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Εισαγωγή 

Στόχος 

Στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τους 

απόφοιτους να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία αλλά και να 
αναζητήσουν εργασία εναρμονισμένη με τις προσωπικές τους δεξιότητες και με τις γνώσεις 

που αποκόμισαν από τις σπουδές τους. Επομένως, το Γραφείο Διασύνδεσης προσφέρει 
στους/στις φοιτητές/τριες πληροφόρηση τόσο σε θέματα που αφορούν τη σταδιοδρομία 

τους και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους, όσο και σε θέματα που αφορούν γενικότερα τους 
νέους ανθρώπους (π.χ. εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, κτλ.). 

Στα πλαίσια της Δ.Α.ΣΤΑ αναπτύχθηκαν οι γενικές προδιαγραφές του Ο.Π.Σ. που 
αποτελείται από τα επιμέρους Πληροφοριακά συστήματα του Γραφείου Διασύνδεσης, της 
Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.  

Το παρόν κείμενο ολοκληρώνει την μελέτη και εμβαθύνει στην επιμέρους ανάλυση 

και σχεδιασμό ειδικότερα του πληροφοριακού υποσυστήματος του Γραφείου Διασύνδεσης 
του  Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Σύνοψη 

Το συγκεκριμένο Πληροφοριακό Υποσύστημα  αποτελεί ένα Πληροφοριακό Σύστημα 
Διοίκησης (Π.Σ.Δ.) και είναι το μέσο για τη συνεργασία μεταξύ  ανθρώπινου δυναμικού, 
δεδομένων, διαδικασιών, δικτύων υπολογιστών και σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, 
και αυτοματοποιεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης.  

Σκοπός του συστήματος είναι να παρέχει άμεση πρόσβαση σε όσο το δυνατό 
ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τις οποίες θα απολαμβάνουν οι φοιτητές και οι 
απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και αυτοματοποιημένες διαδικασίες προς το 

προσωπικό της ΔΑΣΤΑ και των Γραφείων Διασύνδεσης  για την εκτέλεση της καθημερινής 
τους εργασίας. Επιπλέον το Π.Σ. θα επεξεργάζεται πληροφορίες και δεδομένα και θα παρέχει 

πληροφορίες που θα βοηθούν στην παρακολούθηση των δράσεων καθώς και στη λήψη 
αποφάσεων. 

Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί στην ουσία διακριτό υποσύστημα στο πλαίσιο 
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)  της Δ.Α.ΣΤΑ. 

Σύμφωνα με τις Γενικές βασικές σχεδιαστικές επιλογές προτείνεται η χρήση ανοικτών 
προτύπων και λογισμικού ανοικτού κώδικα για την ανάπτυξη των υπηρεσιών του 
υποσυστήματος καθώς και η χρήση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) για την 
υλοποίηση της δικτυακής πύλης. 

Η παρούσα αναφορά ολοκληρώνει την μελέτη εφαρμογής και περιγράφει την 
ανάλυση και το σχεδιασμό του παραπάνω ΟΠΣ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις 

ακόλουθες βασικές ενότητες: 
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 Προσδιορισμός Λειτουργικών Απαιτήσεων 

 Προσδιορισμός Μη-λειτουργικών Απαιτήσεων 

 Αρχιτεκτονική Συστήματος 

 Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων 

Αναφορές 

Στην παρούσα προδιαγραφή γίνεται αναφορά στο Τεχνικό Δελτίο Έργου «ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».  

Ακρώνυμα 

ΟΠΣ: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

ΔΑΣΤΑ: Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

ΠΑ: Πρακτική Άσκηση 

ΓΔ: Γραφείο Διασύνδεσης 

ΜΟΚΕ: Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
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A Μελέτη Εφαρμογής Σχεδίαση 

A.1 Σύνοψη 

Στο παρόν κείμενο περιγράφονται οι αρχικές λειτουργικές απαιτήσεις του 

πληροφοριακού υποσυστήματος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Αναλύονται επίσης, οι ενέργειες της κάθε διαδικασίας προκειμένου να συλλεχθούν 

επί πλέον πληροφορίες για κάθε μία από αυτές και να αναδειχθούν οι όποιες απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας εντός και εκτός του εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

Για την προδιαγραφή και τεκμηρίωση των λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος 
θα χρησιμοποιηθούν τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης της UML . 

 

A.2 Τεχνικές καθορισμού απαιτήσεων 

Για την συλλογή των απαιτήσεων και την εξέταση του υφιστάμενου συστήματος 

χρησιμοποιήθηκαν ευρέως διάφορες Τεχνικές Ανεύρεσης Γεγονότων και Συλλογής 
Πληροφοριών. Οι τεχνικές αυτές εφαρμόστηκαν κυρίως κατά την πρώτη φάση της 

προμελέτης του προσδιορισμού των απαιτήσεων/προδιαγραφών στα πλαίσια της ΔΑΣΤΑ, 
αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια ανάπτυξης – δεδομένου ότι οι δυνατότητες της τεχνολογίας 

γεννούν ανάγκες για αναβαθμισμένες υπηρεσίες οι οποίες είναι σχεδόν αδύνατο να 
εξακριβωθούν/αποτυπωθούν ευθύς εξ‘ αρχής. 

Οι διαδικασίες του Γραφείου Διασύνδεσης είχαν σε μεγάλο βαθμό τυποποιηθεί και 
λειτουργήσει χωρίς την ύπαρξη του Πληροφοριακού συστήματος. Η δημιουργία του 
συστήματος βασίστηκε στην ύπαρξη αυτών των διαδικασιών, επικεντρώνοντας στην σωστή 
αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης με ταυτόχρονο εντοπισμό των προβλημάτων που 
προκαλούσε η έλλειψη πληροφοριακού συστήματος καθώς επίσης και στην ανάγκη εξέλιξης 

των διαδικασιών και παροχής εξελιγμένων υπηρεσιών 

Μεταξύ των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην φάση της μελέτη και ανάλυσης 
των απαιτήσεων ήταν: 

 Συνεντεύξεις 

 Συλλογή υπαρχόντων Εντύπων και Φορμών 

 Παρατήρηση Εργασιακού Περιβάλλοντος 

 Εκθέσεις περιγραφής λειτουργιών 

Στο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. παραθέτονται όλα 
τα έντυπα που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να σχεδιαστεί το Πληροφοριακό σύστημα.  
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A.3 Κατανόηση των αναγκών του χρήστη. 

A.3.1 Στόχοι  

Η δράση αφορά στον σχεδιασμό και στη δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος 
του Γραφείου Διασύνδεσης με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση και αλληλεπίδραση 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών, την παρακολούθηση της προόδου επιμέρους εργασιών 
και ζητημάτων, την διαμόρφωση κατάλληλων δεικτών, τη βελτίωση της υλοποίησης, και την 

αξιολόγηση αυτών των δραστηριοτήτων από το Γραφείο Διασύνδεσης και από τη Δ.Α.ΣΤΑ. Το 
Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί μέρος του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος (integrated information system) της Δ.Α.ΣΤΑ.  

Ενδεικτικά, και σύμφωνα και με την επιχειρησιακή οπτική του Πληροφοριακού 
Συστήματος η πληροφορία θα αφορά μεταξύ άλλων: 

 Ενδιαφερόμενους και Επωφελούμενους Φοιτητές με όλα τα απαιτούμενα από 
αυτούς στοιχεία  

 Οργανισμούς και Εταιρείες με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία 
 Αποφοίτους του Πανεπιστήμιου Αιγαίου  

 Καταγραφή πεπραγμένων και στατιστικών στοιχείων που αφορούν στο 
σύνολο των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης 

 Μέντορες Σταδιοδρομίας 

 Ανάπτυξη μηχανισμών σύνδεσης των αποφοίτων με το Γραφείο Διασύνδεσης 
και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

 Δικτύωση με τους φορείς προώθησης της Απασχόλησης για τον σκοπό της 
προώθησης της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων 

 Δικτύωση Φοιτητών/Αποφοίτων/Φορέων/Οργανισμών σε Διεθνές επίπεδο  
 Συγκέντρωση και καταχώρηση στοιχείων για την παρακολούθηση/ 

αξιολόγηση των δράσεων του γραφείου 

 Παροχή Υπηρεσιών Πληροφόρησης/ Εξυπηρέτησης των φοιτητών στα θέματα 

του Γραφείου Διασύνδεσης 
 Ενημέρωση φοιτητών ΑμεΑ και φοιτητές προερχόμενους από ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες  

 

A.3.2 Αναμενόμενα οφέλη 

Η πλήρης λειτουργική ένταξη του πληροφοριακού συστήματος του Γραφείου 

Διασύνδεσης, ως διακριτό υποσύστημα, στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ θα 
προσφέρει πλήρη και αμφίδρομη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων ΔΑΣΤΑ (στοιχεία 

παραγωγικών φορέων / φοιτητών, παρακολούθηση δεικτών κλπ.), με αποτέλεσμα την 
αποφυγή άσκοπων επικαλύψεων μεταξύ των διαφορετικών δράσεων.  

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η κατασκευή του 
Πληροφοριακού Συστήματος είναι: 
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• Προσέλκυση Νέων Φορέων συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
• Η δημιουργία ενός αποδοτικού εργαλείου για την επαγγελματική 

αποκατάσταση αποφοίτων 

• Η δημιουργία μίας πλατφόρμας αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ αποφοίτων 
και Πανεπιστημίου Αιγαίου 

• Μείωση του χρόνου απόκρισης αιτημάτων 
• Δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης των εκκρεμών διαδικασιών  

• Εξοικονόμηση πόρων. 
• Μείωση του χρόνου Διοικητικής υποστήριξης. 

• Δυνατότητα Εκτέλεσης Ενεργειών από απόσταση. 
• Διασύνδεση Ο.Π.Σ. με τα υπάρχοντα συστήματα. 

Επιπλέον είναι ιδιαίτερα σημαντική η οριοθέτηση των αναγκών/απαιτήσεων των 
χρηστών όπως αυτή προκύπτει από γενικές πληροφορίες, αποτελέσματα ή οτιδήποτε άλλο. 

 

Με το Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης επιτυγχάνεται: 

 Ομοιόμορφη ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των δομών ΔΑΣΤΑ και 
τη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων των επωφελουμένων 

 Δυνατότητα διαχείρισης της πληροφορίας από όλα τα επίπεδα των δομών 
ΔΑΣΤΑ 

 Δυνατότητα εύκολης εισαγωγής δεδομένων και άντλησης τους με πολλαπλά 
κριτήρια αναζήτησης 

 Προσέλκυση Νέων Φορέων συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω 
ελκυστικότερου και εύχρηστου περιβάλλοντος 

 Η δημιουργία ενός αποδοτικού εργαλείου για την καλύτερη παρακολούθηση 
των διαδικασιών 

 Αύξηση αριθμού και ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω των 
δυνατοτήτων που παρέχονται από το σύστημα. 

 Μείωση του χρόνου απόκρισης αιτημάτων. 

 Δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης των εκκρεμών διαδικασιών  
 Εξοικονόμηση πόρων. 

 Μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων προς τους εργαζόμενους, φοιτητές, και 
τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς καθώς και του χρόνου Διοικητικής 

υποστήριξης. 

 Άρση του γεωγραφικού αποκλεισμού στην παροχή υπηρεσιών με δυνατότητα 
Εκτέλεσης Ενεργειών από απόσταση. 

 Επίτευξη διαλειτουργικότητας για τη διασύνδεση πολλαπλών ετερογενών 
πληροφοριακών συστημάτων, τόσο του Πανεπιστημίου Αιγαίου όσο και με 
εξωτερικά συστήματα όπως για παράδειγμα του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων  

 Υποδοχή, ηλεκτρονική διαχείριση και διεκπεραίωση αιτήσεων και διοικητικών 
συναλλαγών, των χρηστών (εσωτερικών/εξωτερικών) 
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 Προσωποποιημένη και στοχευμένη αναζήτηση πληροφοριών από επιχειρήσεις, 
με τη χρήση σύνθετων κριτηρίων. 

 Άρση των δυσλειτουργιών που παρατηρούνται από την υπερβολική χρήση 
εντύπων (αιτήσεων, εγκρίσεων, βεβαιώσεων, ερωτηματολογίων κτλ). 

 Ανάπτυξη και ηλεκτρονική διαχείριση Μητρώου φορέων για μελλοντική 
αξιοποίηση. 

 Παροχή προσωποποιημένης ενημέρωσης σε χρήστες της υπηρεσίας. 

 Άμεση υποστήριξη των εγκριτικών διαδικασιών, διαχείρισης ροών εργασιών και 
αιτήσεων. 

 

Συνοπτικά, τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου  είναι: 

 Βελτίωση της διαδικτυακής προβολής των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 
 Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αποτέλεσμα την 

ενδυνάμωση της παρουσίας του στον ακαδημαϊκό χάρτη. 

 Μείωση των διοικητικών βαρών με αποτέλεσμα την ταχύτερη εξυπηρέτηση 
χρηστών και εξοικονόμηση πόρων. 

 Δυνατότητα ενημέρωσης από το χώρο του χρήστη και επικοινωνία χωρίς 
γεωγραφικούς περιορισμούς. 

 Εξαγωγή και αξιοποίηση μετρήσιμων στοιχείων για στατιστικούς και 
ερευνητικούς σκοπούς. 

 Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου. 

 

A.4 Λειτουργικές Απαιτήσεις 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις που επιγραμματικά μπορούν να αποτυπωθούν από το 

Γραφείο Διασύνδεσης είναι οι ακόλουθες: 

 Ταυτοποίηση χρήστη, δικαιώματα χρήστη, κατάσταση εισόδου, μεταβολές στην 

κατάσταση πόρων του συστήματος 

 Ανταλλαγή πληροφορίας μέσω των υποσυστημάτων 

 Αναζήτηση δεδομένων 

 Αυτοματοποιημένη ανάκτηση στατιστικών και ωφελούμενων σε πραγματικό χρόνο. 

 Διενέργεια διαδικασιών αξιολόγησης από εμπλεκόμενες οντότητες. 

 Αυτοματοποιημένη ανάκτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και κατηγοριοποίησή 

τους. 

 Διασύνδεση με τα συναφή πληροφοριακά συστήματα ώστε να μην υπάρχει 

επανάληψη πληροφορίας. 
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Για την ανάπτυξη του ΠΣ του Γραφείου Διασύνδεσης χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί 
σύνδεση των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων με στόχο την ανάπτυξη ενός 
ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.  

A.4.1 Χρήστες 

A.4.2 Σύνοψη Χρηστών 

Χρήστες του ΠΣ του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελούν κυρίως οι φοιτητές και 
απόφοιτοι του Παν/μίου Αιγαίου οι οποίοι αποτελούν και τους βασικούς ωφελούμενους. 

Παράλληλα, χρήστες είναι και οι συνεργαζόμενοι φορείς απασχόλησης, καθώς και τα στελέχη 
της ΔΑΣΤΑ και του Γραφείου Διασύνδεσης. Τέλος, υπάρχει και η έννοια του επισκέπτη (δηλ. 

του μη εγγεγραμμένου χρήστη), ο οποίος έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένο 
περιεχόμενο.  

Επιπλέον, κατηγορία χρηστών αποτελούν τα εξωτερικά συστήματα που είναι σε 
εξέλιξη και θα αντλούν πληροφορίες από το ΟΠΣ μέσω web services (πχ ΔΥΣΦ) οι οποίες όμως 

θα δημιουργηθούν με βάση τις απαιτήσεις των νέων συστημάτων και για το λόγο αυτό δεν 
αναλύονται περαιτέρω στο παρόν κείμενο. 

Το επόμενο στάδιο για την δημιουργία του ΠΣ αποτελεί η ανάλυση των σχετικών 

οντοτήτων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι Βασικότερες εμπλεκόμενες οντότητες στο ΠΣ 
του Γραφείου Διασύνδεσης είναι τέσσερις και αναλύονται στην Σφάλμα! Το αρχείο 

προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.Γραφείου Διασύνδεσης. 

 

 

A.5 Μη λειτουργικές Απαιτήσεις 

 

Στα πλαίσια της σχεδίασης πληροφοριακού συστήματος γραφείου ΠΑ θα 
ακολουθηθούν οι βασικές αρχές σχεδιασμού που αναλύθηκαν στην μελέτη σχεδίασης του 

ΟΠΣ όπως περιγράφηκαν στο αντίστοιχο κείμενο του ΟΠΣ. Συγκεκριμένα θα ικανοποιηθούν 
οι μη λειτουργικές απαιτήσεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα προκειμένου να 

είναι πιο λειτουργικό και ευκολότερα διαχειρίσιμο και μετά το τέλος του έργου . 

Η ανάπτυξη του ΟΠΣ του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί μια διαδικασία που για να 
μπορέσει να ολοκληρωθεί επιτυχώς έπρεπε να λάβει υπόψιν της αρκετούς 
παράγοντες/προαπαιτήσεις που σχετίζονται με την δομή και τη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Οι απαιτήσεις σχετίζονται με την υπάρχουσα κατάσταση στα συστήματα που 

χρησιμοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οι συγκεκριμένες αυτές απαιτήσεις μπορούν 
να καταμεριστούν ως ακολούθως: 

 Χρήση υπάρχοντος ενιαίου μηχανισμού ταυτοποίησης  
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 Διασύνδεση – Διαλειτουργικότητα με όλα τα υπάρχοντα συστήματα 

 Χρήση Τεχνολογιών Ανοιχτού Κώδικα 

 Ασφάλεια – Εμπιστευτικότητα 

A.6 Αρχιτεκτονική Συστήματος 

Στα πλαίσια της σχεδίασης του πληροφοριακού συστήματος γραφείου ΠΑ θα 
ακολουθηθούν οι βασικές αρχές σχεδιασμού που αναλύθηκαν στην μελέτη σχεδίασης του 
ΟΠΣ όπως περιγράφηκαν στο αντίστοιχο κείμενο του ΟΠΣ. Συγκεκριμένα θα στηριχθεί στην 
βασική αρχιτεκτονική, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα προκειμένου να είναι πιο 
λειτουργικό και ευκολότερα διαχειρίσιμο και μετά το τέλος του έργου. 

A.7 Μελέτη Πολιτικής Ασφάλειας Συστήματος 

A.7.1 Γενικά 

Η ασφάλεια της ιστοσελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης είναι πολύ βασικό σημείο, 
καθώς πέρα από την πιθανή αδυναμία παροχής υπηρεσιών, σε περίπτωση επίθεσης ή 
ατυχήματος υπάρχει πάντα και η περίπτωση διαρροής προσωπικών δεδομένων.  

Ως πρώτο επίπεδο ασφάλειας μπορούμε να θεωρήσουμε τις τακτικές αναβαθμίσεις 

τόσο του λειτουργικού συστήματος που φιλοξενεί την δικτυακή πύλη, όσο και του 
συστήματος διαχείρισης περιεχομένου που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του 

ιστότοπου (καθώς και των επιμέρους modules, plugins κτλ).  

Σε συνέχεια των παραπάνω, η υποδομή που φιλοξενεί τον ιστότοπο έχει 

διαμορφωθεί σύμφωνα με την γενικότερη πολιτική και τακτικές ασφαλείας υπολογιστικών 
συστημάτων και διαδικτυακής υποδομής που ακολουθεί η Υπηρεσία Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Το πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ έχει συμπεριληφθεί στο σύστημα τήρησης 
αντιγράφων ασφαλείας της Υπηρεσίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Συνεπώς, 

ακολουθώντας την πολιτική ασφαλείας της υπηρεσίας, δημιουργούνται καθημερινά 
διαφορικά αντίγραφα ασφαλείας (differential backup) καθώς και πλήρες αντίγραφο 

ασφαλείας (full backup) μια φορά την εβδομάδα. Τα παραπάνω εξασφαλίζουν την ασφαλή 
τήρηση των αρχείων και την ανάκτηση τους σε περίπτωση απώλειας λόγω λάθους ή βλάβης 

του εξοπλισμού. 

Ιδιαίτερα παρακάτω εμφανίζονται επιπλέον ενέργειες που θα γίνουν στον ιστότοπο 

του Γραφείου Διασύνδεσης προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλειά του 

A.7.2 Πρωτόκολλο SSL 

Όλες οι αλληλεπιδράσεις με την ιστοσελίδα θα παρέχονται μέσα από το πρωτόκολλο 
SSL (Επίπεδο ασφαλούς υποδοχής) και το οποίο κρυπτογραφεί δεδομένα που μεταφέρονται 
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μεταξύ ενός προγράμματος περιήγησης ιστού και του διακομιστή του Γραφείου 
Διασύνδεσης.   

Η χρήση του SSL παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία του απορρήτου από 

ό,τι μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση ιστού. Ελαττώνει τον κίνδυνο τροποποίησης και 
κατάχρησης από τρίτο μέρος. Επιπλέον πολλοί επισκέπτες ιστότοπων κοινοποιούν πιο άνετα 

προσωπικά στοιχεία, όταν γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούν σύνδεση SSL. 

Η ύπαρξη SSL δεν θεωρείται απαραίτητη στις αρχικές σελίδες επισκεπτών όπου δεν 

απαιτείται η εισαγωγή κωδικών ή άλλων προσωπικών δεδομένων. Από την στιγμή όμως που 
οι χρήστες επιλέγουν είσοδο στο σύστημα όλες οι διευθύνσεις θα διασφαλίζονται με SSL και 
θα ξεκινούν με https: αντί για http: 

Για την ρύθμιση του SSL θα πρέπει να αποκτηθεί ένα πιστοποιητικό SSL για τον 
ιστότοπο του Γραφείου Διασύνδεσης https://career.aegean.gr. Η αρχή που εκδίδει 
πιστοποιητικά για το πανεπιστήμιο Αιγαίου, είναι το ΕΔΕΤ. Στην συνέχεια θα πρέπει να γίνει 
εγκατάσταση του Πιστοποιητικού στον server και η εφαρμογή στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. 

A.7.3 Εφαρμογή πολιτικής ισχυρών κωδικών 

Συχνά οι χρήστες δημιουργούν τους κωδικούς πρόσβασης τους με βάση δικές τους 

λέξεις-κλειδιά οι οποίες όμως λόγω της μη πολυπλοκότητας τους μπορούν εύκολα 
"σπάσουν" με προγράμματα εύρεσης κωδικών. Ένας άλλος λόγος "σπασίματος" των κωδικώ ν 

είναι η επαναχρησιμοποίηση των ίδιων οι παραπλήσιών λέξεων-κλειδιών από τους χρήστες. 
Ο ανθρώπινος παράγοντας στατιστικά έχει παρατηρηθεί ότι τις περισσότερες φόρες γίνεται 

ο αδύναμος κρίκος μέσα στις διαδικασίες ασφαλείας. 

 Κακόβουλοι χρήστες χρησιμοποιούν διάφορες μεθοδολογίες για να βρούν ή 

να "σπάσουν" έναν κωδικό πρόσβασης ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. 

 Εντοπίζουν έναν έγκυρο όνομα χρήστη μέσα στο σύστημα ή τον διαχειριστή 
(π.χ. admin) 

 Δημιουργούν έναν κατάλογο πιθανών κωδικών πρόσβασης  

 Ταξινομούν τους πιθανούς κωδικούς πρόσβασης με βάση την στατιστική 

πιθανότητα χρήσης τους από την πιο υψηλή προς την πιο χαμηλή. 

 Δοκιμάζουν την πιθανή λέξη κλειδί για τον συγκεκριμένο κωδικό πρόσβασης  

 Επαναλαμβάνουν τις δοκιμές του μέχρι να εντοπιστεί ένας επιτυχής κωδικός 
πρόσβασης. 

Για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών επιλέχθηκε η επιβολή χρήσης σύνθετων 
κωδικών που ικανοποιούν τους εξής κανόνες: 

 να έχει ελάχιστο μήκος 8 χαρακτήρες.  

 Να αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες και να ικανοποιεί τουλάχιστον 
τρεις από τις τέσσειρις παρακάτω απαιτήσεις:  
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o Να περιέχει τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα  

o Να περιέχει τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα  

o Να περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό  

o Να περιέχει τουλάχιστον ένα σύμβολο.  

 Επίσης το νέο password δεν πρέπει να είναι το ίδιο με παλιότερο  

 και δεν πρέπει να περιέχει μέρος του ονόματος ή του username του χρήστη  

 

A.7.4 Ενεργοποίηση Firewall με την χρήση ειδικών κανόνων φιλτραρίσματος  

Ο server στον οποίο θα εγκατασταθεί η δικτυακή πύλη του Γραφείου Διασύνδεσης 

βρίσκεται στην μυτιλήνη. Στο πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργεί firewall με την μορφή acces-
lists στον κεντρικό router που συνδέει την Μυτιλήνη με το ΕΔΕΤ και κατ' επέκταση με το 

Διαδίκτυο. 

Για την εξασφάλιση ότι το σύστημα δεν θα δέχεται επίθεση από εξωτερικούς χρήστες 

θα πρέπει να ενεργοποιηθούν access-lists στον δρομολογητή οι οποίες θα επιτρέπουν την 
κίνηση μόνο από ορισμένες θύρες προς και από τον υπολογιστή που βρίσκεται η Δικτυακή 

πύλη. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο δρομολογητής μέσω του οποίοι διοχετεύεται όλη η 
κίνηση από και προς την Μυτιλήνη, είναι ένας router cisco  7300  με IOS 12.2.  

Στον συγκεκριμένο router θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα σύνολο ειδικών κανόνων 
φιλτραρίσματος από και προς τον συγκεκριμένο διακομιστή, διατηρώντας την πρόσβαση 
μόνο στις ιστοσελίδες επιτρέποντας την αποστολή και λήψη email. 

Στο interface που συνδέει με το υπόλοιπο δίκτυο θα προστεθεί το Σύνολο κανόνων 
που αφορούν τον συγκεκριμένο διακομιστή: 

 Επιτρέπονται όλα τα πακέτα προς το μηχάνημα 195.251.128.14 για την θύρα 
80 

 Επιτρέπονται όλα τα πακέτα προς το μηχάνημα 195.251.128.14 για την θύρα 
53 

 Επιτρέπονται όλα τα πακέτα προς το μηχάνημα 195.251.128.14 για την θύρα 
25 

 Απορρίπτονται όλα τα άλλα πακέτα Cisco ACLs: 

 

Router(config)#access-list 103 permit tcp any host 195.251.128.14 eq www 

Router(config)#access-list 103 permit tcp any host 195.251.128.14 eq domain 

Router(config)#access-list 103 permit tcp any host 195.251.128.14 eq smtp 
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Router(config)# access-list 103 deny ip any any 
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Β – Σχεδίαση & υλοποίηση 
πληροφοριακού συστήματος γραφείου 

Διασύνδεσης & Ολοκλήρωσή του στο ΟΠΣ 
του ΔΑΣΤΑ 
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B Σχεδίαση & υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος 
Γραφείου Διασύνδεσης & Ολοκλήρωσή του στο ΟΠΣ του 
ΔΑΣΤΑ 
 

B.1 Σύνοψη 

Στα πλαίσια του σχεδιασμού και της υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος του 
ΓΔ θα μελετηθούν και θα σχεδιαστούν οι πίνακες και τα πεδία  τα οποία θα επεκτείνουν την 
κύρια Βάση Δεδομένων της ΔΑΣΤΑ. Επιπροσθέτως θα συμπληρωθούν στο ΟΠΣ οι 
απαραίτητες οντότητες και οι αλληλεπιδράσεις που θα έχουν μεταξύ τους. Για την ορθή 
λειτουργία του συστήματος θα σχεδιαστούν κατάλληλοι πίνακες στη βάση με σκοπό την 
λειτουργικότητα των οντοτήτων αλλά και της προστασίας της ιδιωτικότητας των φοιτητών. 

Στη συνέχεια θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί οι οποίοι θα 
επιτρέπουν την διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ του ΓΔ τόσο μεταξύ με αυτό της ΔΑΣΤΑ, όσο και 
με εξωτερικά συστήματα, όπως αυτό του φοιτητολογίου.  

 

B.2 Οντότητες Γραφείου Διασύνδεσης 

Κατά την ανάλυση απαιτήσεων προέκυψε η ανάγκη για δημιουργία συγκεκριμένων 

οντοτήτων οι οποίες θα αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτές οι οντότητες είναι: 

1) Φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

2) Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

3) Εμπλεκόμενοι Φορείς 

4) Γραφείο Διασύνδεσης 

 

Κάθε χρήστης μετά από την πιστοποίηση του λογαριασμού του μεταβαίνει στο 

εξειδικευμένο προφίλ της οντότητας στην οποία ανήκει, στο οποίο του δίνεται πρόσβαση για 

την εκτέλεση ορισμένων, από το Γραφείο Διασύνδεσης, ενεργειών.  
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B.3 Πιστοποίηση και αντιστοίχιση χρηστών σε οντότητες 

 

B.3.1 Πιστοποίηση φοιτητών, αποφοίτων και γραφείου διασύνδεσης  

Το είδος πιστοποίησης διαφέρει ανά οντότητα. Οι οντότητες Φοιτητές, Απόφοιτοι και 

Γραφείο Διασύνδεσης πιστοποιούνται μέσω ενός πρωτοκόλλου ανοικτού προτύπου,  LDAP , 

το οποίο παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες καταλόγου X.500. Μέσω αυτού, οι παραπάνω 

οντότητες έχουν πρόσβαση σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου στα 

οποία είναι εμπλεκόμενες αλλά και στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Κατά την είσοδο οι 

χρήστες θα πρέπει να δηλώσουν το «όνομα χρήστη (username)» και τον «κωδικό πρόσβασης 

(password)» τα οποία είναι καταχωρημένα στο LDAP και παρέχονται είτε από την Τεχνική 

Υπηρεσία του εκάστοτε τμήματος στο οποίο ανήκει ο φοιτητής ή ο απόφοιτος, είτε από την 

Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην περίπτωση του 

Γραφείου Διασύνδεσης.  

Κατά την επιτυχή σύνδεση του χρήστη επιστρέφονται στοιχεία για αυτόν τα οποία 

έχουν καταχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Τα στοιχεία που εξάγονται και 

χρησιμοποιούνται από το πληροφοριακό σύστημα της Δ.Α.ΣΤ.Α, και συνεπώς και του 

Γραφείου Διασύνδεσης είναι τα ακόλουθα: 

 

 uid:  Πρόκειται για το μοναδικό κλειδί του κάθε χρήστη. 

 cn: Περιέχει το canonical name του χρήστη (ονοματεπώνυμο με λατινικούς 

χαρακτήρες). 

 mail: Περιέχει το email του χρήστη. 

 edupersonaffiliation: Πρόκειται για το ρόλο του χρήστη. Μέσω αυτού οι χρήστες 

ταξινομούνται σε student (φοιτητές),  faculty (καθηγητικό προσωπικό), stuff 

(διοικητικό προσωπικό) κ.α. 

 title: Πρόκειται για επιμέρους κατηγοριοποίηση του ρόλου student ως undergraduate 

(προπτυχιακοί φοιτητές), postgraduate (μεταπτυχιακοί φοιτητές),  phd student 

(υποψήφιοι διδάκτορες). 
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 gustudentdepartmentid:  Περιέχει το id του τμήματος στο οποίο ανήκει ο χρήστης. Η 

αντιστοιχία του id με το όνομα του τμήματος βρίσκεται στο φοιτητολόγιο. 

 gustudentid: Περιέχει το id του φοιτητή με το οποίο είναι εγγεγραμμένος στο 

φοιτητολόγιο. 

 

Σε συνέχεια της διαδικασίας πιστοποίησης και με βάση τα στοιχεία που 

επιστρέφονται από το LDAP πρωτόκολλο ακολουθεί η κατηγοριοποίηση του χρήστη σε μια 

από τις οντότητες. Επιπροσθέτως γίνεται αποθήκευση των παραπάνω πληροφοριών στην 

αυτόνομη βάση του πληροφοριακού συστήματος. 
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B.3.2 Πιστοποίηση φορέων 

Για την πιστοποίηση των φορέων στο  πληροφοριακό σύστημα του Γραφείου 

Διασύνδεσης απαιτείται τόσο η εγγραφή του φορέα όσο και η πιστοποίησή του από το 

Γραφείο Διασύνδεσης. Στο πρώτο στάδιο ο φορέας καλείται να δημιουργήσει λογαριασμό 

στο σύστημα δηλώνοντας όνομα χρήστη και  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 

οποίο και θα του σταλθεί μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής. Τέλος για να ολοκληρωθεί 

επιτυχώς η διαδικασία της εγγραφής θα πρέπει να αποδεχτεί ο φορέας τον κώδικα 

δεοντολογίας καθώς και να συμπληρώσει το πεδίο οπτικοακουστικής επιβεβαίωσης 

(captcha) το οποίο έχει προστεθεί για λόγους ασφαλείας του συστήματος. 
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Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο φορέας καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία 

του καθώς και να επιλέξει τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης στις οποίες επιθυμεί να 

αποκτήσει πρόσβαση με σκοπό την αποστολή αιτήματος «Έγκρισης Φορέα» από την 

οντότητα «Γραφείο Διασύνδεσης». Τα στοιχεία που καλείται να συμπληρώσει ο φορέας 

είναι: 

 Επωνυμία φορέα (απαραίτητο πεδίο) 

 Νομική μορφή (απαραίτητο πεδίο) 

 Δραστηριότητα (απαραίτητο πεδίο) 

 Διεύθυνση (απαραίτητο πεδίο) 

 Πόλη (απαραίτητο πεδίο) 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο πεδίο) 

 Email (απαραίτητο πεδίο) 

 Website 

 Όνομα υπευθύνου 

 Email υπευθύνου 

 Τηλέφωνο υπευθύνου 
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 Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας 

 Τηλέφωνο υπευθύνου επικοινωνίας 

 Email υπευθύνου επικοινωνίας 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Γραφείο Διασύνδεσης και καλείται να επιλέξει 

ο φορέας είναι: 

 Υπηρεσία Τράπεζας Βιογραφικών 

 Πίνακας Ανακοινώσεων 

 Newsletter 

 Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
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B.4 Ενέργειες οντοτήτων 

 

B.4.1 Ενέργειες φοιτητών 

Κατά την είσοδο της οντότητας «Φοιτητής» στο εξατομικευμένο της προφίλ 

παρουσιάζονται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

Τράπεζα Βιογραφικών: Στην Τράπεζα Βιογραφικών ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να 

προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 

Προσθήκη βιογραφικού 

Στη συγκεκριμένη ενέργεια ο φοιτητής ή ο απόφοιτος καλείται να εισάγει το 

βιογραφικό του μέσα από μία τυποποιημένη φόρμα βιογραφικού. Τα πεδία της φόρμας 

είναι: 

Προσωπικά Στοιχεία 

 Διεύθυνση 

 Πόλη 

 Ταχυδρομικός κώδικας 

 Χώρα 

(Εναλλακτική Διεύθυνση) 

 Διεύθυνση 

 Πόλη 

 Ταχυδρομικός κώδικας 

 Χώρα 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας 

 Κινητό 

 Email 

 Ημερομηνία γέννησης 

 Υπηκοότητα 
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 Οικογενειακή Κατάσταση 

 Στρατιωτική θητεία 

Σπουδές 

* Στην ενότητα σπουδές ο χρήστης έχει τη δυνατότητα προσθήκης πολλαπλών 

προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και άλλων σπουδών. 

Προπτυχιακές Σπουδές 

 Όνομα τμήματος 

 Από 

 Έως 

 Σχολή 

 Ίδρυμα 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 

 Διεύθυνση 

 Πόλη 

 Ταχυδρομικός κώδικας 

 Χώρα 

Επαγγελματική Εμπειρία 

* Στην ενότητα «Επαγγελματική Εμπειρία» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα προσθήκης 

πολλαπλών επαγγελματικών εμπειριών. 

 Επωνυμία Εργοδότη 

 Από 

 Έως 

 Είδος Επιχείρησης 

 Απασχόληση ή θέση που κατείχε 

 Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες 

Ξένες Γλώσσες 
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* Στην ενότητα «Ξένες Γλώσσες» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα προσθήκης 

πολλαπλών ξένων γλωσσών. 

 Γλώσσα 

 Επίπεδο 

 Πιστοποίηση 

Επιστημονική Εμπειρία 

Γνώσεις Η/Υ 

 

Προεπισκόπηση βιογραφικού 

Με την επιτυχή προσθήκη του βιογραφικού, ο φοιτητής ή  απόφοιτος έχει τη 

δυνατότητα προεπισκόπησης του βιογραφικού του. Επιπροσθέτως υπάρχει η δυνατότητα 

καθορισμού λέξεων-κλειδιών (ετικετών) με σκοπό την πιο αποδοτική αναζήτηση του 

βιογραφικού του από τους φορείς.  

 

 

Επεξεργασία βιογραφικού 

Ως τελευταία ενέργεια της υπηρεσίας «Τράπεζα Βιογραφικών» ορίζεται  δυνατότητα 

επεξεργασίας του βιογραφικού. Σαν επιπρόσθετη ενέργεια ο χρήστης  έχει τη δυνατότητα 

προσθήκης νέων πεδίων στις ενότητες σπουδές, επαγγελματική εμπειρία και ξένες γλώσσες. 

Αναζήτηση στοιχείων ανακοινώσεων  
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Στη παρούσα κατηγορία ο φοιτητής είναι σε θέση να αναζητήσει ανακοινώσεις, 

μεταπτυχιακά προγράμματα, υποτροφίες και θέσεις εργασίας. Για την αποτελεσματικότερη 

αναζήτηση ο χρήστης έχει τη δυνατότητα χρήσης φίλτρων όπως: 

 Την κατηγορία της ανακοίνωσης 

 Την καταληκτική της ημερομηνία 

 Αν η ανακοίνωση αφορά τα προγράμματα «Δια Βίου Μάθηση» 

Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις έχουν κοινοποιηθεί από την οντότητα «Γραφείο 

Διασύνδεσης». 

 

Mentors 

Άλλη μία δυνατότητα που παρέχεται στις οντότητες «Φοιτητής» και «Απόφοιτος» 

είναι η προβολή των Mentors.  

 

B.4.2 Ενέργειες αποφοίτων 

Forum-Alumni 

Επιπρόσθετη ενέργεια σε σχέση με αυτές της οντότητας «Φοιτητής» είναι η 

δυνατότητα χρήσης του «Forum-Alumni» ως μέσω επικοινωνίας μεταξύ των μελών που 

ανήκουν στη συγκεκριμένη οντότητα. 
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B.4.3 Ενέργειες Φορέων 

Αίτηση φορέα 

Για να αποκτήσει ο φορέας όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από το σύστημα θα 

πρέπει πρώτα να συμπληρώσει την απαραίτητη φόρμα. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

και την πλήρη πρόσβαση του φορέα στις υπηρεσίες θα πρέπει να αποδεχτεί την αίτηση και 

να την εγκρίνει. 
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Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ο φορέας καλείται να συμπληρώσει τις υπηρεσίες 

τις οποίες επιθυμεί να χρησιμοποιήσει. Αυτές είναι: 

 Υπηρεσία Τράπεζας Βιογραφικών 

 Πίνακας Ανακοινώσεων 

 Newsletter 

 Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις (Σ1) 

 

Δημοσίευση ανακοίνωσης 

Ο φορέας έχει τη δυνατότητα δημοσίευσης μιας ανακοίνωσης, η οποία όμως για τη 

δημοσιοποίησή της θα πρέπει να εγκριθεί από το ΓΔ. Τα πεδία τα οποία καλείται να 

συμπληρώσει ο φορέας είναι ο τίτλος και το θέμα της ανακοίνωσης. 

 

 

Δημοσίευση θέσης εργασίας 

Αντίστοιχη ενέργεια με αυτή της «Δημοσίευσης Ανακοίνωσης» είναι η «Δημοσίευση 

θέσης». Σε αυτή την ενέργεια ο φορέας, ύστερα από έγκριση του ΓΔ, έχει τη δυνατότητα να 

δημοσιεύσει μια θέση εργασίας συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία: 

 Περιγραφή θέσης 

 Όνομα υπευθύνου 

 Τηλέφωνο υπευθύνου 



Ανάπτυξη & λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Γραφείων 
Διασύνδεσης στις προδιαγραφές του ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ - Μελέτη εφαρμογής σχεδίαση  

  
 - 29 - 

 Email υπευθύνου 

 Καταληκτική Ημερομηνία 

 Web site 

 Τόπος εργασίας 

 Συνημμένο Αρχείο 

 

 

 

Προβολή Βιογραφικών 

Οι εμπλεκόμενοι φορείς, μέσω του συστήματος, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη 

τράπεζα βιογραφικών, χωρίς όμως να προβάλλονται σε αυτούς τα προσωπικά στοιχεία του 

κάθε φοιτητή και απόφοιτου. Για να γίνουν ορατά τα προσωπικά στοιχεία θα πρέπει ο 

φορέας να εκδηλώσει ενδιαφέρον στο ΓΔ. 
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Διαχείριση Βιογραφικών 

Στην ενότητα «Διαχείριση Βιογραφικών» ο φορέας έχει τη δυνατότητα της 

διαχείρισης των βιογραφικών για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Μέσα από τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη των εξουσιοδοτημένων προς 

προβολή βιογραφικών, τα βιογραφικά που εκκρεμεί η έγκρισή τους αλλά και οι προσλήψεις 

των αποφοίτων από τον εκάστοτε φορέα. 
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B.4.4 Γραφείο Διασύνδεσης 

Κατά την είσοδο της οντότητας «Γραφείο Διασύνδεσης» στο εξατομικευμένο προφίλ 

παρουσιάζονται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

Αναζήτηση στοιχείων 

Στην ενότητα «Αναζήτηση στοιχείων» το ΓΔ  έχει τη δυνατότητα αναζήτησης 

ανακοινώσεων, μεταπτυχιακών, υποτροφιών και θέσεων εργασίας. Επιπροσθέτως παρέχεται 

η δυνατότητα  αναζήτησης με χρήση κριτηρίων όπως: 

 

 Όνομα φορέα  

 Κατηγορία ανακοίνωσης 

 Τόπος διεξαγωγής 

 Ημ. Διεξαγωγής 

 Καταληκτική ημερομηνία 

 Ημ. Δημοσίευσης 

 ΑΜΕΑ (Ναι/Όχι) 

 Δια Βίου Μάθηση (Ναι/Όχι) 
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Ανάρτηση Ανακοινώσεων 

 

Μέσω του συστήματος αναρτήσεων το γραφείο διασύνδεσης έχει τη δυνατότητα 

δημοσίευσης περιεχομένου. Το περιεχόμενο που μπορεί να αναρτήσει το ΓΔ αφορά: 

 

 Μεταπτυχιακά προγράμματα 

 Υποτροφίες 

 Ανακοινώσεις 

 Θέσεις 

 

Αποστολή email 

 

Μέσω της ενέργειας «Αποστολή email» το ΓΔ μπορεί να αποστείλει mail σε όλα τα 

εγγεγραμμένα μέλη του συστήματος καθώς και στα μέλη τα οποία κάνουν χρήση της 

υπηρεσίας «Newsletter». 
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Έγκριση θέσης 

Μέσω της ενέργειας «Έγκριση Θέσης» το ΓΔ είναι σε θέση να εγκρίνει θέσεις εργασίας 

τις οποίες αναρτεί κάποιος φορέας με σκοπό τη δημοσίευσή τους. 

 

Έγκριση προβολής στοιχείων 

Όπως και στην «Έγκριση θέσης», έτσι και στην «Έγκριση προβολής στοιχείων» το ΓΔ 

εγκρίνει την προβολή των προσωπικών στοιχείων βιογραφικών για τα οποία έχουν δηλώσει 

ενδιαφέρον οι φορείς. 

 

Έγκριση Mentor 

Μέσω αυτής της ενέργειας το ΓΔ εγκρίνει μέλη της οντότητας «Απόφοιτος», τα οποία 

έχουν εκδηλώσει την επιθυμία τους να προσφέρουν υπηρεσίες mentoring. 

 

B.5 Δομή Βάσης Δεδομένων υποσυστήματος Γραφείου Διασύνδεσης 

Η λειτουργία του υποσυστήματος του Γραφείου Διασύνδεσης βασίζεται στη σύνδεση 

με την κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της 
ΔΑΣΤΑ. Για την καλύτερη διαχείριση της πληροφορίας οι πίνακες που αφορούν το 
συγκεκριμένο υποσύστημα ορίζονται με τη χρήση του προθέματος (prefix) gd_. Οι πίνακες 
(tables) στους οποίους βασίζεται το υποσύστημα είναι οι εξής: 
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Table: gd_foititis 

Πρόκειται για το βασικό πίνακα της οντότητας «Φοιτητής» και «Απόφοιτος». Σε αυτόν 
ο χρήστης καταχωρεί τα προσωπικά του στοιχεία κατά τη δημιουργία του βιογραφικού του. 

Ο πίνακας αποτελείται από τα παρακάτω πεδία: 

 

id: (PK)  

onoma: Όνομα φοιτητή 

eponimo: Επώνυμο φοιτητή 

address1: Διεύθυνση κατοικίας φοιτητή 

poli1: Πόλη κατοικίας 

tk1: Ταχυδρομικός κώδικας κατοικίας 

xora1: Χώρα διαμονής 

address2: Εναλλακτική διεύθυνση φοιτητή 

poli2: Εναλλακτική πόλη κατοικίας 

tk2: Εναλλακτικός ταχυδρομικός κώδικας 

xora2: Εναλλακτική χώρα διαμονής 

ph_oikias1: Βασικό τηλέφωνο κατοικίας 

ph_mobile1: Κινητό τηλέφωνο 

ph_work1: Τηλέφωνο εργασίας 

ph_oikias2: Εναλλακτικό τηλέφωνο κατοικίας 

ph_mobile2: Εναλλακτικό κινητό τηλέφωνο 

ph_work2: Εναλλακτικό τηλέφωνο εργασίας 

email1: Email επικοινωνίας 

email2: Εναλλακτικό email επικοινωνίας 

birth: Ημερομηνία γέννησης 

ipikootita: Υπηκοότητα  

familystatus: Οικογενειακή κατάσταση 

stratos: Στρατιωτικές υποχρεώσεις 

wp_id: Κλειδί χρήστη στη βάση δεδομένων του Wordpress 

apofoitos: Ορισμός χρήστη ως «απόφοιτος» 
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Table: gd_spoudes 

Ο πίνακας gd_spoudes περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις προπτυχιακές σπουδές 

του χρήστη. Η εισαγωγή των συγκεκριμένων πληροφοριών πραγματοποιείται κατά τη 
συμπλήρωση του βιογραφικού του χρήστη.  

 

idspoudes: (PK) 

id_gd_foitites: (FK) 

apo: Έναρξη προπτυχιακών σπουδών 

ews: Λήξη προπτυχιακών σπουδών 

tmima: Τμήμα προπτυχιακών σπουδών 

sxoli: Σχολή προπτυχιακών σπουδών 

idrima: Ίδρυμα σπουδών 

 

Table: gd_sp_msc 

Ο πίνακας gd_sp_msc περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές 

του χρήστη. Η εισαγωγή των συγκεκριμένων πληροφοριών πραγματοποιείται κατά τη 
συμπλήρωση του βιογραφικού του χρήστη.  

 

idmsc: (PK) 

id_gd_foitites_msc: (FK) 

apo_msc: Έναρξη μεταπτυχιακών σπουδών 

ews_msc: Λήξη μεταπτυχιακών σπουδών 

tmima_msc: Τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών 

sxoli_msc: Σχολή μεταπτυχιακών σπουδών 

idrima_msc: Ίδρυμα μεταπτυχιακών σπουδών 
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Table: gd_sp_other 

Ο πίνακας gd_sp_other περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις άλλες σπουδές του 
χρήστη, όπως οι διδακτορικές. Η εισαγωγή των συγκεκριμένων πληροφοριών 

πραγματοποιείται κατά τη συμπλήρωση του βιογραφικού του χρήστη.  

 

idother: (PK) 

id_gd_foitites_other: (FK) 

apo_other: Έναρξη άλλων σπουδών 

ews_other: Λήξη άλλων σπουδών 

tmima_other: Τμήμα άλλων σπουδών 

sxoli_other: Σχολή άλλων σπουδών 

idrima_other: Ίδρυμα άλλων σπουδών 

 

Table: gd_sinedria 

Ο συγκεκριμένος πίνακας περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σε 
συνέδρια του χρήστη. Η εισαγωγή των συγκεκριμένων πληροφοριών πραγματοποιείται κατά 

τη συμπλήρωση του βιογραφικού του χρήστη. 

 

id_gd_sinedria: (PK) 

id_foititis_sinedria: (FK) 

sinedria: Περιγραφή συνεδρίων 

 

Table: gd_peira 

Ο συγκεκριμένος πίνακας περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική πείρα 

του χρήστη. Η εισαγωγή των συγκεκριμένων πληροφοριών πραγματοποιείται κατά τη 
συμπλήρωση του βιογραφικού του χρήστη. 
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idpeira: (PK) 

id_gd_foitites: (FK) 

apo: Έναρξη επαγγελματικής εμπειρίας 

ews: Λήξη επαγγελματικής εμπειρίας 

eponimia_ergodoti: Επωνυμία φορέα απασχόλησης 

eidos_epix: Είδος επιχείρησης 

eidos_thesis: Είδος θέσης 

perigr_drast: Περιγραφή δραστηριότητας 

 

Table: gd_pc 

Στο πίνακα gd_pc αποθηκεύεται η εμπειρία του χρήστη στη χρήση Η/Υ. 

 

id_gd_pc: (PK) 

id_foititis_pc: (FK) 

pc: Περιγραφή γνώσεων Η/Υ 

 

Table: gd_lang 

Στο πίνακα gd_lang αποθηκεύονται οι πιστοποιήσεις του χρήστη στις ξένες γλώσσες. 

 

idlang: (PK) 

id_gd_foitites: (FK) 

lang: Ξένη Γλώσσα 

level: Επίπεδο 

cert: Πιστοποίηση 
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Table: gd_info 

Στον συγκεκριμένο πίνακα αποθηκεύονται επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το 
βιογραφικό του χρήστη. 

 

id_gd_info: (PK) 

id_foititis_info: (FK) 

info: Επιπρόσθετες πληροφορίες 

 

Table: gd_imerides 

Στον συγκεκριμένο πίνακα αποθηκεύονται οι ημερίδες στις οποίες έχει παρευρεθεί ο  
χρήστης. 

 

id_gd_imerides: (PK) 

id_foititis_imerides: (FK) 

imerides: Τίτλος ημερίδας 

 

Table: gd_ikanotites 

Ο πίνακας gd_ikanotites περιέχει πληροφορίες σχετικά με άλλες ικανότητες του 

φοιτητή/αποφοίτου τις οποίες επιθυμεί να εισάγει στο βιογραφικό του. 

 

idikanotites: (PK) 

id_gd_foitites: (FK) 

description: Περιγραφή ικανοτήτων 
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Table: gd_drast 

Ο πίνακας gd_drast περιέχει πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες του 
φοιτητή/αποφοίτου τις οποίες επιθυμεί να εισάγει στο βιογραφικό του. 

 

id_drast: (PK) 

id_gd_foitites: (FK) 

dr_description: Περιγραφή δραστηριότητας 

 

Table: gd_arxeia 

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα επισυναπτόμενα αρχεία τα οποία ορίζει ο 
χρήστης κατά τη δημιουργία του βιογραφικού του. 

 

idarxeia: (PK) 

id_gd_foitites: (FK) 

description_file: Περιγραφή αρχείου 

url_file: Προορισμός αρχείου 

 

 

Table: gd_allo 

Ο πίνακας gd_allo περιέχει επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες 
του φοιτητή/αποφοίτου τις οποίες επιθυμεί να εισάγει στο βιογραφικό του. 

 

id_gd_allo: (PK) 

id_foititis_allo: (FK) 

allo: Επιπρόσθετη πληροφορία 
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gd_academic 

Ο πίνακας gd_academic περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ακαδημαϊκή εμπειρία 

του φοιτητή/αποφοίτου την οποία επιθυμεί να εισάγει στο βιογραφικό του. 

 

idacademic: (PK) 

id_gd_foitites: (FK) 

description: Περιγραφή ακαδημαϊκής εμπειρίας 

 

gd_thesis 

Ο πίνακας gd_thesis περιέχει πληροφορίες σχετικά με δημοσιεύσεις του 

φοιτητή/αποφοίτου τις οποίες επιθυμεί να εισάγει στο βιογραφικό του. 

 

id_gd_thesis: (PK) 

id_foititis_thesis: (FK) 

thesis: Περιγραφή δημοσίευσης 

 

Table: gd_foitites_settings 

Στο συγκεκριμένο πίνακα αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις των οντοτήτων «Φοιτητής» και 
«Απόφοιτος». 

 

 

id_settings:  (PK) 

wp_foititi: Κλειδί χρήστη στη βάση δεδομένων του Wordpress 

alumni: Επιλογή για συμμετοχή στην υπηρεσία Alumni 
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mentor: Επιλογή για συμμετοχή του χρήστη ως Mentor 

eggrisi_mentor: Έγκριση του χρήστη ως Mentor από την οντότητα ΓΔ 

 

Table: gd_mentors 

Ο πίνακας gd_mentors περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους μέντορες (χρήστες της 

οντότητας «Απόφοιτος» οι οποίοι συμμετέχουν στην υπηρεσία του ΓΔ «Mentoring»). 

 

id_mentor: (PK) 

onoma_mentor: Όνομα  

eponimo_mentor: Επώνυμο  

filo_mentor: Φύλο  

adress_mentor: Διεύθυνση  

poli_mentor: Πόλη διαμονής  

tk_mentor: Ταχυδρομικός κώδικας  

phonemobile_mentor: Κινητό τηλέφωνο  

phonejob_mentor: Τηλέφωνο εργασίας  

fax_mentor: Φαξ  

email_mentor: Ηλεκτρονικό ταχυδρομίο  

ilikiakiomada_mentor: Ηλικιακή ομάδα  

ptyxio_idrima_mentor: Ίδρυμα προπτυχιακών σπουδών  

ptyxio_titlos_mentor: Τίτλος βασικού πτυχίου  

ptyxio_vathmos_mentor: Βαθμός πτυχίου  

ptyxio_etos_mentor: Έτος κτήσης πτυχίου 

msc_idrima_mentor: Ίδρυμα μεταπτυχιακών σπουδών  

msc_titlos_mentor: Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών  

msc_vathmos_mentor: Βαθμός μεταπτυχιακών σπουδών  

msc_etos_mentor: Έτος κτήσης μεταπτυχιακού διπλώματος 

phd_idrima_mentor: Ίδρυμα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής  

phd_titlos_mentor: Τίτλος διδακτορικής διατριβής 
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phd_etos_mentor: Έτος κτήσης διδακτορικού διπλώματος 

land_dipl_mentor: Πιστοποίηση ξένης γλώσσας  

pc_dipl_mentor: Πιστοποίηση χρήσης Η/Υ 

tomeas_dr_mentor: Τομέας δραστηριότητας μέντορα 

job_epon_mentor: Επωνυμία φορέα απασχόλησης μεντορα 

emb_mentoring_mentor: Προηγούμενη εμπειρία  

emb_mentoring_per_mentor:--------------------------------- 

vrav_mentor: Βραβεία μέντορα 

add_info_mentor: Επιπρόσθετες πληροφορίες 

wp_admin_mentor: Κλειδί χρήστη στη βάση δεδομένων του Wordpress 

enabled: Ενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη ως “Mentor” από το ΓΔ 

 

Table: gd_foreis_ergasias 

Στον πίνακα gd_foreis_ergasias περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τους 

εμπλεκόμενους στο ΟΠΣ, φορείς. 

 

id: (PK) 

epwnumia: Επωνυμία φορέα 

nomiki_morfi: Νομική μορφή φορέα 

drastiriotita: Δραστηριότητα φορέα 

dieu8unsi: Διεύθυνση 

poli: Πόλη 

til: Τηλέφωνο επικοινωνίας 

email: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

website: Ιστότοπος φορέα 

armodios_onoma: Όνομα αρμόδιου 

armodios_email: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αρμοδίου 

armodios_til: Τηλέφωνο επικοινωνίας αρμοδίου 

up_epik_name: Ονοματεπώνυμο υπευθύνου 
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up_epik_til: Τηλέφωνο επικοινωνίας υπευθύνου 

up_epik_email: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

trap_biogr: Επιλογή υπηρεσίας “Τράπεζα Βιογραφικών” 

pin_anak: Επιλογή υπηρεσίας “Πίνακας ανακοινώσεων” 

newsletter: Επιλογή υπηρεσίας “Newsletter” 

prwtok_sunerg: Αποδοχή πρωτοκόλλου συνεργασίας 

allo: Επιπρόσθετες πληροφορίες 

wp_forea: Κλειδί χρήστη στη βάση δεδομένων του Wordpress 

foreis_ekdil: ------- 

eidos_forea: Είδος φορέα 

 

Table: gd_anakoinwseis 

Στον πίνακα gd_anakoinwseis περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τις ανακοινώσεις 

οι οποίες κοινοποιούνται από την οντότητα «Γραφείο Διασύνδεσης».  

 

id: (PK) 

anak_aegean: Πηγή/ Κοινοποίηση από το ΓΔ ή από φορέα 

eidos_anak: Είδος ανακοίνωσης 

thema: Θέμα ανακοίνωσης 

foreas: Φορέας 

topos_diek: Τόπος διεξαγωγής 

date_diek: Ημερομηνία διεξαγωγής 

date_final: Καταληκτική ημερομηνία 

date_publish: Ημερομηνία δημοσίευσης 

plirofories: Πληροφορίες ανακοίνωσης 

file: Όνομα αρχείου 

url: Σύνδεσμος ανακοίνωσης 

amea: Η ανακοίνωση αφορά ΑΜΕΑ 

dia_biou: Η ανακοίνωση αφορά την κατηγορία “Δια Βιου Μάθηση” 
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Table: gd_anakoin_forewn 

Στον πίνακα gd_anakoin_forewn περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τις 

ανακοινώσεις οι οποίες κοινοποιούνται από την οντότητα «Φορέας».  

 

id_anak_forewn: (PK) 

id_wp_forewn: (FK) 

titlos: Τίτλος ανακοίνωσης 

thema: Θέμα ανακοίνωσης 

egrkisi_apo_gd: Έγκριση ανακοίνωσης από ΓΔ 

 

Table: gd_aitimata_probolis_forewn 

Στον πίνακα gd_aitimata_probolis_forewn περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τα 
αιτήματα των φορέων για προβολή των προσωπικών στοιχείων του βιογραφικού ενός χρήστη 

της οντότητας «Φοιτητής/Απόφοιτος».  

 

id: (PK) 

id_thesis: (FK) 

id_forea: (FK) 

id_foititi: (FK) 

approved: Αποδοχή αιτήματος για ολοκληρωμένη προβολή βιογραφικού από το ΓΔ 

proslipsi: Πρόσληψη συγκεκριμένου υποψηφίου 

 

Table: gd_student_accept 
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Στον συγκεκριμένο πίνακα αποθηκεύονται οι πληροφορίες σχετικές με την τωρινή 
εργασία ενός χρήστη της οντότητας «Απόφοιτος». 

 

id_accept: (PK) 

id_gd_student: (FK) 

job: Επάγγελμα 

current_job: Τωρινό επάγγελμα 

 

Table: gd_tag_codes 

Αποθηκεύονται οι ετικέτες τις οποίες ορίζει ο φοιτητής/απόφοιτος με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη αναζήτηση του βιογραφικού του από ένα φορέα. 

 

id_tag_codes: (PK) 

tag_name: Όνομα ετικέτας 

Table: gd_tags 

Στο συγκεκριμένο  πίνακα γίνεται η αντιστοιχία των ετικετών με χρήστες της 

οντότητας «Φοιτητής/Απόφοιτος». 

 

id_tags: (PK) 

id_gd_foititis: (FK) 

tags: (FK) 

Table: gd_theseis_ergasias 

Στο συγκεκριμένο πίνακα βρίσκονται αποθηκευμένες οι πληροφορίες των θέσεων 
εργασίας που δημοσιεύει κάποιος φορέας. 
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id: (PK) 

id_forea: (FK) 

perigrafi: Περιγραφή θέσης εργασίας 

date_epafis: Ημερομηνία αποστολής θέσης στο ΓΔ 

armodios_kataxwrisis: Ημερομηνία καταχώρησης θέσης στο ΟΠΣ 

armodios_til: Τηλέφωνο αρμοδίου 

armodios_email: Ηλεκτρονική διεύθυνση αρμοδίου 

date_liksis: Ημερομηνία λήξης  

date_anartisis: Ημερομηνία ανάρτησης 

link: Δικτυακός τόπος θέσης 

file: Προορισμός αρχείου 

topos_ergasias: Τόπος εργασίας 

visible: Ορατή στο ΟΠΣ 

 



Ανάπτυξη & λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Γραφείων ΠΑ 
στις προδιαγραφές του ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ  - Παραρτήματα 

  
 - 47 - 

 

 

B.6 Σύνδεση με σύστημα LDAP 

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου η ταυτοποίηση των χρηστών και η απονομή των δικαιωμάτων της κάθε 
κατηγορίας βασίζεται στην χρήση τεχνολογιών LDAP και Active Directory. Κάθε χρήστης, ο οποίος έχει 

κάποια αλληλεπίδραση με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αποκτά κάποιο λογαριασμό και κάποιο email, τα 
οποία κατανέμονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

Φοιτητές: Ανεξαρτήτως του αν ο φοιτητής είναι προπτυχιακός, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός 
κατανείμετε στην κατηγορία Student 

Μέλη ΔΕΠ: Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που έχουν είτε μόνιμη είτε προσωρινή 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο κατανέμονται στην κατηγορία Faculty. 

Προσωπικό: Όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου με μόνιμη ή προσωρινή σχέση κατανέμεται 
στην κατηγορία Staff. 

 
Για τους φοιτητές, υπάρχει η δυνατότητα μέσα από το username που τους ανατίθεται να εξαχθεί 

ο αριθμός μητρώου τους, το τμήμα στο οποίο βρίσκονται όπως επίσης και το έτος εισαγωγής τους. Ο 
συγκεκριμένος αλγόριθμος είναι 100% αξιόπιστος για τους προπτυχιακούς φοιτητές ενώ για 
μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις αποτυχίας. Για παράδειγμα ο 
φοιτητής με username ct07133, ανήκει στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, εισήχθει 
το έτος 2007 ενώ ο αριθμός μητρώου του είναι ο 1312007133. Το τμήμα και τα τρία πρώτα ψηφία του 
αριθμού μητρώου εξάγονται από τα γράμματα που βρίσκονται στην αρχή του username μέχρι τον 1ο 
αριθμό που θα συναντηθεί. Η ακριβής αντιστοίχηση λεκτικών με κωδικούς τμημάτων αναπαρίστανται 

στον Πίνακας 1: Συσχέτιση username και Κωδικούς Τμημάτων. 

 

Κωδικός 
Τμήματος 

Τμήμα Λεκτικό 
σε 

username 

131 Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας  ct 

141 Τμήμα Περιβάλλοντος env 

144 Τμήμα Περιβάλλοντος - θεοφραστειο envm 

151 Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας sa 

161 Τμήμα Γεωγραφίας geo 

181 Τμήμα Κοινωνιολογίας soc 

191 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας mar 

211 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ba 
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221 Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών stt 

231 Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης fme 

311 Τμήμα Μαθηματικών math 

321 Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών 

Συστημάτων 

icsd 

331 Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - 

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 

sas 

411 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης pre 

421 Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

pse 

431 Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών ms 

511 Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων dpsd 

611 Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής fns 

Πίνακας 1: Συσχέτιση username και Κωδικούς Τμημάτων 

Συνεπώς, η διατήρηση της χρήσης του LDAP για το ΟΠΣ του Γραφείου Διασύνδεσης θα μας 
επέτρεπε με εύκολο και άμεσο τρόπο να αντιληφθούμε τόσο την οντότητα στην οποία ανήκει ο χρήστης 

αλλά και το τμήμα από το οποίο προέρχεται για την περίπτωση όπου αυτός είναι φοιτητής. 

 

 


