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Περιβάλλον Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 

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, δηλαδή του ονόματος χρήστη και του κωδικού ασφαλείας (αυτά που 

χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 

Ιδρύματος), 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 (π.χ. 2016-2017). Τέλος, κάνετε κλικ στο 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 των διαθέσιμων απογραφικών δελτίων μαθημάτων, επιλέγετε από 

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

 

Εικόνα 3: Επιλογή Απογραφικό Μαθήματος 

Στην αριστερή πλευρά εμφανίζονται τα μαθήματα, στα οποία έχετε οριστεί ως 

υπεύθυνος, και επιλέγετε το μάθημα για το οποίο επιθυμείτε τη συμπλήρωση του 

απογραφικού του δελτίου. Στην πρώτη καρτέλα Ι. Γενικά, στην παράγραφο Ι.1 

Ταυτότητα Μαθήματος, εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία του μαθήματος, τα οποία 

είναι προσυμπληρωμένα από τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο 

Πληροφοριακό Σύστημα του Φοιτητολογίου (Cardisoft). Τα προσυμπληρωμένα 

στοιχεία που εμφανίζονται με μαύρο χρώμα δεν μπορούν να τροποποιηθούν, ενώ 

για τα προσυμπληρωμένα στοιχεία που εμφανίζονται με γαλάζιο χρώμα (π.χ. 

Εβδομαδιαίες ώρες Διδασκαλίας) ή με παύλα (π.χ. Τομέας) υπάρχει η δυνατότητα 

τροποποίησής τους (Εικόνα 4). 
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 Εικόνα 4: Αρχική καρτέλα Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 

Για την τροποποίηση των προσυμπληρωμένων πεδίων με γαλάζιο χρώμα, 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 5). Μετά την εισαγωγή των κατάλληλων στοιχείων, κάνετε κλικ στο 

κουμπί . Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε την τροποποίηση του πεδίου με τα 

στοιχεία που συμπληρώθηκαν, κάνετε κλικ στο κουμπί .  

Για την συμπλήρωση των στοιχείων του απογραφικού δελτίου του μαθήματος 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 4α),η οποία εμφανίζεται ως πρώτη επιλογή πριν την 

εμφάνιση των πεδίων του απογραφικού δελτίου του μαθήματος. 

 

Εικόνα 4α: Επιλογή Αντιγραφής στοιχείων Απογραφικού Δελτίου 
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Εικόνα 5: Τροποποίηση στοιχείων Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 

 

Στην παράγραφο Ι.2 Στοιχεία Μαθήματος, στα πεδία Κατηγορία μαθήματος και 

Είδος μαθήματος κάνετε κλικ στο αντίστοιχο περιεχόμενο και επιλέγετε την 

κατάλληλη επιλογή από την αναδυόμενη λίστα, επιβεβαιώνοντας με κλικ στο κουμπί 

. Στο πεδίο Εξάμηνο διδασκαλίας εισάγετε τον αριθμό του εξαμήνου στο οποίο 

διδάσκεται το μάθημα. Στο πεδίο Προαπαιτούμενα μαθήματα καταχωρείτε τους 

τίτλους των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία η/ο 

φοιτήτρια/της προκειμένου να εγγραφεί στο μάθημα για το οποίο συμπληρώνεται το 

περίγραμμα. Στο πεδίο Δικτυακός τόπος μαθήματος καταχωρείται η διαδικτυακή 

διεύθυνση (url) της ιστοσελίδας του μαθήματος. Στο πεδίο Γλώσσα διδασκαλίας και 

εξετάσεων καταχωρείτε την αντίστοιχη γλώσσα, ενώ στο πεδίο Προσφερόμενο για 

φοιτητές Erasmus κάνοντας κλικ στο ΟΧΙ μπορείτε να τροποποιήσετε το περιεχόμενο 

σε ΝΑΙ. Στο πεδίο Αναρτημένο στο δικτυακό τόπο του Τμήματος, κάνετε κλικ στο  

Άγνωστος και επιλέγετε την κατάλληλη επιλογή από την αναδυόμενη λίστα (Εικόνα 

6).  
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Εικόνα 6: Τροποποίηση στοιχείων σχετικά με την ανάρτηση του  
Περιγράμματος/Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 

 

Στα πεδία Ώρες Εργαστηριακής Διδασκαλίας/εβδομάδα και Ώρες 

Φροντιστηρίου/εβδομάδα συμπληρώνετε τους αντίστοιχους αριθμούς. Στο πεδίο 

Τρόπος διδασκαλίας, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής περισσότερων του ενός 

τρόπων διδασκαλίας, κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου (check boxes). 

Επιπλέον, μπορείτε να καθορίσετε και άλλους τρόπους διδασκαλίας, κάνοντας κλικ 

στο πλαίσιο ελέγχου «Άλλο», όπου ακριβώς από κάτω εμφανίζεται ένα πεδίο 

κειμένου, που σας επιτρέπει να αναφέρετε τους επιπλέον τρόπους διδασκαλίας που 

εφαρμόζετε (Εικόνα 7).  
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Εικόνα 7: Επιλογή στοιχείων Τρόπου διδασκαλίας Μαθήματος 

 

Στα πεδία Πολλαπλή Βιβλιογραφία, Χρήση ΤΠΕ, Πολλαπλές μέθοδοι εξέτασης, 

κάνοντας κλικ στο ΝΑΙ, μπορείτε να τροποποιήσετε το περιεχόμενο σε ΟΧΙ (Εικόνα 8). 
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Εικόνα 8: Επιλογή στοιχείων ΝΑΙ/ΟΧΙ Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 

Στο τέλος της παραγράφου I.2 Στοιχεία Μαθήματος, στο πεδίο Παρατηρήσεις, 

εμφανίζεται ένα πλαίσιο κειμένου με δυνατότητες μορφοποίησης (γραμμή 

εργαλείων του πλαισίου κειμένου) του περιεχομένου του (Εικόνα 9).   

 

Εικόνα 9: Πεδίο Παρατηρήσεις Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 

Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων της καρτέλας Ι. Γενικά και για την αποθήκευση των 

στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί, θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί Αποθήκευση, 

στο τέλος της καρτέλας (Εικόνα 9). Εφόσον έχουν συμπληρωθεί σωστά τα πεδία της 

πρώτης καρτέλας εμφανίζεται το μήνυμα «Η αποθήκευση του δελτίου 

ολοκληρώθηκε επιτυχώς», πάνω από την καρτέλα (Εικόνα 10). Σε αντίθετη 

περίπτωση εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους, πάνω από την καρτέλα, που σας 

παραπέμπει σε διόρθωση του περιεχομένου του λανθασμένου πεδίου (Εικόνα 11).  
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Εικόνα 10: Επιτυχής αποθήκευση Απογραφικού Δελτίου  

  

Εικόνα 11: Μήνυμα λάθους αποθήκευσης δελτίου  
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Στη συνέχεια, για τη συμπλήρωση των επόμενων στοιχείων του απογραφικού 

δελτίου του μαθήματος, κάνετε κλικ στη δεύτερη καρτέλα με τίτλο ΙΙ.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

– ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΜΕΘΟΔΟΙ. Για τη διευκόλυνσή σας στη 

συμπλήρωση της εν λόγω καρτέλας συνιστάται να συμβουλευθείτε τον «Οδηγό 

Κατανόησης και Εφαρμογής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Μαθήματος» που έχει 

συνταχθεί από τη ΜΟΔΙΠ.  

Στην παράγραφο IΙ.1 Σκοπός/Περιεχόμενο μαθήματος, εμφανίζεται ένα πλαίσιο 

κειμένου με δυνατότητες μορφοποίησης (γραμμή εργαλείων του πλαισίου κειμένου) 

του περιεχομένου του πλαισίου (Εικόνα 12). 

 

Εικόνα 12: Σκοπός/Περιεχόμενο μαθήματος απογραφικού δελτίου  

Για τη συμπλήρωση των στοιχείων στον πίνακα της παραγράφου ΙΙ.2 Μαθησιακά 

αποτελέσματα, κάνετε κλικ στο κουμπί , που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον 

πίνακα (Εικόνα 13 (α)). Στη στήλη Μαθησιακό αποτέλεσμα, κάνοντας κλικ μέσα στο 

κελί εμφανίζεται μία λίστα με τις προτεινόμενες τέσσερις κατηγορίες στις οποίες 

ομαδοποιούνται τα μαθησιακά αποτελέσματα. Αφού επιλέξετε την κατάλληλη 

κατηγορία, στο πεδίο ελεύθερου κειμένου εισάγετε τη συνοπτική περιγραφή του 

μαθησιακού αποτελέσματος. Στην περίπτωση που το μαθησιακό αποτέλεσμα δεν 

εντάσσεται σε κάποια από τις προτεινόμενες κατηγορίες, επιλέγετε το κενό και 

περιγράφετε στο πεδίο κειμένου το μαθησιακό αποτέλεσμα (Εικόνα 13 (β)).  
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(α)  

(β)  

Εικόνα 13: Μαθησιακά αποτελέσματα 

Στις στήλες Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και Μέθοδος Αξιολόγησης κάνοντας κλικ 

μέσα στο αντίστοιχο κελί επιλέγετε μία από τις προτεινόμενες επιλογές της λίστας 

(Εικόνα 14 (α) (β). Ειδικά για τις προτεινόμενες μεθόδους αξιολόγησης, αν δεν σας 

καλύπτουν οι προτεινόμενες επιλογές, επιλέγετε Άλλο, ώστε να εμφανιστεί ακριβώς 

από κάτω ένα πεδίο κειμένου, όπου συμπληρώνετε τη δική σας επιλογή (Εικόνα 14 

(γ)).  

(α)  

(β)  
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(γ)  

Εικόνα 14: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι αξιολόγησης 

Στο πεδίο Ώρες Εργασίας, εισάγετε τις ώρες εργασίας που πρέπει να αφιερώσει η/ο 

φοιτήτρια/της προκειμένου να συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

επιλέξατε και να προετοιμαστεί για να αξιολογηθεί με τη μέθοδο της επιλογής σας. 

Στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται όλη η στήλη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 

μπάρα κύλισης (χρώματος γκρι), μετακινώντας την προς τα δεξιά, για να εμφανιστεί 

ολοκληρωμένη τόσο η στήλη των ωρών εργασίας όσο και η τελευταία στήλη του 

πίνακα. Για την καταχώρηση των επιλογών σας θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί 

 που βρίσκεται στην τελευταία στήλη. Μετά την καταχώρηση των στοιχείων σε 

κάθε γραμμή του πίνακα και για τη στήλη «Ώρες Εργασίας», πραγματοποιείται 

αυτόματη άθροιση των ωρών στο πεδίο ΣΥΝΟΛΟ, που βρίσκεται στην τελευταία 

γραμμή του πίνακα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε τα στοιχεία που 

έχετε καταχωρήσει σε μια γραμμή του πίνακα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί 

,οπότε θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για τη διαγραφή των στοιχείων 

που επιλέξατε (Εικόνα 15 (α)). Εφόσον είστε σίγουροι κάνετε κλικ στο κουμπί ΝΑΙ, 

διαφορετικά κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΧΙ και επανέρχεστε στην προηγούμενη 

κατάσταση (Εικόνα 15 (β)).   

(α)  

(β)  

Εικόνα 15: Ώρες εργασίας και διαδικασία διαγραφής 



ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ – Οδηγός Συμπλήρωσης Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος 

12 
 

 

Μετά την καταχώρηση των στοιχείων της πρώτης γραμμής του πίνακα, έχετε τη 

δυνατότητα να προσθέσετε μία νέα καταχώρηση  (γραμμή στον πίνακα), 

επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να 

τροποποιήσετε το περιεχόμενο μίας γραμμής του πίνακα, κάνοντας κλικ στο κουμπί 

, που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραμμής του (Εικόνα 16). Επιπλέον έχετε τη 

δυνατότητα διαγραφής μίας καταχώρησης, κάνοντας κλικ στο κουμπί , που 

βρίσκεται επίσης στο τέλος κάθε γραμμής του πίνακα (Εικόνα 16). 

 

Εικόνα 16: Τροποποίηση περιεχομένου 

 

Στην παράγραφο ΙΙ.3 Γενικές ικανότητες και για την εισαγωγή στοιχείων στον πίνακα, 

θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί , που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον πίνακα 

(Εικόνα 17 (α)). Στη στήλη Περιγραφή, κάνοντας κλικ μέσα στο κελί, εμφανίζεται μία 

λίστα με τις προτεινόμενες επιλογές. Για την καταχώρηση των επιλογών σας θα 

πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί , που βρίσκεται στην τελευταία στήλη. Σε 

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. 

Εφόσον είστε σίγουροι για τη διαγραφή, κάνετε κλικ στο κουμπί ΝΑΙ, διαφορετικά 

κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΧΙ και επανέρχεστε στην προηγούμενη κατάσταση (Εικόνα 

17 (β)).   
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(α)  

(β)  

(γ)  

Εικόνα 17: Γενικές ικανότητες 

 

Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων τις καρτέλας ΙΙ.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΜΕΘΟΔΟΙ και για την αποθήκευση των στοιχείων που έχουν 

συμπληρωθεί, θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί Αποθήκευση στο τέλος της καρτέλας 

(Εικόνα 17 (γ)). Εφόσον έχουν συμπληρωθεί σωστά τα πεδία της δεύτερης καρτέλας, 

θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η αποθήκευση του δελτίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς» 

πάνω από την καρτέλα (Εικόνα 18).  
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Εικόνα 18: Επιτυχής αποθήκευση στοιχείων της δεύτερης καρτέλας 

Στη συνέχεια και για τη συμπλήρωση των επόμενων στοιχείων του απογραφικού 

δελτίου του μαθήματος, θα πρέπει να κάνετε κλικ στην τρίτη καρτέλα με τίτλο  III. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Στην παράγραφο IΙΙ.1 Τρόπος 

διδασκαλίας, εμφανίζεται ένα πλαίσιο κειμένου, με δυνατότητες μορφοποίησης 

(γραμμή εργαλείων του πλαισίου κειμένου) του περιεχομένου του πλαισίου, όπου  

μπορείτε να αναφέρετε τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος (διαλέξεις, 

εργαστήρια, πρακτική άσκηση, κ.λπ.) (Εικόνα 19). 

 

Εικόνα 19: Τρόπος διδασκαλίας 
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Στην παράγραφο III.2 Χρήση νέων τεχνολογιών, εμφανίζεται ένα πλαίσιο κειμένου, 

με δυνατότητες μορφοποίησης (γραμμή εργαλείων του πλαισίου κειμένου) του 

περιεχομένου του πλαισίου, όπου μπορείτε να αναφέρετε τον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιείτε τις νέες τεχνολογίες για τη διδασκαλία του μαθήματος (Εικόνα 20). 

 

Εικόνα 20: Χρήση νέων τεχνολογιών 

Στην παράγραφο III.3 Διδακτικά βοηθήματα, εμφανίζεται πλαίσιο κειμένου, με 

δυνατότητες μορφοποίησης (γραμμή εργαλείων του πλαισίου κειμένου) του 

περιεχομένου του, όπου καταχωρείτε τα συγγράμματα που διανέμονται στους 

φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα (Εικόνα 21). 

 

Εικόνα 21: Διδακτικά βοηθήματα 
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Στην παράγραφο III.4 Καταλληλότητα βοηθημάτων, εμφανίζεται ένα πλαίσιο 

κειμένου, με δυνατότητες μορφοποίησης (γραμμή εργαλείων του πλαισίου κειμένου) 

του περιεχομένου του για να προσδιορίσετε το ποσοστό της διδασκόμενης ύλης που 

καλύπτεται από τα συγγράμματα (Εικόνα 22). 

 

Εικόνα 22: Καταλληλότητα βοηθημάτων 

Στην παράγραφο III.5 Πρόσθετη βιβλιογραφία/υποστήριξη, εμφανίζεται πλαίσιο 

κειμένου με δυνατότητες μορφοποίησης (γραμμή εργαλείων του πλαισίου κειμένου) 

του περιεχομένου του πλαισίου, όπου καταχωρείτε την πρόσθετη βιβλιογραφία 

(πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων) ή άλλου είδους υποστηρικτικό διδακτικό 

υλικό (Εικόνα 23). 

 

Εικόνα 23: Πρόσθετη βιβλιογραφία/υποστήριξη 
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Στην παράγραφο ΙIΙ.6 Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα, για την 

εισαγωγή στοιχείων στον πίνακα κάνετε κλικ στο κουμπί , που βρίσκεται ακριβώς 

από κάτω (Εικόνα 24 (α)). Στη στήλη Τρόπος αξιολόγησης, κάνοντας κλικ μέσα στο 

κελί, εμφανίζεται μία λίστα με τις προτεινόμενες επιλογές, από τις οποίες μπορείτε 

να επιλέξετε αυτή που επιθυμείτε (Εικόνα 24 (β)). Στη στήλη Μέθοδος αξιολόγησης, 

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

επιλογές, από τις οποίες επιλέγετε αυτή που επιθυμείτε. Αν δεν σας καλύπτουν οι 

προτεινόμενες επιλογές, επιλέγετε Άλλο και αναφέρετε στο πεδίο κειμένου που 

εμφανίζεται από κάτω τη μέθοδο αξιολόγησης που επιθυμείτε (Εικόνα 24 (γ)). Στη 

στήλη Ποσοστό (%) προσμέτρησης στον τελικό βαθμό, εισάγετε το κατάλληλο 

ποσοστό (ποσοστό στο οποίο προσμετράται ο βαθμός του τρόπου αξιολόγησης που 

επιλέξατε), σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στις προηγούμενες 

στήλες, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%. Για 

την καταχώρηση των επιλογών σας θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί , που 

βρίσκεται στην τελευταία στήλη. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε τα 

στοιχεία που έχετε καταχωρήσει, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί , οπότε θα 

εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για τη διαγραφή των στοιχείων που επιλέξατε.  

(α)  

(β)  
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(γ)  

Εικόνα 24: Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Για την εισαγωγή επιπλέον στοιχείων στον πίνακα θα πρέπει να κάνετε κλικ στο 

κουμπί , που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον πίνακα και να επαναλάβετε την ίδια 

διαδικασία συμπλήρωσης (Εικόνα 24 (α)(β)).  

Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων της καρτέλας III.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και για την αποθήκευση των στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί, θα 

πρέπει να πατηθεί το κουμπί Αποθήκευση στο τέλος της καρτέλας. Εφόσον έχουν 

συμπληρωθεί σωστά τα πεδία της πρώτης καρτέλας, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η 

αποθήκευση του δελτίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς», πάνω από την καρτέλα (Εικόνα 

25).  

 

Εικόνα 25: Επιτυχής αποθήκευση των στοιχείων της τρίτης καρτέλας  
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Στη συνέχεια και για την υποβολή των στοιχείων του απογραφικού δελτίου του 

μαθήματος, θα πρέπει να κάνετε κλικ στην τέταρτη καρτέλα με τίτλο, IV.ΥΠΟΒΟΛΗ 

(Εικόνα 26).  

 

 

Εικόνα 26: Υποβολή στοιχείων απογραφικού δελτίου μαθήματος 

 

Για την οριστική υποβολή του απογραφικού δελτίου θα πρέπει να επιλέξετε το 

τετραγωνάκι ελέγχου, Οριστική υποβολή και κλείδωμα του απογραφικού δελτίου, 

που βρίσκεται στην αρχή της καρτέλας και να πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση 

(Εικόνα 27 (α)). Εφόσον η οριστική υποβολή του δελτίου πραγματοποιηθεί με 

επιτυχία, θα εμφανιστεί ένα σχετικό μήνυμα, με την ημερομηνία και την ώρα της 

υποβολής του (Εικόνα 27 (β)). Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής του 

Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος σε μορφή .pdf, .rtf, .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 27 (α)(β)). 
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(α)  

(β)  

Εικόνα 27: Οριστική Υποβολή στοιχείων απογραφικού δελτίου μαθήματος 

 


