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Κεφάλαιο 1. Βασικά στοιχεία 
διεπαφής χρήστη
1.1. Κεντρικό Μενού
Το κεντρικό μενού επιλογών στο αριστερό μέρος της σελίδας διαμορφώνεται ανάλογα 
με τον χρήστη που συνδέεται με την εφαρμογή και σύμφωνα με τα δικαιώματα που 
δίνονται ανάλογα με το φορέα που εκπροσωπεί. Οι βασικές κατηγορίες των επιλογών 
είναι:

• Διδασκαλία

• Δημοσιεύσεις

• Αναφορές

• Ερευνητικά Έργα

• Απογραφικά

• Παράμετροι

1.2. Πίνακες
Οι  πίνακες  χρησιμοποιούνται  σε  μεγάλο  βαθμό  στην  εφαρμογή.  Παρακάτω 
περιγράφονται γενικές λειτουργίες που χρησιμοποιούνται.

1.2.1. Σελιδοποίηση
Για πολλά από τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα εμφανίζονται δύο 
τρόποι σελιδοποίησης.  Ο πρώτος τρόπος είναι με την εμφάνιση των εικονιδίων του 
παρακάτω σχήματος στο κάτω δεξί άκρο της σελίδας.

Σχήμα 1.1. Εικονίδια σελιδοποίησης

Η εμφάνιση των εικονιδίων διαμορφώνεται ανάλογα με το αν υπάρχει προηγούμενη ή 
επόμενη  σελίδα.  Ο  δεύτερος  τρόπος  εμφανίζεται  με  τα  εικονίδια  του  παρακάτω 
σχήματος.

Σχήμα 1.2. Εικονίδια σελιδοποίησης

Με το δεύτερο τρόπο εμφανίζονται και οι σελίδες έτσι ώστε με την κατάλληλη επιλογή 
να εμφανίζεται η σελίδα που έχει επιλεγεί.

1.2.2. Ταξινόμηση
Πολλοί πίνακες εμφανίζονται με δυνατότητα ταξινόμησης σύμφωνα με την στήλη που 
επιλέγεται. Τα εικονίδια της ταξινόμησης εμφανίζονται στα ονόματα των στηλών. Οι 
στήλες του πίνακα εμφανίζονται ως σύνδεσμοι (links) επάνω στις ετικέτες των στηλών 
σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 1.3. Ταξινόμηση πινάκων
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Βασικά στοιχεία διεπαφής 
χρήστη

Στο  παραπάνω  σχήμα  ο  πίνακας  μπορεί  να  ταξινομηθεί  με  τις  τιμές  των  στηλών 
Κωδικός,  και  Τίτλος.  Με κλικ πάνω στη στήλη γίνεται η ταξινόμηση. Με δεύτερο 
κλικ στην ίδια στήλη γίνεται εναλλαγή από αύξουσα σε φθίνουσα ταξινόμηση.

Σε  ορισμένες  περιπτώσεις  η  ταξινόμηση δεν  είναι  φυσική  αλλά αλφαριθμητική  και 
επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο ως μέσο ομαδοποίησης των γραμμών 
των πινάκων παρά ως μέσο ταξινόμησης.

1.3. Επιλογές τιμών
Σε αρκετές περιπτώσεις όπου υπάρχουν κατάλογοι τιμών που επιλέγονται τα δεδομένα 
των καταλόγων εμφανίζονται ως απλές λίστες εντός της σελίδας. Σε περιπτώσεις που 
οι  υποψήφιες  τιμές  είναι  πολλές  χρησιμοποιούνται  ξεχωριστές  σελίδες  για  την 
αναζήτηση  και  επιλογή  της  επιθυμητής  τιμής.  Τα  εικονίδια  που  χρησιμοποιούνται 
εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 1.4. Εικονίδια επιλογής τιμών

Το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού μας μεταφέρει στη σελίδα η οποία περιέχει τον 
κατάλογο τιμών προκειμένου να επιλέξουμε την επιθυμητή τιμή. Το εικονίδιο της γόμας 
εμφανίζεται όταν ήδη έχουμε επιλέξει μία τιμή και θέλουμε να τη διαγράψουμε.

4



Κεφάλαιο 2. Πρόσβαση στο 
Σύστημα
Το σύστημα απευθύνεται σε 4 κατηγορίες χρηστών:

1. Ερευνητής

2. Διαχειριστής

3. Χρήστης ΜΟΔΙΠ

4. Χρήστης Γραμματείας

Η  χρήση  του  λογαριασμού  Ερευνητή απευθύνεται  σε  οποιονδήποτε  προσφέρει 
ερευνητικό  και  διδακτικό  έργο  στο  πανεπιστήμιο  όπως  μέλη  ΔΕΠ,  ΕΤΕΠ,  ΕΕΔΙΠ, 
υποψήφιοι διδάκτορες, επιστημονικοί συνεργάτες, επισκέπτες κτλ. Η ταυτοποίηση και 
πρόσβαση των ερευνητών γίνεται χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια που διαθέτουν 
για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του πανεπιστημίου (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
eclass κτλ.). Σε περίπτωση που το συνθηματικό του ερευνητή έχει αλλαχθεί από τον 
διαχειριστή της εφαρμογής τότε θα πρέπει να γίνεται η χρήση του νέου συνθηματικού 
για την πρόσβαση στην εφαρμογή.

Η διαχείριση των χρηστών του συστήματος γίνεται από το  Διαχειριστή,  ο  οποίος 
είναι  χρήστης  με  ειδικά  δικαιώματα  και  ορίζεται  κατά  την  εγκατάσταση  του 
συστήματος.  Ο  Διαχειριστής  έχει  τη  δυνατότητα  δημιουργίας  χρηστών  όλων  των 
κατηγοριών. Η σελίδα ταυτοποίησης του χρήστη φαίνεται παρακάτω:

Σχήμα 2.1. Σελίδα σύνδεσης στο σύστημα
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Κεφάλαιο 3. Προσωπικά 
Στοιχεία
Μέσω της εφαρμογής κάθε ερευνητής-διδάσκων μπορεί να καταχωρίσει τα προσωπικά 
του στοιχεία από τη σελίδα των προσωπικών στοιχείων που εμφανίζεται στο παρακάτω 
σχήμα.

Σχήμα 3.1. Προσωπικά στοιχεία

Ιδιαίτερη  προσοχή  θα  πρέπει  να  δοθεί  στο  επώνυμο  του  ερευνητή  με  λατινικούς 
χαρακτήρες, το οποίο θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτό που χρησιμοποιεί ο ερευνητής 
στις  δημοσιεύσεις  του.  Το  λατινικό  επώνυμο  χρησιμοποιείται  για  τον  εντοπισμό 
δημοσιεύσεων  που  αναφέρουν  τον  ερευνητή  και  δεν  έχουν  ήδη  συνδεθεί  με  τον 
λογαριασμό του.
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Κεφάλαιο 4. Διδασκαλία
Η  διδασκαλία  αφορά  στην  παρακολούθηση  της  διδασκαλίας  των  μαθημάτων  του 
πανεπιστημίου  για  διαφορετικά  ακαδημαϊκά  έτη.  Μέσω  της  διδασκαλίας  γίνεται  η 
διαχείριση και των απογραφικών δελτίων. Ο κατάλογος των διδασκόμενων μαθημάτων 
είναι διαθέσιμος από την επιλογή του κεντρικού μενού Διδασκαλία / Διδασκόμενα 
Μαθήματα και παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 4.1. Διδασκόμενα μαθήματα

Ο  κατάλογος  των  διδασκόμενων  μαθημάτων  παρουσιάζει  όλα  τα  διδασκόμενα 
μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη ως 
εξής:

• Στην  περίπτωση  ενός  διδάσκοντα  όλα  τα  μαθήματα  στα  οποία  συμμετέχει  στη 
διδασκαλία τους

• Στην  περίπτωση  χρήστη  γραμματείας  όλα  τα  μαθήματα  του  τμήματος  που 
διδάσκονται.

• Στην περίπτωση χρήστη της ΜΟΔΙΠ όλα τα μαθήματα που διδάσκονται

Μέσω των κριτηρίων αναζήτησης του καταλόγου δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε 
διδασκόμενα  μαθήματα  προηγουμένων  ακαδημαϊκών  ετών.  Επιπρόσθετα  κριτήρια 
αναζήτησης  αφορούν  στο  τμήμα,  το  μεταπτυχιακό  πρόγραμμα  τον  τίτλο  και  τον 
διδάσκοντα του μαθήματος. Τα δεδομένα του καταλόγου μπορούν να εξαχθούν και σε 
αρχείο Excel μέσω της επιλογής XLS. Οι επιλογές που προσφέρει ο κατάλογος αφορούν 
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Διδασκαλία

στην τροποποίηση των στοιχείων του μαθήματος μέσω της επιλογής Μάθημα,  στην 
καταχώριση των στοιχείων της διδασκαλίας για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος η 
οποία  πραγματοποιείται  από  τις  γραμματείες  των  τμημάτων  μέσω  της  επιλογής 
Διδασκαλία και την υποβολή του απογραφικού δελτίου εκ μέρους των διδασκόντων 
μέσω της επιλογής Απογραφικό.

Η επιλογή Μάθημα εμφανίζεται η σελίδα των στοιχείων του μαθήματος. Δυνατότητα 
τροποποίησης έχουν οι διδάσκοντες του μαθήματος και οι χρήστες της γραμματείας.

Σημείωση
Υπενθυμίζεται  ότι  τα  στοιχεία  του  μαθήματος  απεικονίζουν  την  υφιστάμενη 
κατάσταση του μαθήματος και όχι την ιστορικότητα του.

Οι χρήστες των γραμματειών και της ΜΟΔΙΠ έχουν τη δυνατότητα προσθήκης νέας 
διδασκαλίας ενός μαθήματος που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο.

4.1. Στοιχεία διδασκαλίας
Μέσω του καταλόγου των διδασκόμενων μαθημάτων και της επιλογής  Διδασκαλία 
εμφανίζονται  τα  βασικά  στοιχεία  της  διδασκαλίες  για  το  κάποιο  μάθημα  και 
ακαδημαϊκό έτος. Η σελίδα του μαθήματος εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 4.2. Διδασκαλία μαθήματος
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Διδασκαλία

Τα  βασικά  στοιχεία  της  διδασκαλίας  καταχωρίζονται  από  τους  χρήστες  των 
γραμματειών και της ΜΟΔΙΠ και είναι διαθέσιμα και στους διδάσκοντες. Εκτός από τα 
βασικά  απογραφικά  στοιχεία  της  διδασκαλίας  και  της  εξέτασης  του  μαθήματος  η 
διδασκαλία περιλαμβάνει:

• Τους  διδάσκοντες  του  μαθήματος.  Βάσει  της  καταχώρισης  των  διδασκόντων 
διαμορφώνονται και τα δικαιώματα πρόσβασης στη διδασκαλία του μαθήματος στην 
αντίστοιχη κατηγορία χρηστών.

• Τα  έγγραφα  που  συνοδεύουν  τη  διδασκαλία.  Τα  έγγραφα  εισάγονται  από  τους 
χρήστες της ΜΟΔΙΠ και αφορούν σε στατιστικά στοιχεία και στην αξιολόγηση του 
μαθήματος. Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά αφορούν τη διδασκαλία στο σύνολό της 
και είναι προσβάσιμα σε όλους τους διδάσκοντες του μαθήματος, ενώ άλλα αφορούν 
κάθε διδάσκοντα ατομικά και είναι προσβάσιμα μόνο από συγκεκριμένο διδάσκοντα.

4.2. Απογραφικά
Τα  απογραφικά  της  διδασκαλίας  συμπληρώνονται  από  τους  διδάσκοντες  με  την 
ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους και βασίζονται  σε πρότυπες φόρμες που έχουν 
δημιουργηθεί. Τα απογραφικά είναι διαθέσιμα από τον κατάλογο των διδασκόμενων 
μαθημάτων  και  την  επιλογής  Απογραφικό.  Η  σελίδα  του  ενός  απογραφικού 
εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα.
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Διδασκαλία

Σχήμα 4.3. Απογραφικό μαθήματος

Η συγκεκριμένη σελίδα δίνει τη δυνατότητα σε κάποιο διδάσκοντα να καταχωρίσει τα 
απογραφικά στοιχεία του μαθήματος και να τα υποβάλλει μέσω της εφαρμογής στη 
ΜΟΔΙΠ.  Τα  στοιχεία  της  απογραφής  της  διδασκαλίας  διαχωρίζονται  στις  εξής 
κατηγορίες

• Διδασκαλία. Καταχωρίζονται τα στοιχεία που αφορούν τη μέθοδο διδασκαλίας και 
αξιολόγησης των φοιτητών.

• Ύλη. Καταχωρίζονται στοιχεία που αφορούν την ύλη του μαθήματος.

• Οργάνωση.  Καταχωρίζονται  στοιχεία  που  αφορούν  τον  τρόπο γνωστοποίησης  της 
ύλης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων στους φοιτητές και αξιολογικά στοιχεία 
για την οργάνωση του μαθήματος.

• Εκπαιδευτικό  υλικό.  Καταχωρίζονται  στοιχεία  σχετικά  με  το  περιεχόμενο  και  τη 
διανομή του εκπαιδευτικού υλικού.

• Φοιτητές. Καταχωρίζονται στοιχεία που αφορούν τη σχέση του τρόπου διδασκαλίας 
με τους φοιτητές.

• Χρήση  ΤΠΕ.  Καταχωρίζονται  στοιχεία  για  το  βαθμό  χρήσης  Τεχνολογικών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος.

• Αξιολόγηση. Καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις και την αξιολόγηση 
των φοιτητών.
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Διδασκαλία

Κατά την καταχώριση των στοιχείων ενός απογραφικού είναι δυνατή η παραγωγή του 
δελτίου περιγραφής και του δελτίου αποτίμησης μαθήματος στις πρότυπες φόρμες που 
έχουν οριστεί από τη ΜΟΔΙΠ. Τα δελτία παράγονται αυτόματα από την εφαρμογή και 
εμφανίζονται ως αρχεία PDF.

Σημείωση
Στα αρχεία pdf εμφανίζεται η ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΕΚΔΟΣΗ εάν το απογραφικό 
δεν έχει υποβληθεί στη ΜΟΔΙΠ.

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων το απογραφικό θα πρέπει να 
υποβληθεί μέσω της εφαρμογής στη ΜΟΔΙΠ. Με την επιλογή Υποβολή από τη σελίδα 
του απογραφικού γίνεται  η  υποβολή των στοιχείων.  Η εφαρμογή στέλνει  αυτόματα 
μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στους  χρήστες  της  ΜΟΔΙΠ  με  το  οποίο 
γνωστοποιείται  η  υποβολή  του  απογραφικού.  Ταυτόχρονα  τα  αρχεία  PDF  που 
απεικονίζουν τα δελτία περιγραφής και αποτίμησης αποθηκεύονται στη διδασκαλία και 
είναι προσβάσιμα όπως περιγράφηκε στην ενότητα της διδασκαλίας.

Μετά την υποβολή του απογραφικού δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των στοιχείων 
του. Διόρθωση του απογραφικού μπορεί να γίνει κατόπιν επικοινωνίας του διδάσκοντα 
με το προσωπικό της ΜΟΔΙΠ. Η αναίρεση της υποβολής γίνεται από τους χρήστες της 
ΜΟΔΙΠ με την επιλογή  Επαναφορά στη σελίδα του απογραφικού.  Η αναίρεση της 
υποβολής  γνωστοποιείται  στους  διδάσκοντες  αυτόματα  από  την  εφαρμογή  μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4.3. Αξιολόγηση
Η εφαρμογή μέσω της επιλογής  Διδασκαλία / Αξιολογήσεις Μαθημάτων παρέχει 
τη  δυνατότητα  μίας  γρήγορης  επισκόπησης  της  αξιολόγησης  των  μαθημάτων. 
Εμφανίζει  μία  όψη  των  στοιχείων  αξιολόγησης  των  μαθημάτων.  Ο  κατάλογος  των 
διδασκόμενων μαθημάτων παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 4.4. Κατάλογος αξιολογήσεων

Η επιλογή Αξιολόγηση εμφανίζει τη σελίδα της αξιολόγησης για το επιλεχθέν μάθημα. 
Η σελίδα παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 4.5. Αξιολόγηση μαθήματος
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Κεφάλαιο 5. Έρευνα
Η ενότητα  του  ερευνητικού  έργου  της  εφαρμογής  περιλαμβάνει  την  καταγραφή και 
αναγνώριση του ερευνητικού έργου των ερευνητών του ΟΠΑ.

5.1. Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Ο ερευνητής  έχει  τη  δυνατότητα  να  καταχωρήσει  τα  ερευνητικά  του  ενδιαφέροντα 
επιλέγοντας  το  σύνδεσμο  Ερευνητικά  ενδιαφέροντα της  ενότητας  επιλογών 
Έρευνα. Ο σύνδεσμος εμφανίζει μια λίστα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα που έχουν 
ήδη καταχωρηθεί.

Σχήμα 5.1. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Η προσθήκη νέας καταχώρησης ερευνητικών ενδιαφερόντων γίνεται με ενεργοποίηση 
του  κουμπιού  Προσθήκη οπότε  εμφανίζεται  η  φόρμα  εισαγωγής  των  σχετικών 
στοιχείων. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τα δεδομένα που μπορεί να καταχωρήσει ο 
ερευνητής:

Σχήμα 5.2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

5.2. Αναγνώριση επιστημονικού έργου
Η επιλογή Έρευνα / Αναγνώριση επιστημονικού έργου εμφανίζει τη σελίδα όπου 
παρέχεται  η  δυνατότητα  καταχώρισης,  επεξεργασίας  και  διαγραφής  στοιχείων  που 
αφορούν την αναγνώριση του επιστημονικού έργου κάθε ερευνητή. Κάθε καταχώρηση 
περιλαμβάνει  τον τύπο της επιστημονικής αναγνώρισης,  το έτος  που αφορά και  το 
πλήθος αναγνωρίσεων αυτού του τύπου για το συγκεκριμένο έτος.  Τα στοιχεία που 
καταχωρούνται  αξιοποιούνται  από  τη  ΜΟΔΙΠ  για  την  παραγωγή  στατιστικών 
στοιχείων που απαιτεί η ΑΔΙΠ. Ο κατάλογος της αναγνώρισης του επιστημονικού έργου 
παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 5.3. Αναγνώριση επιστημονικού έργου
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Με την επιλογή Προσθήκη προστίθεται μία νέα καταχώριση αναγνώρισης της οποίας 
η σελίδα εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα  5.4.  Προσθήκη  στοιχείου  αναγνώρισης  επιστημονικού 
έργου

5.3. Δελτίο καταγραφής ερευνητικού έργου
Στο  δελτίο  καταγραφής  ερευνητικού  έργου  αποτυπώνεται  το  ερευνητικό  έργο  ενός 
ερευνητή  για  ένα  συγκεκριμένο  ακαδημαϊκό  έτος.  Το  δελτίο  περιλαμβάνει  τρεις 
ενότητες:

• Στοιχεία  ερευνητή.  Συμπληρώνεται  αυτόματα  με  τα  στοιχεία  του  ερευνητή.  Ο 
ερευνητής θα πρέπει να συμπληρώσει μόνο το πεδίο Ερευνητική Περιοχή.

• Επιστημονικές δημοσιεύσεις. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τις επιστημονικές 
δημοσιεύσεις  και την αναγνώριση του επιστημονικού έργου του ερευνητή για την 
τελευταία πενταετία.  Η ενότητα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα βάσει 
στοιχείων που έχει καταχωρήσει ο ερευνητής κατά τη διαχείριση των δημοσιεύσεων 
και της αναγνώρισης του επιστημονικού του έργου.

• Ερευνητικά  προγράμματα.  Περιλαμβάνει  στοιχεία  που  αφορούν  τη  συμμετοχή  του 
ερευνητή  σε  ερευνητικά  προγράμματα.  Ο ερευνητής  καλείται  να συμπληρώσει  τις 
ερωτήσεις 1-19 με κατάλληλα στοιχεία που αφορούν την τελευταία πενταετία. Οι 
ερωτήσεις 5, 6 συμπληρώνονται αυτόματα βάσει των ερευνητικών έργων στα οποία ο 
ερευνητής  έχει  αναγνωρίσει  τη  συμμετοχή  του  ως  συντονιστής  ή  απλός 
συμμετέχοντας.
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Σχήμα 5.5.  Δελτίο  καταγραφής  ερευνητικού  έργου  -  Στοιχεία 
ερευνητή

Σχήμα  5.6.  Δελτίο  καταγραφής  ερευνητικού  έργου  - 
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
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Σχήμα 5.7. Δελτίο καταγραφής ερευνητικού έργου - Ερευνητικά 
προγράμματα
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Ο ερευνητής έχει  τη  δυνατότητα  προσωρινής αποθήκευσης του δελτίου  καταγραφής 
ερευνητικού έργου με επιλογή του κουμπιού Ενημέρωση. Η υποβολή του απογραφικού 
δελτίου γίνεται με ενεργοποίηση του κουμπιού  Υποβολή. Τέλος, μπορεί να εξάγει το 
απογραφικό δελτίο σε αρχείο τύπου PDF επιλέγοντας το σύνδεσμο "Δελτίο καταγραφής 
(pdf)".

Σημείωση
17
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Μετά την υποβολή του δελτίου καταγραφής απογραφικού έργου ο ερευνητής δεν 
έχει  δυνατότητα  προβολής  της  παραπάνω  σελίδας  και  τροποποίησης  των 
στοιχείων του απογραφικού. Η παραπάνω δυνατότητα προσφέρεται μόνο μετά 
την  επαναφορά  του  δελτίου  από  το  χρήστη  ΜΟΔΙΠ.  Κατά  την  επαναφορά  ο 
ερευνητής ειδοποιείται με αυτόματη αποστολή email από το σύστημα. Θα πρέπει 
να τονιστεί ότι μετά την επαναφορά ο ερευνητής θα πρέπει να υποβάλλει ξανά 
το απογραφικό.

Η  παρακάτω  εικόνα  εμφανίζει  τη  σελίδα  του  απογραφικού  όπως  φαίνεται  από  το 
χρήστη  ΜΟΔΙΠ.  Το  κουμπί  Επαναφορά  επιτρέπει  την  περαιτέρω  επεξεργασία  του 
απογραφικού από τον αντίστοιχο ερευνητή.

Σχήμα 5.8.  Δελτίο  καταγραφής  ερευνητικού  έργου  -  Χρήστης 
ΜΟΔΙΠ
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Κεφάλαιο 6. Δημοσιεύσεις
Το  σύστημα  παρέχει  στο  χρήστη  ΜΟΔΙΠ  και  στους  ερευνητές  τη  δυνατότητα 
διαχείρισης δημοσιεύσεων. Ο χρήστης ΜΟΔΙΠ έχει πρόσβαση στο σύνολο του αρχείου 
δημοσιεύσεων του πανεπιστημίου ενώ κάθε ερευνητής έχει δυνατότητα διαχείρισης του 
υποσυνόλου των δημοσιεύσεων στις οποίες συμμετέχει ως συγγραφέας. Η διαχείριση 
των δημοσιεύσεων μπορεί να γίνει χειρωνακτικά με καταχώριση των στοιχείων κάθε 
δημοσίευσης.  Επίσης,  η  εφαρμογή  παρέχει  και  εργαλεία  για  αυτόματη  καταχώριση 
δημοσιεύσεων με τη φόρτωση αρχείων Bibtex  ή RIS.  Η πρόσβαση στις δυνατότητες 
διαχείρισης δημοσιεύσεων γίνεται από το μενού Δημοσιεύσεις.

6.1. Εντοπισμός νέων δημοσιεύσεων
Η δυνατότητα αυτή απευθύνεται μόνο σε χρήστες που έχουν το ρόλο του ερευνητή. 
Συγκεκριμένα,  κάθε  φορά  που  συνδέεται  κάποιος  ερευνητής  στο  σύστημα,  γίνεται 
αυτόματος  εντοπισμός  δημοσιεύσεων  που  έχουν  καταχωρηθεί  από  άλλους  χρήστες 
(ΜΟΔΙΠ ή ερευνητές) και δεν συσχετίζονται με τον τρέχων χρήστη. Οι δημοσιεύσεις 
αυτές  εμφανίζονται  σε  κατάλληλη  σελίδα  η  οποία  προτρέπει  το  χρήστη  να  τις 
προσθέσει  στις  προσωπικές  του  δημοσιεύσεις.  Το  παρακάτω  σχήμα  παρουσιάζει  τη 
σελίδα αυτόματου εντοπισμού νέων δημοσιεύσεων.

Σχήμα 6.1. Εντοπισμός νέων δημοσιεύσεων

Ο  χρήστης  επιβεβαιώνει  ότι  ανήκει  στους  συγγραφείς  των  δημοσιεύσεων  και  τις 
προσθέτει  στο  προσωπικό  του  αρχείο  με  την  επιλογή  Αποθήκευση  όλων.  Σε 
περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να εξαιρέσει μία ή περισσότερες δημοσιεύσεις (γιατί 
πιθανό δεν του ανήκουν, π.χ. έχουν εσφαλμένα εντοπιστεί λόγω συνωνυμίας με άλλο 
ερευνητή),  υπάρχει  δυνατότητα  επιλογής  των  δημοσιεύσεων  προς  εξαίρεση  και 
επιλογής  Διαγραφή  επιλεγμένων  και  Αποθήκευση.  Η  παραπάνω  λειτουργία 
προσθέτει στις προσωπικές δημοσιεύσεις του χρήστη μόνο όσες δεν έχουν επιλεγεί.

Τέλος,  η  επιλογή  Ακύρωση ακυρώνει  την  αντιστοίχιση  των  δημοσιεύσεων  με  τον 
ερευνητή. Ο χρήστης θα έχει ξανά τη δυνατότητα να επιλέξει τις δημοσιεύσεις που του 
ανήκουν την επόμενη φορά που θα κάνει σύνδεση με το σύστημα.

6.2. Διαχείριση δημοσιεύσεων
Ο  χρήστης  (ΜΟΔΙΠ  ή  ερευνητής)  έχει  τη  δυνατότητα  προβολής  των  διαθέσιμων 
δημοσιεύσεων μέσω του συνδέσμου Δημοσιεύσεις / Διαχείριση Δημοσιεύσεων. Η 
σελίδα  που  εμφανίζεται  παρέχει  στο  χρήστη  τη  δυνατότητα  καταχώρησης  νέων 
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δημοσιεύσεων καθώς και διαχείρισης των υπαρχουσών δημοσιεύσεών (επεξεργασία ή 
διαγραφή μεμονωμένων δημοσιεύσεων).

Η  επεξεργασία  των  στοιχείων  μιας  δημοσίευσης  γίνεται  με  ενεργοποίηση  του 
συνδέσμου  Επεξεργασία.  Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τη σελίδα επεξεργασίας 
των  στοιχείων  μιας  δημοσίευσης.  Η  καρτέλα  Συγγραφείς  της  δημοσίευσης 
παρουσιάζει  τους  ερευνητές/χρήστες  του  συστήματος  που  έχουν  αναγνωριστεί  και 
αντιστοιχιστεί  μέχρι  στιγμής  ως  συγγραφείς  της  δημοσίευσης.  Οποιαδήποτε 
τροποποίηση  των  στοιχείων  της  δημοσίευσης  θα  είναι  ορατή  σε  όλους  του 
αναφερόμενους συγγραφείς.

Σχήμα 6.2. Επεξεργασία στοιχείων δημοσίευσης

Το κουμπί Διαγραφή αφαιρεί τον ερευνητή από τους συγγραφείς της δημοσίευσης. Αν 
ο  τρέχων  χρήστης  είναι  ο  μοναδικός  συγγραφέας  που  έχει  συσχετιστεί  με  τη 
δημοσίευση  τότε  η  δημοσίευση  διαγράφεται  από  το  σύστημα.  Η  δημοσίευση 
διαγράφεται  επίσης  από  το  σύστημα  σε  περίπτωση  που  η  λειτουργία  διαγραφής 
εκτελεστεί από το χρήστη ΜΟΔΙΠ.

Η  σελίδα  καταχώρησης  μιας  νέας  δημοσίευσης  εμφανίζεται  με  ενεργοποίηση  του 
κουμπιού Προσθήκη που βρίσκεται στο κάτω τμήμα του πίνακα των δημοσιεύσεων του 
ερευνητή.  Υποχρεωτικά  στοιχεία  της  δημοσίευσης  είναι  τα  εξής:  (α)  Τίτλος,  (β) 
Συγγραφείς  και  (γ)  έτος  δημοσίευσης.  Ανάλογα  με  τον  τύπο  της  δημοσίευσης,  που 
επιλέγεται  από  τη  λίστα  με  τίτλο  Τύπος  δημοσίευσης,  το  σύστημα 
ενεργοποιεί/απενεργοποιεί  κατάλληλα  πεδία  που  αντιστοιχούν  σε  στοιχεία  που 
εφαρμόζουν σε κάθε τύπο βιβλιογραφικής αναφοράς.
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Σχήμα 6.3. Καταχώρηση νέας δημοσίευσης

6.3. Αυτόματη εισαγωγή δημοσιεύσεων
Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα μαζικής εισαγωγής δημοσιεύσεων από από αρχείο 
κειμένου που ακολουθεί το μορφότυπο bibtex ή RIS. Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη 
μέσω ενεργοποίησης του συνδέσμου Εισαγωγή από αρχείο.

Το  bibtex  και  το  RIS  είναι  ευρέως  χρησιμοποιούμενοι  μορφότυποι  περιγραφής 
βιβλιογραφικών αναφορών με στόχο την αποθήκευση στοιχείων βιβλιογραφίας. Ειδικά 
το  bibtex  χρησιμοποιείται  από  το  ομώνυμο  εργαλείο  bibtex  κατά  την  σύνταξη 
επιστημονικών  εργασιών  σε  Latex.  Οι  παραπάνω  μορφότυποι  υποστηρίζονται  από 
μεγάλο  αριθμό  εκδοτικών  οίκων  και  μηχανών  αναζήτησης  για  τη  διάθεση 
βιβλιογραφικών  δεδομένων  (IEEE,  Scopus,  Web  Of  Knowledge,  Google  Scholar, 
Microsoft Academic Research κτλ.).

Η σελίδα εισαγωγής δημοσιεύσεων από αρχείο παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 
Με την επιλογή  Αναζήτηση ή (Browse) γίνεται η επιλογή του αρχείου με κατάληξη 
.txt,  .bib ή .ris  που περιλαμβάνει βιβλιογραφικά δεδομένα σε μορφή bibtex ή RIS. Η 
εισαγωγή των δεδομένων γίνεται με την επιλογή Προσθήκη δημοσιεύσεων.

Σχήμα 6.4. Εισαγωγή δημοσιεύσεων από αρχείο
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Μετά  την  ανάγνωση  του  αρχείου  προβάλλονται  οι  δημοσιεύσεις  που  πρόκειται  να 
εισαχθούν.  H  παρακάτω  εικόνα  παρουσιάζει  τη  νέα  σελίδα  όπως  εμφανίζεται  στο 
χρήστη.  Η  εισαγωγή  των  δημοσιεύσεων  στο  σύστημα  γίνεται  με  την  επιλογή 
Εισαγωγή, ενώ η επιλογή Ακύρωση εισαγωγής ακυρώνει την ενέργεια και εμφανίζει 
την  προηγούμενη  σελίδα.  Υπάρχει  η  δυνατότητα  διαγραφής  μεμονωμένων 
δημοσιεύσεων, πριν την εκτέλεση της εισαγωγής, επιλέγοντας το σύνδεσμο Διαγραφή 
για κάθε δημοσίευση.

Σημείωση
Σε  περίπτωση  που  η  εισαγωγή  από  αρχείο  εκτελείται  από  χρήστη  με  ρόλο 
ερευνητή  το  σύστημα  απορρίπτει  αυτόματα  όσες  δημοσιεύσεις  δεν 
περιλαμβάνουν τον ερευνητή στους συγγραφείς της δημοσίευσης.

Σχήμα 6.5. Προεπισκόπηση δημοσιεύσεων προς εισαγωγή
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Η καταχώριση των δημοσιεύσεων γίνεται με ενεργοποίηση του κουμπιού  Εισαγωγή. 
Σε  περίπτωση  που  κάποιες  βιβλιογραφικές  αναφορές  που  περιλαμβάνονται  στο 
αρχείο  .bib  ή  .ris  δεν  διαθέτουν  τα  υποχρεωτικά  πεδία  μιας  δημοσίευσης  τότε  το 
σύστημα  τις  απορρίπτει.  Ο  χρήστης  έχει  τη  δυνατότητα  βέβαια  να  διορθώσει  τις 
δημοσιεύσεις που είναι υποψήφιες προς απόρριψη επιλεγοντας τον σύνδεσμο ακριβώς 
πάνω από τον πίνακα των δημοσιεύσεων. Η επιλογή του συνδέσμου οδηγεί το χρήστη 
σε νέα σελίδα όπου μπορεί να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία των δημοσιεύσεων. 
Η σελίδα αυτή απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα:

Σχήμα 6.6. Διόρθωση δημοσιεύσεων με ελλιπή στοιχεία
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Ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει στη σελίδα εισαγωγής δημοσιεύσεων με χρήση του 
κουμπιού Επιστροφή. Στη συνέχεια η καταχώριση των δημοσιεύσεων γίνεται με την 
επιλογή  του κουμπιού  Εισαγωγή.  Η εισαγωγή των δημοσιεύσεων συνοδεύεται  από 
κατάλληλο έλεγχο για την αποφυγή διπλής καταχώρισης δημοσιεύσεων. Συγκεκριμένα, 
σε περίπτωση που το αρχείο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις των οποίων ο τίτλος εμφανίζει 
σημαντική ομοιότητα με ήδη καταχωρημένες δημοσιεύσεις, γίνεται αυτόματα πλοήγηση 
στην σελίδα επίλυσης συγκρούσεων η οποία παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Η 
νέα δημοσίευση εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας, ενώ οι δημοσιεύσεις που 
είναι ήδη καταχωρημένες και παρουσιάζουν ομοιότητα με αυτή περιλαμβάνονται σε ένα 
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πίνακα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Η ακόλουθη εικόνα παρουσιάζει τη 
σελίδα διαχείρισης διπλοτύπων:

Σχήμα 6.7. Διαχείριση διπλότυπων δημοσιεύσεων

Οι  δυνατότητες  που  έχει  ο  χρήστης  για  την  επίλυση  μιας  σύγκρουσης  είναι  οι 
ακόλουθες:

• Αποθήκευσε μόνο  την Νέα δημοσίευση:  η  νέα  δημοσίευση  καταχωρείται  ενώ 
διαγράφονται από το σύστημα όσες περιλαμβάνονται στον πίνακα. Οι ερευνητές που 
σχετίζονται με τις δημοσιεύσεις υπό διαγραφή ανατίθενται στη νέα δημοσίευση.

• Δεν υπάρχει διπλο-καταχώρηση: το σύστημα αποθηκεύσει όλες τις δημοσιεύσεις.

• Αυτόματη απόρριψη διπλοτύπων: το σύστημα απορρίπτει αυτόματα όλες τις νέες 
δημοσιεύσεις  που  εμφανίζουν  ομοιότητα  με  κάποια  δημοσίευση  που  είναι  ήδη 
καταχωρημένη στο σύστημα.

Για κάθε δημοσίευση  που εμφανίζει  ομοιότητες  με  την  νεο-εισερχόμενη δημοσίευση 
υπάρχουν οι εξής επιλογές που παρέχονται με την μορφή συνδέσμων:

• Αντικατάσταση  της  Νέας  δημοσίευσης  από  αυτή:  η  νέα  δημοσίευση 
απορρίπτεται.

• Συγχώνευση  στην  Νέα  δημοσίευση:  τα  στοιχεία  της  εγγραφής  του  πίνακα 
συγχωνεύονται στην νέα δημοσίευση (συμπεριλαμβανομένων και των συγγραφέων 
αυτής). Η δημοσίευση που αντιστοιχεί στην εγγραφή που περιλαμβάνει τον σύνδεσμο 
διαγράφεται.

• Συγχώνευση της Νέας δημοσίευσης σε αυτή: τα στοιχεία της νέας δημοσίευσης 
συγχωνεύονται  στην  συγκεκριμένη  εγγραφή  του  πίνακα  και  η  νέα  δημοσίευση 
διαγράφεται.

Με  την  επίλυση  της  σύγκρουσης  η  εισαγωγή των δημοσιεύσεων προχωρά μέχρι  να 
εντοπιστεί η επόμενη ή να ολοκληρωθεί η εισαγωγή. Η μπάρα προόδου στο κάτω μέρος 
της σελίδας είναι ενδεικτική του ποσοστού ολοκλήρωσης της εισαγωγής.
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Δημοσιεύσεις

Κατά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των δημοσιεύσεων ο χρήστης ανα-κατευθύνεται 
αυτόματα  στην  αρχική  σελίδα  όπου  γίνεται  προβολή  των  δημοσιεύσεων  που  έχουν 
εισαχθεί.
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Κεφάλαιο 7. Ερευνητικά έργα
Το σύστημα παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα διαχείρισης των συμμετοχών του σε 
διάφορα ερευνητικά έργα μέσω του μενού Έρευνα / Ερευνητικά Έργα.

7.1. Διαχείριση συμμετοχών σε ερευνητικά 
έργα
Σχήμα 7.1. Συμμετοχές σε ερευνητικά έργα

H προβολή  και  διαχείριση  των  συμμετοχών  σε  ερευνητικά  έργα  γίνεται  μέσω  του 
συνδέσμου  Ερευνητικά Έργα. Η σελίδα που προβάλλεται εμφανίζει τις συμμετοχές 
του ερευνητή στα διάφορα ερευνητικά έργα. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω της 
λειτουργίας Αυτόματου Εντοπισμού Έργων που θα περιγραφεί στη συνέχεια.

Η προβολή και επεξεργασία των στοιχείων ενός ερευνητικού έργου γίνεται μέσω του 
συνδέσμου Επεξεργασία. Ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα καταχώρισης του ρόλου του 
στο έργο (Συμμετέχοντας ή Συντονιστής) μέσω της σχετικής λίστα επιλογών. Δεν είναι 
δυνατή  η  επιλογή  του  ρόλου  Συντονιστή  για  ερευνητή  του  οποίου  το  επώνυμο  δεν 
εμφανίζεται στο πεδίο Συντονιστής. Η σελίδα επεξεργασίας των στοιχείων ενός έργου 
είναι διαφορετική για τον συμμετέχοντα και το συντονιστή του έργου. Ακολουθεί η 
σελίδα επεξεργασίας έργου για τον απλό συμμετέχοντα:

Σχήμα  7.2.  Επεξεργασία  στοιχείων  Ερευνητικού  Έργου  από 
συμμετέχοντα
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Ερευνητικά έργα

Σημείωση
Το πεδίο Ερευνητικό Έργο έχει  ιδιαίτερη σημασία καθώς τα έργα που έχουν 
ενεργοποιημένη την επιλογή εμφανίζονται στο απογραφικό δελτίο ερευνητικού 
έργου όλων των συμμετεχόντων σε αυτό.

Ο ερευνητής με ρόλο συμμετέχοντα δεν έχει δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων 
ενός ερευνητικού έργου. Η παραπάνω δυνατότητα δίνεται μόνο στο χρήστη ΜΟΔΙΠ και 
στον συντονιστή ενός ερευνητικού έργου.

Σημείωση
Η επεξεργασία ενός ερευνητικού έργου από συμμετέχοντα μπορεί να γίνει μόνο 
στην περίπτωση που δεν έχει συσχετιστεί μέχρι στιγμής με το ερευνητικό έργο 
κάποιος ερευνητής με το ρόλο του Συντονιστή.

Σχήμα  7.3.  Επεξεργασία  στοιχείων  Ερευνητικού  Έργου  από 
συντονιστή
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Ερευνητικά έργα

7.2. Αυτόματος Εντοπισμός Έργων
Η  σύνδεση  ενός  ερευνητή  με  ερευνητικά  έργα  γίνεται  μέσω  της  λειτουργίας  του 
Αυτόματου  Εντοπισμού  Έργων.  Η  ενεργοποίηση  του  συνδέσμου  προκαλεί 
αναζήτηση έργων που έχουν καταχωρηθεί από τη ΜΟΔΙΠ και τα οποία δεν σχετίζονται 
μέχρι  στιγμής  με  τον  ερευνητή.  Η  παρακάτω  εικόνα  εμφανίζει  το  αποτέλεσμα  του 
αυτόματου εντοπισμού:

Σχήμα 7.4. Αυτόματος Εντοπισμός Έργων

Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τις συμμετοχές του σε όλα τα έργα που εμφανίζονται 
στη  σελίδα  μέσω  του  κουμπιού  Αποθήκευση  όλων.  Ο  χρήστης  μπορεί  επίσης  να 
εξαιρέσει  κάποια  έργα  με  επιλογή  αυτών  ενεργοποίηση  του  κουμπιού  Διαγραφή 
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Ερευνητικά έργα

επιλεγμένων και αποθήκευση.

Σημείωση
Μέσω  της  λειτουργίας  αυτόματου  εντοπισμού  ο  χρήστης  καταγράφεται  ως 
απλός  συμμετέχοντας  στο  έργο.  Σε  περίπτωση  που  ο  ρόλος  του  είναι 
διαφορετικός θα πρέπει να κάνει επεξεργασία του έργου μέσω του συνδέσμου 
Ερευνητικά έργα.
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Κεφάλαιο 8. Έντυπα
Το σύστημα παρέχει στον ερευνητή πρόσβαση στα έντυπα των δελτίων καταγραφής 
ερευνητικού και διδακτικού έργου μέσω του μενού Έντυπα.

8.1. Υποβεβλημμένα απογραφικά ερευνητικού 
έργου
Παρέχει  πρόσβαση στα απογραφικά  δελτία  ερευνητικού  έργου  που έχουν υποβληθεί 
μέχρι στιγμής. Ο χρήστης έχει δυνατότητα λήψης του απογραφικού σε μορφή PDF μέσω 
του  συνδέσμου  PDF.  Το  σύστημα  εμφανίζει  τα  υποβεβλημμένα  απογραφικά  της 
τρέχουσας  ακαδημαϊκής  χρονιάς.  Παρόλα  αυτά  ο  χρήστης  μπορεί  να  ανατρέξει  σε 
απογραφικά προγενέστερων ακαδημαϊκών περιόδων μέσω των κριτηρίων αναζήτησης.

Σχήμα 8.1. Υποβεβλημμένα απογραφικά ερευνητικού έργου

8.2. Απογραφικά διδακτικού έργου
Παρέχει πρόσβαση στα έγγραφα των δελτίων αποτίμησης και περιγραφής μαθήματος 
για τα μαθήματα των οποίων το απογραφικά διδασκαλίας έχουν υποβληθεί από τον 
διδάσκοντα.  Ο  χρήστης  έχει  δυνατότητα  λήψης  των  εγγράφων  σε  μορφή  PDF.  Το 
σύστημα εμφανίζει τα δελτία αποτίμησης διδακτικού έργου που αφορούν την τρέχουσα 
ακαδημαϊκή  χρονιά.  O  χρήστης  μπορεί  να  έχει  πρόσβαση  στα  δελτία  περιγραφής 
μαθήματος (ελληνική και αγγλική έκδοση) επιλέγοντας τον αντίστοιχο τύπο εγγράφου 
στα κριτήρια αναζήτησης. Επίσης, μπορεί να ανατρέξει στα έγγραφα προγενέστερων 
ακαδημαϊκών περιόδων μέσω επιλογής της κατάλληλης ακαδημαϊκής περιόδου.

Σχήμα 8.2. Απογραφικά διδακτικού έργου
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