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Περιβάλλον Απογραφικού Δελτίου Διδάσκοντα 

Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ 

Για την πρόσβασή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ (http://modip-

server.kom.duth.gr) απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων του προσωπικού σας 

λογαριασμού (αυτά που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σας στην υπηρεσία 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος) όπως του ονόματος χρήστη και του κωδικού 

ασφαλείας, προκειμένου το σύστημα να σας αναγνωρίσει ως εξουσιοδοτημένο χρήστη 

(Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Αρχική Σελίδα ΠΣ ΜΟΔΙΠ 

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων πρόσβασης, 

εμφανίζεται στην ίδια οθόνη το πεδίο «Περίοδος Χρήσης», απ’ όπου επιλέγετε την 

περίοδο χρήσης που επιθυμείτε (πχ 2017-2018). Τέλος κάνετε κλικ στου κουμπί 

«Επιλογή», για να εισαχθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ (ΠΣ)  και να 

εμφανιστεί η κεντρική οθόνη (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2: Επιλογή Περιόδου Χρήσης 

Για την προβολή του διαθέσιμου Απογραφικού Δελτίου Διδάσκοντα, κάνετε από το 

μενού «Απογραφικά Δελτία» την επιλογή «Διδάσκοντα» (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3: Επιλογή Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα 

Στην πρώτη Καρτέλα, Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία του 

Διδάσκοντα, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα από τα στοιχεία που είναι 

καταχωρημένα στο Πληροφοριακό Σύστημα του Φοιτητολογίου (ClassWeb της 

Cardisoft). Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία που εμφανίζονται με μαύρο χρώμα δεν 
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μπορούν να τροποποιηθούν, ενώ για τα προσυμπληρωμένα στοιχεία που 

εμφανίζονται με γαλάζιο χρώμα (π.χ. Επιστημονική Ειδίκευση: Βιοκινητική) ή με 

παύλα (π.χ. Τομέας) υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησής τους, Εικόνα 4. 

 

 Εικόνα 4: Αρχική καρτέλα Απογραφικού Δελτίου Διδάσκοντα 

Για την συμπλήρωση των στοιχείων του απογραφικού δελτίου του διδάσκοντα από 

τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί για προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (π.χ. 2016-

2017), μπορούν να αντιγραφούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος (π.χ. 2017-2018) με 

την επιλογή Αντιγραφή (Εικόνα 5),η οποία εμφανίζεται ως πρώτη επιλογή πριν την 

εμφάνιση των πεδίων του απογραφικού δελτίου του διδάσκοντα. 

 

Εικόνα 5: Επιλογή Αντιγραφής στοιχείων Απογραφικού Δελτίου 
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Για την τροποποίηση είτε των προσυμπληρωμένων στοιχείων είτε των πεδίων που 

περιέχουν παύλα, αρκεί να κάνετε κλικ στο περιεχόμενο που επιθυμείτε να 

τροποποιήσετε και θα εμφανιστεί ένα πεδίο κειμένου ή ένα αριθμητικό πεδίο για 

την εισαγωγή των κατάλληλων στοιχείων, Εικόνα 6. Μετά την εισαγωγή των 

κατάλληλων στοιχείων, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί , εφόσον επιθυμείτε 

να τροποποιήσετε το περιεχόμενο του πεδίου. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε 

την τροποποίηση του πεδίου με τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν, κάνετε κλικ στο 

κουμπί .  

 

Εικόνα 6: Τροποποίηση στοιχείων Απογραφικού Δελτίου Διδάσκοντα 

Ύστερα από τη συμπλήρωση των πεδίων τις καρτέλας Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και για την 

αποθήκευση των στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί, θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί 

Αποθήκευση, στο τέλος της καρτέλας, Εικόνα 5. Εφόσον έχουν συμπληρωθεί σωστά τα 

πεδία της πρώτης καρτέλας θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η αποθήκευση του Δελτίου 

ολοκληρώθηκε επιτυχώς», πάνω από την καρτέλα (Εικόνα 7).  
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Εικόνα 7: Επιτυχής ολοκλήρωση αποθήκευσης Απογραφικού Δελτίου  

Στη συνέχεια, για την συμπλήρωση των επόμενων στοιχείων του Απογραφικού 

Δελτίου Διδάσκοντα, θα πρέπει να κάνετε κλικ στη δεύτερη καρτέλα με τίτλο  

ΙΙ.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ. Στη παράγραφο IΙ.1 Αριθμός 

επιστημονικών δημοσιεύσεων του Διδάσκοντα, εμφανίζεται ένας πίνακας όπου 

για την εισαγωγή στοιχείων θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί   που βρίσκεται 

ακριβώς κάτω από αυτόν (Εικόνα 8). Για την επιλογή του ακαδ. έτους και του τύπου 

της δημοσίευσης, κάνετε κλικ μέσα στα αντίστοιχα κελιά και επιλέγετε το 

κατάλληλο μέσα από τη λίστα με τις προτεινόμενες επιλογές που εμφανίζεται 

(Εικόνα 8). Στην περίπτωση που δεν σας καλύπτουν οι προτεινόμενες επιλογές για 

τον τύπο της δημοσίευσης, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε την επιλογή Άλλα, 

όπου στο επόμενο πεδίο (Περιγραφή) θα πρέπει να επεξηγήσετε τι είδους 

επιστημονική δημοσίευση περιλαμβάνει η συγκεκριμένη κατηγορία. (Η αναφορά 

του είδους της δημοσίευσης θα γίνει στο τέλος των στοιχείων της δημοσίευσης που 

θα καταχωρηθούν στο ίδιο πεδίο, όπως θα αναφερθεί παρακάτω). 
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Εικόνα 8: Αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων του Διδάσκοντα 

Στη στήλη Περιγραφή,  συμπληρώνετε αναλυτικά τα στοιχεία της επιστημονικής 

δημοσίευσης (Εικόνα 9). Για την καταχώρηση των επιλογών σας κάνετε κλικ στο 

κουμπί  που βρίσκεται στην τελευταία στήλη. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να 

διαγράψετε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει, κάνετε κλικ στο κουμπί . 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί της διαγραφής θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης 

για τη διαγραφή των στοιχείων που επιλέξατε (Εικόνα 9). 
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 Εικόνα 9: Αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων του Διδάσκοντα 

Μετά την καταχώρηση των στοιχείων της πρώτης γραμμής του πίνακα, μπορείτε θα 

προσθέσετε μία νέα καταχώρηση  (γραμμή στο πίνακα), επαναλαμβάνοντας την 

παραπάνω διαδικασία. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε το 

περιεχόμενο μίας γραμμής του πίνακα κάνοντας κλικ στο κουμπί , που βρίσκεται 

στο τέλος της κάθε γραμμής του, Εικόνα 10. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα της 

διαγραφής μίας ολόκληρης καταχώρησης κάνοντας κλικ στο κουμπί , που 

βρίσκεται στο τέλος της κάθε γραμμής του πίνακα (Εικόνα 10). 

 

Εικόνα 10: Αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων του Διδάσκοντα 

 Στην επόμενη παράγραφο IΙ.2 Αναγνώριση του ερευνητικού/επιστημονικού έργου 

του Διδάσκοντα, θα πρέπει, στον πίνακα που εμφανίζεται, να συμπληρωθεί ο 

συνολικός αριθμός για κάθε δείκτη αναγνώρισης (π.χ. ετεροαναφορές) από την 
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έναρξη της επιστημονικής σας καριέρας μέχρι και το εκάστοτε ακαδ. έτος αναφοράς 

(Εικόνα 10). Ως εκ τούτου, οι αριθμοί των δεικτών σε μεταγενέστερο ακαδ. έτος θα 

είναι πάντα μεγαλύτεροι ή ίσοι με το προηγούμενο ακαδ. έτος ( Εικόνα 11).  

 

Εικόνα 11: Αναγνώριση του ερευνητικού/επιστημονικού έργου του Διδάσκοντα 

 

Στην παράγραφο ΙΙ.3 Ερευνητικά Προγράμματα και έργα, για να εισάγετε τα 

στοιχεία κάθε καταχώρησης θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί  που βρίσκεται 

ακριβώς κάτω από τον πίνακα (Εικόνα 12), Ειδικότερα, στο πεδίο Όνομα Έργου, 

συμπληρώνετε, μέσα στο κελί τον τίτλο του έργου. Στο επόμενο πεδίο Τύπος έργου, 

κάνοντας κλικ μέσα στο κελί εμφανίζεται μία λίστα με τις προτεινόμενες επιλογές, 

Εικόνα 12. Στο επόμενο πεδίο Ιδιότητα συμμετοχής, κάνοντας κλικ μέσα στο κελί 

εμφανίζεται μία λίστα με τις προτεινόμενες επιλογές (Εικόνα 12).  
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Εικόνα 12: Ερευνητικά Προγράμματα και έργα 

 

Στο επόμενα δύο πεδία Ημ/νία έναρξης και Ημ/νία λήξης, κάνοντας κλικ μέσα στο 

αντίστοιχο κελί εμφανίζεται ένα ημερολόγιο, μέσω του οποίου θα πρέπει να 

εισαχθούν οι κατάλληλες ημερομηνίες έναρξης και λήξης του έργου, Εικόνα 13.  Στο 

επόμενα πεδία Συνολικός προϋπολογισμός, Προϋπολογισμός ερευνητικής ομάδας, 

Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών, Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων, Αριθμός 

μεταδιδακτορικών φοιτητών και Αριθμός εξωτερικών συνεργατών εισάγονται οι 

αντίστοιχοι αριθμοί για το έργο. Για την καταχώρηση των επιλογών σας θα πρέπει 

να κάνετε κλικ στο κουμπί OK στο τέλος της φόρμας.  

Στη περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει 

μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί . Κάνοντας κλικ στο κουμπί της διαγραφής θα 

εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για τη διαγραφή των στοιχείων που 

επιλέξατε, Εικόνα 13. Εφόσον είστε σίγουροι για τη διαγραφή, κάνετε κλικ στο 

κουμπί ΝΑΙ, αλλιώς κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΧΙ και επανέρχεστε στην προηγούμενη 

κατάσταση.   
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Εικόνα 13: Ερευνητικά Προγράμματα και έργα (συνέχεια) 

 

Στις επόμενες δύο ερωτήσεις  ΙΙ.4 Έχετε διοικητική θέση σε διεθνείς ακαδημαϊκούς 

/ ερευνητικούς οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες; και ΙΙ.5 Έχετε διοικητική 

θέση σε εθνικούς ακαδημαϊκούς / ερευνητικούς οργανισμούς ή επιστημονικές 

εταιρείες;, έχετε τη δυνατότητα κάνοντας κλικ πάνω στο κουμπί  να αλλάξετε 

την επιλογή σας σε , Εικόνα 14. 
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Εικόνα 14: Θέση σε διεθνείς/εθνικούς  ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς οργανισμούς  

Στην επόμενη ερώτηση  Έχετε ερευνητικές συνεργασίες;, επιλέγετε κάνοντας κλικ 

στο κενό τετραγωνάκι του αντίστοιχου είδους συνεργασιών. Στη συνέχεια, κάνοντας 

κλικ στο κουμπί , εμφανίζεται ένα πεδίο κειμένου, όπου μπορείτε να περιγράψετε 

συνοπτικά τη συνεργασία. Για την ολοκλήρωση της καταχώρησης κάνετε κλικ στο 

κουμπί   (Εικόνα 15). 

 

Εικόνα 15: Ερευνητικές συνεργασίες 

Στην επόμενη ενότητα ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ στο πεδίο Αναφέρατε άλλες 

δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, 

εμφανίζεται ένα πλαίσιο κειμένου με δυνατότητες μορφοποίησης μέσω της 

γραμμής εργαλείων που εμφανίζεται στο πάνω μέρος, Εικόνα 16.  Για την 

αποθήκευση των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στα πεδία της καρτέλας, 

ΙΙ.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΜΟΝΙΚΟ ή ΆΛΛΟ ΕΡΓΟ θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί 

Αποθήκευση στο τέλος της καρτέλας  (Εικόνα 16).  

 

Εικόνα 16: Σύνδεση με την κοινωνία 
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Εφόσον έχουν συμπληρωθεί σωστά τα πεδία της πρώτης καρτέλας θα εμφανιστεί το 

μήνυμα «Η αποθήκευση του Δελτίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς», πάνω από την 

καρτέλα (Εικόνα 17).  

 

Εικόνα 17: Αποθήκευση Απογραφικού Δελτίου 

 

Στη συνέχεια, για την υποβολή των στοιχείων του Απογραφικού Δελτίου του 

Διδάσκοντα, κάνετε κλικ στην τρίτη καρτέλα με τίτλο,  IΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ (Εικόνα 18).  

 

Εικόνα 18: Υποβολή στοιχείων Απογραφικού Δελτίου διδάσκοντα 

Για την οριστική υποβολή του Απογραφικού Δελτίου θα πρέπει να επιλέξετε το 

κουτί ελέγχου, Οριστική υποβολή και κλείδωμα του Απογραφικού Δελτίου, που 

βρίσκεται στην αρχή της καρτέλας και να πατήσετε το κουμπί, Αποθήκευση (Εικόνα 

19). Εφόσον η οριστική υποβολή πραγματοποιηθεί με επιτυχία θα εμφανιστεί ένα 

σχετικό μήνυμα (Εικόνα 19). Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής του 
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Απογραφικού Δελτίου Διδάσκοντα σε μορφή pdf, doc και xls. Για την εξαγωγή του 

απογραφικού δελτίου σε οποιαδήποτε μορφή κάνετε κλικ στο κουμπί της μορφής 

που επιθυμείτε, που βρίσκεται στο τέλος της καρτέλας  (Εικόνα 19). 

 

Εικόνα 19: Οριστική Υποβολή στοιχείων Απογραφικού Δελτίου διδάσκοντα 

 

 

 

 

 

 


