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Λίγα λόγια για το ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (εφεξής ΟΠΣ) της Δομής
Απασχόλησης και ΣΤΑδιορδομίας (εφεξής ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Αθήνας αποτελεί το
ηλεκτρονικό σύστημα με τη μορφή web portal (ηλεκτρονικής πλατφόρμας)το
οποίο έχει δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Το ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ
βρίσκεται στη διεύθυνση: http://dasta.teiath.gr (Εικόνα 1).

Εικόνα 1.
Όπως και η φυσική Δομή της ΔΑΣΤΑ περιλαμβάνει τις Δομές: της Πρακτικής
Άσκησης, του Γραφείου Διασύνδεσης και της Μονάδας Καινοτομίας έτσι και
το ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ περιλαμβάνει τα υποσυστήματα της Πρακτικής Άσκησης
(εφεξής ΠΑ), του Γραφείου Διασύνδεσης (εφεξής ΓΔ) και της Μονάδας
Καινοτομίας (εφεξής ΜΟΚΕ) κάτω από ένα κοινό ηλεκτρονικό σύστημα.
Το ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ διαθέτει τη δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικά συστήματα
(πχ άλλες ιστοσελίδες, εφαρμογές κινητών τηλεφώνων κτλ). Επίσης διαθέτει
αυτόματο μηχανισμό παραγωγής αναφορών και στατιστικών ανάλογα με τη
χρήση του συστήματος (επισκέψεις χρηστών κτλ), ανάλογα με συγκεκριμένα
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στατιστικά αποτελέσματα που ζητούν κατά περίπτωση οι διαχειριστές του
συστήματος. Τέλος το ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ έχει τη δυνατότητα σύνδεσης χρηστών
καθώς και αυθεντικοποίησης αυτών.

1.1 Σύνδεση χρηστών-σε ποιους απευθύνεται

Στο ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ έχουν (με πολλαπλούς τρόπους αυθεντικοποίησης) τη
δυνατότητα σύνδεσης οι ακόλουθες κατηγορίες χρηστών-επωφελούμενων
από τη δράση της ΔΑΣΤΑ:
1. Εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ Αθήνας.
2. Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας.
3. Απόφοιτοι του ΤΕΙ Αθήνας.
4. Φορείς απασχόλησης και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
5. Διαχειριστές συστήματος και περιεχομένου.
6. Ανώνυμος χρήστης(δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση κάποιου
συγκεκριμένου χρήστη).

1.2 Εγγραφή χρηστών,βήματα εγγραφής

Στο ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ εγγραφή χρειάζεται να κάνουν μόνο οι φορείς απασχόλησης
και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και οι απόφοιτοι
φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας (που δεν έχουν κωδικούς της υπηρεσίας καταλόγου
του ΤΕΙ Αθήνας) και οι φοιτητές/φοιτητές/απόφοιτοι άλλων Ιδρυμάτων.
Για την εγγραφή αρκεί κάποιος να πληογηθεί με ένα πρόγραμμα
φυλλομετρητή ιστού (web browser) τη διεύθυνση:
https://dasta.teiath.gr/Registration.aspx
όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2. Σε αυτή τη σελίδα ο χρήστης διαλέγει την
κατηγορία στην οποία ανήκει και για την οποία επιθυμεί να πραγματοποιήσει
την εγγραφή του.
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Εικόνα 2.
Οι επιλογές εγγραφής είναι:
1. “Εγγραφή φορέα εταιρείας” για τους φορείς απασχόλησης και
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
2. “Εγγραφή αποφοίτου-φοιτητή” για τους αποφοίτους του ΤΕΙ Αθήνας
που δεν έχουν κωδικούς από την υπηρεσία καταλόγου του ΤΕΙ Αθήνας
καθώς και για τους φοιτητές και αποφοίτους άλλων ιδρυμάτων.
Για την εγγραφή τους οι φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα που
βρίσκεται στη διεύθυνση: (Εικόνα 3):
http://dasta.teiath.gr/Career/CompanyRegistration/NewItem.aspx
Στη φόρμα αυτή τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά ενώ τα υπόλοιπα όχι,.
Όσο πιο πολλά συμπληρωθούν τόσο το καλύτερο,διότι τα πεδία που
συμπληρώνονται σε αυτή τη φόρμα βοηθούν στο μετέπειτα εντοπισμό των
εταιρειών-φορέων από τους φοιτητές στις σχετικές αναζητήσεις τους.
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Εικόνα 3.
Για την εγγραφή τους οι απόφοιτοι θα πρέπει να διαλέξουν αν έχουν
αποφοιτήσει από το ΤΕΙ Αθήνας ή από κάποιο άλλο ίδρυμα (Εικόνα 4,Εικόνα
5).Σημειώνεται ότι οι φοιτητές/απόφοιτοι του Αθήνας καθώς και το
εκπαιδευτικό/διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ Αθήνας δεν χρειάζεται να
γραφτούν στο σύστημα διότι συνδέονται με τους κωδικούς της υπηρεσίας
καταλόγου (LDAP) του ΤΕΙ Αθήνας.

6

Εικόνα 4.
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Εικόνα 5.
Για την εγγραφή των αποφοίτων, ανεξαρτήτως ιδρύματος, τα πεδία της
φόρμας στη διεύθυνση:
https://dasta.teiath.gr/Career/MemberRegistration/NewItem.aspx με (*)
είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν ενώ τα υπόλοιπα είναι προαιρετικά.
Όσον αφορά του φοιτητές εκτός ΤΕΙ Αθήνας τα στοιχεία που πρέπει να
εισάγουν είναι αντίστοιχα με αυτά των αποφοίτων εκτός ΤΕΙ Αθήνας (βλέπε
Εικόνα 5).
Να σημειωθεί ότι οι εγγραφές χρηστών στο ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ γίνεται μέσω του
υποσυστήματος του Γραφείου Διασύνδεσης δεδομένου ότι η φυσική δομή του
Γραφείου Διασύνδεσης είναι εντεταλμένη για την εγγραφή και τη διαχείρηση
αποφοίτων του ΤΕΙ καθώς και για τις σχέσεις με την αγορά εργασίας και
επομένως με τους φορείς απασχόλησης και προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης.

1.3 Υποσυστήματα ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ

Το ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ, κατ' αντιστοιχία με τη φυσική λειτουργία της ΔΑΣΤΑ, διαθέτει
υποσυστήματα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των φυσικών δομών
(Γραφείο Πρακτικής Άσκησης,Γραφείο Διασύνδεσης,Μονάδα Καινοτομίας και
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Επιχειρηματικότητας) που βρίσκονται υπό τη σκέπη της. Το ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ
χωρίζεται λοιπόν στα ακόλουθα 4 υποσυστήματα (microsites):
1. ΔΑΣΤΑ(Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίαςhttps://dasta.teiath.gr/)
2. ΓΔ(Γραφείο Διασύνδεσηςhttps://dasta.teiath.gr/Career/default.aspx ή
http://www.career.teiath.gr/)
3. ΓΠΑ(Γραφείο Πρακτικής Άσκησηςhttp://dasta.teiath.gr/Internship/default.aspx ή
http://praktask.teiath.gr)
4. MOKE(Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότηταςhttp://www.moke.teiath.gr/)
Σημείωση: Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας αναπτύσει ειδική
Δικτυακή Πύλη (Portal) για την υποστήριξη των δράσεων της και για την
προώθηση επιχειρηματικών και καινοτομικών πρωτοβουλιών των μελών της.
Το σύστημα σύνδεσης με το σύστημα της ΜΟΚΕ είναι ανεξάρτητο και
παρακαλείστε να πλοηγηθείτε στη διεύθυνση
http://www.moke.teiath.gr/c/portal/login?p_l_id=11080 και να
ακολουθήστε τις οδηγίες που διέπουν την ιστοσελίδα της ΜΟΚΕ.

1.4 Σύνοψη λειτουργιών υποσυστημάτων

Όπως οι φυσικές Δομές των ΔΑΣΤΑ,ΓΔ,ΓΠΑ,ΜΟΚΕ έτσι και τα υποσυστήματα
του ΟΠΣ υλοποιούν κάποιες λειτουργίες οι οποίες παρατίθενται παρακάτω.

1.4.1 Λειτουργίες υποσυστήματος ΔΑΣΤΑ

Το υποσύστημα της ΔΑΣΤΑ παρέχει κάποιες δυνατότητες οι οποίες
ποικίλουν. Οι δυνατότητες που δίνονται στον κάθε χρήστη διαφέρει ανάλογα
με το είδος του χρήστη (ανώνυμος χρήστης,φορέας
απασχόλησης,φοιτητής,εκπαιδευτικό/διοικητικό προσωπικό) καθώς και την
υποσελίδα στην οποία βρίσκεται ο χρήστης. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε
τις προαναφερθείσες δυνατότητες με βάση αφενώς τις κατηγορίες χρηστών
αφετέρου τις σελίδες στις οποίες παρέχονται.
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1.5 Χρήστες ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ
1.5.1 Ανώνυμος χρήστης

Ανώνυμος θεωρείται ένας επισκέπτης της σελίδας του ΔΑΣΤΑ που δεν έχει
πραγματοποιήσει σύνδεση σαν οποιοσδήποτε χρήστης. Σαν ανώνυμος
χρήστης η αρχική σελίδα που παρουσιάζεται είναι αυτή που φαίνεται και
στην Εικόνα 6.

Εικόνα 6.
Στο άνω μέρος της σελίδας παρουσιάζεται η μπάρα εργαλείων. Από
αριστερά προς τα δεξιά βλέπουμε τη δυνατότητα επιλογής γλώσσας για το
μενού. Οι δυνατές επιλογές είναι Αγγλικά και Εληνικά. Να σημειωθεί ότι ο
διαχωρισμος της γλώσσας γίνεται στην άνω μπάρα εργαλείων και σε άλλα
μενού εργαλείων που θα δούμε παρακάτω. Στη μέση της μπάρας εμφανίζεται
το πεδίο της αναζήτησης όπου ο επισκέπτης (αλλά και όλοι οι χρήστες)
μπορούν να αναζητήσουν ενημερώσεις. Η αναζήτηση γίνεται ανάλογα με τα
δικαιώματα που αναλογούν στους χρήστες(κάθε
άρθρο/ανακοίνωση/εκδήλωση διέπονται από δικαιώματα ως προς τα οποία
κάποιος μπορεί να τα προσπελάσει,που σημαίνει ότι αν ο χρήστης δεν έχει
τα επαρκή δικαιώματα μιας ενημέρωσης να μην μπορεί να την προσπελάσει.
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Τέλος στο δεξί μέρος της άνω μπάρας βρίσκονται οι επιλογές για
“Εγγραφή”/“Register” και “Σύνδεση”/“Login”. Η μεν επιλογή
“Εγγραφή”/“Register” δίνει τη δυνατότητα σε έναν επισκέπτη της
σελίδας/Ανώνυμο χρήστη να εγγραφεί στη ΔΑΣΤΑ μέσω του υποσυστήματος
του ΓΔ. Εννοείται πως η εγγραφή αφορά σε χρήστες όπως αυτούς της
Ενότητας 1.2. Η δε επιλογή “Σύνδεση”/“Login” δίνει τη δυνατότητα σε ένα
ανώνυμο χρήστη/επισκέπτη να συνδεθεί αν διαθέτει ήδη λογαριασμό.
Στη συνέχεια κάτω από την άνω μπάρα εργαλείων υπάρχει το λευκό πλαίσιο
της κυρίως σελίδας, το οποίο στο ανώτερο τμήμα του περιέχει δύο μενού
πλοήγησης:
1. Το μενού πλοήγησης στα υποσυστήματα των ΔΑΣΤΑ,ΓΔ,ΓΠΑ,ΜΟΚΕ με
τα χαρακτηριστικά λογότυπα κάθε δράσης.Το μενού πλοήγησης στα
υποσυστήματα είναι αυτό που ξεχωρίζει τα υποσυστήματα σύμφωνα με
τον τρόπο που τα είδαμε να διαχωρίζονται στην Ενότητα 1.3
2. Το κυρίως μενού πλοήγησης (μπλέ κουμπιά) ανάμεσα στις υποσελίδες
του υποσυστήματος ΔΑΣΤΑ
Κυρίως μενού:
1. Δομή και λειτουργία: Οδηγεί σε άρθρο το οποίο συνοψίζει τη δομή
και τον τρόπο λειτουργίας της φυσικής δομής της ΔΑΣΤΑ.
2. Δράσεις:Οδηγεί σε άρθρο στο οποίο παρουσιάζονται οι
δραστηριότητες της φυσικής δομής της ΔΑΣΤΑ.
3. Ενημέρωση: Οδηγεί σε υποσελίδα (Εικόνα 7) η οποία περιλαμβάνει
συνδέσμους προς διαφόρων κατηγοριών ενημερώσεις (Ανακοινώσεις
εντός ΤΕΙ,Ανακοινώσεις εκτός ΤΕΙ, Εκδηλώσεις του ΤΕΙ,Εκδηλώσεις
εκτός ΤΕΙ,Newsletters,Υποτροφίες,Αγορά
εργασίας,ΑΜΕΑ,Συνεργασίες,Δελτία τύπου,Εκδόσεις),σύνδεσμο για τη
σελίδα της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας στο facebook καθώς και μία λίστα
με τις τελευταίες (χρονολογικά) 10 ενημερώσεις που αναρτήθηκαν.
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•

•

•

Εικόνα 7.
Ανακοινώσεις εντός ΤΕΙ: Οδηγεί σε υποσελίδα η οποία
περιέχει συνοπτική λίστα με Ανακοινώσεις (τοποθετημένες με
χρονολογική σειρά) που αφορούν άμεσα στο ΤΕΙ Αθήνας,και
στις δομές του,όπως η ΔΑΣΤΑ και οι συν-αυτή δομές
(ΓΔ,ΓΠΑ,ΜΟΚΕ).
Ανακοινώσεις εκτός ΤΕΙ: Οδηγεί σε υποσελίδα η οποία
περιέχει συνοπτική λίστα με Ανακοινώσεις (τοποθετημένες με
χρονολογική σειρά) που δεν αφορούν άμεσα στο ΤΕΙ
Αθήνας,και στις δομές του αλλά ενδιαφέρουν τους χρήστες του
ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ.
Εκδηλώσεις του ΤΕΙ:Οδηγεί σε υποσελίδα η οποία περιέχει
συνοπτική λίστα με Εκδηλώσεις (τοποθετημένες με
χρονολογική σειρά) που λαμβάνουν,έλαβαν ή θα λάβουν χώρα
στους χώρους του ΤΕΙ Αθήνας και έχουν σχέση με κάποια από
τις δράσεις της ΔΑΣΤΑ ή το ΤΕΙ Αθήνας γενικά.
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•

Εκδηλώσεις εκτός ΤΕΙ:Οδηγεί σε υποσελίδα η οποία περιέχει
συνοπτική λίστα με Εκδηλώσεις (τοποθετημένες με
χρονολογική σειρά) που δεν λαμβάνουν,δεν έλαβαν ή δεν θα
λάβουν χώρα στους χώρους του ΤΕΙ Αθήνας και δεν έχουν
σχέσει με κάποια από τις δράσεις της ΔΑΣΤΑ ή το ΤΕΙ Αθήνας
γενικά.
• Newletters: Οδηγεί σε υποσελίδα η οποία περιέχει λίστα με
συνδέσμους (Links) πρoς τα μηνιαία newsletters που εκδίδει η
ΔΑΣΤΑ. Τα newsletters οι χρήστες/επισκέπτες του ΟΠΣ
μπορούν να τα κατεβάσουν στον Η/Υ τους.
• Υποτροφίες: Οδηγεί σε υποσελίδα η οποία περιέχει
(τοποθετημένες με χρονολογική σειρά) υποτροφίες που
χορηγούνται από διάφορους φορείς και για διάφορους
σκοπούς (σπουδές,εργασία κτλ).
• Αγορά εργασίας: Οδηγεί σε υποσελίδα η οποία περιέχει
(τοποθετημένες με χρονολογική σειρά) αγγελίες για θέσεις
απασχόλησης τις οποίες έχουν εισάγει οι διαχειριστές του ΟΠΣ.
Προσοχή: Δεν πρέπει να συγχέονται αυτές οι αγγελίες με τις
αγγελίες για θέσεις απασχόλησης που βάζουν οι
συνεργαζόμενοι με το ΓΔ και ΓΠΑ φορείς απασχόλησης (βλέπε
ενότητα 1.5.3).
• ΑΜΕΑ: Οδηγεί σε υποσελίδα η οποία περιέχει (τοποθετημένες
με χρονολογική σειρά) ανακοινώσεις που αφορούν στα ΑΜΕΑ.
• Συνεργασίες: Οδηγεί σε υποσελίδα η οποία περιέχει
(τοποθετημένες με χρονολογική σειρά) Ανακοινώσεις για τα
πρωτόκολλα συνεργασίας που υπογράφει η ΔΑΣΤΑ με
παραγωγικούς φορείς,φορείς απασχόλησης,ιδρύματα κτλ.
• Δελτία τύπου: Οδηγεί σε υποσελίδα η οποία περιέχει
(τοποθετημένα με χρονολογική σειρά) δελτία τύπου τα οποία
εκδίδει κατά καιρούς η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας.
• Εκδόσεις: Οδηγεί σε υποσελίδα η οποία περιέχει συνδέσμους
(Links) προς τις εκδόσεις των 4 δομών της ΔΑΣΤΑ
(ΔΑΣΤΑ,ΓΔ,ΓΠΑ,ΜΟΚΕ). Οι εκδόσεις δίνεται η δυνατότητα στους
χρήστες/επισκέπτες του ΟΠΣ να τις κατεβάσουν σε
ηλεκτρονική μοπρφή στον Η/Υ τους.
4. Χρήσιμα Links:Οδηγεί σε άρθρο το οποίο περιέχει κατηγοριοποιημένα
διάφορους συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων(εκτός ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ
Αθήνας) οι οποίες έχουν ενδιαφέρον για τουης χρήστες και τους
επισκέπτες του ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ.
5. Επικοινωνία:Οδηγεί σε άρθρο το οποίο περιέχει χρήσιμα τηλέφωνα
και διευθύνσεις emails των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής,της
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Προϊσταμένης Υπηρεσιών και των Μελών Ομάδων Εργασίας της ΔΑΣΤΑ
λαο των επιμέρους δράσεων (ΓΔ,ΓΠΑ,ΜΟΚΕ).
6. Εκδηλώσεις:Οδηγεί σε υποσελίδα η οποία περιέχει λίστα με τις
Εκδηλώσεις εντός ΤΕΙ. Δηλαδή εκδηλώσεις οι οποίες
διεξήχθησαν,διεξάγονται ή θα διεξαχθούν στους χώρους του ΤΕΙ
Αθήνας στα πλαίσια όλων των δράσεων (ΔΑΣΤΑ,ΓΔ,ΓΠΑ,ΜΟΚΕ). Στην
ίδια υποσελίδα οδηγούμαστε από τον αντίστοιχο σύνδεσμο
(Εκδηλώσεις εντός ΤΕΙ) που υπάρχει στην υποσελίδα Ενημέρωση.
7. Ημερολόγιο Εκδηλώσεων: Οδηγεί σε υποσελίδα η οποία παρουσιάζει
με τη μορφή ημερολογίου επιλεγμένες εκδηλώσεις εντός ΤΕΙ ή
εκδηλώσεις εκτός ΤΕΙ. Ο χρήστης μπορεί να διαλέξει το έτος, το μήνα,
την εβδομάδα και τη μέρα που τον ενδιαφέρει για να δει τις
εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα την επιθυμητή ημερομηνία.
Πατώντας πάνω στην κάθε εκδήλωση (Εικόνα 8) εμφανίζεται η
εκδήλωση μαζί με τη δράση που την έχει εισάγει στο σύστημα
(ΔΑΣΤΑ,ΓΔ,ΓΠΑ,ΜΟΚΕ)

Εικόνα 8.
8. Newsletters:Οδηγεί σε υποσελίδα η οποία παραθέτει όλα τα
newsletters της ΔΑΣΤΑ με χρονολογική σειρά.Στην ίδια υποσελίδα
οδηγούμαστε από τον αντίστοιχο σύνδεσμο (Newsletters) που υπάρχει
στην υποσελίδα Ενημέρωση.
9. Πληροφοριακό Σύστημα:Οδηγεί σε άρθρο το οποίο περιέχει
συνοπτικές πληροφορίες για το ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ.
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Δευτερεύων μενού:
Κάτω από το κυρίως μενού βρίσκεται το δευτερεύων μενού το οποίο στην
περίπτωση του ανώνυμου χρήστη/επισκέπτη του ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ περιέχει μόνο
το υπό-υπομενού της Αναζήτησης (Εικόνα 9) το οποίο δίνει τη δυνατότητα
αναζήτησης ανάμεσα σε: Μεταπτυχιακά,Ερευνητικά εργαστήρια και
Ερευνητικά προγράμματα.

Εικόνα 9.

Κυρίως σελίδες/υποσελίδες:
Κάτω από το δευτερεύων μενού βρίσκεται το κυρίως μέρος της κάθε σελίδας
υποσελίδας. Οι σελίδες που παρουσιάζονται διαφέρουν ανάλογα με τις
επιλογές του χρήστη στο κυρίως και στο δευτερεύων μενού. Οι διάφορες
υποσελίδες αναλύθηκαν διεξοδικά παραπάνω.
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Αρχική σελίδα: Είναι η σελίδα (Εικόνα 1) που βλέπει ο οποιοσδήποτε
χρήστης/επισκέπτης ανεξαρτήτως κατηγορίας χρήστη όταν επισκέπτεται τη
διεύθυνση: http://dasta.teiath.gr είτε απ' ευθείας είτε μέσω συνδέσμου από
άλλη σελίδα.
Στη σελίδα αυτή υπάρχει ένα κείμενο καλωσορίσματος από τον επιστημονικό
υπεύθυνο της ΔΑΣΤΑ. Κάτω από αυτό το κείμενο υπάρχει μία λίστα με τα
τελευταία νέα (ενημερώσεις) από όλες τις δομές της ΔΑΣΤΑ (ΔΑΣΤΑ,ΓΔ,ΓΠΑ
και ΜΟΚΕ) τοποθετημένα με χρονολογική σειρά. Κάθε ενημέρωση διαθέτει
σύνδεσμο πάνω στον οποίο μπορεί κανείς να πατήσει και να οδηγηθεί απ'
ευθείας στη σελίδα της ενημέρωσης.
Τέλος στο δεξί μέρος της σελίδας υπάρχει μενού με πλήκτρα τα οποία
οδηγούν σε διάφορες χρήσιμες και ενδιαφέρουσες ενημερώσεις της ΔΑΣΤΑ.
Υποσέλιδο:
Κάτω από την κάθε σελίδα/υποσελίδα βρίσκεται το υποσέλιδο της το οποίο
είναι κοινό σε όλες τις υποσελίδες (Εικόνα 10) και διαφορετικό στην αρχική
σελίδα (Εικόνα 11)
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Εικόνα 10.
Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε την υποσελίδα “Δομή & Λειτουργία” της
ΔΑΣΤΑ η οποία στο υποσέλιδο φέρει συνδέσμους (Links) προς χρήσιμες
σελίδες καθώς και τα λογότυπα της ΕΕ,του ΕΣΠΑ και του ΕΠ “Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση” . Στην παρακάτω εικόνα της αρχικής σελίδας της ΔΑΣΤΑ
βλέπουμε στο κάτω μέρος του υποσέλιδου το ίδιο υποσέλιδο όπως στην
Εικόνα 10 καθώς και ένα μπλέ πλαίσιο το οποίο περιέχει χρήσιμους
συνδέσμους προς άλλες σελίδες,στατιστικά επισκέψεων του ΟΠΣ,τους όρους
χρήσης του και στοιχεία επικοινωνίας με τη ΔΑΣΤΑ.
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Εικόνα 11.
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1.5.2 Χρήστης της κατηγορίας φοιτητή

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ακόλουθες υποκατηγορίες:
1. Εν ενεργεία φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας οι οποίοι αυθεντικοποιούνται
μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας καταλόγου του ΤΕΙ Αθήνας.
2. Πρόσφατοι απόφοιτοι του ΤΕΙ Αθήνας οι οποίοι αυθεντικοποιούνται
μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας καταλόγου του ΤΕΙ Αθήνας.
3. Παλαιότεροι απόφοιτοι του ΤΕΙ Αθήνας οι οποίοι αυθεντικοποιούνται
μέσω του συστήματος αυθεντικοποίησης του ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ
Αθήνας κατόπιν εγγραφής τους σε αυτό (Ενότητα 1.2).
4. Φοιτητές και απόφοιτοι άλλων Ιδρυμάτων εκτός ΤΕΙ Αθήνας.
Σημείωση: Οι φοιτητές και απόφοιτοι άλλων Ιδρυμάτων, καθώς και οι
φοιτητές και οι απόφοιτοι του ΤΕΙ Αθήνας σαν τελικοί χρήστες έχουν τα ίδια
δικαιώματα απέναντι στο σύστημα όπως θα δούμε και παρακάτω.
Σημείωση 2: Για να συνδεθεί στο ΟΠΣ κάποιος χρήστης σαν
φοιτητής/απόφοιτος πρέπει στην αρχική σελίδα του Ανώνυμου χρήστη να
πατήσει το κουμπί “Σύνδεση” πάνω δεξιά και στη σελίδα Εισόδου (Εικόνα
12) να βάλει τα στοιχεία εισόδου από την υπηρεσία που του τα έχει παράσχει
(ηλεκτρονική υπηρεσία καταλόγου του ΤΕΙ Αθήνας, ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ).

Εικόνα 12.
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Αφού ο φοιτητής δώσει όνομα χρήστη και συνθηματικό πατά το πλήκτρο
“Είσοδος”. Υπενθυμίζουμε ότι για την περίπτωση που οι φοιτητές ή οι
απόφοιτοι αυθεντικοποιούνται από την ηλεκτρονική υπηρεσία καταλόγου
του ΤΕΙ Αθήνας χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης
LDAP που έχουν λάβει από το Κέντρο Διαχείρησης Δικτύου του ΤΕΙ Αθήνας.
Πρόκειται για τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για το email από το ΤΕΙ
Αθήνας,τον Εύδοξο κτλ.(Βλέπε και σχετικές οδηγίες στη σελίδα εισόδου).
Σαν χρήστης της κατηγορίας “φοιτητή” ο χρήστης βλέπει σαν αρχική σελίδα
την Εικόνα 13.

Εικόνα 13.
Στο άνω μέρος της σελίδας παρουσιάζεται η μπάρα εργαλείων. Από
αριστερά προς τα δεξιά βλέπουμε τη δυνατότητα επιλογής γλώσσας για το
μενού. Οι δυνατές επιλογές είναι Αγγλικά και Εληνικά. Να σημειωθεί ότι ο
διαχωρισμος της γλώσσας γίνεται στην άνω μπάρα εργαλείων και σε άλλα
20

μενού εργαλείων που θα δούμε παρακάτω. Στη μέση της μπάρας εμφανίζεται
το πεδίο της αναζήτησης όπου οι φοιτητές/απόφοιτοι μπορούν να
αναζητήσουν ενημερώσεις, θέσεις απασχόλησης και θέσεις απασχόλησης για
πρακτική άσκηηση. Η αναζήτηση γίνεται ανάλογα με τα δικαιώματα που
αναλογούν στους φοιτητές/αποφοίτους(κάθε άρθρο/ανακοίνωση/εκδήλωση
διέπονται από δικαιώματα ως προς τα οποία κάποιος μπορεί να τα
προσπελάσει,που σημαίνει ότι αν ο χρήστης δεν έχει τα επαρκή δικαιώματα
μιας ενημέρωσης να μην μπορεί να την προσπελάσει. Τέλος στο δεξί μέρος
της άνω μπάρας βρίσκεται η επιλογή για “Αποσύνδεση(όνομα χρήστη)” που
αποσυνδέει από το ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ τον φοιτητή/απόφοιτο.
Σύσταση: Για λόγους ασφαλείας και διασφάλισης του απορρήτου των
προσωπικών στοιχείων σας ΠΑΝΤΑ να πατάτε το πλήκτρο
“Αποσύνδεση(όνομα χρήστη)” (ειδικά σε κοινόχρηστους Η/Υ) όταν
τελειώνετε την επίσκεψη σας στο ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ,δεν αρκεί το απλό κλείσιμο του
φυλλομετρητή (browser).
Στη συνέχεια κάτω από την άνω μπάρα εργαλείων υπάρχει το λευκό πλαίσιο
της κυρίως σελίδας, το οποίο στο ανώτερο τμήμα του περιέχει δύο μενού
πλοήγησης:
1. Το μενού πλοήγησης στα υποσυστήματα των ΔΑΣΤΑ,ΓΔ,ΓΠΑ,ΜΟΚΕ με
τα χαρακτηριστικά λογότυπα κάθε δράσης.Το μενού πλοήγησης στα
υποσυστήματα είναι αυτό που ξεχωρίζει τα υποσυστήματα σύμφωνα με
τον τρόπο που τα είδαμε να διαχωρίζονται στην Ενότητα 1.3
2. Το κυρίως μενού πλοήγησης (μπλέ κουμπιά) ανάμεσα στις υποσελίδες
του υποσυστήματος ΔΑΣΤΑ
Κυρίως μενού:
Το κυρίως μενού είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που βλέπει ο Ανώνυμος
χρήστης/επισκέπτης του ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ.
Δευτερεύων μενού:
Κάτω από το κυρίως μενού βρίσκεται το δευτερεύων μενού το οποίο στην
περίπτωση του αποφοίτου/φοιτητή περιέχει επιπλέον δυνατότητες από
αυτές που προσφέρει στον Ανώνυμο χρήστη/επισκέπτη (Εικόνα 13).
1. Προφίλ: Δευτερεύων υπομενού το οποίο περιέχει επιλογές οι οποίες
δίνουν τη δυνατότητα διαχείρησης του προφίλ του χρήστη
αποφοίτου/φοιτητή.
• Το προφίλ μου: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί στη σελίδα
επεξεργασίας του προφίλ του φοιτητή/αποφοίτου (Εικόνα
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14). Σε αυτή τη σελίδα ο φοιτητής/απόφοιτος έχει τη
δυνατότητα να εμφανίσει το προφίλ του,να το
επεξεργαστεί, να το εκτυπώσει.Το προφίλ των
αυθεντικοποιούμενων φοιτητών/αποφοίτων του ΤΕΙ Αθήνας
είναι ήδη προσυμπληρωμένο από την ηλεκτρονική υπηρεσία
καταλόγου του ΤΕΙ Αθήνας. Ενώ οι αυθεντικοποιούμενοι
φοιτητές/απόφοιτοι από το ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ έχουν συμπληρώσει
μέρος του προφίλ τους κατά την εγγραφή τους στο ΟΠΣ.

Εικόνα 14.
2. Γενικά: Δευτερεύων υπομενού το οποίο περιέχει επιλογές που δεν
ανήκουν σε καμία κατηγορία από τις υπόλοιπες.
• Αναζήτηση: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί στη σελίδα της Εικόνας 9
και δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης ανάμεσα σε: Αγγελίες,
Εταιρείες, Μεταπτυχιακά, Θέσεις πρακτικής, Ερευνητικά
εργαστήρια και Ερευνητικά προγράμματα.
• Ερωτηματολόγια: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί σε σελίδα η οποία
περιέχει ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση από τους χρήστες
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του ΟΠΣ (Εικόνα 15α) καθώς και τη δυνατότητα να δει τι έχει
απαντήσει σε ερωτηματολόγια, ακόμα και αν αυτά δεν είναι
διαθέσιμα πλέον (Εικόνα 15β)

Εικόνα 15α.

Εικόνα 15β.
3. Εργασία: Δευτερεύων υπομενού το οποίο περιέχει επιλογές
σχετιζόμενες με την απασχόληση.
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•

Οι αιτήσεις μου: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί σε σελίδα (Εικόνα
16α) η οποία δείχνει όλες τις αιτήσεις για απασχόληση ή και
για πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενους φορείς έχει κάνει ο
φοιτητής/απόφοιτος. Οι αιτήσεις είναι χωρισμένες σε
κατηγορίες ανάλογα αν η αίτηση έχει εγκριθεί, έχει απορριφθεί
ή βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Πατώντας στην κάθε αίτηση
(Εικόνα 16β) μπορούμε να δούμε λεπτομέρειες σχετικά με την
εκάστοτε αίτηση.
Σημείωση: Οι αιτήσεις για θέσεις απασχόλησης που ανακοινώνουν οι φορείς
απασχόλησης γίνονται μέσα από τις σελίδες του υποσυστήματος του ΓΔ.

Εικόνα 16α.

Εικόνα 16β.
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4. Πρακτική: Δευτερεύων υπομενού το οποίο περιέχει επιλογές
σχετιζόμενες με την Πρακτική Άσκηση φοιτητών.
• Η πρακτική μου: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί σε σελίδα (Εικόνα
17) στην οποία ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί (συμπλήρώνοντας
απαραίτητα στοιχεία του) την έναρξη της Πρακτικής άσκησης
του (με την προϋπόθεση ότι πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει
το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος του) καθώς επίσης και
να δει και τις αιτήσεις για Πρακτική άσκηση που έχει κάνει σε
φορείς απαχόλησης.

Εικόνα 17.
Σημείωση: Οι αιτήσεις για θέσεις Πρακτικής άσκησης που ανακοινώνουν οι
φορείς απασχόλησης γίνονται μέσα από τις σελίδες του υποσυστήματος
του ΓΠΑ.
Κυρίως σελίδες/υποσελίδες:
Κάτω από το δευτερεύων μενού βρίσκεται το κυρίως μέρος της κάθε σελίδας
υποσελίδας. Οι σελίδες που παρουσιάζονται διαφέρουν ανάλογα με τις
επιλογές του χρήστη στο κυρίως και στο δευτερεύων μενού. Οι διάφορες
υποσελίδες αναλύθηκαν διεξοδικά παραπάνω.
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Αρχική σελίδα: Είναι η σελίδα (Εικόνα 1) που βλέπει ο οποιοσδήποτε
χρήστης/επισκέπτης ανεξαρτήτως κατηγορίας χρήστη όταν επισκέπτεται τη
διεύθυνση: http://dasta.teiath.gr είτε απ' ευθείας είτε μέσω συνδέσμου από
άλλη σελίδα.
Στη σελίδα αυτή υπάρχει ένα κείμενο καλωσορίσματος από τον επιστημονικό
υπεύθυνο της ΔΑΣΤΑ. Κάτω από αυτό το κείμενο υπάρχει μία λίστα με τα
τελευταία νέα (ενημερώσεις) από όλες τις δομές της ΔΑΣΤΑ (ΔΑΣΤΑ,ΓΔ,ΓΠΑ
και ΜΟΚΕ) τοποθετημένα με χρονολογική σειρά. Κάθε ενημέρωση διαθέτει
σύνδεσμο πάνω στον οποίο μπορεί κανείς να πατήσει και να οδηγηθεί απ'
ευθείας στη σελίδα της ενημέρωσης.
Τέλος στο δεξί μέρος της σελίδας υπάρχει μενού με πλήκτρα τα οποία
οδηγούν σε διάφορες χρήσιμες και ενδιαφέρουσες ενημερώσεις της ΔΑΣΤΑ.
Υποσέλιδο:
Κάτω από την κάθε σελίδα/υποσελίδα βρίσκεται το υποσέλιδο της το οποίο
είναι κοινό σε όλες τις υποσελίδες (Εικόνα 10) και διαφορετικό στην αρχική
σελίδα (Εικόνα 11).
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1.5.3 Χρήστης της κατηγορίας φορέα απασχόλησης
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι φορείς απασχόλησης και προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης. Οι φορείς απασχόλησης υπενθυμίζουμε έχουν
γραφτεί στο σύστημα μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε στην ενότητα
1.2.
Σημείωση: Για να συνδεθεί στο ΟΠΣ κάποιος χρήστης σαν φορέας
απασχόλησης πρέπει στην αρχική σελίδα του Ανώνυμου χρήστη να πατήσει
το κουμπί “Σύνδεση” πάνω δεξιά και στη σελίδα Εισόδου (Εικόνα 12) να
βάλει τα στοιχεία εισόδου από την υπηρεσία αυθεντικοποίησης του ΟΠΣ
ΔΑΣΤΑ.
Αφού ο φορέας δώσει όνομα χρήστη και συνθηματικό πατά το πλήκτρο
“Είσοδος”. Υπενθυμίζουμε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης
που βάζει ο φορέας απασχόλησης είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την
εγγραφή του στη σχετική φόρμα.
Σαν χρήστης της κατηγορίας “φορέα απασχόλησης” ο χρήστης βλέπει σαν
αρχική σελίδα την Εικόνα 18.
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Εικόνα 18.
Στο άνω μέρος της σελίδας παρουσιάζεται η μπάρα εργαλείων. Από
αριστερά προς τα δεξιά βλέπουμε τη δυνατότητα επιλογής γλώσσας για το
μενού. Οι δυνατές επιλογές είναι Αγγλικά και Εληνικά. Να σημειωθεί ότι ο
διαχωρισμος της γλώσσας γίνεται στην άνω μπάρα εργαλείων και σε άλλα
μενού εργαλείων που θα δούμε παρακάτω. Στη μέση της μπάρας εμφανίζεται
το πεδίο της αναζήτησης όπου οι φορείς απασχόλησης μπορούν να
αναζητήσουν ενημερώσεις. Η αναζήτηση γίνεται ανάλογα με τα δικαιώματα
που αναλογούν στους φορείς απασχόλησης(κάθε
άρθρο/ανακοίνωση/εκδήλωση διέπονται από δικαιώματα ως προς τα οποία
κάποιος μπορεί να τα προσπελάσει,που σημαίνει ότι αν ο χρήστης δεν έχει
τα επαρκή δικαιώματα μιας ενημέρωσης να μην μπορεί να την προσπελάσει.
Τέλος στο δεξί μέρος της άνω μπάρας βρίσκεται η επιλογή για
“Αποσύνδεση(όνομα χρήστη)” που αποσυνδέει από το ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ το φορέα
απασχόλησης.
Σύσταση: Για λόγους ασφαλείας και διασφάλισης του απορρήτου των
προσωπικών στοιχείων σας ΠΑΝΤΑ να πατάτε το πλήκτρο
“Αποσύνδεση(όνομα χρήστη)” (ειδικά σε κοινόχρηστους Η/Υ) όταν
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τελειώνετε την επίσκεψη σας στο ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ,δεν αρκεί το απλό κλείσιμο του
φυλλομετρητή (browser).
Στη συνέχεια κάτω από την άνω μπάρα εργαλείων υπάρχει το λευκό πλαίσιο
της κυρίως σελίδας, το οποίο στο ανώτερο τμήμα του περιέχει δύο μενού
πλοήγησης:
1. Το μενού πλοήγησης στα υποσυστήματα των ΔΑΣΤΑ,ΓΔ,ΓΠΑ,ΜΟΚΕ με
τα χαρακτηριστικά λογότυπα κάθε δράσης.Το μενού πλοήγησης στα
υποσυστήματα είναι αυτό που ξεχωρίζει τα υποσυστήματα σύμφωνα με
τον τρόπο που τα είδαμε να διαχωρίζονται στην Ενότητα 1.3.
2. Το κυρίως μενού πλοήγησης (μπλέ κουμπιά) ανάμεσα στις υποσελίδες
του υποσυστήματος ΔΑΣΤΑ
Κυρίως μενού:
Το κυρίως μενού είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που βλέπει ο Ανώνυμος
χρήστης/επισκέπτης του ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ.
Δευτερεύων μενού:
Κάτω από το κυρίως μενού βρίσκεται το δευτερεύων μενού το οποίο στην
περίπτωση του φορέα απασχόλησης περιέχει επιπλέον δυνατότητες από
αυτές που προσφέρει στον Ανώνυμο χρήστη/επισκέπτη (Εικόνα 18).
1. Προφίλ: Δευτερεύων υπομενού το οποίο περιέχει επιλογές οι οποίες
δίνουν τη δυνατότητα διαχείρησης του προφίλ του χρήστη φορέα
απασχόλησης.
• Το προφίλ μου: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί στη σελίδα
επεξεργασίας του προφίλ του φορέα απασχόλησης (Εικόνα
19). Σε αυτή τη σελίδα ο φορέας απασχόλησης έχει τη
δυνατότητα να εμφανίσει το προφίλ του,να το
επεξεργαστεί, να το εκτυππώσει. Oι φορείς απασχόλησης
έχουν συμπληρώσει μέρος του προφίλ τους κατά την
εγγραφή τους στο ΟΠΣ.

29

Εικόνα 19.
•

Στοιχεία εταιρείας: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί σε σελίδα
επιπλέον επεξεργασίας του προφίλ της εταιρείας αλλά και
συνοπτικής παρουσίασης όλων των αγγελιών που έχει
δημοδιεύσει, ακυρώσει ή ολοκληρώσει* ο φορέας
απασχόλησης. Επίσης σε αυτή τη σελίδα ο υπάρχει και η
επιλογή για μετάβαση στη σελίδα δημοσίευσης νέας
αγγελίας απασχόλησης ή Πρακτικής άσκησης (τη λειτουργία
δημοσίευσης θα τη δούμε παρακάτω).

*Με την έννοια τη ολοκλήρωσης μίας αγγελίας ορίζουμε την ενέργεια της
αποδοχής της αίτησης φοιτητή για τη συγκεκριμένη αγγελία (Προσοχή η
ενέργεια αυτή δεν αποτελεί πρόσληψη).
2. Γενικά: Δευτερεύων υπομενού το οποίο περιέχει επιλογές που δεν
ανήκουν σε καμία κατηγορία από τις υπόλοιπες.
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•

•

Αναζήτηση: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί στη σελίδα της
Εικόνας 9 και δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης ανάμεσα σε:
Μεταπτυχιακά, Ερευνητικά εργαστήρια, Ερευνητικά
προγράμματα, Φοιτητές, Απόφοιτους και Ερευνητές.
Ερωτηματολόγια: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί σε σελίδα η
οποία περιέχει ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση από τους
χρήστες του ΟΠΣ (Εικόνα 20α) καθώς και τη δυνατότητα να
δει τι έχει απαντήσει σε ερωτηματολόγια, ακόμα και αν
αυτά δεν είναι διαθέσιμα πλέον (Εικόνα 20β).

Εικόνα 20α.
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Εικόνα 20β.
3. Εργασία: Δευτερεύων υπομενού το οποίο περιέχει επιλογές
σχετιζόμενες με την απασχόληση.
• Νέα αγγελία εργασίας: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί στη σελίδα
(Εικόνα 21) δημιουργίας μίας νέας αγγελίας για θέση
απασχόλησης ή θέση Πρακτικής άσκησης. Σε αυτή τη σελίδα ο
φορέας απασχόλησης θα πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή στα
στοιχεία που συμπληρώνει. Αφενώς θα πρέπει να γίνει
διαχωρισμός ανάμεσα στο αν η θέση προορίζεται για Πρακτική
άσκηση ή όχι αφετέρου θα πρέπει να συμπληρωθούν όσο το
δυνατόν περισσότερα (ακόμα και από τα μη υποχρεωτικά) από
τα πεδία της φόρμας έτσι ώστε να είναι ευκολότερος ο
διαχωρισμός των θέσων από τους υποψήφιους.
Σημείωση:Συστήνεται στους φορείς απασχόλησης η αποφυγή πολύ μεγάλων
τίτλων για τις θέσεις που δημιουργούν,ένας καλός κανόνας είναι να μην
ξεπερνά τους 250 χαρακτήρες σε μήκος(συμπεριλαμβανομένων των κενών
και των συμβόλων).
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Εικόνα 21.
•

Οι αγγελίες μου: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί σε σελίδα (Εικόνα
22α) η οποία παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις αγγελίες που
έχει κατά καιρούς δημοσιεύσει ο φορέας απασχόλησης.
Πατώντας στην κάθε αγγελία (Εικόνα 22β) μπορεί ο φορέας
απασχόλησης να δει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή. Οι
αγγελίες που δημοσιεύουν οι φορείς απασχόλησης χωρίζονται
στις ακόλουθες κατηγορίες:
◦ Δημοσιευμένες αγγελίες: Πρόκειται για αγγελίες οι
οποίες έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν από το φορέα
απασχόλησης,έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο γραφείο
(ΓΔ ή ΓΠΑ) και είτε έχουν λάβει αιτήσεις από φοιτητές
είτε όχι. Σε αυτού του είδους τις αγγελίες μπορεί ο
φορέας απασχόλησης να κάνει δεκτές ή να απορρίψει
(να ολοκληρώσει) τις αιτήσεις ή την αίτηση
φοιτητών/αποφοίτων για τις θέσεις / θέση που έχει
ανακοινώσει μέσω της αγγελίας.
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◦ Ακυρωμένες αγγελίες: Πρόκειται για αγγελίες οι οποίες
έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν και είτε έχουν
ακυρωθεί για τον οποιονδήποτε λόγο από τον ίδιο το
φορέα απασχόλησης (ενώ προηγούμενα είχαν εγκριθεί
από το ΓΔ) ,είτε δεν έχουν εξ αρχής εγκριθεί από το ΓΔ
μετά τη δημοσιεύση τους.

Εικόνα 22α

Εικόνα 22β.
•

Αιτήσεις των αγγελιών μου: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί σε
σελίδα (Εικόνα 23) η οποία παρουσιάζει συνολικά
(ομαδοποιημένες κατά αγγελία) όλες τις αιτήσεις από φοιτητές
και αποφοίτους έχει δεχτεί ο φορέας για όλες τις αγγελίες τους
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(είτε είναι Ακυρωμένες είτε Δημοσιευμένες,είτε είναι για
Πρακτική άσκηση είτε όχι). Εδώ μπορεί να αντιμετωπίσει
ξεχωριστά την κάθε αίτηση και να την ολοκληρώσει είτε θετικά
είτε αρνητικά.

Εικόνα 23.
Σημείωση: Οι νέες αγγελίες για θέσεις απασχόλησης που ανακοινώνουν οι
φορείς απασχόλησης,καθώς και η διαχείρηση των ήδη δημοσιευθέντων
αγγελιών γίνονται μέσα από τις σελίδες του υποσυστήματος του ΓΔ.
4. Πρακτική: Δευτερεύων υπομενού το οποίο περιέχει επιλογές
σχετιζόμενες με αγγελίες που έχει υποβάλει ο φορέας σχετικές με την
Πρακτική άσκηση.
• Οι πρακτικές της εταιρείας: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί σε
σελίδα (Εικόνα 24) η οποία παρουσιάζει αναλυτικά τις
ολοκληρωμένες θετικά αιτήσεις για Πρακτική άσκηση. Σε αυτή
τη σελίδα ο φορέας μπορεί να διαχειριστεί τις εν ενεργεία
Πρακτικές ασκήσεις φοιτητών στην εταιρεία του καθώς και να
απαντήσει σε ερωτηματολόγια του ΓΠΑ σχετικά με την
Πρακτική άσκηση των φοιτητών.
35

Εικόνα 24.
Σημείωση: Οι Πρακτικές ασκήσεις που γίνονται σοτυς φορείς απασχόλησης
διαχειρίζονται μέσα από τις σελίδες του υποσυστήματος του ΓΠΑ.
Κυρίως σελίδες/υποσελίδες:
Κάτω από το δευτερεύων μενού βρίσκεται το κυρίως μέρος της κάθε σελίδας
υποσελίδας. Οι σελίδες που παρουσιάζονται διαφέρουν ανάλογα με τις
επιλογές του χρήστη στο κυρίως και στο δευτερεύων μενού. Οι διάφορες
υποσελίδες αναλύθηκαν διεξοδικά παραπάνω.
Αρχική σελίδα: Είναι η σελίδα (Εικόνα 1) που βλέπει ο οποιοσδήποτε
χρήστης/επισκέπτης ανεξαρτήτως κατηγορίας χρήστη όταν επισκέπτεται τη
διεύθυνση: http://dasta.teiath.gr είτε απ' ευθείας είτε μέσω συνδέσμου από
άλλη σελίδα.
Στη σελίδα αυτή υπάρχει ένα κείμενο καλωσορίσματος από τον επιστημονικό
υπεύθυνο της ΔΑΣΤΑ. Κάτω από αυτό το κείμενο υπάρχει μία λίστα με τα
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τελευταία νέα (ενημερώσεις) από όλες τις δομές της ΔΑΣΤΑ (ΔΑΣΤΑ,ΓΔ,ΓΠΑ
και ΜΟΚΕ) τοποθετημένα με χρονολογική σειρά. Κάθε ενημέρωση διαθέτει
σύνδεσμο πάνω στον οποίο μπορεί κανείς να πατήσει και να οδηγηθεί απ'
ευθείας στη σελίδα της ενημέρωσης.
Τέλος στο δεξί μέρος της σελίδας υπάρχει μενού με πλήκτρα τα οποία
οδηγούν σε διάφορες χρήσιμες και ενδιαφέρουσες ενημερώσεις της ΔΑΣΤΑ.
Υποσέλιδο:
Κάτω από την κάθε σελίδα/υποσελίδα βρίσκεται το υποσέλιδο της το οποίο
είναι κοινό σε όλες τις υποσελίδες (Εικόνα 10) και διαφορετικό στην αρχική
σελίδα (Εικόνα 11).
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1.5.4 Χρήστης της κατηγορίας εκπαιδευτικό/διοικητικό
προσωπικό
Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται εργαζόμενοι στο ΤΕΙ Αθήνας και
χωρίζονται σε υποκατηγορίες, η κάθεμια από τις οποίες εξυπηρετεί
διαφορετικές ανάγκες και εκτελεί διαφορετικές λειτουργίες στο ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ.
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε τις υποκατηγορίες εκείνες οι οποίες
είναι οι πιο σημαντικές και οι πιο συνήθεις όπως οι Επιστημονικοί
υπεύθυνοι/Υπεύθυνοι Πρακτικών ασκήσεων.
Σημείωση: Τα μέλη της κατηγορίας εκπαιδευτικό/διοικητικό προσωπικό σαν
τελικοί χρήστες ΔΕΝ έχουν τα ίδια δικαιώματα απέναντι στο σύστημα όπως
θα δούμε και παρακάτω.
Επιστημονικοί υπεύθυνοι/Υπεύθυνοι Πρακτικών ασκήσεων:
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι Υπεύθυνοι των τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας
για την Πρακτική Άσκηση των
Σημείωση: Για να συνδεθεί στο ΟΠΣ κάποιος χρήστης σαν επιστημονικός
υπεύθυνος πρέπει στην αρχική σελίδα του Ανώνυμου χρήστη να πατήσει το
κουμπί “Σύνδεση” πάνω δεξιά και στη σελίδα Εισόδου (Εικόνα 12) να βάλει
τα στοιχεία εισόδου από την υπηρεσία αυθεντικοποίησης του ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ.
Αφού ο φορέας δώσει όνομα χρήστη και συνθηματικό πατά το πλήκτρο
“Είσοδος”. Υπενθυμίζουμε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης
που βάζει ο επιστημονικός υπεύθυνος είναι αυτά της υπηρεσίας καταλόγου
του ΤΕΙ Αθήνας, αυτά δηλαδή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Αθήνας (e-mail,VPN κτλ). Όταν ένας
χρήστης συνδέεται σαν Επιστημονικός υπεύθυνος βλέπει την Εικόνα 25 σαν
αρχική σελίδα.
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Εικόνα 25.
Στο άνω μέρος της σελίδας παρουσιάζεται η μπάρα εργαλείων. Από
αριστερά προς τα δεξιά βλέπουμε τη δυνατότητα επιλογής γλώσσας για το
μενού. Οι δυνατές επιλογές είναι Αγγλικά και Εληνικά. Να σημειωθεί ότι ο
διαχωρισμος της γλώσσας γίνεται στην άνω μπάρα εργαλείων και σε άλλα
μενού εργαλείων που θα δούμε παρακάτω. Στη μέση της μπάρας εμφανίζεται
το πεδίο της αναζήτησης όπου οι Επιστημονικοί υπεύθυνοι μπορούν να
αναζητήσουν ενημερώσεις. Η αναζήτηση γίνεται ανάλογα με τα δικαιώματα
που αναλογούν στους Επιστημονικούς υπευθύνους (κάθε
άρθρο/ανακοίνωση/εκδήλωση διέπονται από δικαιώματα ως προς τα οποία
κάποιος μπορεί να τα προσπελάσει,που σημαίνει ότι αν ο χρήστης δεν έχει
τα επαρκή δικαιώματα μιας ενημέρωσης να μην μπορεί να την προσπελάσει.
Τέλος στο δεξί μέρος της άνω μπάρας βρίσκεται η επιλογή για
“Αποσύνδεση(όνομα χρήστη)” που αποσυνδέει από το ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ τον
Επιστημονικό υπεύθυνο.
Σύσταση: Για λόγους ασφαλείας και διασφάλισης του απορρήτου των
προσωπικών στοιχείων σας ΠΑΝΤΑ να πατάτε το πλήκτρο
“Αποσύνδεση(όνομα χρήστη)” (ειδικά σε κοινόχρηστους Η/Υ) όταν
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τελειώνετε την επίσκεψη σας στο ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ,δεν αρκεί το απλό κλείσιμο του
φυλλομετρητή (browser).
Στη συνέχεια κάτω από την άνω μπάρα εργαλείων υπάρχει το λευκό πλαίσιο
της κυρίως σελίδας, το οποίο στο ανώτερο τμήμα του περιέχει δύο μενού
πλοήγησης:
1. Το μενού πλοήγησης στα υποσυστήματα των ΔΑΣΤΑ,ΓΔ,ΓΠΑ,ΜΟΚΕ με
τα χαρακτηριστικά λογότυπα κάθε δράσης.Το μενού πλοήγησης στα
υποσυστήματα είναι αυτό που ξεχωρίζει τα υποσυστήματα σύμφωνα με
τον τρόπο που τα είδαμε να διαχωρίζονται στην Ενότητα 1.3
2. Το κυρίως μενού πλοήγησης (μπλέ κουμπιά) ανάμεσα στις υποσελίδες
του υποσυστήματος ΔΑΣΤΑ
Κυρίως μενού:
Το κυρίως μενού είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που βλέπει ο Ανώνυμος
χρήστης/επισκέπτης του ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ.
Δευτερεύων μενού:
Κάτω από το κυρίως μενού βρίσκεται το δευτερεύων μενού το οποίο στην
περίπτωση του φορέα απασχόλησης περιέχει επιπλέον δυνατότητες από
αυτές που προσφέρει στον Ανώνυμο χρήστη/επισκέπτη (Εικόνα 25).
1. Προφίλ: Δευτερεύων υπομενού το οποίο περιέχει επιλογές οι οποίες
δίνουν τη δυνατότητα διαχείρησης του προφίλ του χρήστη
Επιστημονικού υπευθύνου
• Το προφίλ μου: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί στη σελίδα
επεξεργασίας του προφίλ του Επιστημονικού υπευθύνου
(Εικόνα 26). Σε αυτή τη σελίδα ο Επιστημονικός υπεύθυνος έχει
τη δυνατότητα να εμφανίσει το προφίλ του,να το επεξεργαστεί,
να το εκτυπώσει.Το προφίλ των Επιστημονικών υπευθύνων
είναι ήδη προσυμπληρωμένο από την ηλεκτρονική υπηρεσία
καταλόγου του ΤΕΙ Αθήνας.
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Εικόνα 26.
2. Γενικά: Δευτερεύων υπομενού το οποίο περιέχει επιλογές που δεν
ανήκουν σε καμία κατηγορία από τις υπόλοιπες.
• Αναζήτηση: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί στη σελίδα της Εικόνας 9
και δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης ανάμεσα σε:
Μεταπτυχιακά, Ερευνητικά εργαστήρια και Ερευνητικά
προγράμματα.
• Οι εργασίες μου: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί στη σελίδα της
Εικόνας 27 και δίνει τη δυνατοτητα ελέγχου και ολοκλήρωσης
αιτήσεων για έναρξη Πρακτικής άσκησης από φοιτητές του
τμήματος στο οποίο είναι υπεύθυνος Πρακτικής άσκησης ο
Επιστημονικός υπεύθυνος. Επίσης δίνεται η δυνατότητα
επισκόπησης και των ήδη ολοκληρωμένων αιτήσεων για
Πρακτική άσκηση. Σε κάθε αίτηση ο Επιστημονικός υπεύθυνος
ορίζει έναν επόπτη εκπαιδευτικό που θα παρακολουθεί την
πορεία της Πρακτικής του κάθε φοιτητή. Επόπτες μπορούν να
είναι και οι ίδιοι οι Επιστημονικοί υπεύθυνοι.
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Εικόνα 27.
•

Ερωτηματολόγια: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί σε σελίδα η οποία
περιέχει ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση από τους χρήστες
του ΟΠΣ (Εικόνα 28α) καθώς και τη δυνατότητα να δει τι έχει
απαντήσει σε ερωτηματολόγια, ακόμα και αν αυτά δεν είναι
διαθέσιμα πλέον (Εικόνα 28β).

Εικόνα 28α.
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Εικόνα 28β.
3. Εργασία: Δευτερεύων υπομενού το οποίο περιέχει επιλογές
σχετιζόμενες με την απασχόληση.
• Τα εργαστήρια μου: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί σε σελίδα όπου
ο Επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να δει τα Ερευνητικά
εργαστήρια στα οποία ο Επιστημονικός υπεύθυνος είναι
υπεύθυνος (Εικόνα 29α).

Εικόνα 29α.
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Επίσης μπορεί να εμφανίσει λεπτομέρειες για το κάθε Ερευνητικό
εργαστήριο αλλά και να το διαχειριστεί(πχ να δει ή να προσθέσει ερευνητές
που συμμετέχουν σε αυτό)(Εικόνα 29β).

Εικόνα 29β.
4. Πρακτική: Δευτερεύων υπομενού το οποίο περιέχει επιλογές
σχετιζόμενες με αγγελίες Πρακτικών ασκήσεων αλλά και Πρακτικές
ασκήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα από φοιτητές του τμήματος στο
οποίο ανήκει ο Επιστημονικός υπεύθυνος.
• Σύνδεση εταιρειών:Πλήκτρο το οποίο οδηγεί σε σελίδα η
οποία περιέχει λίστα με εταιρείες οι οποίες είναι εν δυνάμει
μπορούν να θεωρηθούν σχετιζόμενες με το αντικείμενου του
τμήματος του Επιστημονικού υπευθύνου. Η λίστα αυτή (Εικόνα
30) εμπλουτίζεται από τον Επιστημονικό υπεύθυνο ο οποίος
προσθέτει και αφαιρεί εταιρείες. Η λίστα των εταιρειών αυτή
είναι υποσύνολο της λίστας όλων των εταιρειών που είναι
γραμμένες στο ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ.
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•

Εικόνα 30.
Πρακτικές υπό την επίβλεψη μου: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί σε
σελίδα (Εικόνα 31) η οποία περιέχει λίστα με όλες τις εν
ενεργεία Πρακτικές ασκήσης φοιτητών του τμήματος στο οποίο
ανήκει ο Επιστημονικός υπεύθυνος. Σε αυτή τη σελίδα μπορεί ο
Επιστημονικός υπεύθυνος να παρακολουθεί τις Πρακτικές
ασκήσεις που επιβλέπειο ίδιος σαν Επόπτης,να διακόπτει
κάποια Πρακτική άσκηση αν το θεωρεί απαραίτητο κτλ.
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•

Εικόνα 31.
Οι πρακτικές του τμήματος: Πλήκτρο το οποίο οδηγεί σε
σελίδα η οποία παρουσιάζει όλες τις Πρακτικές που λαμβάνουν
χώρα από φοιτητές του τμήματος του Επιστημονικού
υπευθύνου ακόμα και αυτές που Επόπτης δεν είναι ο ίδιος ο
Επιστημονικός υπεύθυνος, αλλά άλλος καθηγητής του ιδίου
τμήματος.

Κυρίως σελίδες/υποσελίδες:
Κάτω από το δευτερεύων μενού βρίσκεται το κυρίως μέρος της κάθε σελίδας
υποσελίδας. Οι σελίδες που παρουσιάζονται διαφέρουν ανάλογα με τις
επιλογές του χρήστη στο κυρίως και στο δευτερεύων μενού. Οι διάφορες
υποσελίδες αναλύθηκαν διεξοδικά παραπάνω.
Αρχική σελίδα: Είναι η σελίδα (Εικόνα 1) που βλέπει ο οποιοσδήποτε
χρήστης/επισκέπτης ανεξαρτήτως κατηγορίας χρήστη όταν επισκέπτεται τη
διεύθυνση: http://dasta.teiath.gr είτε απ' ευθείας είτε μέσω συνδέσμου από
άλλη σελίδα.
Στη σελίδα αυτή υπάρχει ένα κείμενο καλωσορίσματος από τον επιστημονικό
υπεύθυνο της ΔΑΣΤΑ. Κάτω από αυτό το κείμενο υπάρχει μία λίστα με τα
τελευταία νέα (ενημερώσεις) από όλες τις δομές της ΔΑΣΤΑ (ΔΑΣΤΑ,ΓΔ,ΓΠΑ
και ΜΟΚΕ) τοποθετημένα με χρονολογική σειρά. Κάθε ενημέρωση διαθέτει
σύνδεσμο πάνω στον οποίο μπορεί κανείς να πατήσει και να οδηγηθεί απ'
ευθείας στη σελίδα της ενημέρωσης.
Τέλος στο δεξί μέρος της σελίδας υπάρχει μενού με πλήκτρα τα οποία
οδηγούν σε διάφορες χρήσιμες και ενδιαφέρουσες ενημερώσεις της ΔΑΣΤΑ.
Υποσέλιδο:Κάτω από την κάθε σελίδα/υποσελίδα βρίσκεται το υποσέλιδο
της το οποίο είναι κοινό σε όλες τις υποσελίδες (Εικόνα 10) και διαφορετικό
στην αρχική σελίδα (Εικόνα 11).
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