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ΠΡΑΞΗ: 

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

Κωδικός MIS 327465 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ: 

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας»  

και α/α «01» 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013 

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: 

«Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 

«Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.)» 

 

 

 

 

 



 

 2

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από 

εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του 

Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

 

 

 

 

Παραδοτέο   Πακέτο Εργασίας Π.Ε.2 «Ανάπτυξη Δικτυακού 

Τόπου ΔΑΣΤΑ»  

Δράση Δ2.1:  «Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου ΔΑΣΤΑ» 

Παραδοτέο Π2.1.4:  «Ενημέρωση περιεχομένου (updates) 

ιστοσελίδας ΔΑΣΤΑ (Νέες ενημερώσεις και 

διορθώσεις σχετικά με την ασφάλεια, 

διορθώσεις στην υπάρχουσα δομή, γενικότερη 

διαχείριση τεχνικών αιτημάτων)» 

 

 

 

Για την εκπόνηση του παραδοτέου απασχολήθηκαν τα κάτωθι μέλη της ομάδας 

έργου  

Τσακιρίδου Ασπασία, ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων 

Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, Εξωτερικός Συνεργάτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη,  17/7/2013 
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Π.Ε.2. «Ανάπτυξη Δικτυακού τόπου ΔΑΣΤΑ» 
 
Π.2.1.4. Ενημέρωση περιεχομένου (updates) ιστοσελίδας ΔΑΣΤΑ (Νέες 

ενημερώσεις και διορθώσεις σχετικά με την ασφάλεια, διορθώσεις στην 
υπάρχουσα δομή, γενικότερη διαχείριση τεχνικών αιτημάτων) 

 
 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

 Ο νέος δικτυακός τόπος της Δ.Α.ΣΤΑ. 

Ο δικτυακός τόπος της ΔΑΣΤΑ από τις αρχές λειτουργίας του μέχρι σήμερα εξυπηρετεί 

τις ανάγκες προβολής και ενημέρωσης των δράσεων της Δ.Α.ΣΤΑ., ενώ για την 

προβολή των  δράσεων των Πράξεων του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, οι οποίες 

εξυπηρετούνται από τις αντίστοιχες επιμέρους ιστοσελίδες, υπάρχουν τα αντίστοιχα 

links αυτών των ιστοσελίδων.  Επισημαίνεται ότι οι ιστοσελίδες των επιμέρους Πράξεων 

έχουν δημιουργηθεί προγενέστερα του πληροφοριακού συστήματος, σε διαφορετικές 

πλατφόρμες, από διαφορετικούς δημιουργούς, και δεν ανταλλάσσουν  μεταξύ τους 

δεδομένα. 

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της 

Δ.Α.ΣΤΑ. (ΠΣ ΔΑΣΤΑ)  και δεδομένης της αναγκαιότητας ένταξης όλων των επιμέρους 

δράσεων σ’ αυτό ως ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, μελετήθηκε το web περιβάλλον στο 

οποίο αναπτύχθηκε και ελέγχθηκε η λειτουργία των παρακάτω υποσυστημάτων του: 

1) Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου - Content Management System (CMS), το 

οποίο παρέχει κοινό διαδικτυακό τόπο (web based) για όλα τα διακριτά 

υποσυστήματα ΓΔ, ΓΠΑ και ΜΚΕ, στα οποία γίνεται δρομολόγηση ανάλογα με τα 

δικαιώματα του συνδεδεμένου χρήστη και τις επιλογές του.  Αυτό σημαίνει με 

απλά λόγια ότι ένας φοιτητής αναγνωρίζεται από τα διαπιστευτήρια (username – 

password) που χρησιμοποιεί για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και 

δε χρειάζεται να καταγράφεται από το κάθε Γραφείο χωριστά, είτε π.χ. 

πρόκειται να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, είτε να 

συμμετάσχει σε εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης. 

2) Υποσύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων, μέσα από το οποίο πραγματοποιείται η 

υποβολή θέσεων εργασίας ή πρακτικής άσκησης από φορείς απασχόλησης 

καθώς και η έγκριση της δημοσίευσης από το υπεύθυνο προσωπικό.  Μέσω του 

ιδίου υποσυστήματος πραγματοποιείται η αναζήτηση σε αιτήσεις, επιχειρήσεις 

και βιογραφικά με δυνατότητες αναζήτησης με τεχνικές full text search στα 

πεδία κειμένου.  Για παράδειγμα, αν η εταιρία στο κείμενο της προκήρυξης 

αναζητά «Μηχανικός Πληροφορικής», θα πρέπει ένας χρήστης που αναζητά 

μέσω πεδίου ελεύθερου κειμένου τη λέξη «πληροφορική», να βρίσκει την 

προκήρυξη. 
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3) Υποσύστημα Αναφορών και Στατιστικών (MIS), το οποίο είναι υπεύθυνο για την 

παραγωγή αναφορών και στατιστικών από τα ερωτηματολόγια που 

συμπληρώνονται από τους διάφορους φορείς και από τα αποθηκευμένα στοιχεία 

που υπάρχουν στο υποσύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων.  Συγκεκριμένα παρέχεται 

η δυνατότητα εξαγωγής  στατιστικών αναφορών, που είναι απαραίτητες για την 

αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των διαφόρων 

γραφείων, ώστε να προκύπτουν μετρήσιμοι ποσοτικοί δείκτες, όπως π.χ. 

βαθμός συμμετοχής των φοιτητών με την υποβολή βιογραφικών, προώθηση των 

τελειοφοίτων και αποφοίτων στην αγορά εργασίας, παρακολούθηση 

απορρόφησης φοιτητών κ.λπ.  Επιπλέον, μπορούν να εξάγονται στατιστικά 

στοιχεία απαντήσεων χρηστών σε ερωτηματολόγια. 

Από τις καταχωρημένες πληροφορίες του ΠΣ θα προκύπτουν χρήσιμα στατιστικά 

στοιχεία, τα οποία θα συμβάλουν στην καταγραφή των ζητουμένων ειδικοτήτων, 

των τάσεων της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την 

απορρόφηση των αποφοίτων, τη δημιουργία οδηγών περιγραφής επαγγελμάτων 

και άλλων θεμάτων που κρίνεται ότι εξυπηρετούν τη βελτίωση των παρεχομένων 

σπουδών και την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων. 

 

 Το περιβάλλον λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος 

Το πληροφοριακό σύστημα αναπτύχθηκε με βάση τις παρακάτω βασικές τεχνολογίες και 

εγκαταστάθηκε σε εικονικό διακομιστή (virtual machine) του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας: 

 ASP.NET Web Applications 

 ASP.NET Web Parts Technologies 

 .NET Framework Technologies 

 Xml Web Services Technologies 

 XForms Technologies 

 Windows Workflow Foundation 

 Microsoft SQL Server Data Services 

 LDAP Technologies 
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WEB

Database ServerApplication Server

Intranet User

Intranet User

 

 

Ο βασικός εξυπηρετητής του συστήματος (Application Server) φιλοξενείται σε server με 

λειτουργικό σύστημα Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, ενώ ο εξυπηρετητής 

βάσης δεδομένων (Database Server) έχει εγκατεστημένη τη βάση δεδομένων του 

συστήματος και βασίζεται σε Microsoft SQL Server 2008 R2. 

 

 Διαχείριση ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος 

Ενημερώσεις ασφαλείας 

Στους Windows Servers εκτελούνται τακτικά και προγραμματισμένα ενημερώσεις 

ασφαλείας των Windows.  Πρόσφατα εγκαταστάθηκε το πακέτο εγκατάστασης web του 

Microsoft .NET Framework 4, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω προσθήκες / 

βελτιώσεις: 

1. Βελτιώσεις στο Χρόνο εκτέλεσης κοινής γλώσσας (CLR) και τη Βιβλιοθήκη βασικής 

κλάσης (BCL) 

2. Καινοτομίες στις γλώσσες Visual Basic και C#, όπως λάμδα δηλώσεων, έμμεση συνέχιση 

γραμμών, δυναμική αποστολή και ονομαστικές/προαιρετικές παραμέτρους. 

3. Βελτιώσεις στην Πρόσβαση και τη μοντελοποίηση δεδομένων 

4. Βελτιώσεις για το ASP.NET 

5. Βελτιώσεις στην Υποδομή παρουσίασης των Windows (WPF) 

6. Βελτιώσεις στη Ροή εργασίας των Windows (WF) που δίνουν τη δυνατότητα στους 

προγραμματιστές να φιλοξενούν και να αλληλεπιδρούν με τις ροές εργασίας με καλύτερο 

τρόπο. 
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7. Βελτιώσεις στην Υποδομή επικοινωνιών των Windows (WCF), όπως υποστήριξη για 

Υπηρεσίες ροής εργασίας WCF για ενεργοποίηση προγραμμάτων ροών εργασιών με 

δραστηριότητες ανταλλαγής μηνυμάτων και υποστήριξη συσχέτισης 

8. Νέες, πρωτοποριακές δυνατότητες παράλληλου προγραμματισμού, όπως υποστήριξη 

παράλληλου βρόχου, 

 

Αντίγραφα ασφαλείας 

Η λήψη αντιγράφων ασφαλείας αποτελεί βασική και πρωταρχικής σημασίας διαδικασία 

που πρέπει να ακολουθείται για τη σωστή λειτουργία του συστήματος.  Αυτά τα 

αντίγραφα ασφαλείας αφορούν τόσο στα φυσικά αρχεία που βρίσκονται στον 

application server, όσο και στη βάση δεδομένων που βρίσκεται στον database server.  

Για την κάλυψη αυτών των αναγκών, εφαρμόζονται πολιτικές λήψεις αντιγράφων, οι 

οποίες προτείνονται από τη Microsoft. 

Συγκεκριμένα, η διαδικασία λήψης backup παραμετροποιήθηκε ώστε να λαμβάνεται 

καθημερινό backup της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος, βάσει ενός 

job schedule το οποίο ορίστηκε. 
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Αρχεία καταγραφής 

Η καταγραφή των συμβάντων που σχετίζονται με το πληροφοριακό σύστημα 

πραγματοποιείται τόσο στα αρχεία καταγραφής των Windows (για περιφερειακές 

υπηρεσίες του συστήματος), όσο και σε αρχεία καταγραφής που αποθηκεύονται σε 

ειδικό φάκελο (%ProgramFiles%\Common Files\Cardisoft\Logs) 

 

 

Διαχείριση χρηστών και ρόλων 

Το πληροφοριακό σύστημα διαθέτει δυνατότητες διαχείρισης χρηστών και καθορισμού 

του ρόλου τους, διασφαλίζοντας την πρόσβαση στα δεδομένα του μόνο σε 

εξουσιοδοτημένους χρήστες.  Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα επεξεργασίας 

δικαιωμάτων χρηστών, τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακής λογικής, όσο και σε επίπεδο 

στοιχείων και καταλόγων. 

 

 

 Παρεμβάσεις στην αρχική δομή των πληροφοριών και διαχείριση τεχνικών 
αιτημάτων 

Το πληροφοριακό σύστημα Δ.Α.ΣΤΑ. αποτελεί ένα πλήρες web based σύστημα 

διαχείρισης των λειτουργιών της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, καθώς και 

των επιμέρους Πράξεων που αυτή συντονίζει (Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας).  Πρόκειται για ένα σύστημα 

που είναι κατ’ αρχήν «ανοικτό» σε όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα αν έχουν 
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αυθεντικοποιηθεί ή όχι, δίνοντας όμως τη δυνατότητα στους πιστοποιημένους χρήστες 

να έχουν πρόσβαση σε διαφορετικά τμήματά του, ανάλογα με τα δικαιώματα που τους 

έχουν εκχωρηθεί. 

Για την καλύτερη πλοήγηση των χρηστών στις πληροφορίες του, και ύστερα από 

παρατηρήσεις των υπευθύνων του κάθε γραφείου, πραγματοποιήθηκαν αρκετές 

παρεμβάσεις – τροποποιήσεις στην αρχική δομή των πληροφοριών που περιέχονται σε 

κάθε μενού επιλογών.  Σημειώνεται ότι για τις παρεμβάσεις αυτές χρειάστηκε να 

μελετηθεί σε βάθος το τεχνικό μέρος του συστήματος και να γίνουν προσεκτικά βήματα 

ώστε να μη διαταραχθεί η λειτουργικότητά του. 

Συνοπτικά, σχεδιάστηκε και ακολουθήθηκε το παρακάτω σχέδιο: 

Καταγράφηκαν οι παρακάτω κατηγορίες χρηστών και οι ομάδες στις οποίες ανήκουν. 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ LOCK EXT EXTID 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

Administrators 
System 
Administrators Ναι (Κενό) (Κενό) ADMIN ALL 

Users System Users Ναι Όχι (Κενό) ΓΕΝΙΚΟ ALL 

Guests Guests Ναι Όχι (Κενό) GUEST ALL 

Students Students Ναι Όχι (Κενό) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ALL 

Alumni Alumni Ναι Όχι (Κενό) ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ALL 

Companies Companies Ναι Όχι (Κενό) ΦΟΡΕΑΣ ALL 

Faculty Faculty Ναι Όχι (Κενό) ΔΕΠ ALL 

Staff Staff Ναι Όχι (Κενό) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALL 

PracticeSupervisor 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ναι Όχι (Κενό) ΔΕΠ ALL 

ScientificResponsible

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΡΓΟΥ Ναι Όχι (Κενό) ΔΕΠ ALL 

CareerAdmins Διαχειριστές ΓΔ Ναι Όχι (Κενό) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΔ 

InternshipAdmins Διαχειριστές ΓΠΑ Ναι Όχι (Κενό) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΠΑ 

MokeAdmins 
Διαχειριστές 
ΜΟΚΕ Ναι Όχι (Κενό) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΚΕ 

CareerUsers Χρήστες ΓΔ Ναι Όχι (Κενό) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΔ 

InternshipUsers Χρήστες ΓΠΑ Ναι Όχι (Κενό) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΠΑ 

MokeUsers Χρήστες ΜΟΚΕ Ναι Όχι (Κενό) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΚΕ 

ActiveStudents Active Students Ναι Όχι (Κενό) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ALL 

ResearchResponsible 
Research 
responsible Ναι Όχι (Κενό) ΔΕΠ ALL 

FormEditors 
Διαχειριστές 
Περιεχομένου Όχι Όχι (Κενό) ADMIN ALL 

EduCounselor Σύμβουλοι Όχι Όχι (Κενό) 
ΔΕΠ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ALL 

EduStudent Συμβουλευόμενοι Όχι Όχι (Κενό) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ALL 

Mentors Μέντορες Όχι Όχι (Κενό) ΔΕΠ, ΦΟΡΕΑΣ ALL 

Mentees Επωφελούμενοι Όχι Όχι (Κενό) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ALL 
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Στη συνέχεια δημιουργήθηκε το παρακάτω σχέδιο πλοήγησης: 

1 ΔΑΣΤΑ 
1.1 Υπηρεσίες 
1.1.1 Ανακοινώσεις (Ανακοινώσεις) 
1.1.2 Εκδηλώσεις (Εκδηλώσεις) 
1.1.3 Ενημερωτικά Δελτία (Ενημερωτικά Δελτία) 
1.1.4 Σύνδεσμοι (Σύνδεσμοι) 
1.2 Ποιοι είμαστε 
1.2.1 Γενικά (Περιγραφή) 
1.2.2 Διοικητική Δομή (Διοικητική Δομή) 
1.2.3 Ομάδες Εργασίας (Ομάδα/ες Εργασίας ΔΑΣΤΑ) 
1.2.4 Επικοινωνία (Επικοινωνία) 
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2 Γραφείο Διασύνδεσης 
2.1 Ακαδημαϊκά 
2.1.1 Μεταπτυχιακά (Μεταπτυχιακά) 
2.1.2 Υποτροφίες (Υποτροφίες) 
2.1.3 Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι (CounselEDU) 
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2.2 Προετοιμασία Σταδιοδρομίας 
2.2.1 Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας) 
2.2.2 Mentoring Σταδιοδρομίας (Μέντορινγκ Σταδιοδρομίας 

 

 

2.3 Εργασία 
2.3.1 Απόκτηση Εμπειρίας (Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας) 
2.3.1.1 Εθελοντική Εργασία (Εθελοντική Εργασία) 
2.3.1.2 Πρακτική Άσκηση (ΝΕΟ) 

o Θέσεις (Θέσεις Internships) 
o Φορείς (Φορείς Προγραμμάτων Internships) 
o Μηχανές Αναζήτησης (Μηχανές Αναζήτησης Internships) 

2.3.2 Αναζήτηση (Αναζητώντας Εργασία) 

 Ενσωματώνει τα «στην Ελλάδα / στο Εξωτερικό» 

2.3.2.1 Θέσεις/Αγγελίες 

o Μέσω του Γραφείου (Θέσεις εργασίας μέσω Γρ. Διασύνδεσης) 
o Λίστα +  Link για το RSS feed 
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o Από σελίδες Επιχειρήσεων (On-line Applications) 
o Από τον Τύπο (Αγγελίες από εφημερίδες) 

2.3.2.2 Μηχανές Αναζήτησης (Μηχανές Αναζήτησης Εργασίας στην 
Ελλάδα) 

2.3.3 Συνεργασία με Φορείς/Επιχειρήσεις (Φορείς Απασχόλησης/Επιχειρήσεις) 

o Πρωτόκολλα Συνεργασίας (ΝΕΟ) 
o Έντυπα Επικοινωνίας (ΝΕΟ) 

 

 

2.4 Υπηρεσίες 
2.4.1 Ανακοινώσεις (Ανακοινώσεις) 
2.4.2 Εκδηλώσεις (Εκδηλώσεις) 
2.4.3 Δραστηριότητες (Δραστηριότητες) 
2.4.4 Ερευνητικά Άρθρα (Άρθρα) 
2.4.5 Έντυπα (Η βιβλιοθήκη μας) 
2.4.6 Σύνδεση με Β’βάθμια (Ενημέρωση Φορέων Β’βάθμιας 

Εκπαίδευσης) 
2.4.7 Για ΑΜΕΑ (Ενημέρωση Φοιτητών και Αποφοίτων με 

Αναπηρία) 
2.4.8 Σύνδεσμοι (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) 
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2.5 Ποιοι είμαστε 
2.5.1 Το Γραφείο σε Έδεσσα και Νάουσα (Κόμβοι ΓΔ σε Έδεσσα, Νάουσα) 
2.5.2 Επικοινωνία (Επικοινωνία) 
2.5.3 Προσωπικά Δεδομένα (Δήλωση Προστασίας Δεδομένων) 
2.5.4 Αποποίηση Ευθυνών (Αποποίηση Ευθυνών) 
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3 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
3.1 Συμμετέχοντες 
3.1.1 Φοιτητές (Φοιτητές) 
3.1.2 Φορείς (Φορείς) 
3.1.3 Επιβλέποντες Καθηγητές (Επιβλέποντες Καθηγητές) 

 

 

3.2 Υπηρεσίες 
3.2.1 Ανακοινώσεις (Ανακοινώσεις) 
3.2.2 Σύνδεσμοι (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) 
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3.3 Ποιοι είμαστε 
3.3.1 Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γενικές Πληροφορίες/Η Πρακτική 

Άσκηση στο ΠΑΜΑΚ) 
3.3.2 Ιστορικά (Γενικές Πληροφορίες/Ιστορικά Στοιχεία) 
3.3.3 Οφέλη (Γενικές Πληροφορίες/Οφέλη για τους 

Συμμετέχοντες) 

 

 

 

4 ΜΚΕ 
4.1 Υπηρεσίες 
4.1.1 Ανακοινώσεις (Ανακοινώσεις) 
4.1.2 Εκδηλώσεις (Εκδηλώσεις) 
4.1.3 Online Μαθήματα (Online Μαθήματα) 
4.1.4 Σεμινάρια (Σεμινάρια) 
4.1.5 Οδηγοί (Οδηγοί) 
4.1.6 Επισκέψεις σε Επιχειρήσεις (Επισκέψεις σε Επιχειρήσεις) 
4.1.7 Άρθρα (Άρθρα) 
4.1.8 Σύνδεσμοι (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) 
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4.2 Επιχειρηματικότητα 
4.2.1 Επιχειρήσεις (Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις) 
4.2.2 Video (Βίντεο Επιχειρηματικότητας) 
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4.3 Ποιοι είμαστε 
4.3.1 Περιγραφή (Περιγραφή) 
4.3.2 Διαχείριση Έργου (Διαχείριση Έργου) 

 

 

 

 Ενημέρωση περιεχομένου 

Στα πλαίσια της ενημέρωσης του περιεχομένου του νέου δικτυακού τόπου του 
πληροφοριακού συστήματος ∆.Α.ΣΤΑ., καταχωρήθηκαν όλες οι μέχρι στιγμής 
πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.  Η 
ενημέρωση είναι διαρκής και μετά την παράδοση του έργου θα συνεχίσει να 
υποστηρίζεται από το Γραφείο ∆ιασύνδεσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη 
συγκεκριμένη ενότητα. 
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Επιπλέον, καταχωρήθηκαν όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις υποτροφίες. 
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Τέλος, από το μενού «Εργασία  Αναζήτηση Εργασίας» και την επιλογή «Θέσεις 

Εργασίας μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης» εμφανίζονται οι Αγγελίες που καταχωρεί το 

Γραφείο Διασύνδεσης.  Η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπούσε στο συγχρονισμό των 

δεδομένων ως προς την εμφάνιση μεταξύ του παλαιού website του Γραφείου 

Διασύνδεσης και του νέου που προσφέρεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος. 

 


