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Εισαγωγή 

Στόχος 

Η Πρακτική Άσκηση είναι αναπόσπαστο «κομμάτι» της τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής 

διαδικασίας αφού αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τρόπους σύνδεσης της θεωρίας 
με την πράξη. 

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι να συμβάλλει τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απόκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά 
εργασίας. 

Στα πλαίσια της Δ.Α.ΣΤΑ αναπτύχθηκαν οι γενικές προδιαγραφές των ιστοσελίδων των  
επιμέρους συστημάτων της Πρακτικής Άσκησης, του Γραφείου Διασύνδεσης και της  
Μονάδας καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.  

Το παρόν κείμενο σε συνδυασμό με την μελέτη/σχεδιασμό του Πληροφοριακού 

συστήματος της Πρακτικής άσκησης καθώς και του αντίστοιχου της ΔΑΣΤΑ, ολοκληρώνει την 
μελέτη και εμβαθύνει στην επιμέρους ανάλυση και σχεδιασμό ειδικότερα της ιστοσελίδας  
της Πρακτικής Άσκησης του  Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Σύνοψη 

Σκοπός της σχεδίασης και υλοποίησης των ιστοσελίδων είναι να παρέχει άμεση και 
εύχρηστη πρόσβαση σε όσο το δυνατό ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες  και 
πληροφορίες, τις οποίες θα απολαμβάνουν οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, καθώς και προς το προσωπικό της ΔΑΣΤΑ και των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης  για 
την εκτέλεση της καθημερινής τους εργασίας.  

Σύμφωνα με τις Γενικές βασικές σχεδιαστικές επιλογές προτείνεται η χρήση του ίδιου 
συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) που χρησιμοποιήθηκε στην ΔΑΣΤΑ για την 
υλοποίηση της δικτυακής πύλης. 

Η παρούσα αναφορά ολοκληρώνει την μελέτη για την κατασκευή των ιστοσελίδων  
και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

 Ανάλυση Απαιτήσεων 
 Σχεδίαση συστήματος 

 

Αναφορές 

Στην παρούσα προδιαγραφή γίνεται αναφορά στο Τεχνικό Δελτίο Έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» και στο σχετικό Παράρτημα. 
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Ακρώνυμα 

ΟΠΣ: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

ΔΑΣΤΑ: Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

ΠΑ: Πρακτική Άσκηση 

ΓΔ: Γραφείο Διασύνδεσης 

ΜΚΕ: Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
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A Ανάλυση απαιτήσεων Δικτυακής Πύλης ΠΑ 

A.1 Γενικά 

Η δικτυακή πύλη της Πρακτικής Άσκησης υπάγεται στη γενικότερη Δομή της ΔΑΣΤΑ. 

Συνεπώς η όλη εμφάνιση και λειτουργία θα βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία και λογική με την 
Δικτυακή πύλη της ΔΑΣΤΑ.  

Η ονομασία της δικτυακής πύλης της Πρακτικής άσκησης θα πρέπει να ακολουθεί την 
ονοματοδοσία της δικτυακής πύλης της ΔΑΣΤΑ οπότε στην ονομασία της θα πρέπει να 
αναφέρεται/περιέχει την λέξη Πρακτική Άσκηση (συντ. Π.Α.) και να αναφέρει σαφώς το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, οπότε θα βρίσκεται κάτω από το σύστημα ονομάτων τομέα που 
διατηρεί (aegean.gr). Για να καλύπτονται τα παραπάνω και να διατηρηθεί η περιγραφή 
σύντομη, επιλέχθηκε η διεύθυνση της δικτυακής πύλης να είναι η http://pa.aegean.gr .  

A.2 Περιγραφή στόχων της πύλης 

Κύριος στόχος της δικτυακής πύλης της Πρακτικής Άσκησης είναι από τη μία πλευρά 
η παροχή ενημέρωσης / πληροφόρησης για το σύνολο των δραστηριοτήτων του έργου της 

ΠΑ και η ενθάρρυνση της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και των διαφόρων φορέων («συνεργάτες»).  

Από την άλλη πλευρά η Δικτυακή πύλη έχει σαν στόχο να δώσει τα κατάλληλα e-
εργαλεία, στους φοιτητές, φορείς, ΔΕΠ και Διοικητικό προσωπικό, προκειμένου να μειώσει 
τις χρονοβόρες, απαιτητικές και αναποτελεσματικές γραφειοκρατικές διαδικασίες  

Έτσι η δικτυακή πύλη έχει σαν σκοπό να αποτελεί το μέσο μέσω του οποίου θα γίνεται 

όλη η διοικητική διαδικασία μίας πρακτικής άσκησης, ελαχιστοποιώντας τις μετακινήσεις στα 
κατά τόπους γραφεία τόσο από τους φοιτητές/ φοιτήτριες όσο και από τους φορείς. 

Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης των λαθών, παραγωγής στατιστικών, 
καλύτερης παρακολούθησης και φυσικά ελαχιστοποίησης του χρόνου διεκπεραίωσης της 
όλης διοικητικής διαδικασίας, ξεκινώντας από την  ανακοίνωση μίας νέας θέσης ΠΑ μέχρι την 
διαδικασία ολοκλήρωσής της από τους φοιτητές.  

A.3 Επιλογή Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου 

Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου αποτελεί ένα σημαντικό υποστηρικτικό 
εργαλείο της Δικτυακής Πύλης της Πρακτικής Άσκησης  

Για την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου της Πρακτικής Άσκησης θα χρησιμοποιηθεί το 

σύστημα διαχείρισης περιεχομένου WordPress, όπως αποφασίστηκε στην ανάλυση 
απαιτήσεων της ΔΑΣΤΑ, το οποίο είναι ένα open source CMS (Σύστημα Διαχείρισης 
Περιεχομένου ανοιχτού κώδικα), γραμμένο σε PHP με την υποστήριξη μιας SQL βάσης 
δεδομένων.  

http://pa.aegean.gr/
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Τα κυριότερα πλεονεκτήματά του είναι ότι είναι ένα προϊόν που διανέμεται δωρεάν 
στο διαδίκτυο υπό την άδεια GNU General Public License.   Επίσης το WordPress διακρίνεται 
για την απλότητα και την ευχρηστία του. Είναι εύκολο στην εκμάθηση και διαθέτει ένα 

καθαρό και απλό περιβάλλον διαχείρισης, ώστε να βοηθά τον μέσο χρήστη να μπορεί να 
ανταποκριθεί στην διαδικασία ενημέρωσης και συντήρησης της ιστοσελίδας του.  

Οι νέες δυνατότητες που υπάρχουν από την έκδοση  WordPress 3,0 και έπειτα κάνουν 
εφικτή την δημιουργίας ενός δικτύου ιστοσελίδων από μια ενιαία εγκατάσταση του 

WordPress, που συνήθως αναφέρονται ως WordPress Multisite (MS). Η λειτουργία αυτή 
μειώνει κατά πολύ το διαχειριστικό κόστος συντήρησης πολλαπλών ιστοσελίδων, συναφούς 

ή και διαφορετικού περιεχομένου, μέσω της συγκέντρωσης του συνόλου τους σε ένα ενιαίο 
και κεντρικά ελεγχόμενο και διαχειρίσιμο δίκτυο.  

Στην συγκεκριμένη περίπτωση όπου αφενός μεν η Δικτυακή πύλη έχει εντελώς 
ξεχωριστή πληροφορία, μενού κτλ από την αντίστοιχη της ΔΑΣΤΑ, από την άλλη όμως έχουν 
κοινή μορφή, πολλές διαμοιραζόμενες πληροφορίες και περιεχόμενο, οπότε είναι επιθυμητό 

πολλές φορές πληροφορίες της μίας (πχ νέα) πρέπει να εμφανίζονται και στην άλλη . Λύση 
στο θέμα αυτό δίνει η εγκατάσταση του wordpress ως multisite.  

A.4 Πρόσβαση ΑΜΕΑ 

Στους κύριους στόχους του του ιστότοπου της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται η προώθηση των αρχών της Σχεδίασης για Όλους και της Καθολικής 
Πρόσβασης.  

Ο σχεδιασμός του ΠΣ της Πρακτικής άσκησης θα ακολουθεί τους κανόνες που 
ορίστηκαν από την ανάλυση απαιτήσεων της ΔΑΣΤΑ ώστε να ενσωματώνει (όσο αυτό είναι 
εφικτό) μέρος των προδιαγραφών που θέτουν οι: 

• W3C (World Wide Web Consortium) - Κοινοπραξία για τον Παγκόσμιο Ιστό 

• Web Accessibility Initiative (WAI) - Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα του 
Παγκόσμιου Ιστού 

Συγκεκριμένα η ανάπτυξη της πλατφόρμας θα είναι φιλική σε άτομα που έχουν 
μερικό πρόβλημα όρασης (αμβλύωπα ή μερικώς βλέποντα), καθώς θα πρέπει να δίνει 
εύκολα (με χρήση κατάλληλων κουμπιών) την δυνατότητα  μεγέθυνση των 
στοιχείων/πληροφοριών που παρέχονται στις ιστοσελίδες. Επιπλέον η σχεδίαση των σελίδων 
θα πρέπει να κρατηθεί απλή, χωρίς πολυχρωμία και οπτικό θόρυβο,  με κατάλληλες 
αντιθέσεις ανάμεσα στις γραμματοσειρές και το φόντο, διατηρώντας  παράλληλα ένα 
ικανοποιητικό  βαθμό αισθητικής. 

Η αρχική ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει τα εργαλεία που επιτρέπουν την δυνατότητα 
πρόσβασης σε ΑΜΕΑ. 
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A.5 Αρχές Διαδικτυακής Πύλης 

Οι γενικές αρχές που διέπουν τη δικτυακή πύλη του ΟΠΣ του ΔΑΣΤΑ σε λειτουργικό 
και τεχνολογικό επίπεδο περιλαμβάνουν: 

1. Συστήματα  ανοιχτού κώδικα με χρήση προτύπων που διασφαλίζουν: 
a. Την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ των επιμέρους 

υποσυστημάτων και λειτουργικών εφαρμογών του πληροφοριακού 

συστήματος καθώς και άλλων εφαρμογών (εξωτερικά συστήματα) 
b. Τη δικτυακή  επικοινωνία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία 

βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα.  
c. Την επεκτασιμότητα του συνόλου των εφαρμογών χωρίς αλλαγές στην δομή 

και την αρχιτεκτονική τους. 
2. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται 

μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις  ή  
αλλαγές  διακριτών  τμημάτων  λογισμικού  ή εξοπλισμού. 

3. Αρχιτεκτονική n-tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου 
μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική 

εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα. 
4. Τη λειτουργία επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων τα οποία 

αποτελούν διακριτά τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, σε ένα 
ολοκληρωμένο περιβάλλον, το οποίο αποτελεί το βασικό περιβάλλον εργασίας για 
τους διαχειριστές και τους πιστοποιημένους χρήστες των εφαρμογών του με στόχο 
την: 

a. Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις γραφικές διεπαφές 

μεταξύ  των  διαφόρων υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας των 
χρηστών  

b. Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις γραφικές 
διεπαφές των χρηστών με τις εφαρμογές 

5. Την εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του εσωτερικού δικτύου και του 
Διαδικτύου για το σύνολο των εφαρμογών και εργαλείων που καλύπτουν τις 

γενικότερες ανάγκες διαχείρισης πληροφορίας. 
6. Τη χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την 

ευκολία διαχείρισης του μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα 
δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο χρήστη, για την αυξημένη διαθεσιμότητα του 

συστήματος και για τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα με 
χρήση υπηρεσιών καταλόγου. 

7. Τη χρήση συλλογής εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των 
εφαρμογών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, η οποία είναι συμβατή 

με την επιλεχθείσα βάση δεδομένων.  

Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλήφθηκαν τα παρακάτω: 
 Χρήση γραφικού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης του χρήστη με το σύστημα 

(GUI) για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους. 
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 Ενσωμάτωση υποστήριξης βοήθειας και οδηγιών προς τους χρήστες. Μηνύματα 
λαθών (error messages) στην Ελληνική και ειδοποίηση των χρηστών με όρους 
οικείους προς αυτούς. 

 Χρησιμοποίηση από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη συγκεκριμένων 
προσχεδιασμένων αναφορών καθώς και δυνατότητα δημιουργίας ad-hoc 

αναφορών για την άντληση πληροφοριών ειδικότερου χαρακτήρα. 
 Άμεση σύνδεση των αναφορών κατά τη δημιουργία τους με επίπεδα 

ταυτοποίησης (authorization) και ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη και δεδομένων 
 Δυνατότητα συνδυασμού και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία 

αναφορών τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης  
 Δυνατότητα ανάλυσης και παρουσίασης των πληροφοριών είτε με 

προκαθορισμένη μορφή είτε με δυναμική μορφή (πίνακες, γραφικά, στατιστικά 
κλπ.). 

8.  Χρήση της υποδομής PKI (Public Key Infrastructure) για την υλοποίηση μηχανισμών 
ασφάλειας και τη διαχείριση του κύκλου ζωής των εκδιδομένων από το διαδίκτυο 
εγγράφων 

9. Ενιαίο περιβάλλον πρόσβασης στο σύνολο των υποσυστημάτων και εφαρμογών 
μέσω web Interface. 

10. Πιστοποίηση χρήστη μία και μόνο φορά (Single Sign On). Στην Κεντρική Σελίδα της 
Διαδικτυακής Πύλης θα υπάρχει ειδικός σύνδεσμος που θα προτρέπει το χρήστη να 
εισάγει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης. Η είσοδος σε αυτή θα επιτρέπει την 
είσοδο και στις υπόλοιπες δομές χωρίς ανάγκη επανεισαγωγής των στοιχείων. 

11. Υποστήριξη Κεντρικής Υπηρεσίας Καταλόγου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(LDAP/Directory service) 

A.6 Σύνδεση με Κοινωνικά Δίκτυα 

Δεδομένου ότι Τα Γραφεία της ΠΑ και των υποκείμενων δομών διαθέτουν παρουσία 
στα δημοφιλέστερα Κοινωνικά Δίκτυα, θα υπάρχει σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα. Τα 
κοινωνικά δίκτυα αποτελούν στην σημερινή εποχή τον ευκολότερο και αμεσότερο τρόπο 
διάχυσης της πληροφορίας σε ομάδες ατόμων ηλικίας 18-35. Για το λόγο αυτό σε κάθε 
προβαλλόμενη σελίδα του διαδικτυακού περιβάλλοντος παρέχεται πρόσβαση στα 
δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα της εποχής, Facebook και Twitter, μέσα από τα οποία ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθεί και να μαθαίνει τα νέα της δομής στο προσωπικό 
του προφίλ, χωρίς να απαιτείται η αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα. 

A.7 Χαρακτηριστικά του ιστότοπου  

 Τα βασικά χαρακτηριστικά του ιστότοπου του ΔΑΣΤΑ θα μπορούσαν να 
προσδιοριστούν ανατρέχοντας στην ανάλυση των αναγκών που καταγράφηκαν μέσα από 

απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που τέθηκαν κατά την διαδικασία της σχεδίασης 
του συστήματος.  
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 Ο πρωταρχικός στόχος του ιστότοπου είναι να αποτελέσει την κύρια πύλη σύνδεσης 
του Πανεπιστημίου και κυρίως των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσα από τις διάφορες δομές που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με τη 

δημιουργία του ΟΠΣ.   

 Ο ιστότοπος απευθύνεται κυρίως σε νεανικό (στους φοιτητές/απόφοιτους) κοινό 

εξοικειωμένο με τις νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα online συστήματα, προσφέροντας τους 
ένα υποστηρικτικό πλαίσιο κατά την αποφοίτηση τους. Παράλληλα απευθύνεται σε 

εργοδότες/επιχειρήσεις παρέχοντας τους ιδιαίτερα οφέλη και συμβάλλοντας στην 
στελέχωση τους με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό έχοντας σαν άμεσο αποτέλεσμα 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. 

Το υλικό που θα εμφανίζουν οι σελίδες του, θα αποτελείται από όσο το δυνατό 
συνοπτικά κείμενα και χρήση εικόνων χωρίς υπερβολές ανάλογα με την κατηγορία τις 
ιστοσελίδας. Το δυναμικό υλικό θα είναι ευδιάκριτο ώστε να μην χάνεται η πληροφορία και 
θα ανανεώνεται.  

A.8 Σενάρια χρήσης του ιστότοπου  

Οι ιστοσελίδες που θα παρουσιάζονται στον ιστότοπο  του Γραφείου της Πρακτικής 

Άσκησης θα επιτρέπουν πέρα από την παρουσίαση του στατικού περιεχομένου που δεν 
μεταβάλλεται συχνά, την δυνατότητα δυναμικής αλληλεπίδρασης του χρήστη και του ΟΠΣ, 

που εκτός από την το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνει και την κεντρική δομή της 
ΔΑΣΤΑ, το γραφείο Διασύνδεσης και την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. 

Τα σενάρια χρήσης του ιστότοπου διαμορφώνονται ως εξής (μετά από ανάλυση 
απαιτήσεων):  

Ο Χρήστης θα μπορεί να εισέρχεται στον ιστότοπο της Πρακτικής Άσκησης και 

ανάλογα με τον τύπο που ανήκει(φοιτητής, φορέας κλπ) το σύστημα θα του εμφανίζει τις 
αντίστοιχες για αυτόν ενέργειες. 

Ο φοιτητής απαιτείται να κάνει μια φορά αίτηση για πρακτική και για όλη την 
διάρκεια της φοίτησής του, τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το σύστημα. 

Ο φορέας μπορεί να παρέχει μέσα από ένα εύκολο περιβάλλον χρήσης θέσεις 
πρακτικής άσκησης σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Όλες οι αναρτήσεις που σχετίζονται με θέσεις πρακτικών ασκήσεων θα συνοδεύονται 
από τις σχετικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης  πρακτικής άσκησης, 

Το σύστημα πρέπει να παρέχει με ένα εύκολο τρόπο, δυνατότητες άμεσης 
επεξεργασίας των στοιχείων πρακτικών ασκήσεων και αναθέσεων χωρίς να απαιτείται η 

παρέμβαση των σχετικών οντοτήτων (φοιτητή, φορέα). 

Το σύστημα πρέπει να παρέχει δυναμικά στατιστικά στοιχεία για την τρέχουσα 
κατάσταση των πρακτικών ασκήσεων ανά τμήμα αλλά και σε όλο το Πανεπιστήμιο.  
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B Σχεδιασμός Δικτυακής Πύλης ΠΑ 

B.1 Δομή πληροφοριών 

Η δομή των πληροφοριών θα ακολουθεί την φόρμα που αναλύθηκε κατά την 

ανάλυση των απαιτήσεων της ΔΑΣΤΑ.  

Απαραίτητα θα περιλαμβάνονται όλα τα μέρη που προβλέπονται σύμφωνα με τον 

Οδηγό δημοσιότητας για τα έργα ΕΣΠΑ. 

Θα περιλαμβάνει στο κάτω μέρος όλων των ιστοσελίδων το εξής κείμενο: «Το έργο 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους» με το αντίστοιχο σήμα ΕΣΠΑ. 

B.2 Σχεδίαση της διεπαφής του ιστότοπου 

Η διεπαφή του ιστότοπου καθορίζει την εμφάνιση των σελίδων και τη διάταξη των 

διαφόρων στοιχείων σε αυτές. Πέρα από την στατική πληροφορία αποτελεί τον σύνδεσμο 
ανάμεσα στον Χρήστη και το Πληροφοριακό σύστημα της Πρακτική Άσκησης και κατά 

συνέπεια της ΔΑΣΤΑ. 

Επίσης η σχεδίαση του ιστότοπου της Πρακτικής Άσκησης όπως αναφέρθηκε στις 

απαιτήσεις της ΔΑΣΤΑ θα πρέπει να είναι σε απόλυτη ομοιομορφία με την δομή της καθώς 
και των υπολοίπων δομών (ΓΔ,ΜΚΕ). 

Βασικά στοιχεία της διεπαφής είναι το λογότυπο της Πρακτικής Άσκησης, τα σήματα, 
τα μενού, η διάταξη του περιεχομένου, κάποιες ειδικές περιοχές, τα βασικά χρώματα.  

Για την μορφή του δικτυακού τόπου της Πρακτικής Άσκησης επιλέχθηκε ως βασικό 
χρώμα το βασικό χρώμα το σκούρο πράσινο. Αυτό θα είναι το χρώμα του περιθωρίου, και 

του μενού.  

Τα κείμενα/περιεχόμενο θα εμφανίζονται σε λευκό φόντο με σκούρα γράμματα. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ως καταλληλότερο για την γραμματοσειρά των τίτλων των 

ιστοσελίδων της ΔΑΣΤΑ το σκούρο μπλε με μέγεθος 16 στ. ενώ τα κείμενα με σκούρο γκρι ή 
μαύρο με μέγεθος 10 στ. 

Η ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης, κατ’ αντιστοιχία με τις ιστοσελίδες της ΔΑΣΤΑ 
θα πρέπει να μπορούν να προβάλλονται ολόκληρες κατά πλάτος  σε tablets 7’’ με ανάλυση 

τουλάχιστον 1024x600 pixels. 

B.3 Διάταξη των Μενού 

Σε κάθε ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης θα υπάρχει στο άνω δεξιά μέρος της 
σελίδας δυνατότητα αναζήτησης καθώς και σύνδεση προς την κεντρική σελίδα της ΔΑΣΤΑ του 
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πανεπιστημίου Αιγαίου  αλλά και προς τα στοιχεία επικοινωνίας με τοπικά γραφεία της 
Πρακτικής Άσκησης σε  κάθε νησί του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Το κεντρικό μενού θα τοποθετείται οριζόντια πάνω από το περιεχόμενο. Στην 

περίπτωση που υπάρχει υπομενού ενοτήτων περιεχομένου θα εμφανίζεται μπροστά από το 
κεντρικό μενού με κατακόρυφη λίστα επιλογών όπως ακριβώς γίνεται και στις ιστοσελίδες 

της ΔΑΣΤΑ. 

Το κεντρικό οριζόντιο Μενού θα εμφανίζεται σε κάθε σελίδα με τις εξής θεματικές 

ενότητες: 

 Αρχική σελίδα 

 Γενικά 

 Γραφείο ΠΑ (Κεντρική Δομή) 
 Φοιτητές 

 Φορείς Υποδοχής 
 Ακαδημαϊκά Τμήματα » 

 Νέα 

 Είσοδος Χρήστη 

Μετά την είσοδο ενός χρήστη στο σύστημα τα μενού προσαρμόζονται ανάλογα: 

Α) κατά την είσοδο ενός φορέα κρύβονται οι γενικές πληροφορίας και εμφανίζεται 
ένα μενού με τις επιλογές: 

 Ενέργειες φορέα 

 Εισαγωγή ΑΦΜ 

 Έξοδος 

Β) κατά την είσοδο ενός φοιτητή κρύβονται οι γενικές πληροφορίας και εμφανίζεται 

ένα μενού με τις επιλογές: 

 Ενέργειες Φοιτητή 

 Έξοδος 

Γ) κατά την είσοδο ενός Επόπτη κρύβονται οι γενικές πληροφορίας και εμφανίζεται 
ένα μενού με τις επιλογές: 

 Ενέργειες Επόπτη 
 Έξοδος 

Οι οποίες αναλύονται παρακάτω 

 

B.3.1 Αρχική σελίδα 

Η αρχική σελίδα θα εμφανίζεται μόλις ο χρήστης εισέλθει στον δικτυακό τόπο 
http://pa.aegean.gr    

http://pa.aegean.gr/
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Οι πληροφορίες θα πληροφορούν τον επισκέπτη της σελίδας για τον σκοπό και τις 
επιδιώξεις του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου καθώς και της υπηρεσίας γενικότερα.  

Ο σκοπός της σελίδας αυτής είναι να καλωσορίσει να πληροφορήσει αλλά και να 

εντάξει τον περιηγητή στην φιλοσοφία του δικτυακού τόπου και να του δώσει τις κατάλληλες 
επιλογές για την πλοήγησή του, τόσο στην ίδια την δομή της Πρακτικής Άσκησης, όσο και 

δίνοντας του την Δυνατότητα να πλοηγηθεί στις υπόλοιπες δομές. 

B.3.2 Γενικά 

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα δίνει περισσότερες πληροφορίες για τα γραφεία 
Πρακτικής Άσκησης προς τους επισκέπτες, φοιτητές, φορείς  

Θα αποτελείται από υπομενού προς τις ακόλουθες ιστοσελίδες: 

 Παν. Αιγαίου & Πρακτική Άσκηση 

Όπου θα αναφέρεται η σημασία των Πρακτικών ασκήσεων για το πανεπιστήμιο 
Αιγαίου. 

 Πρ. Άσκηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

Όπου θα αναφέρονται στοιχεία για το έργο 

 Χαρακτηριστικά 

Γενικότερα στοιχεία για την Πρακτική Άσκηση 

 Π.Α. στο Εξωτερικό 

Θα δίνονται στοιχεία για τις συνεργασίες που υπάρχουν με άλλα ιδρύματα του 

Εξωτερικού πάνω στον τομέα των πρακτικών ασκήσεων 

B.3.3 Γραφείο ΠΑ (Κεντρική Δομή) 

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα ενημερώνει τους επισκέπτες, φοιτητές, και φορείς για 
την οργανωτική δομή της Πρακτικής Άσκησης. 

Θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία για την Κεντρική Δομή που έχει έδρα την Μυτιλήνη. 

B.3.4 Φοιτητές 

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα απευθύνεται στους φοιτητές, δίνοντας ιδιαίτερες 
πληροφορίες και στοιχεία χρήσιμα της Πρακτικής Άσκησης. 

Για την προβολή των συγκεκριμένων πληροφοριών δεν είναι απαραίτητη η είσοδος  
χρήστη, αφού πρόκειται απλά για πληροφορίες και όχι για προσωποποιημένες υπηρεσίες 

προς φοιτητές. 

Η συγκεκριμένη επιλογή θα αναλύεται σε 5 ξεχωριστές ιστοσελίδες μέσω υπομενού: 

 Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν 
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 Οφέλη 

 Διαδικασία 

 Βοηθητικό Υλικό 

 Απαραίτητα Έντυπα 

B.3.5 Φορείς Υποδοχής 

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα απευθύνεται στους Φορείς Πρακτικών Ασκήσεων, 

δίνοντας ιδιαίτερες πληροφορίες και στοιχεία χρήσιμα της Πρακτικής Άσκησης. 

Για την προβολή των συγκεκριμένων πληροφοριών δεν είναι απαραίτητη η είσοδος 
του Φορέα, αφού πρόκειται απλά για πληροφορίες και όχι για προσωποποιημένες υπηρεσίες 
προς τους φορείς. Η Συγκεκριμένη επιλογή παρόλα αυτά έχει σκοπό να ενημερώσει και να 
προσελκύσει νέες συνεργασίες με το πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Η συγκεκριμένη επιλογή θα αναλύεται σε 6 ξεχωριστές ιστοσελίδες μέσω υπομενού: 

 Δημιουργία Λογαριασμού 

Δεδομένου ότι οι Φορείς είναι εξωτερικοί χρήστες που δεν διατηρούν λογαριασμό 

στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν 
λογαριασμό μέσω κάποιου εύχρηστου μηχανισμού. 

Για την Δημιουργία λογαριασμού Φορέα σε πρώτη φάση θα ζητείται: 

o Όνομα χρήστη (username, με λατινικούς χαρακτήρες) 

o email 

ενώ για την αποφυγή κακόβουλων ενεργειών θα υπάρχει η υποχρεωτική απάντηση 

σε αυτόματο τεστ με την δυνατότητα να ξεχωρίζει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή μηχανή  
(captcha). Μετά την επιτυχή συμπλήρωση του κωδικού η αίτηση θα καταχωρείται στο 

σύστημα και θα απονέμετε στον φορέα αυτοματοποιημένα ένας λογαριασμός και ένας 
κωδικός πρόσβασης, αντίγραφα των οποίων θα αποστέλνονται στο email που δήλωσαν κατά 
την εγγραφή. 

 Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν 

Αναλύονται οι κατηγορίες των φορέων υποδοχής τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου 

τομέα που μπορούν να συμμετέχουν 

 Οφέλη 

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις/φορείς που θα επιλέξουν την συνεργασία με το 

πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 Διαδικασία 

Περιγραφή της διαδικασίας τόσο για την συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Φορέα και 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, όσο και εγγραφής, παρακολούθησης, και ολοκλήρωσης της 
Πρακτικής άσκησης 
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 Μνημόνια Συνεργασίας 

 Απαραίτητα Έντυπα 

Παρέχονται όλα τα απαραίτητα έντυπα που θα χρειαστούν στους φορείς, στις 
διάφορες φάσεις της Πρακτικής Άσκησης, όπως Αίτηση Επιχείρησης – Φορέα Υποδοχής, 
Σύμβαση ΕΣΠΑ, Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης, Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 
Επιχείρησης – Φορέα Υποδοχής, Έκθεση επίδοσης κτλ. 

B.3.6 Ακαδημαϊκά Τμήματα 

Η συγκεκριμένη επιλογή αφορά κυρίως σε πληροφόρηση όσο αφορά στα τμήματα 
και τους υπεύθυνους Πρακτικής Άσκησης που υπάρχουν στο κάθε ένα από αυτά.  

Για την προβολή των συγκεκριμένων πληροφοριών δεν είναι απαραίτητη η είσοδος 
του Φορέα,  

Η συγκεκριμένη επιλογή θα αναλύεται σε 3 ξεχωριστές ιστοσελίδες μέσω υπομενού: 

 Επιστημονικοί υπεύθυνοι 

Όπου αναφέρονται ονομαστικά οι επιστημονικοί υπεύθυνοι Π.Α. από κάθε ένα από 
τα 17 τμήματα του πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και στοιχεία επικοινωνίας  

 Γραφεία Τμημάτων Π.Α 

Όπου αναφέρονται ονομαστικά οι Διοικητικοί υπεύθυνοι των Π.Α. από κάθε ένα από 
τα 17 τμήματα του πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και στοιχεία επικοινωνίας  

 Απαραίτητα Έντυπα 

Παρέχονται όλα τα απαραίτητα έντυπα που θα χρειαστούν στις διάφορες φάσεις της 
Πρακτικής Άσκησης, στους επιβλέποντες καθηγητές. 

B.3.7 Νέα 

Στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα εμφανίζονται πρόσφατα αναρτημένα νέα των 

γραφείων Πρακτικής Άσκησης. 

Οι ανακοινώσεις αυτές θα πρέπει με αυτόματο τρόπο να ανακοινώνονται και στην 

κεντρική σελίδα της ΔΑΣΤΑ. 

B.3.8 Είσοδος Χρήστη 

Με την συγκεκριμένη επιλογή του μενού θα εμφανίζεται ξεχωριστό παράθυρο όπου 
ο χρήστης θα μπορεί να εισέρχεται με την ξεχωριστή του ιδιότητα στο σύστημα.  

Συγκεκριμένα θα ζητείται όνομα χρήστη και συνθηματικό τα οποία για την περίπτωση 
των εσωτερικών χρηστών του πανεπιστημίου θα είναι αυτό που χρησιμοποιούν στα 

υπόλοιπα συστήματα του πανεπιστημίου Αιγαίου 
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Το ζεύγος όνομα/συνθηματικό ελέγχεται από τον LDAP server και εγκρίνεται ή 
απορρίπτεται είτε γιατί δεν είναι εγγεγραμμένος ή γιατί έδωσε λανθασμένα στοιχεία.  

Μετά την σύνδεση στις ιστοσελίδες θα εμφανίζεται σε σημείο που θα είναι πάνω και 

δεξιά το όνομα του χρήστη που έχει συνδεθεί και μέσω αυτού θα υπάρχει η δυνατότητα 
προβολής του προφιλ του και αποσύνδεσης από το σύστημα. 

B.3.9 Ενέργειες φορέα 

Στην επιλογή αυτή σε περίπτωση που έχει γίνει login από φορέα θα εμφανίζεται ένα 

υπομενού με επιλογές όπως  

 Αίτηση φορέα για θέση πρακτικής Άσκησης  

 Αξιολόγηση ασκούμενου 
 Έκθεση Επίδοσης 

Οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 

B.3.10 Ενέργειες Φοιτητή 

Στην επιλογή αυτή σε περίπτωση που έχει γίνει login από φοιτητή θα εμφανίζεται ένα 
υπομενού με επιλογές όπως  

 Αίτηση ασκούμενου 

 Ενημέρωση στοιχείων 
 Προτεινόμενες θέσεις 

 Συμπληρωματικά Έγγραφα 

Οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 

B.3.11 Ενέργειες Επόπτη 

Στην επιλογή αυτή σε περίπτωση που έχει γίνει login από Επόπτη θα εμφανίζεται ένα 
υπομενού με την επιλογές όπως  

 Αξιολόγηση σε ασκούμενο 

 Στατιστικά επόπτη 

Οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 

 

B.3.12 Αίτηση Φορέα για Θέση ΠΑ 

Στην ιστοσελίδα για την αίτηση φορέα για νέα θέση ΠΑ θα υπάρχει μία φόρμα στην 
οποία θα ζητούνται τα παρακάτω στοιχεία (την πρώτη φορά, τις επόμενες θα είναι 

συμπληρωμένα) 

Αίτηση επιχείρησης/φορέα 
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 Στοιχεία επιχείρησης - φορέα 

 Επωνυμία επιχείρησης - φορέα:  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Διακριτικός Τίτλος 

 Αντικείμενο Δραστηριότητας  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Νομική μορφή 

 Τομέας Δραστηριότητας  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 
 Στοιχεία επικοινωνίας 

 Διεύθυνση - (οδός, αριθμός, πόλη)  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 
 Πόλη  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Νομός 
 ΤΚ  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Κινητό τηλεφωνο 

 Άλλο τηλέφωνο / fax 

 Email  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Θέση στην επιχείρηση/φορέα  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας (αριθμός ατόμων να συμπληρωθεί 
ανά πεδίο) 

 Βασική εκπαίδευση 

 Τεχνική Εκπαίδευση 
 Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

 Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση 
 Επιλογή τμήματος για ασκούμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Τμήματος (επιλογή με λίστα ανάμεσα στα παρακάτω) 
o Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Λέσβος) 
o Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 
o Γεωγραφίας 

o Κοινωνιολογίας 
o Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 
o Σχολή Επιστημών Διοίκησης(Χίος) 
o Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 
o Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 
o Διοίκησης Επιχειρήσεων 
o Σχολή Περιβάλλοντος(Λέσβος) 
o Περιβάλλοντος 
o Επιστημών Θάλασσας 
o Σχολή Θετικών Επιστημών(Σάμος) 
o Μαθηματικών – Εισαγωγική Κατεύθυνση Μαθηματικών 
o Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων 
o Μαθηματικών - Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και  

Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 
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o Σχολή ανθρωπιστικών επιστημών(Ρόδος) 
o Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 
o Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

o Μεσογειακών Σπουδών 
o Ανεξάρτητα Τμήματα 

o Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 
o Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 

 Αριθμός ασκούμενων φοιτητών που προτίθεται να συνεργαστεί  (υποχρεωτική 
συμπλήρωση) 

 Αντικείμενα στα οποία θα ασκηθούν οι φοιτητές/τριες (Περιληπτική 
Περιγραφή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης)  

 Τόπος διεξαγωγής πρακτικής άσκησης  
 Κατανομή Θέσεων ανά Tμήμα (ακριβή αριθμό ασκούμενων από κάθε Tμήμα)  

(υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίων (πλάισιο κειμένου) 

 Διάστημα Πρακτικής Άσκησης 
o Από:  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 
o Έως  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

B.3.13 Αξιολόγηση Ασκούμενου από Φορέα 

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν από το φορέα κατά τη  διάρκεια της 
αξιολόγησης είναι: 

 Διάστημα Πρακτικής Άσκησης 

o Από: (υποχρεωτική συμπλήρωση) 
o Έως: (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Ωράριο ασκούμενου φοιτητή/τριας 
 Απουσίες φοιτητή από την άσκηση (δικαιολογημένες) 

 Απουσίες φοιτητή από την άσκηση (δικαιολογημένες) 
 Τμήμα/Τμήματα στα οποία εξασκήθηκε 

 Αντικείμενο εργασίας που ανατέθηκε στον ασκούμενο φοιτητή (παρακαλώ 

περιγράψτε την/τις εργασία/ες που ανέλαβε ο ασκούμενος) 

Στη συνέχεια ο φορέας καλείται να απαντήσει ερωτήματα τα οποία αφορούν στην 

αξιολόγηση του ασκούμενου φοιτητή από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής. Οι ερωτήσεις 
είναι οι εξής: 

 Θεωρείτε ότι ο φοιτητής/τρια διέθετε τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των εργασιών που του/ης ανατέθηκαν; (απαντήσεις Πολύ-

Αρκετά-Λίγο-Καθόλου) 
 Ο/Η φοιτητής/τρια ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της εργασίας του; (απαντήσεις 

Πολύ-Αρκετά-Λίγο-Καθόλου) 
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 Ο/Η φοιτητής/τρια ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του; (απαντήσεις Πολύ-Αρκετά-
Λίγο-Καθόλου) 

 Θεωρείτε ότι ο/η φοιτητής/τρια αναλάμβανε πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση των 
εργασιών που του/της είχαν ανατεθεί; (Ναι-Κάποιες φορές-Όχι) 

 Υπήρξαν προβλήματα συνεργασίας με τον/την φοιτητή/τρια; (Κανένα-Κάποια-
Αρκετά) 

o Σε περίπτωση που υπήρξαν προβλήματα παρακαλώ να τα αναφέρετε 
(Ανοικτού τύπου ερώτηση) 

 Η γενική σας εκτίμηση για την παρουσία και εργασία του φοιτητή.(Πολύ θετική-
Θετική-Μέτρια-Αρνητική) 

 Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση» είναι σημαντικό-χρήσιμο για τις 
επιχειρήσεις; (Πολύ-Αρκετά-Καθόλου) 

 Θα θέλατε να συνεχίσετε να συνεργάζεστε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  για εποχιακή 
απασχόληση φοιτητών; (Ναι – Ίσως -Όχι) 

 Με βάση την εμπειρία σας, πως θα αξιολογούσατε την συνεισφορά του 
προγράμματος στην σύνδεση γνώσεων & απασχόλησης. (Πολύ σημαντική – 
Σημαντική - Καθόλου ) 

 Θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι σωστά και καλά 
σχεδιασμένο; (Πολύ – Αρκετά – Λίγο - Καθόλου) 

 

Τέλος ο φορέας καλείται να προτείνει ενέργειες για τη βελτίωση του προγράμματος 
(πεδία ανοικτού τύπου) 

 Μεγαλύτερη διάρκεια της πρακτικής άσκησης του φοιτητή. 

 Μεγαλύτερη συχνότητα  
 Άλλο 

 

 

 

 

 

 

B.3.14 Έκθεση Επίδοσης από Φορέα 

Κατά την συμπλήρωση της έκθεσης επίδοσης ο φορέας καλείται να δώσει μια 

σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων του/της φοιτητή/τριας (αντικείμενο εργασίας, 
τομείς απασχόλησης), στον/ην οργανισμό/επιχείρηση και τον βαθμό ανταπόκρισής του/της 
σε αυτές. 
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B.3.15 Αίτηση Ασκούμενου Φοιτητή 

Στην ιστοσελίδα για την αίτηση φοιτητή για νέα θέση ΠΑ θα υπάρχει μία φόρμα στην 
οποία θα ζητούνται τα παρακάτω στοιχεία (την πρώτη φορά, τις επόμενες θα είναι 

συμπληρωμένα) ενώ για όσα στοιχεία υπάρχουν στο φοιτητολόγιο θα υπάρχουν τα 
αντίστοιχα πεδία συμπληρωμένα  

Στοιχεία Ασκούμενου 

 Όνομα  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Επώνυμο  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Πατρώνυμο  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Μητρώνυμο  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Ημερομηνία Γέννησης  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Αρ. Φοιτητικού Μητρώου  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Εξάμηνο Σπουδών  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 
 Αρχή Έκδοσης  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Α.Μ.Α ΙΚΑ 
 Α.Μ.Κ.Α 

 Α.Φ.Μ  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Δ.Ο.Υ.  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

 Διεύθυνση Κατοικίας  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 
 Πόλη  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Τ.Κ.  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Τηλέφωνο Οικίας  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 
 Κινητό  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 email  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

Εκπαίδευση - Ατομικές Δεξιότητες/Ικανότητες 

 Σχολή  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Τμήμα 
 Έτος Εισαγωγής  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Μητρική Γλώσσα  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 
 Ξένες Γλώσσες  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

 Πιστοποίηση Ξένης Γλώσσας  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 
 Τίτλος Πιστοποίησης 

 Πιστοποίηση Πληροφορικής  (υποχρεωτική συμπλήρωση) 

Προηγούμενη Εργασιακή Εμπειρία ή Εθελοντική Εργασία 

 Ημερομηνίες Εργασίας 
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 Από 

 Έως 

 Επωνυμία Επιχείρησης / Οργανισμού 

 Αντικείμενο δραστηριότητας 

 Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες 

 

Προτεινόμενοι φορείς υποδοχής από φοιτητή / φοιτήτρια (σε περίπτωση που ο 
ασκούμενος θέλει να προτείνει κάποιο φορέα ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο 

σύστημα) 

 Επωνυμία Φορέα 

 Υπεύθυνος Φορέα 

 Πόλη 

 Τηλέφωνο 

 email 

B.3.16 Ενημέρωση στοιχείων Φοιτητή 

Στην σελίδα αυτή οι φοιτητές θα μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία τους .  

Συγκεκριμένα θα μπορούν να επιλέγουν το στοιχείο που έχει αλλάξει και να το 

τροποποιούν με εύκολο τρόπο. Τα στοιχεί που υπάρχουν είναι: 

Στοιχεία Ασκούμενου 

 Όνομα 

 Επώνυμο 
 Πατρώνυμο 

 Μητρώνυμο 
 Ημ. Γέννησης 

 Αρ. Μητ. ΙΚΑ 
 ΑΦΜ 

 ΔΟΥ 

 ΑΜΚΑ 
 ΑΔΤ 

 Αρχή Έκδοσης ΑΔΤ 
 Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας 

 Πόλη 

 Ταχ. Κώδικας 

 Τηλ. Κατοικίας 
 Κινητό 

 Μητρική Γλώσσα 
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B.3.17 Λίστα προτεινόμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης Για Φοιτητή 

Στην Λίστα θα εμφανίζονται με χρονική ταξινόμηση οι προτεινόμενες θέσεις για 
Πρακτική Άσκηση, όπως τις έχει αναρτήσει ο φορέας  

Συγκεκριμένα θα εμφανίζεται για κάθε θέση: 

 Η επωνυμία του φορέα 
 Το Αντικείμενο φορέα 

 Η Διεύθυνση φορέα 

 Το κείμενο περιγραφής της θέσης 

 Ο Τόπος Διεξαγωγής Πρ. Άσκησης  

 Τα επιθυμητά προσόντα 
 Και οι Ημερομηνίες Πρακτικής Άσκησης 

B.3.18 Αίτηση Φοιτητή στον Φορέα για Θέση ΠΑ 

Μέσω της αίτησης του φοιτητή στο φορέα ο ασκούμενος έχει τη  δυνατότητα επιλογής 
φορέα ώστε να κάνει τη πρακτική του άσκηση. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια με 

την «Αίτηση Ασκούμενου Φοιτητή». 

B.3.19 Υποβολή Δικαιολογητικών Φοιτητή 

Μέσω τις ιστοσελίδας αυτής ο Φοιτητής θα υποβάλει όποια δικαιολογητικά 
απαιτούνται χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία στα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης. 

Τα αρχεία θα μπορούν να είναι είτε με κατάληξη .pdf είτε με .jpeg/jpg. 

Συγκεκριμένα τα Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά που μπορεί να υποβάλει είναι: 

 Βεβαίωση από Γραμματεία για επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων 

 Βεβαίωση από ΙΚΑ όπου αναγράφεται ο ΑΜΑ 

 Βεβαίωση από ΙΚΑ όπου αναγράφεται ο ΑΜKΑ 

 Βεβαίωση εφορίας όπου αναγράφεται το ΑΦΜ 

 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας 
 Υπεύθυνη Δήλωση με τις υποδείξεις του Γραφείου ΠΑ του τμήματος  

 Φωτοαντίγραφο Αριθμού Λογαριασμού Alpha Bank 

B.3.20 Αξιολόγηση επόπτη 

Ο επόπτης καλείται να συμπληρώσει ερωτήματα τα οποία αφορούν την αξιολόγηση 
του ασκούμενου φοιτητή. Τα ερωτήματα είναι τα εξής: 

 Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης ήταν συναφές με τις σπουδές του/ης 

φοιτητή/τριας; (Πολύ-Αρκετά-Καθόλου) 
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 Θεωρείτε ότι η Πρακτική Άσκηση στο φορέα, βοήθησε τον/ην φοιτητή/τρια να 
κατανοήσει καλύτερα τις γνώσεις που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια της 

φοίτησής του στο Τμήμα (Πολύ-Αρκετά-Καθόλου); 

 Θεωρείτε ότι ο/η φοιτητής/ρια ήταν ικανοποιημένος/η από την εμπειρία της 
πρακτικής άσκησης; (η αντίληψη του/ης φοιτητή/ριας όπως σας μεταφέρθηκε 
από τον/ην ίδιο/α κατά την επικοινωνία σας); 

 Πόσες φορές συναντηθήκατε με τον/ην φοιτητή/ρια πριν και κατά την 
πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης; 

 Συνολικά είστε ικανοποιημένος/η από την συνεργασία σας με τον/ην 
συγκεκριμένο φοιτητή/τρια; 

 Πώς θα τον/ην αξιολογούσατε; 

 Ο φοιτητής στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης παρέδωσε κάποια εργασία; 
o Αν ναι , ποιός ήταν ο βαθμός της εργασίας; 

 Παρακαλούμε για τη διατύπωση σχολίων ή παρατηρήσεων για το/η 
φοιτητή/ρια.(Ανοικτό πεδίο) 

 Θεωρείτε σημαντικό το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης για την σύνδεση 
του πανεπιστημίου με τον επιχειρηματικό κόσμο; 

 Θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρέπει να πραγματοποιείται και 
μετά το τέλος της χρηματοδότησής τους από το ΕΣΠΑ (2015); (να 

δημιουργηθούν δηλαδή δομές όπου κάθε τμήμα θα μπορεί να εξασφαλίζει 
θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές του) 

 Τι δράσεις προτείνετε για την βελτίωση του προγράμματος ; 

 Θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι σωστά και 
καλά σχεδιασμένο; 

 Πως θα κρίνατε την συνεργασία σας με τον φορέα υποδοχής; 

B.3.21 Στατιστικά Επόπτη 

Στη συγκεκριμένη ενέργεια ο επόπτης έχει τη δυνατότητα προβολής στατιστικών 
στοιχείων όπως: 

 Εγγεγραμμένοι, στο σύστημα πρακτικής  άσκησης, ασκούμενοι του τμήματός 
του. 

 Τελικές αναθέσεις και ημερομηνίες έναρξης/λήξης πρακτικών. 
 Τις αξιολογήσεις των φοιτητών του τμήματος. 

 Τις αξιολογήσεις των φορέων του τμήματος. 
 Τις εκθέσεις πεπραγμένων. 

 Τις εκθέσεις επίδοσης των φοιτητών. 

 Τις δικές τους αξιολογήσεις. 
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B.3.22 Ενέργειες Γραφείου ΠΑ 1 

Στην επιλογή αυτή σε περίπτωση που έχει γίνει login από το γραφείο πρακτικής θα 
εμφανίζεται ένα υπομενού με επιλογές όπως  

 Ανάθεση Πρακτικής 

Με αυτή την ενέργεια το γραφείο πρακτικής δηλώνει στο σύστημα τις 
πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών αντιστοιχίζοντας τον ασκούμενο με την 
επιλεγμένη θέση και τον επόπτη. 

 Ανάκτηση εγγράφων 
Με την ανάκτηση εγγράφων το γραφείο πρακτικής έχει τη δυνατότητα 

αναζήτησης των εγγράφων που ανεβάζουν οι φοιτητές του τμήματος. 
 Ανάκτηση φορέα 

Μέσω της ανάκτησης φορέα το γραφείο πρακτικής έχει τη δυνατότητα 
ενημέρωσης ή διόρθωσης των στοιχείων των φορέων. 

 Ανάκτηση/Ανάκληση Θέσης 
Με αυτή την ενέργεια το γραφείο πρακτικής έχει τη δυνατότητα διόρθωσης 
στοιχείων που αφορούν την πρακτική άσκηση ενός φοιτητή (όπως η 
ημερομηνία έναρξης/λήξης), αλλά και να διαγράψει από το σύστημα μια 

πρακτική άσκηση. 

 Έγκριση Θέσης 
Μέσω της έγκρισης θέσης το γραφείο πρακτικής αποδέχεται ή απορρίπτει μια 
θέση πρακτικής. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, το γραφείο πρακτικής ορίζει 
το αν η θέση θα είναι ορατή στους φοιτητές του τμήματος. 

 Έγκριση Φορέα 
Μέσω της έγκρισης φορέα το γραφείο πρακτικής αποδέχεται ή απορρίπτει 

φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές του τμήματος. 

 Εύρεση πρακτικής 

Η ενέργεια αυτή δίνει στο γραφείο πρακτικής τη δυνατότητα αναζήτησης 
στοιχείων ολοκληρωμένων πρακτικών. 

 Ορισμός απολαβών 
Το γραφείο πρακτικής ορίζει τις απολαβές των φοιτητών. 

 Προτεινόμενοι φορείς 
Το γραφείο πρακτικής έχει τη δυνατότητα προβολής φορέων οι οποίοι έχουν 

προταθεί από φοιτητές του τμήματος. 
 Στατιστικά 

Στην ενέργεια «Στατιστικά» το γραφείο πρακτικής έχει τη δυνατότητα 
προβολή στατιστικών όπως: 

o Εγγεγραμμένοι, στο σύστημα πρακτικής  άσκησης, ασκούμενοι του 
τμήματός του. 

o Τελικές αναθέσεις και ημερομηνίες έναρξης/λήξης πρακτικών. 
o Τις αξιολογήσεις των φοιτητών του τμήματος. 
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o Τις αξιολογήσεις των φορέων του τμήματος. 
o Τις εκθέσεις πεπραγμένων. 
o Τις εκθέσεις επίδοσης των φοιτητών. 

o Τις αξιολογήσεις των εποπτών 
o Τις απεσταλμένες στο σύστημα ΑΤΛΑΣ πρακτικές 

 Αποστολή θέσεων ΠΑ στον ΑΤΛΑ 

Μέσω αυτής της ενέργειας το γραφείο στέλνει τις ολοκληρωμένες πρακτικές 

ασκήσεις στο σύστημα ΑΤΛΑΣ 

 

 

B.3.23 Φόρμα Επικοινωνίας 

Η φόρμα Επικοινωνίας θα επιτρέπει την αποστολή μηνύματος στα Αντίστοιχα 
γραφεία Πρακτικής: 

 Μυτιλήνης 

 Χίου 

 Σάμου 

 Ρόδου 

 Σύρου 

 Λήμνου 

Για την επικοινωνία γράφει ο χρήστης το κείμενο σε πλαίσιο και επιλέγει το αντίστοιχο 
γραφείο 
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B.4 Ενδεικτικές Οθόνες Χρήστη 

B.4.1 Αρχική σελίδα  
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B.4.2 Σελίδα Πιστοποίησης Χρήστη Πρακτικής Άσκησης  
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B.4.3 Αίτηση Δημιουργίας Λογαριασμού από Φορέα 

 

B.4.4 Προσαρμογή μενού σελίδας Φορέα 
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B.4.5 Φόρμα Αίτησης Φορέα 
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B.4.6 Αξιολόγηση ασκούμενου από Φορέα Πρακτικής Άσκησης  
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B.4.7 Έκθεση Επίδοσης από φορέα Πρακτικής άσκησης  
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B.4.8 Προσαρμογή μενού Φοιτητή στην Πρακτική άσκηση  
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B.4.9 Φόρμα Αίτησης Ασκούμενου 
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B.4.10 Λίστα προτεινόμενων Θέσεων πρακτικής Άσκησης  σε Φοιτητή 
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B.4.11 Ανάρτηση Συμπληρωματικών Εγγράφων/Δικαιολογητικών Φοιτητή  
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B.4.12 Αξιολόγηση επόπτη 
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B.4.13 Στατιστικά Επόπτη 

 

B.4.14 Ανάκτηση Εγγράφων  ΠΑ  
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B.4.15 Ανάκτηση φορέα από ΠΑ  

 

B.4.16 Έγκριση φορέα από ΠΑ  

 

B.4.17 σελίδα  
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C Μελέτη Πολιτικής Ασφαλείας   

C.1 Γενικά 

Η ασφάλεια της ιστοσελίδας της Πρακτικής άσκησης 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 
της Πρακτικής άσκησης προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλειά του  

C.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 

μεταξύ ενός προγράμματος περιήγησης ιστού και του διακομιστή της Πρακτικής Άσκησης.   

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: 
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Για την ρύθμιση του SSL θα πρέπει να αποκτηθεί ένα πιστοποιητικό SSL για τον 
ιστότοπο της Πρακτικής Άσκησης https://pa.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. 

C.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 κωδικών 
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 βρουν 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 τέσσερις παρακάτω απαιτήσεις:  

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  

 

C.4 Ενεργοποίηση Firewall με την χρήση ειδικών κανόνων φιλτραρίσματος 

Ο server στον οποίο θα εγκατασταθεί η δικτυακή πύλη της Πρακτικής Άσκησης 
βρίσκεται στην Μυτιλήνη. Στο πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργεί firewall με την μορφή acces-

https://pa.aegean.gr/
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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 

Router(config)# access-list 103 deny ip any any 
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D Παράρτημα  Α 
Έντυπες φόρμες Γραφείου Πρακτικής Άσκησης που χρησιμοποιήθηκαν στην  φάση της 

συλλογής εντύπων και φορμών στα πλαίσια της ανάλυσης απαιτήσεων, προκειμένου να 

μεταφερθούν σε ηλεκτρονικές φόρμες στις ιστοσελίδες, οι οποίες αξιοποιούν το 
Πληροφοριακό σύστημα μέσω των δυναμικών ιστοσελίδων της Πρακτικής Άσκησης. 
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