποβληθεί οριστικά» και η ενέργεια σε «Αρχείο PDF» , επιτρέποντας το 
μέλος ΔΕΠ να ανακτήσει το Εξαμηνιαίο Απογραφικό Μαθήματος που έχει υποβάλει. 
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2.4.1.2. Τροποποίηση φόρμας Εξαμηνιαίου Απογραφικού 
Δελτίου Μαθήματος. 

Η φόρμα ΑΜ συμπληρώνεται από τα μέλη ΔΕΠ στο τέλος κάθε εξαμήνου. Το μέλος ΔΕΠ 
εφόσον επιλέξει «Νέα καταχώριση» εμφανίζεται η φόρμα δομημένη σε πέντε επίπεδα. 
Κάθε επίπεδο αναφέρεται σε ομαδοποιημένες πληροφορίες.  

Η φόρμα ΑΜ περιέχει τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: 

 Βασικά στοιχεία μαθήματος 

 Οργάνωση του μαθήματος 

 Υποδομές 

 Στατιστικά στοιχεία φοιτητών 

Στην περίπτωση που προχωρήσει σε κατάσταση προεπισκόπησης, μπορεί πάλι να 
επιστρέψει στην επεξεργασία των στοιχείων, μπορεί να τα υποβάλει προσωρινά 
(αποθήκευση στη βάση δεδομένων) ή να επιλέξει την οριστική υποβολή. Εφόσον επιλέξει 
την οριστική υποβολή δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης. 

Το μέλος ΔΕΠ συμπληρώνει τα στοιχεία του Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 
για κάθε ένα από τα μαθήματα που διδάσκει στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

Σε κάποια από τα πεδία της φόρμας δίνεται η δυνατότητα επιλογής από λίστα επιλογών 
έτσι ώστε να γίνεται πιο εύκολη η συμπλήρωση της φόρμας. 

 

Εικόνα 7: Βήματα Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος 
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Εικόνα 8: Φόρμα Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 1 
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Εικόνα 9: Φόρμα Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 2 
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Εικόνα 10: Φόρμα Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 3 
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Εικόνα 11: Φόρμα Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος  4 

 

Εικόνα 12: Φόρμα Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος  5 
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Εικόνα 13: Προεπισκόπηση Φόρμας Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 1 
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Εικόνα 14: Προεπισκόπηση Φόρμας Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 2 
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Εικόνα 15: Προεπισκόπηση Φόρμας Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 3 
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Εικόνα 16: Προεπισκόπηση Φόρμας Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 4 

Κατά την ολοκλήρωση της προσωρινής ή της οριστικής υποβολής εμφανίζεται το ανάλογο 
μήνυμα που ενημερώνει το μέλος ΔΕΠ για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της συγκεκριμένης 
ενέργειας.  

 

Εικόνα 17: Μήνυμα προσωρινής υποβολής 
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Εικόνα 18: Μήνυμα οριστικής υποβολής 

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». 

 

2.4.1.3. Προσυμπλήρωση στοιχείων Εξαμηνιαίου 
Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος. 

Τα προσωπικά στοιχεία του μέλους ΔΕΠ καθώς και ο τίτλος και ο κωδικός του μαθήματος 
εμφανίζονται αυτόματα στην φόρμα χωρίς όμως να επιτρέπεται η τροποποίησή τους. Η 
πληθύσμωση γίνεται σε πραγματικό χρόνο. 

 

Εικόνα 19: Προσυμπλήρωση βασικών στοιχείων 

 

Επίσης σε πραγματικό χρόνο ανακτώνται και τα στατιστικά στοιχεία της κατανομής της 
βαθμολογίας των φοιτητών του μαθήματος και υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας.  
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Εικόνα 20: Προσυμπλήρωση στατιστικών στοιχείων μαθήματος 

Επίσης στο τμήμα IV.2 Κατανομή Βαθμολογίας, προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των 
δεδομένων με γραφική αναπαράσταση. 
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Εικόνα 21: Γραφική αναπαράσταση κατανομής βαθμολογίας 

2.4.2. Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ (ΑΑΔ) 

2.4.2.1. Καταστάσεις Ατομικού Απογραφικού Δελτίου 
Μέλους ΔΕΠ 

Επιλέγοντας από το μενού «Ατομικό Απογραφικό» εμφανίζεται στο μέλος ΔΕΠ η κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται το Ατομικό Απογραφικό Δελτίο. 
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Στην περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια από το μέλος ΔΕΠ τα 
μηνύματα που εμφανίζονται έχουν κόκκινο χρώμα, όπου η κατάσταση ορίζεται σε «Δεν έχει 
υποβληθεί» και η ενέργεια σε «Νέα καταχώριση», επιτρέποντας το μέλος ΔΕΠ σε νέα 
υποβολή. 

Αν υπάρχουν παλαιότερα απογραφικά του μέλους ΔΕΠ, τότε θα εμφανιστεί το εικονίδιο 

ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. 
Αυτό σημαίνει ότι η φόρμα του απογραφικού θα έχει προσυμπληρωμένα όλα τα δεδομένα 
από το παλαιότερο απογραφικό και θα πρέπει να γίνουν μόνο τυχόν διορθώσεις. 

 

Στην περίπτωση που το μέλος ΔΕΠ υποβάλει προσωρινά το Ατομικό Απογραφικό Δελτίο τα 
μηνύματα που εμφανίζονται έχουν μπλε χρώμα, όπου η κατάσταση ορίζεται σε «Έχει 
υποβληθεί προσωρινά» και η ενέργεια σε «Επεξεργασία» , επιτρέποντας το μέλος ΔΕΠ να 
τροποποιήσει την αρχική υποβολή. 

 

Στην περίπτωση που το μέλος ΔΕΠ υποβάλει οριστικά το Ατομικό Απογραφικό Δελτίο τα 
μηνύματα που εμφανίζονται έχουν πράσινο χρώμα, όπου η κατάσταση ορίζεται σε «Έχει 
υποβληθεί οριστικά» και η ενέργεια σε «Αρχείο PDF» , επιτρέποντας το μέλος ΔΕΠ να 
ανακτήσει το Ατομικό Απογραφικό Δελτίο που έχει υποβάλει. 
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2.4.2.2. Φόρμα Ατομικού Απογραφικού Δελτίου Μέλους 
ΔΕΠ 

Η φόρμα ΑΑΔ συμπληρώνεται από το μέλος ΔΕΠ στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού. 

Η φόρμα ΑΑΔ περιέχει τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: 

 Βασικά στοιχεία  

 Ερευνητικό / επιστημονικό ή άλλο έργο 

 Ερευνητικές υποδομές 

 Σύνδεση με την κοινωνία 

Το μέλος ΔΕΠ εφόσον επιλέξει «Νέα καταχώριση» εμφανίζεται η φόρμα σε τρία επίπεδα.  

Στο πρώτο βήμα θα πρέπει να συμπληρωθεί το επιστημονικό και ερευνητικό έργο 
αναφορικά με τις δημοσιεύσεις. Στο δεύτερο βήμα θα πρέπει να συμπληρωθούν οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στην αναγνώριση του επιστημονικού έργου του μέλους 
ΔΕΠ. Στα δύο αυτά βήματα η άθροιση των πεδίων γίνεται αυτόματα. 

Στο τρίτο βήμα το μέλος ΔΕΠ απαντάει σε ερωτήσεις σχετικές με τα ερευνητικά 
προγράμματα και έργα που συντονίζει ή συμμετέχει. 

Εφόσον περάσει και από τα τρία βήματα μπορεί να επιστρέψει σε κάποιο από τα 
προηγούμενα βήματα προκειμένου να διορθώσει κάποιο από τα στοιχεία που καταχώρισε 
ή μπορεί να απλά να δει τα δεδομένα που πρόσθεσε σε μορφή προεπισκόπησης. 

Στην περίπτωση που προχωρήσει σε κατάσταση προεπισκόπησης, μπορεί πάλι να 
επιστρέψει στην επεξεργασία των στοιχείων, μπορεί να τα υποβάλει προσωρινά 
(αποθήκευση στη βάση δεδομένων) ή να επιλέξει την οριστική υποβολή. Εφόσον επιλέξει 
την οριστική υποβολή δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης. 
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Εικόνα 22: Ατομικό απογραφικό δελτίο 1 
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Εικόνα 23: Ατομικό απογραφικό δελτίο 2 
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Εικόνα 24: Ατομικό απογραφικό δελτίο 3 



 

Σύστημα Qu.a.sys
Αναλυτική έκθεση περιγραφής του συστήματος και των εργαλείων του (Π 3.2.2)

 
 

   
 

 

34

 

Εικόνα 25: Προεπισκόπηση φόρμας 1 
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Εικόνα 26: Προεπισκόπηση φόρμας 2 
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Κατά την ολοκλήρωση της προσωρινής ή της οριστικής υποβολής εμφανίζεται το ανάλογο 
μήνυμα που ενημερώνει το μέλος ΔΕΠ για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της συγκεκριμένης 
ενέργειας. 

 

Εικόνα 27: Μήνυμα προσωρινής υποβολής 

 

 

Εικόνα 28: Μήνυμα οριστικής υποβολής 

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». 

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. 
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2.4.2.3. Προσυμπλήρωση στοιχείων Απογραφικού Δελτίου 
Μέλους ΔΕΠ 

Τα προσωπικά στοιχεία του μέλους ΔΕΠ καθώς και οι τίτλοι και οι κωδικοί των μαθημάτων 
εμφανίζονται αυτόματα στην φόρμα χωρίς όμως να επιτρέπεται η τροποποίησή τους. Η 
πληθύσμωση γίνεται σε πραγματικό χρόνο. 

Πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του πεδίου της Επιστημονικής Ειδικευσης και στο οποίο 
πλέον αυτόματα εμφανίζεται η ειδίκευση του διδάσκοντα σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έχουν καταχωρηθεί από τις γραμματείες των τμημάτων στο πληροφοριακό σύστημά του. 

 

Εικόνα 29: Βασικά στοιχεία Ατομικού Απογραφικού 

2.4.2.4. Εμφάνιση υποδείγματος αριθμού δημοσιεύσεων 
και αναγνώρισης scopus 

Στο τμήμα που αφορά στον αριθμό δημοσιεύσεων και την αναγνώριση του επιστημονικού 
έργου, υλοποιήθηκε εφαρμογή ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση των αριθμών των 
δημοσιεύσεων από την SCOPUS. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η χρήση των AUTHOR 
ID’s των μελών ΔΕΠ.  

Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των AUTHOR ID’s των μελών ΔΕΠ και η εισαγωγή τους σε νέο 
πίνακα στη βάση δεδομένων του συστήματος.  

Έτσι μετά τη σύνδεση του χρήστη μέσω LDAP, θα γίνεται και ανάκληση του ανάλογου  
AUTHOR ID καθώς και των στοιχείων μέσω SCOPUS. 
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Εικόνα 30: Εμφάνιση πίνακα scopus δημοσιεύσεων 

 

Εικόνα 31: Εμφάνιση πίνακα scopus αναφορών 

2.4.3. Περιβάλλον διαχείρισης γραφείου ΜΟΔΙΠ 

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

1. Έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας κάθε περιόδου με: 

1.1. Ορισμό ακαδημαϊκού έτους και εξαμήνου 

1.2. Ορισμό ημερομηνίας έναρξης και λήξης της διαδικασίας υποβολής 

2. Ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής Εξαμηνιαίου Απογραφικού Δελτίου 
Μαθήματος 

3. Ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους ΔΕΠ 

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

5. Αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος υπενθύμισης της διαδικασίας 
υποβολής στους διδάσκοντες για τους οποίους εκκρεμή η καταχώρηση 
απογραφικών. 
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5.1.1. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκής 
Μονάδας - Παράρτημα 1 – Στοιχεία και Δείκτες της 
Λειτουργίας των τμημάτων 

Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ακαδημαϊκής μονάδας συντάσσετε κάθε τέσσερα 
χρόνια, ενώ η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης διαρκεί δυο συνεχόμενα διδακτικά 
εξάμηνα. Στην έκθεση αυτή συγκαταλέγετε και το Παράρτημα 1 – Στοιχεία και Δείκτες της 
Λειτουργίας των τμημάτων το οποίο και συμπληρώνεται από τις γραμματείες των 
τμημάτων. Έχουν υλοποιηθεί η παρακάτω φόρμες τις οποίες συμπληρώνουν οι 
γραμματείες. Γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά 
(συμπεριλαμβανομένων και των Διατμηματικών Μεταπτυχιακών). Ακολουθούν οι 17 
φόρμες του παραρτήματος: 

 

Εικόνα 32: Παράρτημα Ι – πίνακας εισαγωγικός 
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Εικόνα 33: Παράρτημα Ι – πίνακας 1 

 

 

Εικόνα 34: Παράρτημα Ι – πίνακας 2 

 

 

Εικόνα 35: Παράρτημα Ι – πίνακας 3 
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Εικόνα 36: Παράρτημα Ι – πίνακας 6 

 

 

Εικόνα 37: Παράρτημα Ι – πίνακας 7 
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Εικόνα 38: Παράρτημα Ι – πίνακας 8 

 

 

Εικόνα 39: Παράρτημα Ι – πίνακας 9 
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Εικόνα 40: Παράρτημα Ι – πίνακας 12 

 

 

Εικόνα 41: Παράρτημα Ι – πίνακας 15 
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Εικόνα 42: Παράρτημα Ι – πίνακας 16 

 

 

Εικόνα 43: Παράρτημα Ι – πίνακας 17 

 

 

Εικόνα 44: Παράρτημα Ι – ενημέρωση εισαγωγής στοιχείων πίνακα 
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Εικόνα 45: Παράρτημα Ι – πίνακας 4 

 
 

 
 

Εικόνα 46: Παράρτημα Ι – πίνακας 5 
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Εικόνα 47: Παράρτημα Ι – πίνακας 10 

 
 

 
 

Εικόνα 48: Παράρτημα Ι – πίνακας 11 
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Εικόνα 49: Παράρτημα Ι – πίνακας 13 

 
 

 
 

Εικόνα 50: Παράρτημα Ι – πίνακας 14 

 

5.2. Υποσυστήματα Συλλογής Στοιχείων 

Υποσύστημα πληροφόρησης και δημοσιότητας: εξασφαλίζει την οργανωμένη παροχή 
βοήθειας προς τους χρήστες του συστήματος, τη διαβαθμισμένη πρόσβαση σε 
δημοσιεύσιμα στοιχεία, τη προβολή του έργου της ΜΟΔΙΠ στο διαδίκτυο. Το σύστημα αυτό 
είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://modip.uom.gr. 
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Ακολουθούν ενδεικτικές εικόνες: 

 

Εικόνα 51: Υποσύστημα πληροφόρησης και δημοσιότητας, Αρχική Σελίδα 

 

 

Εικόνα 52: Υποσύστημα πληροφόρησης και δημοσιότητας, Αρχική Σελίδα 2 
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Εικόνα 53: Υποσύστημα πληροφόρησης και δημοσιότητας, Εσωτερική Έκθεση 

 

 

Εικόνα 54: Υποσύστημα πληροφόρησης και δημοσιότητας, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 
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Εικόνα 55: Υποσύστημα πληροφόρησης και δημοσιότητας, Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων 

 

5.3. Υποσυστήματα Επεξεργασίας και Παραγωγής Αναφορών 

Υποσύστημα επεξεργασίας και παραγωγής αναφορών: επιτρέπει τη διατύπωση 
ερωτημάτων, τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και στη παραγωγή δευτερογενών 
στοιχείων και συμπερασμάτων με βάση τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί. Επίσης 
επιτρέπει τη παραγωγή αναφορών και γραφικών απεικονίσεων στοιχείων. Τελικά επιτρέπει 
τη καθοδηγούμενη παραγωγή των απαραίτητων πινάκων και άλλων αναφορών που 
απαιτούνται για τις διάφορες εκθέσεις των ΟΜΕΑ και ΜΟΔΙΠ. 

Το Υποσυστήματος αναφορών και στατιστικών στοιχείων για το γραφείο ΜΟΔΙΠ και τις 
ΟΜΕΑ των Τμημάτων παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

Α. Γραφείο ΜΟΔΙΠ 

1. Αναφορά Απογραφικών Μαθημάτων του Ιδρύματος ανά ακαδημαϊκό έτος και 
εξάμηνο. Εμφάνιση λίστας των μαθημάτων της συγκεκριμένης περιόδου, όπου 
αποτυπώνεται αναφορά των Απογραφικών των Μαθημάτων του Ιδρύματος 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. 
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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 
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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. 

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. 

 

 

Εικόνα 56: Φόρμα αναζήτησης αναφοράς 

 

Εικόνα 57: Αναφορά Απογραφικών Δελτίων Εξαμηνιαίου Μαθήματος για συγκεκριμένο τμήμα 

 
 



 

Σύστημα Qu.a.sys
Αναλυτική έκθεση περιγραφής του συστήματος και των εργαλείων του (Π 3.2.2)
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Εικόνα 58: Φόρμα αναζήτησης στατιστικών στοιχείων 

 

Εικόνα 59: Αποτελέσματα αναζήτησης στατιστικών στοιχείων 



 

Σύστημα Qu.a.sys
Αναλυτική έκθεση περιγραφής του συστήματος και των εργαλείων του (Π 3.2.2)

 
 

   
 

 

54

5.3.1. 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 

 

 

 


