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Σύνοψη 

Στο παρόν παραδοτέο παρουσιάζεται το ενημερωτικό υλικό που χρησιμεύει για την 

διαδικασία της εκπαίδευσης στα μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με 

τις διαδικασίες του προγράμματος «ΑΤΛΑΣ», που αποτελεί το Σύστημα Κεντρικής 

Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ καθώς επίσης και η εφαρμογή που έχει 

αναπτυχθεί με σκοπό την εξαγωγή επιτελικών αναφορών με τα συνολικά στοιχεία των 

χρηστών (Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης, Γραφεία Πρακτικής Άσκησης) και του 

αντικείμενου του προγράμματος (Θέσεων Πρακτικής Άσκησης).  

 

Δομή 

Το παρόν παραδοτέο περιέχει τα ακόλουθα κεφάλαια: 

Κεφάλαιο 1: Στην εισαγωγή περιγράφεται συνοπτικά η ανάγκη για την εκπαίδευση των 

μελών του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και ο σκοπός της σχετικής εφαρμογής 

στατιστικών στοιχείων. 

Κεφάλαιο 2: Παρουσιάζεται το υλικό εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε σχετικά με τις 

διαδικασίες της δράσης ΑΤΛΑΣ. 

Κεφάλαιο 3: Περιγράφεται η εφαρμογή που δημιουργήθηκε για τους χρήστες του 

Υπουργείου Παιδείας. 

Παράρτημα 1: Παρατίθενται οι διαφάνειες της παρουσίασης που έχει δημιουργηθεί για τα 

μέλη του Υπουργείου Παιδείας.  
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1 Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ αποτελεί μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία για την υποστήριξη της 

Πρακτικής Άσκησης, η οποία απευθύνεται σε 3 κύριες κατηγορίες χρηστών: Φορείς 

Υποδοχής, Γραφεία Πρακτικής Άσκησης, Φοιτητές.  

Μία επιπλέον σημαντική ομάδα που σχετίζεται με τη Δράση αποτελούν τα μέλη του 

προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο την 

παρακολούθηση της πορείας της Δράσης. Τα μέλη της εν λόγω ομάδας θα πρέπει να έχουν 

πλήρη ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς και τις λειτουργίες που προσφέρει η Δράση 

καθώς και άποψη των ενεργειών που επιτρέπονται από τους χρήστες μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και των ενεργειών (υποστήριξης, ενημέρωσης) που 

επιτελούνται από την Ομάδα Υποστήριξης των χρηστών της Δράσης.  

Παράλληλα προκειμένου να έχουν διαθέσιμες επιτελικές αναφορές και να εξάγουν χρήσιμα 

στατιστικά στοιχεία που λειτουργούν επικουρικά για την αξιολόγηση της Δράσης 

αναπτύχθηκε μία ξεχωριστή εφαρμογή στατιστικών στοιχείων προσαρμοσμένη στις ανάγκες 

του προσωπικού. Η συγκεκριμένη εφαρμογή παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης των 

δεδομένων του ΠΣ ΑΤΛΑΣ, αναζήτησης και επισκόπησης συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά 

με τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης, τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης και τις θέσεις 

πρακτικής άσκησης καθώς επίσης και εξαγωγή των στοιχείων αυτών σε επεξεργάσιμα αρχεία 

Excel.  

Για τον παραπάνω σκοπό σχεδιάστηκαν συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να 

καταρτιστούν τα μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την υπηρεσία 

ΑΤΛΑΣ. Κύρια μέριμνα ήταν η δημιουργία πληροφοριακού υλικού για τη δράση ώστε να 

γνωρίσουν τα μέλη του προσωπικού του Υπουργείου τις διαδικασίες της δράσης, να 

αντιληφθούν τους ρόλους και τις λειτουργίες των συμμετεχόντων. Παράλληλα, 

δημιουργήθηκαν παρουσιάσεις και ειδικό εγχειρίδιο χρήσης με απώτερο σκοπό την επαφή 

και την εκπαίδευση των μελών με την εφαρμογή που αναπτύχθηκε. Επίσης υπήρχε η 

δυνατότητα να προωθηθεί ενημερωτικό υλικό αναφορικά με το Πληροφοριακό Σύστημα και 

τις εφαρμογές των ΦΥΠΑ, ΓΠΑ και Φοιτητών.  

Για την καλύτερη εξοικείωση των μελών προτάθηκαν συναντήσεις για την εκπαίδευση των 

χρηστών με τρείς (3) διαφορετικούς τρόπους, σε χώρο της ΕΔΕΤ ΑΕ, σε χώρο του Υπουργείου 
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ή/και απομακρυσμένα, στις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές 

παρουσιάσεις για τη Δράση, να αναλυθούν οι στόχοι της, οι διαδικασίες, οι ρόλοι και οι 

λειτουργίες. Παράλληλα, εκτός από τις ενημερώσεις και παρουσιάσεις υπάρχει η 

δυνατότητα να πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις των ενεργειών των Φορέων Υποδοχής 

Πρακτικής Άσκησης, Γραφείων Πρακτικής αλλά και Φοιτητών στο πιλοτικό ΠΣ της Δράσης 

έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις διαδικασίες της 

Δράσης ΑΤΛΑΣ και τις εφαρμογές ΦΥΠΑ, ΓΠΑ και Φοιτητών.  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζεται αναλυτικά το υλικό εκπαίδευσης των μελών 

του Υπουργείου Παιδείας, ενώ περιγράφεται και η εφαρμογή που δημιουργήθηκε με τις 

επιτελικές αναφορές. 

 

.  
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2 Εκπαίδευση σχετικά με τις διαδικασίες της δράσης 
ΑΤΛΑΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο ενημερωτικό υλικό σχετικά με την υπηρεσία 

ΑΤΛΑΣ, που δημιουργήθηκε για τις εκπαιδεύσεις και την κατάρτιση των μελών του 

προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. 

Το υποστηρικτικό αυτό εκπαιδευτικό υλικό χρησιμεύει τόσο για συνεδρίες εκπαίδευσης 

αλλά και ως αναφορά για τα μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας ώστε 

οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν να ανατρέχουν σε αυτό για πληροφορίες.  

 

2.1 Διάγραμμα ροής λειτουργιών 

Για την εξοικείωση με τους συμμετέχοντες στις λειτουργίες της δράσης δημιουργήθηκε το 

ακόλουθο διάγραμμα ροής που περιγράφει πλήρως τις ενέργειες που επιτελούν οι χρήστες 

στο πληροφορικό σύστημα ΑΤΛΑΣ (Εικόνα 2-1). Στο διάγραμμα παρουσιάζονται οι ενέργειες 

ανά κατηγορία χρήστη όπως αυτές έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ.  

Το «Διάγραμμα ροής λειτουργιών» αποτελεί μια σχηματική αναπαράσταση των διαδικασιών 

που εκτελούν οι βασικοί παράγοντες της Δράσης ΑΤΛΑΣ (ΦΥΠΑ, ΓΠΑ, Φοιτητές), όπως αυτές 

περιγράφονται σε επόμενη ενότητα. Το έγγραφο στο οποίο παρουσιάζεται το διάγραμμα 

είναι διαθέσιμο και στη διαδικτυακή πύλη της δράσης1.  

                                                           

 

1 http://atlas.grnet.gr/Files/Atlas%20flow%20v4.pdf 

 

http://atlas.grnet.gr/Files/Atlas%20flow%20v4.pdf
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Εικόνα 2.1: Διάγραμμα ροής λειτουργιών  
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2.2 Ενημέρωση - Συμμετέχοντες στη δράση ΑΤΛΑΣ και οι 
λειτουργίες τους 

Η ενημέρωση για τους συμμετέχοντες της δράσης και το ρόλο που αυτοί επιτελούν 

περιλαμβάνεται και στην σχετική παρουσίαση που προορίζεται για τα μέλη του Υπουργείου 

Παιδείας. Ωστόσο για την πληρέστερη ενημέρωση καταγράφονται στο κείμενο που 

ακολουθεί στις επόμενες παραγράφους συνοπτικά οι πληροφορίες για την εκάστοτε ομάδα 

χρήστη, οι οποίες μπορούν να προωθηθούν και να χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς για 

τα μέλη.   

 

Ενημερωτικό Υλικό για τους Συμμετέχοντες στη Δράση 

ΑΤΛΑΣ 

Οι βασικοί συμμετέχοντες στη δράση ΑΤΛΑΣ είναι οι Φορείς Παροχής/Υποδοχής Πρακτικής 

Άσκησης (ΦΥΠΑ), τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των Ιδρυμάτων (ΓΠΑ) καθώς και οι Φοιτητές. 

(Εικόνα 2-2). 

 

Εικόνα 2.2: Συμμετέχοντες στη Δράση ΑΤΛΑΣ 
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Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ) 

Πρόκειται για τους Φορείς Υλοποίησης της πρακτικής οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την 

δημιουργία θέσεων Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και οι οποίοι μπορεί να είναι επιχειρήσεις, 

οργανισμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις (δημόσιοι, ιδιωτικοί ή μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις) κλπ.  

Οι εκπρόσωποι των ΦΥΠΑ αρχικά εγγράφονται στο ΠΣ της Δράσης, δημιουργώντας την 

εγγραφή του ΦΥΠΑ στο ΑΤΛΑΣ, και δηλώνοντας τα στοιχεία τους καθώς και τα πλήρη στοιχεία 

του ΦΥΠΑ εκπροσωπούν. Στη συνέχεια, ο λογαριασμός ΦΥΠΑ πιστοποιείται από το Γραφείο 

Αρωγής της δράσης. 

Οι εκπρόσωποι των ΦΥΠΑ έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης των στοιχείων του λογαριασμού 

που έχουν δημιουργήσει καθώς επίσης και τη δυνατότητα να εισάγουν στο ΑΤΛΑΣ 

Παραρτήματα του ΦΥΠΑ που εκπροσωπούν αλλά και να εμφανίσουν τα στοιχεία των εν λόγω 

παραρτημάτων.  

Μετά την πιστοποίησή του, κάθε ΦΥΠΑ μπορεί να προσθέσει, να αναζητήσει και να 

διαχειριστεί τα Γκρουπς Θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσει τις θέσεις του ΦΥΠΑ που έχουν ανατεθεί σε Φοιτητές και να αξιολογήσει 

τους συγκεκριμένους Φοιτητές και τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης μετά την ολοκλήρωση της 

Πρακτικής τους Άσκησης. 

Γραφεία Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) 

Πρόκειται για τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των ιδρυμάτων τα οποία είναι αρμόδια για την 

αντιστοίχιση των θέσεων Πρακτικής Άσκησης στους Φοιτητές των εν λόγω ιδρυμάτων. Ένα 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι Ιδρυματικό, Τμηματικό ή Πολλαπλά τμηματικό, 

ανάλογα με τα τμήματα που εκπροσωπεί.  

Οι εκπρόσωποι των ΓΠΑ εγγράφονται στο ΠΣ της Δράσης, δημιουργώντας λογαριασμό του 

Γραφείου Πρακτικής στο ΑΤΛΑΣ, δηλώνοντας τα στοιχεία τους καθώς και τα στοιχεία του ΓΠΑ 

που εκπροσωπούν. Στην συνέχεια, ο λογαριασμός ΓΠΑ πιστοποιείται από το Γραφείο Αρωγής 
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της δράσης. Μετά την εγγραφή, οι εκπρόσωποι των ΓΠΑ έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης των 

στοιχείων του λογαριασμού που έχουν δημιουργήσει καθώς επίσης της περιγραφής της 

Πρακτικής για καθένα από τα Τμήματα που εκπροσωπεί το εν λόγω ΓΠΑ.  

Μετά την πιστοποίησή του, κάθε ΓΠΑ μπορεί να χειρίζεται τα στοιχεία της Πρακτικής Άσκησης 

των φοιτητών του. Συγκεκριμένα, το ΓΠΑ μπορεί αρχικά να εκτελέσει αναζήτηση, 

προδέσμευση διαθέσιμης Θέσης, αποδέσμευση προδεσμευμένης Θέσης και αντιστοίχιση 

Θέσης σε Φοιτητή αλλά και ακύρωση της αντιστοίχισης σε Φοιτητή. Στην περίπτωση 

αντιστοίχισης μιας προδεσμευμένης θέσης σε Φοιτητή ενημερώνεται αυτόματα ο Φοιτητής 

αλλά και ο ΦΥΠΑ που έχει διαθέσει την εν λόγω Θέση. 

Με την προδέσμευση Θέσης, η εφαρμογή ξεκινά ένα μετρητή για το πόσες ημέρες η Θέση 

είναι στη διάθεση του ΓΠΑ, είτε παραμείνει σε κατάσταση προδέσμευσης, είτε αντιστοιχιστεί 

σε φοιτητή. Κάθε βράδυ, η τιμή αυτή μειώνεται κατά 1. Ακόμη κι αν η Θέση αντιστοιχιστεί σε 

φοιτητή, ο μετρητής δεν χάνει την τιμή του, συνεχίζει να συμμετέχει στην καθημερινή μείωση. 

Έτσι, εάν σε μία αντιστοιχισμένη Θέση ακυρωθεί η αντιστοίχιση, εφόσον ο μετρητής δεν έχει 

μηδενιστεί, η Θέση παραμένει προδεσμευμένη από το ΓΠΑ όσο δεν έχει ξεπεραστεί το όριο. 

Κατά την αποδέσμευση Θέσης επιβάλλεται άμεσα ποινή στο ΓΠΑ. Η ποινή σημαίνει ότι για 

ορισμένο αριθμό ημερών η Θέση (οποιαδήποτε Θέση του Γκρουπ) δεν θα είναι διαθέσιμη στο 

ΓΠΑ για προδέσμευση. Επιπλέον, μία προδεσμευμένη Θέση αποδεσμεύεται αυτόματα εάν 

περάσει το ανώτατο χρονικό όριο της προδέσμευσης. 

Το ΓΠΑ μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία μιας «αντιστοιχισμένης» ή «υπό διενέργεια» 

Θέσης, να καταχωρίσει την ολοκλήρωση Θέσης ή να επαναφέρει μια ολοκληρωμένη Θέση. 

Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει και Θέσεις που έχουν μεν ήδη ολοκληρωθεί, 

αλλά δεν είχαν ποτέ εισαχθεί στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ από κάποιον ΦΥΠΑ. Η λειτουργία αυτή είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη για Θέσεις πρακτικής που είναι καταχωρισμένες μόνο στα τοπικά 

συστήματα των ΓΠΑ και όχι στο ΑΤΛΑΣ. 

Επιπρόσθετα, το Γραφείο Πρακτικής μπορεί να αναζητήσει εγγεγραμμένους Φοιτητές στο 

ΑΤΛΑΣ αλλά και να εισάγει Φοιτητές στο ΠΣ. Τέλος, το ΓΠΑ έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει 

τους Φοιτητές και τους ΦΥΠΑ μετά την ολοκλήρωση των θέσεων Πρακτικής Άσκησης που 

διαχειρίστηκε. 
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Φοιτητές 

Κάθε Φοιτητής χρησιμοποιεί υποχρεωτικά την Ομοσπονδία Καταλόγων του ΕΔΕΤ (που κάνει 

χρήση του SHIBBOLETH) και πραγματοποιεί είσοδο στο ΑΤΛΑΣ μέσω της Single Sign On φόρμας 

του Καταλόγου Χρηστών του Ιδρύματός του (αφού επιλέξει το οικείο  Ίδρυμα).  

Μετά την ταυτοποίησή του, ο Φοιτητής μπορεί να διαχειριστεί μόνο τα προσωπικά του 

στοιχεία (ονοματεπώνυμό με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες) στο πλαίσιο του 

λογαριασμού του στο ΑΤΛΑΣ ενώ τα στοιχεία του λογαριασμού του αφορούν στον Κατάλογο 

Χρηστών του Ιδρύματός του. 

Ο Φοιτητής μπορεί να αναζητήσει και να εμφανίσει διαθέσιμες Θέσεις Πρακτικής στο ΑΤΛΑΣ. 

Από τις Θέσεις που έχουν εισάγει οι ΦΥΠΑ μπορεί να εμφανίσει μόνο όσες είναι 

«δημοσιευμένες», είναι προσβάσιμες στο Τμήμα του και είτε παραμένουν ακόμα διαθέσιμες 

είτε έχουν προδεσμευτεί από το ΓΠΑ που εκπροσωπεί το Τμήμα του. 

Σε περίπτωση που ο Φοιτητής εντοπίσει Θέσεις που τον ενδιαφέρουν, δεν έχει τη δυνατότητα 

να τις προδεσμεύσει, μπορεί ωστόσο να απευθυνθεί στο ΓΠΑ που εκπροσωπεί το Τμήμα του 

και να ενημερώσει για το ενδιαφέρον του. Οι προτάσεις του φοιτητή δεν γίνονται μέσω του 

συστήματος ΑΤΛΑΣ και δεν είναι δεσμευτικές για τα ΓΠΑ. 

Ο Φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει λίστα με τις Θέσεις Πρακτικής που εκπονεί ο 

ίδιος. Κάθε Φοιτητής μπορεί να έχει μία μόνο αντιστοιχισμένη ή υπό διενέργεια Θέση 

Πρακτικής (τρέχουσα θέση), αλλά οσεσδήποτε ολοκληρωμένες ή ακυρωμένες Θέσεις 

(προηγούμενες θέσεις).  

Ο Φοιτητής μπορεί να προβάλλει τα πλήρη στοιχεία μίας Θέσης Πρακτικής που του έχει 

ανατεθεί (είτε της τρέχουσας είτε οποιασδήποτε προηγούμενης θέσης), δηλαδή τα στοιχεία 

του ΦΥΠΑ, τα στοιχεία της Θέσης, αλλά και τα στοιχεία εκτέλεσης της πρακτικής άσκησής του 

στο πλαίσιο της Θέσης αυτής. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση μιας θέσης Πρακτικής Άσκησης, ο 

Φοιτητής έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει το ΓΠΑ του και το συγκεκριμένο ΦΥΠΑ στον οποίο 

ανήκει η θέση. 
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2.3 Παρουσίαση Δράσης και Εφαρμογής 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των μελών του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, υπάρχει 

η δυνατότητα να προωθηθεί ένα έγγραφο που περιέχει σύντομες πληροφορίες για τη δράση 

και συγκεκριμένα το έγγραφο «Παρουσίαση της Δράσης» 

(http://atlas.grnet.gr/Files/Atlas_Presentation.pdf), το οποίο περιλαμβάνει τη γενική 

περιγραφή, τους στόχους της Δράσης αλλά και πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες 

λειτουργίες της. Επίσης, παρουσιάζεται η διαδικασία αξιολόγησης από πλευράς των 

συμμετεχόντων αλλά και ο ρόλος του Γραφείου Αρωγής.  

 

Εικόνα 2.3: Διαφάνειες Παρουσίασης της Δράσης 

Επιπροσθέτως, δημιουργήθηκε σύντομη παρουσίαση της εφαρμογής στατιστικών στοιχείων 

που αναπτύχθηκε και περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο. Παράλληλα δημιουργήθηκε και 

σχετικό εγχειρίδιο χρήσης. Αναλυτικά τα slides της παρουσίασης παρατίθενται στο 

Παράρτημα Ι. 
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3 Εκπαίδευση στην εφαρμογή Στατιστικών Στοιχείων 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας καθώς 

και την απρόσκοπτη παρακολούθηση της πορείας της δράσης ΑΤΛΑΣ σε πραγματικό χρόνο, 

αναπτύχθηκε εφαρμογή αποκλειστικά για τους εν λόγω χρήστες. Η εφαρμογή που 

αναπτύχθηκε παρέχει την πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τους Φορείς 

Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης και τη διαχείριση των Θέσεων από τα Γραφεία Πρακτικής 

Άσκησης. Σκοπός των παρεχόμενων στοιχείων είναι η δυνατότητα αξιοποίησης τους από το 

Υπουργείο προκειμένου να εξάγουν τα στοιχεία που επιθυμούν για την αξιολόγηση της 

δράσης. Από την εφαρμογή εξαιρέθηκε η λίστα των φοιτητών με τα μαζικά στοιχεία.  

Στο πλαίσιο της γενικότερης εκπαίδευσης που έλαβαν πάνω στη δράση, πραγματοποιήθηκε 

αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής που περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.  

3.1 Είσοδος Χρήστη και διαχείριση των στοιχείων πρόσβασης 

Για την εκτέλεση οποιασδήποτε διαδικασίας απαιτείται η είσοδος του χρήστη στο 

λογαριασμό. Από τη σελίδα Εισόδου δίνεται παράλληλα και η δυνατότητα ανάκτησης του 

Κωδικού Πρόσβασης σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει τον κωδικό που έχει εισαγάγει. 
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Εικόνα 3.1: Σελίδα Εγγραφής/Εισόδου 

3.1.1 Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Αφού πραγματοποιηθεί επιτυχώς η ενεργοποίηση του λογαριασμού, ο χρήστης μπορεί να 

εισέρχεται στο ΠΣ μέσω της Σελίδας Εγγραφής/Εισόδου, η οποία είναι προσπελάσιμη από  

το δικτυακό τόπο της δράσης (Εικόνα 3.1). 

Σημειώνεται ότι ο λογαριασμός που απευθύνεται στα μέλη του προσωπικού του Υπουργείου 

Παιδείας έχει δημιουργηθεί από τους διαχειριστές της εφαρμογής.  

3.1.2 Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα τροποποίησης του Κωδικού Πρόσβασής του οποιαδήποτε 

στιγμή. Για να εκτελέσει ο χρήστης αυτή την ενέργεια θα πρέπει να πραγματοποιήσει είσοδο 
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στο σύστημα (Ενότητα 3.1.1) και στη συνέχεια να επιλέξει «Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης», 

στο επάνω και δεξιά τμήμα της σελίδας (Εικόνα 3.2). 

 

Εικόνα 3.2: Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης 

Ακολούθως, εμφανίζεται μία φόρμα με τρία πεδία προς συμπλήρωση (Εικόνα 3.3). Στο πρώτο 

εξ αυτών εισάγεται ο τρέχων Κωδικός Πρόσβασης και στα δύο επόμενα ο νέος Κωδικός 

Πρόσβασης, με τον οποίο επιθυμεί ο χρήστης να αντικαταστήσει τον τρέχοντα. Οποιαδήποτε 

στιγμή είναι δυνατή η ακύρωση της αλλαγής του Κωδικού Πρόσβασης πατώντας το κουμπί 

«Ακύρωση», οπότε εξακολουθεί να ισχύει ο τρέχων κωδικός. 

 

Εικόνα 3.3: Φόρμα αλλαγής Κωδικού Πρόσβασης 

Εφόσον ο χρήστης συμπληρώσει σωστά τα πεδία και επιλέξει το κουμπί «Αλλαγή Κωδικού» 

εμφανίζεται σχετικό μήνυμα που σηματοδοτεί την επιτυχή αλλαγή του Κωδικού Πρόσβασης. 

Εφεξής θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο νέος Κωδικός Πρόσβασης προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί είσοδος στο ΠΣ. 

3.1.3 Ανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης 

Το Πληροφοριακό Σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ανάκτησης του Κωδικού Πρόσβασης σε 

περίπτωση που ο χρήστης έχει ξεχάσει ή απωλέσει αυτόν. Για να γίνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας πρέπει ο χρήστης να μεταβεί στη Σελίδα Εγγραφής/Εισόδου και στη συνέχεια 

να επιλέξει την «Υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης» (Εικόνα 3.4). 
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Εικόνα 3.4: Σελίδα Εγγραφής/Εισόδου (Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης) 

Ακολούθως, εμφανίζεται η σελίδα Υπενθύμισης Κωδικού Πρόσβασης στην οποία θα πρέπει 

να συμπληρώσει ο χρήστης την τρέχουσα διεύθυνση e-mail η οποία έχει δηλωθεί στα 

Στοιχεία Λογαριασμού Χρήστη, καθώς, επίσης, να πληκτρολογήσει στο κατάλληλο πεδίο τους 

χαρακτήρες που εμφανίζονται στην εικόνα επιβεβαίωσης (Εικόνα 3.5). Σε περίπτωση που δεν 

είναι σε θέση να διακρίνει καθαρά τους χαρακτήρες που απεικονίζονται, ο χρήστης μπορεί 

να πατήσει το κουμπί εναλλαγής και να προβάλει μία νέα εικόνα. 

Αφού συμπληρωθούν σωστά τα δύο πεδία, ο χρήστης υποβάλλει την αίτηση ανάκτησης  

Κωδικού Πρόσβασης επιλέγοντας το κουμπί «Αποστολή Κωδικού Πρόσβασης».  
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Εικόνα 3.5: Φόρμα υπενθύμισης Κωδικού Πρόσβασης 

 

Εικόνα 3.6: Επιτυχής αποστολή Κωδικού Πρόσβασης 

Μόλις υποβληθεί επιτυχώς η αίτηση (Εικόνα 3.6), αποστέλλεται στη διεύθυνση e-mail που 

συμπληρώθηκε στο αντίστοιχο πεδίο μήνυμα με το νέο Κωδικό Πρόσβασης. Αυτός είναι 

πλέον ο Κωδικός Πρόσβασης που πρέπει να χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση 

εισόδου στο ΠΣ. Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να αλλάξει τον 

κωδικό αυτό ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα 3.1.2. 
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Κατά την πρώτη σύνδεση του χρήστη στην εφαρμογή με τον Κωδικό Πρόσβασης που έλαβε, 

για λόγους ασφαλείας θα του ζητηθεί να αλλάξει τον κωδικό σε έναν νέο Κωδικό που 

επιθυμεί (Εικόνα 3.7). 

 

Εικόνα 3.7: Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης έπειτα από υπενθύμιση 

Στο πεδίο «Παλιός Κωδικός Πρόσβασης» καταχωρείται ο κωδικός που έχει ληφθεί στο email 

και στο πεδίο «Νέος Κωδικός Πρόσβασης», ο επιθυμητός νέος κωδικός. Στη συνέχεια θα 

πρέπει να συμπληρωθούν οι χαρακτήρες της εικόνας και να επιλεγεί το κουμπί «Αλλαγή 

Κωδικού Πρόσβασης». Εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, θα εμφανιστεί μήνυμα 

επιβεβαίωσης της αλλαγής (Εικόνα 3.8) και ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στο λογαριασμό 

του. 
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Εικόνα 3.8: Επιτυχής τροποποίηση Κωδικού Πρόσβασης 

 

3.1.4 Αποσύνδεση Χρήστη 

Για την αποσύνδεσή του από το σύστημα ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί 

«Αποσύνδεση» πάνω δεξιά στη σελίδα της εφαρμογής. (Εικόνα 3.9). 

 

Εικόνα 3.9: Αποσύνδεση χρήστη 
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3.2 Αρχική σελίδα της εφαρμογής – Γενικά στοιχεία 

Μετά την είσοδό του στο ΠΣ, ο χρήστης μεταφέρεται στην Κεντρική Σελίδα του ΠΣ, το 

περιεχόμενο της οποίας είναι προσαρμοσμένο στις αναγκαίες λειτουργίες για τα μέλη του 

προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες έλαβαν εκπαίδευση 

για να χρησιμοποιούν τις ακόλουθες διαθέσιμες επιλογές (Εικόνα 3.10): 

 Γενικά στοιχεία: γενικά συνοπτικά στατιστικά στοιχεία του ΠΣ ΑΤΛΑΣ σχετικά με τους 

συμμετέχοντες ΦΥΠΑ, τα ΓΠΑ, τους Φοιτητές και τις Θέσεις πρακτικής άσκησης. 

 Στοιχεία Θέσεων: αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις Θέσεις πρακτικής άσκησης. 

 Φορείς Υποδοχής: πλήρη στοιχεία σχετικά με τους εγγεγραμμένους ΦΥΠΑ. 

 Γραφεία Πρακτικής Άσκησης: πλήρη στοιχεία για τα εγγεγραμμένα ΓΠΑ. 

 Φοιτητές 

 Θέσεις Πρακτικής Άσκησης: αναλυτικά στοιχεία για όλες τις καταχωρισμένες ΘΠΑ. 

 Ομαδοποιημένες ΘΠΑ: αναλυτικά στοιχεία για όλες τις καταχωρισμένες 

Ομαδοποιημένες/Groups ΘΠΑ. 

 

Εικόνα 3.10: Κεντρικό μενού της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας 

Η αρχική σελίδα της εφαρμογής συμπίπτει με την καρτέλα «Γενικά στοιχεία» όπου ο χρήστης 

μπορεί να δει μια επισκόπηση των γενικών στατιστικών στοιχείων τους ΠΣ ΑΤΛΑΣ, όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 3.11. 
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Εικόνα 3.11: Αρχική σελίδα – Γενικά στοιχεία 

Πιο συγκεκριμένα, έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για τον ακριβή αριθμό των 

Εγγεγραμμένων/Πιστοποιημένων ΦΥΠΑ στη Δράση, τον ακριβή αριθμό των 

Εγγεγραμμένων/Πιστοποιημένων ΓΠΑ, των Εγγεγραμμένων Φοιτητών αλλά και των 

δημιουργημένων Θέσεων Πρακτικής Άσκησης.  

Επιπλέον, παρατίθεται πληροφορία για τον ακριβή αριθμό των ΘΠΑ σε κάθε κατάσταση:  

 Μη δημοσιευμένες 

 Ελεύθερες,  

 Προδεσμευμένες,  

 Αντιστοιχισμένες 

 Υπό διενέργεια 

 Ολοκληρωμένες (μεταξύ των οποίων σημειώνονται και όσες έχουν καταχωρισθεί εξ’ 

ολοκλήρου από τα ΓΠΑ) 

 Ακυρωμένες 

 Αποσυρμένες 

 Διαγραμμένες 



 

 

«Π8.2 Εκπαίδευση μελών του προσωπικού του 

Υπουργείου Παιδείας» 

 

 

 

 

 

Σελίδα 27 από 59 

Για τις Θέσεις Πρακτικής Άσκησης που ανήκουν σε κάθε κατάσταση το πλήθος τους 

εμφανίζεται ως υπερσύνδεσμος ο οποίος αν επιλεγεί από το χρήστη, η εφαρμογή εμφανίζει 

ένα νέο αναδυόμενο παράθυρο με αναλυτικές πληροφορίες για τις θέσεις της εν λόγω 

κατηγορίας (Εικόνα 3.12). 

 

Εικόνα 3.12: Νέο παράθυρο με αναλυτικές πληροφορίες για τις θέσεις 
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3.3 Στοιχεία Θέσεων 

Τα μέλη του Υπουργείου Παιδείας έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν στατιστικά στοιχεία 

θέσεων από την επιλογή «Στοιχεία Θέσεων» της εφαρμογής. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 

3.13, το ΠΣ παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες εξαγωγής στατιστικών στοιχείων θέσεων: 

 Ανά ημέρα 

 Ανά Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

 Ανά Φορέα Υποδοχής 

 Μετρήσεις Ανά Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

 

Εικόνα 3.13: Μενού επιλογών στατιστικών στοιχείων θέσεων 

3.3.1 Στοιχεία Θέσεων Ανά Ημέρα 

Επιλέγοντας «Ανά Ημέρα» (Εικόνα 3.14), οι χρήστες εξοικειώνονται με την εξαγωγή 

στατιστικών στοιχείων για τις Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ανά ημέρα λειτουργίας του ΠΣ 

ΑΤΛΑΣ, από την αρχή της δράσης εως την τρέχουσα ημερομηνία (Εικόνα 3.15). Τα διαθέσιμα 

στοιχεία ενημερώνονται κάθε πρωί στις 05:00 πμ. 

 

Εικόνα 3.14: Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων θέσεων ανά ημέρα 
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Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.15, οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πλήρη ενημέρωση 

σχετικά με τις Θέσεις που δημιουργήθηκαν, τις Θέσεις που δημοσιεύτηκαν, εκείνες που 

προδεσμεύτηκαν ή αντιστοιχίστηκαν, τις Θέσεις που βρίσκονταν υπό διενέργεια, τις 

ολοκληρωμένες θέσεις (και αυτές που εισήχθησαν από ΓΠΑ), τις θέσεις που ακυρώθηκαν, 

αποσύρθηκαν ή διαγράφηκαν σε κάθε μια από τις ημέρες λειτουργίας του ΠΣ. Επιπρόσθετα, 

εκτός από την επισκόπηση των εν λόγω στοιχείων, οι χρήστες ενημερώνονται για τη 

δυνατότητα εξαγωγής τους σε αρχείο Excel με την επιλογή «Εξαγωγή σε Excel». 

 

Εικόνα 3.15: Στατιστικά στοιχεία θέσεων ανά ημέρα 

Πιο συγκεκριμένα, πατώντας την επιλογή «Εξαγωγή σε Excel», δημιουργείται ένα αρχείο 

Excel με την επωνυμία «StatisticsByDay_yyyymmdd», από το οποίο οι χρήστες μπορούν να 

εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις περιόδους καταχώρισης της Πρακτικής Άσκησης.  
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Εικόνα 3.16: Αρχείο excel για στοιχεία θέσεων ανά ημέρα 

3.3.2 Στοιχεία Θέσεων Ανά Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  

Επιλέγοντας «Ανά Γραφείο Πρακτικής Άσκησης» (Εικόνα 3.17), οι χρήστες οδηγούνται στην 

καρτέλα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων για τις Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ανά Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης που συμμετέχει στη δράση ΑΤΛΑΣ (Εικόνα 3.18). 

 

Εικόνα 3.17: Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων θέσεων ανά Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
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Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.17, οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πλήρη ενημέρωση 

σχετικά με τις Θέσεις που έχουν προδεσμευτεί ή αντιστοιχιστεί, τις Θέσεις που βρίσκονται 

υπό διενέργεια, τις ολοκληρωμένες θέσεις (και αυτές που εισήχθησαν από ΓΠΑ) και τις θέσεις 

που ακυρώθηκαν από κάθε Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.  

 

Εικόνα 3.18: Στατιστικά στοιχεία θέσεων ανά Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν ΓΠΑ ή Θέσεις με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως 

απεικονίζεται στην Εικόνα 3.19. Επιπρόσθετα, εκτός από την επισκόπηση των εν λόγω 

στοιχείων, οι χρήστες ενημερώνονται για τη δυνατότητα εξαγωγής τους σε αρχείο Excel με 

την επιλογή «Εξαγωγή σε Excel». 
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Εικόνα 3.19: Αναζήτηση στοιχείων θέσεων ανά Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Ειδικότερα, πατώντας την επιλογή «Εξαγωγή σε Excel», δημιουργείται ένα αρχείο Excel 

(Εικόνα 3.20) με την επωνυμία «StatisticsByOffice_yyyymmdd». 

 

Εικόνα 3.20 : Αρχείο excel για στοιχεία θέσεων ανά γραφείο πρακτικής 
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3.3.3 Στοιχεία Θέσεων Ανά Φορέα Υποδοχής  

Επιλέγοντας «Ανά Φορέα Υποδοχής» (Εικόνα 3.21), οι χρήστες οδηγούνται στην καρτέλα 

εξαγωγής στατιστικών στοιχείων για τις Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ανά Φορέα Υποδοχής 

Πρακτικής Άσκησης που συμμετέχει στη δράση ΑΤΛΑΣ (Εικόνα 3.22). 

 

Εικόνα 3.21: Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων θέσεων ανά Φορέα Υποδοχής 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.22, οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πλήρη ενημέρωση 

σχετικά με τις Θέσεις που έχουν δημιουργηθεί ή δημοσιευτεί, εκείνες που έχουν 

προδεσμευτεί ή αντιστοιχιστεί, τις Θέσεις που βρίσκονται υπό διενέργεια, τις 

ολοκληρωμένες θέσεις (και αυτές που εισήχθησαν από ΓΠΑ) και τις θέσεις που ακυρώθηκαν 

από κάθε Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης. 
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Εικόνα 3.22: Στατιστικά στοιχεία θέσεων ανά Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης 

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν ΦΥΠΑ ή Θέσεις με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως 

ακριβώς και στην περίπτωση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης. Επιπρόσθετα, εκτός από την 

επισκόπηση των εν λόγω στοιχείων, οι χρήστες ενημερώνονται για τη δυνατότητα εξαγωγής 

τους σε αρχείο Excel με την επιλογή «Εξαγωγή σε Excel». 

Όπως ακριβώς και στα στοιχεία θέσεων ανά ημέρα και ανά φορέα υποδοχής, επιλέγοντας 

«Εξαγωγή σε Excel», δημιουργείται ένα αρχείο Excel (Εικόνα 3.23) με την επωνυμία 

«StatisticsByProvider_yyyymmdd» το οποίο οι χρήστες του Υπουργείου εξοικειώθηκαν να το 

διαβάζουν ώστε να μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα. 
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Εικόνα 3.23 : Αρχείο excel για στοιχεία θέσεων ανά φορέα υποδοχής 

3.3.4 Μετρήσεις Ανά Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Επιλέγοντας «Μετρήσεις Ανά Γραφείο Πρακτικής Άσκησης» (Εικόνα 3.24), οι χρήστες 

μεταβαίνουν στην καρτέλα εξαγωγής των συνολικών στοιχείων προδεσμέυσεων / 

αντιστοιχίσεων ανά Γραφείο Πρακτικής Άσκησης που συμμετέχει στη δράση ΑΤΛΑΣ (Εικόνα 

3.25). 

 

Εικόνα 3.24: Εξαγωγή μετρήσεων ανά Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
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Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.25, οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πλήρη ενημέρωση 

σχετικά με τις συνολικές προδεσμεύσεις αλλά και αντιστοιχίσεις Θέσεων για κάθε Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν ένα δείκτη του πόσες από τις θέσεις που 

προδεσμεύουν τα ΓΠΑ τελικά αξιοποιούνται και αντιστοιχίζονται σε φοιτητές, επιτρέποντας 

στο Υπουργείο Παιδείας να αποκτήσει μια εικόνα της αποτελεσματικότητας της εν λόγω 

διαδικασίας. 

Η στήλη «Counter προδεσμεύσεων» αφορά ουσιαστικά στο συνολικό αριθμό των θέσεων 

που έχουν προδεσμεύσει τα ΓΠΑ από την αρχή του προγράμματος. Ο αριθμός των 

προδεσμεύσεων προσαυξάνεται με τον αριθμό των θέσεων που προδέσμευσε το ΓΠΑ, μόνο 

εφόσον περνάει το διάστημα δυνατής αναίρεσης τους χωρίς ποινή (στο τέλος κάθε ημέρας). 

Όταν ακυρώνεται μια προδέσμευση (με ποινή), δε μειώνεται ο counter προδεσμεύσεων. 

Η στήλη «Counter Αντιστοιχίσεων» αφορά ουσιαστικά στο συνολικό αριθμό των θέσεων που 

έχουν αντιστοιχίσει τα ΓΠΑ από την αρχή του προγράμματος. Ο αριθμός των αντιστοιχίσεων 

προσαυξάνεται με τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχίστηκαν. Εάν αλλάξει ο φοιτητής 

που αντιστοιχίστηκε ή ακυρωθεί η αντιστοίχιση, ο counter δεν μεταβάλλεται. 
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Εικόνα 3.25: Μετρήσεις Ανά Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν Γραφεία Πρακτικής, προδεσμέυσεις και αντιστοιχίσεις 

θέσεων με συγκεκριμένα κριτήρια. Επιπρόσθετα, εκτός από την επισκόπηση των εν λόγω 

στοιχείων, οι χρήστες ενημερώνονται για τη δυνατότητα εξαγωγής τους σε αρχείο Excel με 

την επιλογή «Εξαγωγή σε Excel». 

Πιο συγκεκριμένα, επιλέγοντας «Εξαγωγή σε Excel», δημιουργείται ένα αρχείο Excel (Εικόνα 

3.26) με την επωνυμία «InternshipOfficeCounters_yyyymmdd» το οποίο οι χρήστες μπρούν 

να αξιοποιήσουν ώστε να εκτιμήσουν τις παραμέτρους που τους ενδιαφέρουν αναφορικά με 

την εξέλιξη της δράσης και της Πρακτικής Άσκησης. 
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Εικόνα 3.26 : Αρχείο excel για μετρήσεις ανά γραφείο πρακτικής άσκησης 
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3.4  Φορείς Υποδοχής 

Τα μέλη του Υπουργείου Παιδείας έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν τα στοιχεία των Φορέων 

Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που έχουν εγγραφεί στη δράση μέσω της επιλογής «Φορείς 

Υποδοχής» της εφαρμογής.  

 

Εικόνα 3.27: Οι εγγεγραμμένοι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.27, για κάθε ΦΥΠΑ, παρατίθεται η Ημ/νία Δημιουργίας, το 

ID, το όνομα του φορέα, ο τύπος του (Κεντρικός ή Παράρτημα), η κατηγορία του (Ιδιωτικός, 

Δημόσιος, ΜΚΟ ή άλλο), το καταχωρημένο πεδίο δραστηριότητάς του, ο αριθμός των 

απασχολούμενων ατόμων, τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, πληροφορίες για το 

νόμιμο εκπρόσωπο αλλά και τον υπεύθυνο (και αναπληρωτή υπεύθυνο) της δράσης ΑΤΛΑΣ 

στον εν λόγω ΦΥΠΑ καθώς και η κατάσταση της πιστοποίησης του φορέα. 
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Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν αναζήτηση ΦΥΠΑ (Εικόνα 3.28) με συγκεκριμένα 

κριτήρια όπως: 

 ID φορέα 

 Τύπος φορέα (Κεντρικός Φορέας ή Παράρτημα) 

 Είδος φορέα (Ιδιωτικός Φορέας, Δημόσιος Φορέας, ΜΚΟ ή άλλο) 

 E-mail 

 ΑΦΜ 

 Επωνυμία 

 Κατάσταση πιστοποίησης (Ναι, Όχι, Δε μπορεί να πιστοποιηθεί) 

 Χώρα (Ελλάδα, Κύπρος) 

Επιπρόσθετα, εκτός από την επισκόπηση των στοιχείων των ΦΥΠΑ, οι χρήστες 

ενημερώνονται για τη δυνατότητα εξαγωγής τους σε αρχείο Excel με την επιλογή «Εξαγωγή 

σε Excel». 

 

Εικόνα 3.28: Αναζήτηση Φορέων Υποδοχής 

Ειδικότερα, επιλέγοντας «Εξαγωγή σε Excel», δημιουργείται ένα αρχείο Excel με την 

επωνυμία «IntershipProviders_yyyymmdd» , όπως αυτό της Εικόνας 3.29. 
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Εικόνα 3.29 : Αρχείο excel για στοιχεία φορέων υποδοχής 
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3.5 Γραφεία Πρακτικής Άσκησης 

Τα μέλη του Υπουργείου Παιδείας έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν τα στοιχεία των 

Γραφείων Πρακτικής Άσκησης που έχουν εγγραφεί στη δράση μέσω της επιλογής «Γραφεία 

Πρακτικής Άσκησης» της εφαρμογής. 

 

Εικόνα 3.30: Τα εγγεγραμμένα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης 

Όπως φαίνεται  στην Εικόνα 3.30, για κάθε ΓΠΑ, παρατίθεται η Ημ/νία Δημιουργίας, το ID 

του, το Είδος Γραφείου (Ιδρυματικό, Τμηματικό, Πολλαπλά Τμηματικό ή με Ελλιπή στοιχεία), 

το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει, τα τμήματα που εκπροσωπεί, η πιστοποιούσα αρχή, τα στοιχεία 

διεύθυνσης και επικοινωνίας, πληροφορίες για τον υπεύθυνο (και αναπληρωτή υπεύθυνο) 

της δράσης ΑΤΛΑΣ στο εν λόγω ΓΠΑ, τα στοιχεία της βεβαίωσης καθώς και η κατάσταση της 

πιστοποίησης του γραφείου. 

Οι χρήστες να πραγματοποιήσουν αναζήτηση ΓΠΑ (Εικόνα 3.31) με συγκεκριμένα κριτήρια 

όπως: 

 ID γραφείου 
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 Αριθμός Βεβαίωσης 

 Κατάσταση πιστοποίησης (Ναι, Όχι, Απορρίφθηκε) 

 Ημ/νία Βεβαίωσης 

 E-mail 

 Ίδρυμα 

 Είδος γραφείου (Ιδρυματικό, Τμηματικό, Πολλαπλά Τμηματικό ή με Ελλιπή στοιχεία) 

 

Εικόνα 3.31: Αναζήτηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης 

Επιπρόσθετα, εκτός από την επισκόπηση των στοιχείων των ΓΠΑ, οι χρήστες ενημερώνονται 

για τη δυνατότητα εξαγωγής τους σε αρχείο Excel με την επιλογή «Εξαγωγή σε Excel» (Εικόνα 

3.32). Τέλος, εκτός από τα στοιχεία των ΓΠΑ, οι χρήστες έλαβαν εκπαίδευση και για την 

εξαγωγή αρχείου Excel με τα στοιχεία των λογαριασμών χρηστών των εν λόγω γραφείων, 

χρησιμοποιώντας την επιλογή «Εξαγωγή σε Excel Χρηστών Γραφείων» (Εικόνα 3.33). 

 

Εικόνα 3.32: Εξαγωγή στοιχείων ΓΠΑ σε Excel 
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Εικόνα 3.33: Εξαγωγή στοιχείων Χρηστών ΓΠΑ σε Excel 

Ειδικότερα επιλέγοντας «Εξαγωγή σε Excel», δημιουργείται ένα αρχείο Excel με την 

επωνυμία «IntershipOffices_yyyymmdd», με τα στοιχεία των ΓΠΑ, όπως αυτό της Εικόνας 

3.34. Αντίστοιχα, με την επιλογή «Εξαγωγή σε Excel Χρηστών Γραφείων», δημιουργείται ένα 

αρχείο Excel με την επωνυμία «InternshipOfficeUsers_ yyyymmdd», με τα στοιχεία των 

λογαριασμών των χρηστών των ΓΠΑ. (Εικόνα 3.35) 

 

Εικόνα 3.34: Αρχείο excel για στοιχεία ΓΠΑ 
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Εικόνα 3.35 : Αρχείο excel για στοιχεία χρηστών ΓΠΑ 

 

 

  



 

 

«Π8.2 Εκπαίδευση μελών του προσωπικού του 

Υπουργείου Παιδείας» 

 

 

 

 

 

Σελίδα 46 από 59 

3.6 Θέσεις Πρακτικής Άσκησης 

Τα μέλη του Υπουργείου Παιδείας έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν τα πλήρη στοιχεία των 

Θέσεων Πρακτικής Άσκησης που έχουν δημιουργηθεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ μέσω της επιλογής 

«Θέσεις Πρακτικής Άσκησης» της εφαρμογής. Όπως φαίνεται  στην Εικόνα 3.36, για κάθε 

ΘΠΑ, παρατίθεται τα παρακάτω στοιχεία: 

 ID θέσης και ID του Group στο οποίο ανήκει 

 Ημ/νία Δημιουργίας και Ημ/νία Δημοσίευσης της θέσης 

 ID και η επωνυμία του φορέα στον οποίο ανήκει  

 Διάρκεια (σε εβδομάδες), τίτλος - περιγραφή, τοποθεσία, είδος και χρονικός 

περιορισμός της θέσης 

 Στοιχεία επικοινωνίας 

 Κατάσταση Group και θέσης 

 Στοιχεία προδέσμευσης, αντιστοίχισης και εκτέλεσης 

 Ημ/νία Ολοκλήρωσης της θέσης 

 Είδος Δημιουργίας (Από ΦΥΠΑ ή ΓΠΑ) και Αντικείμενο της Θέσης 
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Εικόνα 3.36: Θέσεις Πρακτικής Άσκησης 

 

Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν αναζήτηση ΘΠΑ (Εικόνα 3.37) με συγκεκριμένα 

κριτήρια όπως: 

 ID θέσης ή ID Group ή ID φορέα στον οποίο ανήκει  

 Ημ/νία καταχώρισης (τελευταίες 24 ώρες, τελευταία εβδομάδα, τελευταίος μήνας, 

τελευταίοι 3 μήνες) 

 Κατάσταση θέσης (Μη Δημοσιευμένη, Ελεύθερη, Προδεσμευμένη, Αντιστοιχισμένη, 

Υπό διενέργεια, Ολοκληρωμένη, Ακυρωμένη, Αποσυρμένη) 

 Αντικείμενο της Θέσης 

 Χώρα (Ελλάδα, Κύπρος) 

 Περιφερειακή ενότητα, Καλλικρατικός δήμος 

 Ημ/νία δημιουργία από/έως 

 Είδος δημιουργίας (Από ΓΠΑ ή από ΦΥΠΑ) 
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 Ίδρυμα, Τμήμα 

Επιπρόσθετα, εκτός από την αναζήτηση και επισκόπηση των στοιχείων των ΘΠΑ, οι χρήστες 

ενημερώνονται για τη δυνατότητα εξαγωγής τους σε αρχείο Excel με την επιλογή «Εξαγωγή 

σε Excel». 

 

Εικόνα 3.37: Αναζήτηση Θέσεων Πρακτικής Άσκησης 

Ειδικότερα, επιλέγοντας «Εξαγωγή σε Excel», δημιουργείται ένα αρχείο Excel με την 

επωνυμία «IntershipPositions_yyyymmdd» ,με τα στοιχεία των θέσεων πρακτικής άσκησης, 

όπως αυτό της Εικόνας 3.38. 
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Εικόνα 3.38 : Αρχείο excel για στοιχεία θέσεων πρακτικής άσκησης 
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3.7 Ομαδοποιημένες ΘΠΑ 

Τα μέλη του Υπουργείου Παιδείας έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν τα πλήρη στοιχεία των 

Groups Θέσεων Πρακτικής Άσκησης που έχουν δημιουργηθεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ μέσω της 

επιλογής «Ομαδοποιημένες ΘΠΑ» της εφαρμογής. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.39, για κάθε 

ΘΠΑ, παρατίθενται τα παρακάτω στοιχεία: 

 ID Group 

 Ημ/νία Δημιουργίας και Ημ/νία Δημοσίευσης του Group 

 Αριθμός θέσεων και δεσμευμένες θέσεις του Group 

 ID και επωνυμία φορέα στον οποίο ανήκει 

 Διάρκεια (σε εβδομάδες), Τίτλος - Περιγραφή, τοποθεσία, χρονικός περιορισμός του 

Group 

 Είδος θέσης, στοιχεία επικοινωνίας 

 Κατάσταση Group 

 Είδος δημιουργίας και αντικείμενο θέσης 
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Εικόνα 3.39: Ομαδοποιημένες Θέσεις Πρακτικής Άσκησης 

 

 

Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν αναζήτηση Ομαδοποιημένων/Groups ΘΠΑ 

(Εικόνα 3.40) με συγκεκριμένα κριτήρια όπως: 

 ID Group ή ID φορέα στον οποίο ανήκει  

 Κατάσταση Group (Μη Δημοσιευμένη, Δημοσιευμένη, Αποσυρμένη) 

 Χώρα (Ελλάδα, Κύπρος) 

 Περιφερειακή ενότητα, Καλλικρατικός δήμος 

 Αντικείμενο της Θέσης 

 Ίδρυμα, Τμήμα 
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 Ημ/νία καταχώρισης (τελευταίες 24 ώρες, τελευταία εβδομάδα, τελευταίος μήνας, 

τελευταίοι 3 μήνες) 

 Ημ/νία δημιουργία από/έως 

 Είδος δημιουργίας (Από ΓΠΑ ή από ΦΥΠΑ) 

Επιπρόσθετα, εκτός από την αναζήτηση και επισκόπηση των στοιχείων των ομαδοποιημένων 

ΘΠΑ, οι χρήστες ενημερώνονται για τη δυνατότητα εξαγωγής τους σε αρχείο Excel με την 

επιλογή «Εξαγωγή σε Excel». 

 

Εικόνα 3.40: Αναζήτηση Ομαδοποιημένων Θέσεων Πρακτικής Άσκησης 

Πιο συγκεκριμένα, επιλέγοντας «Εξαγωγή σε Excel», δημιουργείται ένα αρχείο Excel με την 

επωνυμία «IntershipPositionGroups_yyyymmdd», με τα στοιχεία των ομαδοποιημένων 

θέσεων πρακτικής άσκησης, όπως αυτό της Εικόνας 3.41. 
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Εικόνα 3.41 : Αρχείο excel για στοιχεία ομαδοποιημένων θέσεων πρακτικής άσκησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Διαφάνειες Παρουσίασης Εφαρμογής Στατιστικών Στοιχείων 
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