
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

Αξιότιμο μέλος ΔΕΠ,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι τα απογραφικά δελτία
εξαμηνιαίου μαθήματος καθώς και τα απογραφικά δελτία διδάσκοντος, θα γίνονται πλέον
ηλεκτρονικά μέσω της νέας πλατφόρμας αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π. της Ανώτατης Σχολής
Καλών Τεχνών.

Οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται στα πλαίσια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι
απόλυτα συμβατές με την Α.ΔΙ.Π. και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και έχουν ως
σκοπό τον εκσυγχρονισμό του Εκπαιδευτικού μας Ιδρύματος, την συνεχή βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τους φοιτητές και εσάς.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - Πατησίων 42, 10682, Αθήνα. 

Τηλ.: 210 38.97.108, 210-38.97.163 Φαξ.: 210 38.17.156

Email: support[at]asfa[τελεία]gr



Εισαγωγή στο σύστημα για συμπλήρωση απογραφικών 

δελτίων διδασκόντων και μελών ΔΕΠ

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ



Φόρτωση της σελίδας

1.Ανοίξτε τον φυλλομετρητή σας

2.Βάλτε στην μπάρα διεύθυνσης το παρακάτω:

http://modipapp.asfa.gr/

3. πατήστε <ENTER>

4. Πατήστε πάνω αριστερά <Σύνδεση>



Εισαγωγή στην εφαρμογή

5. Βάλτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας στα αντίστοιχα πεδία

6. Πατήστε <Είσοδος>

7. Πατήστε στο οριζόντιο μενού την επιλογή <Γενικά>



Απογραφικά δελτία Διδασκόντων

8. Πατήστε στο μενού που εμφανίζεται <Το προφίλ μου>

9. Διαβάστε προσεκτικά την ανακοίνωση στο πάνω μέρος της σελίδας

10α. Αν είστε μέλος ΔΕΠ του τμήματος ΘΙΣΤΕ

συμπληρώστε τις κατηγορίες που ακολουθούν την ανακοίνωση

10β (i). Αν είστε μέλος ΔΕΠ του ΤΕΤ πατήστε τον σύνδεσμο στα δεξιά της σελίδας



Απογραφικά δελτία Διδασκόντων (Εικαστικών)

(ii). Διαλέξτε το έτος που θα ενημερώσετε και περιμένετε 10-20 δευτερόλεπτα

(iii). Πατήστε τον σύνδεσμο <Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα (Εικαστικών)>



Επικοινωνία - Βοήθεια

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - Πατησίων 42, 10682, Αθήνα. 

Τηλ.: 210 38.97.108, 210-38.97.163 Φαξ.: 210 38.17.156

Email: support[at]asfa[τελεία]gr

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  (Για θέματα μαθημάτων & δηλώσεων)

Υπεύθυνη: κα. Κατρά Μαρία

Τηλ.: +30 210 3897110

E-mail: katra[at]asfa[τελεία]gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. (Για τεχνικά θέματα + θέματα λογαριασμών χρηστών)

Υπεύθυνος: κ. Λυρίτης Ιωάννης

Τηλ.: +30 210 3897149

E-mail: jlyritis[at]asfa[τελεία]gr

ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  (Για θέματα μαθημάτων & δηλώσεων)

Υπεύθυνη: κα. Μουπασιρίδου Σοφία

Τηλ.: +30 210 3897113

E-mail: moupasir[at]asfa[τελεία]gr


