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Περίληψη 
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα σύντομο οδηγό χρήσης της εφαρμογής ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πάτρας 

για τον υπάλληλο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει οδηγίες 

για τη διαχείριση των αγγελιών από τους φορείς απασχόλησης, των στοιχείων των φορέων 

απασχόλησης, των αιτήσεων πρακτικής άσκησης, των βιβλίων πρακτικής άσκησης, των 

ερωτηματολογίων πρακτικής άσκησης, των στοιχείων των Εποπτών Πρακτικής Άσκησης και 

του λογαριασμού του υπάλληλου Πρακτικής Άσκησης. 
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1 Εισαγωγή 
Ο χρήστης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται όλα τα 

στοιχεία που αφορούν την Πρακτική Άσκηση. Συγκεκριμένα μπορεί να διαχειρίζεται: 

1. Τα στοιχεία του λογαριασμού του 

2. Τις Αγγελίες των Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης 

3. Τις Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης 

4. Τις Αιτήσεις των φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 

5. Τα Βιβλία Πρακτικής των φοιτητών που έχουν ήδη ξεκινήσει Πρακτική Άσκηση 

6. Τα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης από όλους τους 

εμπλεκόμενους 

7. Τους Επόπτες Πρακτικής Άσκησης 

Οι παραπάνω δυνατότητες παρέχονται μέσα από το μενού Υπηρεσίες το οποίο εμφανίζεται 

στην οθόνη του χρήση εφόσον αυτός κάνει login στην εφαρμογή. Αφού ο χρήστης κάνει 

login στην εφαρμογή εμφανίζεται στο αριστερό πάνω μέρος της οθόνης του το εικονίδιο 

των Υπηρεσιών (Εικόνα 1. Εικονίδιο Υπηρεσίες ).  

 

Εικόνα 1. Εικονίδιο Υπηρεσίες  

Εφόσον ο χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο αυτό μπορεί να δει την οθόνη του πίνακα 

ελέγχου και τις δυνατότητες που του παρέχει το σύστημα (Εικόνα 2. Υπηρεσίες ). 
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Εικόνα 2. Υπηρεσίες  

2 Διαχείριση Αγγελιών 
Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τις αγγελίες που έχουν καταχωρήσει οι φορείς 

απασχόλησης κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Προβολή Αγγελιών» και να δημιουργήσει 

αγγελίες κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Δημιουργία Αγγελίας» (Εικόνα 2. Υπηρεσίες ). 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε τη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί 

προκειμένου να μπορεί να δημοσιευτεί μια αγγελία στο διαδικτυακό τόπο της ΔΑΣΤΑ. Κάθε 

Φορέας Απασχόλησης ο οποίος κάνει αίτημα εγγραφής στο σύστημα της ΔΑΣΤΑ λαμβάνει 

ένα mail ενεργοποίησης του λογαριασμού του το οποίο περιέχει ένα link ενεργοποίησης. 

Αφού ανταποκριθεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του ο Φορέας Απασχόλησης, 

κάνοντας κλικ στο link ενεργοποίησης, είναι Ενεργός και έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί 

αγγελίες μέσα από τον πίνακα ελέγχου. Εάν δεν ανταποκριθεί ο Φορέας Απασχόλησης 

καταχωρείται στη ΔΑΣΤΑ αλλά χαρακτηρίζεται ως ανενεργός (Ο Υπάλληλος μπορεί να 

ενεργοποιήσει το Φορέα Απασχόλησης μέσα από την διαδικασία που περιγράφεται στην 

παράγραφο 3.2 Εκτέλεση Ενεργειών). Οι αγγελίες που δημιουργεί ο Φορέας Απασχόλησης 

χαρακτηρίζονται ως Ενεργές, που σημαίνει ότι ισχύουν και μπορούν να δημοσιευτούν, και 
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Μη Εγκεκριμένες, που σημαίνει ότι για να δημοσιευτούν θα πρέπει κάποιος 

εξουσιοδοτημένος χρήστης να τις εγκρίνει. Το εάν μια αγγελία είναι ενεργή καθορίζεται 

από το Φορέα ενώ την Αρμοδιότητα Έγκρισης μιας Αγγελίας Πρακτικής έχουν ο Υπεύθυνος 

Πρακτικής Άσκησης και ο Υπάλληλος Πρακτικής Άσκησης. Δηλαδή ο Υπάλληλος Πρακτικής 

Άσκησης θα πρέπει να εγκρίνει τις αγγελίες που έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να 

δημοσιευτούν. Άρα για να δημοσιευτεί μια Αγγελία Πρακτικής Άσκησης στο site της 

ΔΑΣΤΑ θα πρέπει να είναι Ενεργή και Εγκεκριμένη. Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία 

έγκρισης αγγελίας.  

Οι Αγγελίες οι οποίες είναι ενεργές και εγκεκριμένες είναι προσβάσιμες μόνο από τους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι χρήστες βλέπουν τον τίτλο της 

αγγελίας αλλά για να δουν το περιεχόμενό της θα πρέπει να κάνουν login στη ΔΑΣΤΑ. 

Οι Φορείς Απασχόλησης βλέπουν και διαχειρίζονται μόνο τις δικές τους αγγελίες. 

Αφού ο χρήστης Υπάλληλος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης κάνει κλικ στο link “Προβολή 

Αγγελιών” η οθόνη η οποία προβάλλεται είναι η οθόνη με τη λίστα των Αγγελιών Πρακτικής 

Άσκησης (Εικόνα 3. Λίστα Αγγελιών Πρακτικής Άσκησης). 

 

Εικόνα 3. Λίστα Αγγελιών Πρακτικής Άσκησης 

2.1 Εφαρμογή Φίλτρων 
Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει και να δει τις αγγελίες οι οποίες τον ενδιαφέρουν με βάση τα 

φίλτρα τα οποία εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα φίλτρα τα οποία είναι 

διαθέσιμα είναι: 

 Τύπος Σύμβασης: Ο τύπος σύμβασης της Πρακτικής 

 Τμήμα: Το τμήμα που αφορά η Πρακτική Άσκηση 

 Ενεργή: Εάν είναι Ενεργή ή όχι 

 Εγκεκριμένη: Εάν είναι Εγκεκριμένη ή όχι 

 Πρακτική Άσκηση: Εάν η αγγελία αφορά θέση πρακτικής ή όχι (μια αγγελία μπορεί 

να αφορά θέση πρακτικής, θέση εργασίας ή και τα δύο) 

 Εργασία: Εάν η αγγελία αφορά θέση εργασίας ή όχι (μια αγγελία μπορεί να αφορά 

θέση πρακτικής, θέση εργασίας ή και τα δύο) 
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Επιλέγοντας τα φίλτρα τα οποία επιθυμεί ο χρήστης και πατώντας το κουμπί “Εφαρμογή” 

εμφανίζονται στη λίστα μόνο οι Αγγελίες που ικανοποιούν τα φίλτρα. 

2.2 Εκτέλεση Ενεργειών 
Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει και συγκεκριμένες ενέργειες πάνω στις αγγελίες που έχει 

επιλέξει. Συγκεκριμένα μπορεί να “Ενεργοποιήσει” και να “Εγκρίνει” επιλεγμένες Αγγελίες. 

Αυτό μπορεί να γίνει τσεκάροντας τα checkboxes δίπλα από κάθε αγγελία για την οποία 

θέλει να εκτελέσει ενέργεια και από τη λίστα των ενεργειών να διαλέξει την ενέργεια που 

θέλει (π.χ. Έγκριση) και να πατήσει το κουμπί “Εκτέλεση” (Εικόνα 4. Εκτέλεση ενέργειας για 

επιλεγμένες Αγγελίες). 

 

Εικόνα 4. Εκτέλεση ενέργειας για επιλεγμένες Αγγελίες 

Καλή Πρακτική 

Μια καλή πρακτική για τους Υπαλλήλους Πρακτικής είναι κατά τακτά χρονικά διαστήματα 

να ελέγχουν ποιες αγγελίες δεν είναι εγκεκριμένες και να τις εγκρίνουν. Αυτό μπορεί να 

γίνει εφαρμόζοντας το φίλτρο Εγκεκριμένη σε ΟΧΙ. Στην συνέχεια να επιλέγει όλες τις μη 

εγκεκριμένες αγγελίες τσεκάροντάς τες και να εκτελέσει την ενέργεια “Έγκριση” 

επιλέγοντας από τη λίστα εκτέλεσης ενεργειών την επιλογή “Έγκριση” και πατώντας το 

κουμπί “Εκτέλεση”. 

  



 

 Αριθμός παραδοτέου: Οδηγίες χρήσης για τον Υπάλληλο του Γραφείου Πρακτικής 
Άσκησης 

 

13 

2.3 Προβολή Αγγελίας 
Ο χρήστης μπορεί να δει το περιεχόμενο της αγγελίας κάνοντας κλικ στο link που βρίσκεται 

στον τίτλο της αγγελίας. Εφόσον ο χρήστης κάνει κλικ στο link εμφανίζεται η οθόνη με τα 

στοιχεία της αγγελίας (Εικόνα 5. Προβολή στοιχείων Αγγελίας). 

 

Εικόνα 5. Προβολή στοιχείων Αγγελίας 

2.4 Επεξεργασία Αγγελίας 
Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί και να αλλάξει τα στοιχεία της αγγελίας. Αυτό μπορεί να 

γίνει εφόσον έχει μπει στην καρτέλα προβολής της αγγελίας (Εικόνα 5. Προβολή στοιχείων 

Αγγελίας) και πατήσει το link “Επεξεργασία” στο πάνω μέρος της οθόνης. Εφόσον ο χρήστης 

κάνει κλικ το link “Επεξεργασία” εμφανίζεται η φόρμα επεξεργασίας αγγελίας όπου ο 

χρήστης μπορεί να τροποποιήσει όποια στοιχεία θέλει (Εικόνα 6. Φόρμα Επεξεργασίας 

Αγγελίας). 

 

 

Εικόνα 6. Φόρμα Επεξεργασίας Αγγελίας 
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2.5 Δημιουργία Αγγελίας 
Στους υπαλλήλους του γραφείου Πρακτικής Άσκησης δίνεται η δυνατότητα να δημιουργούν 

Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τον πίνακα ελέγχου και 

εφόσον έχουν επιλέξει το link “Δημιουργία Αγγελίας” (Εικόνα 7. Δημιουργία Αγγελίας 

Πρακτικής Άσκησης). 

 

Εικόνα 7. Δημιουργία Αγγελίας Πρακτικής Άσκησης 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να ακολουθήσει το link “Δημιουργία Αγγελίας” εμφανίζεται η 

φόρμα “Δημιουργίας Αγγελίας” όπου ο χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία της αγγελίας (Εικόνα 

8. Φόρμα Δημιουγίας Αγγελίας). 

 

Εικόνα 8. Φόρμα Δημιουγίας Αγγελίας 

Καλή Πρακτική 

Όταν οι Υπάλληλοι Πρακτικής Άσκησης λαμβάνουν αγγελίες σε έντυπη μορφή μπορούν να 

εγγράφουν την επιχείρηση πρακτικής μέσω της διαδικασίας Εγγραφής Πρακτικής Άσκησης 

(Εγγραφή  Φορέα Απασχόλησης) και να καταχωρούν την αγγελία τους μέσα από το μενού 

“Δημιουργία Αγγελίας” στον πίνακα ελέγχου. Κατά τη δημιουργία της αγγελίας μπορούν να 

αντιστοιχούν στο φορέα που δημιούργησαν την αγγελία. Στη συνέχεια να επικοινωνούν με 

το φορέα απασχόλησης για την κοινοποίηση των στοιχείων πρόσβασης. 
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3 Διαχείριση Φορέων Πρακτικής Άσκησης 
Ο χρήστης μέσα από τον πίνακα ελέγχου μπορεί να δει και να επεξεργαστεί τα στοιχεία των 

επιχειρήσεων οι οποίες έχουν εγγραφεί. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας το link «Προβολή 

φορέων απασχόλησης» μέσα από τις Υπηρεσίες (Εικόνα 9. Προβολή Φορέων 

Απασχόλησης). 

 

Εικόνα 9. Προβολή Φορέων Απασχόλησης 

http://dasta.teipat.gr/dev/dasta/company
http://dasta.teipat.gr/dev/dasta/company
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Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο link τότε εμφανίζεται η λίστα 

με τους φορείς απασχόλησης (Εικόνα 10. Λίστα Φορέων Απασχόλησης).

 

Εικόνα 10. Λίστα Φορέων Απασχόλησης 

3.1 Εφαρμογή Φίλτρων 
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να δει τους φορείς απασχόλησης οι οποίοι τον 

ενδιαφέρουν με βάση τα φίλτρα τα οποία εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα 

φίλτρα τα οποία είναι διαθέσιμα είναι: 

 Επωνυμία: Η επωνυμία της επιχείρησης 

 ΑΦΜ: Το ΑΦΜ της επιχείρησης 

 Νομική Μορφή: Η νομική μορφή της επιχείρησης 

 Δήμος: Ο Δήμος της επιχείρησης 

 Τηλ: Το τηλ της επιχείρησης 

 Ειδοποιήσεις μέσω e-mail: Εάν η επιχείρηση επιθυμεί να δέχεται e-mail ή όχι 

Επιλέγοντας τα φίλτρα τα οποία επιθυμεί ο χρήστης και πατώντας το κουμπί “Εφαρμογή” 

εμφανίζονται στην λίστα μόνο οι Φορείς Απασχόλησης που ικανοποιούν τα φίλτρα. 

3.2 Εκτέλεση Ενεργειών 
Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει και συγκεκριμένες ενέργειες πάνω στις αγγελίες που έχει 

επιλέξει. Συγκεκριμένα μπορεί να “Ενεργοποιήσει” και να “Ενεργοποιήσει την ειδοποίηση 

με e-mail” στους επιλεγμένους φορείς. Αυτό μπορεί να γίνει τσεκάροντας τα checkboxes 

δίπλα από κάθε φορέα απασχόλησης για τον οποίο θέλει να εκτελέσει ενέργεια και από την 

λίστα των ενεργειών να διαλέξει την ενέργεια που θέλει (π.χ. Έγκριση) και να πατήσει το 

κουμπί “Εκτέλεση” (Εικόνα 11. Εκτέλεση ενέργειας για επιλεγμένους Φορείς). 
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Εικόνα 11. Εκτέλεση ενέργειας για επιλεγμένους Φορείς 

3.3 Προβολή Φορέα Απασχόλησης 
Ο χρήστης μπορεί να δει τα στοιχεία του φορέα απασχόλησης κάνοντας κλικ στο link που 

βρίσκεται στην επωνυμία του φορέα. Εφόσον ο χρήστης κάνει κλικ στο link εμφανίζεται η 

οθόνη με τα στοιχεία του φορέα (Εικόνα 12. Προβολή Στοιχείων Φορέα Απασχόλησης). 

 

Εικόνα 12. Προβολή Στοιχείων Φορέα Απασχόλησης 

3.4 Επεξεργασία Στοιχείων Φορέα Απασχόλησης 
Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί και να αλλάξει τα στοιχεία του φορέα απασχόλησης. 

Αυτό μπορεί να γίνει εφόσον έχει μπει στην καρτέλα προβολής του φορέα απασχόλησης 

(Εικόνα 12. Προβολή Στοιχείων Φορέα Απασχόλησης) και πατήσει το link “Επεξεργασία” στο 

πάνω μέρος της οθόνης. Εφόσον ο χρήστης κάνει κλικ το link “Επεξεργασία” εμφανίζεται η 

Φόρμα επεξεργασίας στοιχείων φορέα απασχόλησης όπου ο χρήστης μπορεί να 

τροποποιήσει όποια στοιχεία θέλει (Εικόνα 13. Επεξεργασία Στοιχείων Φορέα 

Απασχόλησης). 
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Εικόνα 13. Επεξεργασία Στοιχείων Φορέα Απασχόλησης 

3.5 Εγγραφή  Φορέα Απασχόλησης 
Ο υπάλληλος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί 

φορείς απασχόλησης μέσα από τον πίνακα ελέγχου. Μπορεί να δημιουργεί λογαριασμούς 

φορέων απασχόλησης μέσα από το link το οποίο υπάρχει στην κεντρική σελίδα της ΔΑΣΤA 

dasta.teipat.gr ακολουθώντας το link που υπάρχει κάτω από την εικόνα «Εκπροσωπείς 

Φορέα Απασχόλησης; Δημιούργησε λογαριασμό στην ΔΑΣΤΑ και ανάρτησε αγγελίες». 

Ακολουθώντας το σύνδεσμό αυτό ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει τη φόρμα εγγραφής 

φορέα απασχόλησης (Εικόνα 14. Φόρμα Εγγραφής Φορέα Απασχόλησης). 
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Εικόνα 14. Φόρμα Εγγραφής Φορέα Απασχόλησης 

Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής του φορέα απασχόλησης αυτός ειδοποιείται 

στο e-mail που έχει συμπληρώσει με ένα mail το οποίο τον ειδοποιεί ότι προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να κάνει κλικ και να ακολουθήσει το 

σύνδεσμο ο οποίος βρίσκεται μέσα στο e-mail. Εάν δεν τον ακολουθήσει τότε ο φορέας 

βρίσκεται μέσα στο σύστημα της ΔΑΣΤΑ αλλά δεν είναι ΕΝΕΡΓΟΣ. Ο χρήστης Υπάλληλος 

Γραφείου Πρακτικής Άσκησης μπορεί να τον αναζητήσει μέσα από τον πίνακα ελέγχου και 

να τον ενεργοποιήσει ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ΔΑΣΤΑ και μπορεί να 

καταχωρεί αγγελίες τις οποίες τις αντιστοιχίζει στο φορέα απασχόλησης. 
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4 Διαχείριση Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης 
Ο υπάλληλος πρακτικής άσκησης μπορεί να διαχειριστεί τις αιτήσεις πρακτικής άσκησης 

που έχουν υποβληθεί από τους φοιτητές. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας το link 

«Προβολή αιτήσεων εκπόνησης πρακτικής άσκησης» μέσα από τις Υπηρεσίες (Εικόνα 15 

Υπηρεσίες). 

 

Εικόνα 15 Υπηρεσίες 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο link τότε εμφανίζεται η λίστα 

με τις εκκρεμείς αιτήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση (Εικόνα 16 Λίστα αιτήσεων 

φοιτητών για πρακτική άσκηση). 

http://dev.dasta.teipat.gr/dasta/internship_application?Status=0
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Εικόνα 16 Λίστα αιτήσεων φοιτητών για πρακτική άσκηση 

 

4.1 Εφαρμογή Φίλτρων 
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να δει τις αιτήσεις για πρακτική άσκηση οι οποίες τον 

ενδιαφέρουν με βάση τα φίλτρα τα οποία εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα 

φίλτρα τα οποία είναι διαθέσιμα είναι: 

 Ημνία Έναρξης Πρακτικής: Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης 

 Ημνία Λήξης Πρακτικής: Η ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης 

 Επώνυμο Φοιτητή: Το επώνυμο του φοιτητή 

 Τμήμα: Το Τμήμα του φοιτητή 

 Φορέας: Ο Φορέας πρακτικής άσκησης του φοιτητή 

 Εξετάστηκε: Εάν έχει εξεταστεί η αίτηση του φοιτητή ή όχι (Προεπιλεγμένη τιμή 

False ώστε να εμφανίζει τις εκκρεμείς αιτήσεις) 

Επιλέγοντας τα φίλτρα τα οποία επιθυμεί ο χρήστης και πατώντας το κουμπί “Εφαρμογή” 

εμφανίζονται στη λίστα μόνο οι Αιτήσεις που ικανοποιούν τα φίλτρα. 

4.2 Εκτέλεση Ενεργειών 
Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει και συγκεκριμένες ενέργειες πάνω στις αιτήσεις για 

πρακτική που έχει επιλέξει. Συγκεκριμένα μπορεί να εκτυπώσει: 

1. Το Πρακτικό τοποθέτησης και ορισμού επιτροπής 

2. Το Πρακτικό Χρηματοδότησης από την Πράξη ΠΑ ΤΕΙ 

3. Συμβάσεις Εργασίας.  
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Αυτό μπορεί να γίνει τσεκάροντας τα checkboxes δίπλα από κάθε αίτηση πρακτικής για 

την οποία θέλει να εκτελέσει ενέργεια και από την λίστα των ενεργειών να διαλέξει την 

ενέργεια που θέλει (π.χ. Εκτύπωση Σύμβασης Εργασίας) και να πατήσει το κουμπί 

“Εκτέλεση” (Εικόνα 17 Εκτέλεση εργασίας για συγκεκριμένες αιτήσεις πρακτικής). 

 

Εικόνα 17 Εκτέλεση εργασίας για συγκεκριμένες αιτήσεις πρακτικής 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει οποιαδήποτε από τις ενέργειες εμφανίζεται η αντίστοιχη 

αναδυόμενη (pop-up) φόρμα εισαγωγής στοιχείων η οποία αφού συμπληρωθεί παράγει το 

εκτυπώσιμο πρακτικό. 
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Εικόνα 18 Αναδυόμενη φόρμα (pop-up) εισαγωγής στοιχείων 

 

Εικόνα 19 Εκτύπωση Πρακτικού τοποθέτησης και ορισμού εποπτών 

4.3 Προβολή Αίτησης Πρακτικής Άσκησης 
Ο χρήστης μπορεί να δει τα στοιχεία του φορέα απασχόλησης κάνοντας κλικ στο link που 

βρίσκεται στο επώνυμο του σπουδαστή. Εφόσον ο χρήστης κάνει κλίκ στο link εμφανίζεται 
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η οθόνη με τα στοιχεία της αίτησης πρακτικής άσκησης (Εικόνα 20 Προβολή στοιχείων 

αίτησης πρακτικής άσκησης). 

 

Εικόνα 20 Προβολή στοιχείων αίτησης πρακτικής άσκησης 

4.4 Επεξεργασία Στοιχείων Αίτησης Πρακτικής Άσκησης 
Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί και να αλλάξει τα στοιχεία της αίτησης πρακτικής 

άσκησης. Αυτό μπορεί να γίνει εφόσον έχει μπει στην καρτέλα προβολής της αίτησης 

πρακτικής άσκησης (Εικόνα 20 Προβολή στοιχείων αίτησης πρακτικής άσκησης) και πατήσει 

το link “Επεξεργασία” στο πάνω μέρος της οθόνης. Εφόσον ο χρήστης κάνει κλικ το link 

“Επεξεργασία” εμφανίζεται η φόρμα επεξεργασίας στοιχείων της αίτησης πρακτικής 

άσκησης όπου ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει όποια στοιχεία θέλει (Εικόνα 21 

Επεξεργασία στοιχείων αίτησης πρακτικής άσκησης). 
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Εικόνα 21 Επεξεργασία στοιχείων αίτησης πρακτικής άσκησης 

Με τη φόρμα αυτή ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί την αίτηση πρακτικής άσκησης καθώς 

και την αίτηση χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει τα εξής 

πεδία: 

 Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης: Ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτηση 

του φοιτητή από την γραμματεία του τμήματος 

 Εγκεκριμένη: Εάν η επιτροπή πρακτικής άσκησης έχει εγκρίνει την αίτηση του 

φοιτητή για πρακτική άσκηση 

 Ημν/νία Έγκρισης Πρακτικής: Η ημερομηνία έγκρισης της Πρακτικής Άσκησης 

 Σημειώσεις επιτροπής για αίτηση πρακτικής: Σημειώσεις της επιτροπής  

 Έγκριση Χρηματοδότησης: Εάν Εγκρίθηκε ή ΌΧΙ η χρηματοδότηση 

 Σημειώσεις επιτροπής για αίτηση χρηματοδότησης: Σημειώσεις της επιτροπής 

 Επόπτης καθηγητής: Επιλογή του επόπτη καθηγητή. Προσοχή για να γίνει επιλογή 

θα πρέπει να έχει ενημερωθεί το πληροφοριακό σύστημα ΔΑΣΤΑ με τα στοιχεία του 

επόπτη καθηγητή. 
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 Τύπος σύμβασης: Επιλογή από λίστα τύπων Σύμβασης της Πρακτικής Άσκησης. 

Από τη στιγμή που έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία για την πρακτική άσκηση ο χρήστης 

αποθηκεύει τις αλλαγές και αυτές δεν μπορούν να αναιρεθούν. 

Εάν η αίτηση πρακτικής άσκησης έχει εγκριθεί τότε ενημερωτικά e-mails αποστέλλονται στο 

φοιτητή, στο φορέα απασχόλησης και στον επόπτη καθηγητή.  

Καλή Πρακτική 

Από τη στιγμή που έχει τελειώσει η διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων για 

πρακτική άσκηση και χρηματοδότησης ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει τα 

κατάλληλα έντυπα (Πρακτική τοποθέτησης και ορισμού επιτροπής πρακτικής άσκησης, 

Πρακτικό Χρηματοδότησης από την Πράξη Π.Α. του ΤΕΙ, Σύμβαση). Η εκτύπωση των 

εντύπων αυτών περιγράφεται στην ενότητα Εκτέλεση Ενεργειών. 
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5 Διαχείριση Βιβλίων Πρακτικής Άσκησης 
Ο υπάλληλος πρακτικής άσκησης μπορεί να διαχειριστεί τα βιβλία πρακτικής άσκησης που 

έχουν υποβληθεί από τους φοιτητές. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας το link «Βιβλία 

πρακτικής άσκησης» μέσα από τις υπηρεσίες (Εικόνα 22 Υπηρεσίες). 

 

Εικόνα 22 Υπηρεσίες 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο link τότε εμφανίζεται η λίστα 

με τα βιβλία πρακτικής των φοιτητών που έχει εγκριθεί η αίτηση πρακτικής (Εικόνα 23 

Λίστα βιβλίων πρακτικής άσκησης). 

5.1 Εφαρμογή Φίλτρων 
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να δει τα βιβλία πρακτικής άσκησης τα οποία τον 

ενδιαφέρουν με βάση τα φίλτρα τα οποία εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα 

φίλτρα τα οποία είναι διαθέσιμα είναι: 

 Επώνυμο Φοιτητή: Το Επώνυμο του Φοιτητή  

 Όνομα Φοιτητή: Το Όνομα του Φοιτητή 

 Φορέας Απασχόλησης : Ο Φορέας Απασχόλησης 

 Τμήμα: Το Τμήμα του φοιτητή 

 Ανοιχτό: Εάν το βιβλίο είναι ανοιχτό ή όχι 

http://dev.dasta.teipat.gr/dasta/internship_application?Status=0
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 Ημ/νία Έναρξης: Η  Ημ/νία Έναρξης της πρακτικής άσκησης 

 Ημ/νία Λήξης: Η  Ημ/νία Λήξης της πρακτικής άσκησης 

Επιλέγοντας τα φίλτρα τα οποία επιθυμεί ο χρήστης και πατώντας το κουμπί “Εφαρμογή” 

εμφανίζονται στη λίστα μόνο οι Αιτήσεις που ικανοποιούν τα φίλτρα. 

 

 

Εικόνα 23 Λίστα βιβλίων πρακτικής άσκησης 

5.2 Προβολή Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης 
Ο χρήστης μπορεί να δει τα στοιχεία του βιβλίου πρακτικής άσκησης κάνοντας κλικ στο link 

που βρίσκεται στο επώνυμο του σπουδαστή. Εφόσον ο χρήστης κάνει κλίκ στο link 

εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία του βιβλίου πρακτικής άσκησης (Εικόνα 24 Επισκόπηση 

βιβλίου πρακτικής άσκησης). 

Στην πρώτη σελίδα ο χρήστης μπορεί να κάνει μια επισκόπηση των στοιχείων του βιβλίου 

πρακτικής. Από τις διαθέσιμες καρτέλες μπορεί δει και να ελέγξει : 

1. Τις ημέρες πρακτικής  

2. Τις Αναφορές του Φορέα Απασχόλησης 

3. Τις Αναφορές του Επόπτη Πρακτικής 

4. Το ερωτηματολόγιο του Φοιτητή 

5. Το ερωτηματολόγιο του Φορέα Απασχόλησης 

6. Το ερωτηματολόγιο του Επόπτη Πρακτικής 

7. Την εκτύπωση του βιβλίου πρακτικής 
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Στις παραπάνω καρτέλες ο χρήστης δε μπορεί να επεξεργαστεί στοιχεία παρά μόνο να δει 

και να ελέγξει εάν έχουν συμπληρωθεί από τους αντίστοιχους συμμετέχοντες στην 

πρακτική άσκηση (Φοιτητή, Φορέα Απασχόλησης, Επόπτη Πρακτικής).  

Επίσης, από την καρτέλα Επεξεργασία ο χρήστης μπορεί να Επεξεργαστεί τα στοιχεία της 

πρακτικής άσκησης (δες ενότητα 0   
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Επεξεργασία Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης). 

 

Εικόνα 24 Επισκόπηση βιβλίου πρακτικής άσκησης 
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5.3 Επεξεργασία Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης 
Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί και να αλλάξει τα στοιχεία του βιβλίου πρακτικής 

άσκησης. Αυτό μπορεί να γίνει εφόσον έχει μπει στην καρτέλα προβολής του βιβλίου 

πρακτικής άσκησης (Εικόνα 24 Επισκόπηση βιβλίου πρακτικής άσκησης) και πατήσει το link 

“Επεξεργασία” στο πάνω μέρος της οθόνης. Εφόσον ο χρήστης κάνει κλικ το link 

“Επεξεργασία” εμφανίζεται η φόρμα επεξεργασίας στοιχείων του βιβλίου πρακτικής 

άσκησης όπου ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει όποια στοιχεία θέλει (Εικόνα 25 

Επεξεργασία βιβλίου πρακτικής άσκησης). 

 

Εικόνα 25 Επεξεργασία βιβλίου πρακτικής άσκησης 

Στη φόρμα αυτή ο χρήστης μπορεί να: 

 Δει τον Φορέα Απασχόλησης: Μη επεξεργάσιμο πεδίο. Εάν ο φοιτητής θέλει να 

αλλάξει το φορέα απασχόλησης τότε πρέπει να ξανακάνει αίτηση, να εγκριθεί από 

την επιτροπή πρακτικής άσκησης και να ανοίξει νέο βιβλίο πρακτικής. 
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 Αλλάξει τον Επόπτη πρακτικής άσκησης 

 Να ελέγξει μέσα από τις επιλογές: 

o Ανοιχτό: Να ανοίξει και να κλείσει το βιβλίο εφόσον το  επιθυμεί. Εάν το 

βιβλίο είναι κλειστό κανένας από τους συμμετέχοντες (Φοιτητής, Φορέας 

Απασχόλησης, Επόπτης Πρακτικής) στην πρακτική δεν μπορεί να κάνει 

ενέργειες για την πρακτική 

o Ο Φοιτητής έχει συμπληρώσει το Βιβλίο Πρακτικής: Ο χρήστης τσεκάρει 

ανάλογα αφού έχει ελέγξει την αντίστοιχη καρτέλα  

o Ο Φοιτητής έχει υποβάλει την Τεχνική Έκθεση: Ο χρήστης τσεκάρει 

ανάλογα αφού έχει ελέγξει την αντίστοιχη καρτέλα 

o Ο Φοιτητής έχει συμπληρώσει το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης: Ο χρήστης 

τσεκάρει ανάλογα αφού έχει ελέγξει την αντίστοιχη καρτέλα 

o Ο Επόπτης του Φορέα Απασχόλησης έχει εγκρίνει το Βιβλίο Πρακτικής και 

έχει υποβάλει τις Αναφορές: Ο χρήστης τσεκάρει ανάλογα αφού έχει 

ελέγξει την αντίστοιχη καρτέλα 

o Ο Επόπτης του Φορέα Απασχόλησης έχει συμπληρώσει το Ερωτηματολόγιο 

Αξιολόγησης: Ο χρήστης τσεκάρει ανάλογα αφού έχει ελέγξει την 

αντίστοιχη καρτέλα 

o Ο Επόπτης Πρακτικής Άσκησης έχει υποβάλει τις αναφορές του και έχει 

συμπληρώσει το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης: Ο χρήστης τσεκάρει 

ανάλογα αφού έχει ελέγξει την αντίστοιχη καρτέλα 

o Τέλος Πρακτικής Άσκησης: Ο χρήστης τσεκάρει εάν η πρακτική έχει 

τελειώσει. Εάν τελειώσει η πρακτική το βιβλίο πρακτικής κλείνει και δεν 

μπορεί κανένας εμπλεκόμενος με την πρακτική να συμπληρώσει οτιδήποτε 

σχετικό με την πρακτική άσκηση. 

 Να συμπληρώσει την ημερομηνία έναρξης πρακτικής 

 Να συμπληρώσει την ημερομηνία λήξης πρακτικής 

5.4 Εκτύπωση Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης 
Όταν το βιβλίο κλείσει μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμη η 

επιλογή για την εκτύπωση του. 
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Εικόνα 26 Εκτύπωση βιβλίου πρακτικής 

 

Εικόνα 27 Αποτέλεσμα εκτύπωσης βιβλίου πρακτικής  
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6 Διαχείριση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης 
Ο υπάλληλος πρακτικής άσκησης μπορεί να διαχειριστεί τα ερωτηματολόγια πρακτικής 

άσκησης που έχουν υποβληθεί από τους φοιτητές, τους φορείς απασχόλησης και τους 

επόπτες πρακτικής άσκησης. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας το κατάλληλο link από την 

ενότητα «Ερωτηματολόγια» μέσα από τις υπηρεσίες (Εικόνα 28 Υπηρεσίες). 

 

Εικόνα 28 Υπηρεσίες 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να ακολουθήσει κάποιο από τα links των ερωτηματολογίων τότε 

εμφανίζεται η λίστα με τα ερωτηματολόγια που έχουν συμπληρωθεί (Εικόνα 29 Λίστα 

ερωτηματολογίων αξιολόγησης από τους φοιτητές). 
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Εικόνα 29 Λίστα ερωτηματολογίων αξιολόγησης από τους φοιτητές 

Σε αυτή τη λίστα ο χρήστης έχει τις εξής δυνατότητες: 

 Να δει συγκεκριμένες υποβολές ερωτηματολογίων. Αυτό μπορεί να γίνει 

επιλέγοντας από την καρτέλα «Υποβολές», «Προβολή» από την στήλη 

«Λειτουργίες» (Εικόνα 30 Προβολή ερωτηματολογίου αξιολόγησης).  

 Να δει την ανάλυση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης. Αυτό μπορεί να γίνει 

επιλέγοντας από την καρτέλα «Ανάλυση» (Εικόνα 31 Ανάλυση ερωτηματολογίου 

αξιολόγησης). 

 Να κατεβάσει την ανάλυση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης σε επεξεργάσιμη 

μορφή για περαιτέρω επεξεργασία: Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας την καρτέλα 

«Λήψη» (Εικόνα 32 Δυνατότητα λήψης αρχείου με την ανάλυση των 

ερωτηματολογίων). 
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Εικόνα 30 Προβολή ερωτηματολογίου αξιολόγησης 
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Εικόνα 31 Ανάλυση ερωτηματολογίου αξιολόγησης 

 

Εικόνα 32 Δυνατότητα λήψης αρχείου με την ανάλυση των ερωτηματολογίων 
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7 Διαχείριση Εποπτών Πρακτικής Άσκησης 
Ο υπάλληλος πρακτικής άσκησης μπορεί να διαχειριστεί τα στοιχεία των εποπτών 

πρακτικής άσκησης. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας το link «Προβολή Εποπτών Πρακτικής 

Άσκησης» μέσα από τις Υπηρεσίες (Εικόνα 33 Υπηρεσίες). 

 

Εικόνα 33 Υπηρεσίες 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο link τότε εμφανίζεται η λίστα 

με τους επόπτες πρακτικής άσκησης (Εικόνα 34 Λίστα εποπτών πρακτικής άσκησης). 

http://dev.dasta.teipat.gr/dasta/internship_application?Status=0
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Εικόνα 34 Λίστα εποπτών πρακτικής άσκησης 

7.1 Εφαρμογή Φίλτρων 
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να δει τους επόπτες πρακτικής οι οποίοι τον ενδιαφέρουν 

με βάση τα φίλτρα τα οποία εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα φίλτρα τα οποία 

είναι διαθέσιμα είναι: 

 Επώνυμο: Το επώνυμο του επόπτη 

 ΑΦΜ: Το ΑΦΜ του επόπτη 

 Τμήμα: Το τμήμα του εεπόπτη 

 Ενεργός: Εάν ο επόπτης είναι ενεργός ή όχι 

Επιλέγοντας τα φίλτρα τα οποία επιθυμεί ο χρήστης και πατώντας το κουμπί “Εφαρμογή” 

εμφανίζονται στη λίστα μόνο οι επόπτες πρακτικής που ικανοποιούν τα φίλτρα. 

7.2 Εκτέλεση Ενεργειών 
Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει και συγκεκριμένες ενέργειες πάνω στους επόπτες πρακτικής 

που έχει επιλέξει. Συγκεκριμένα μπορεί να “Ενεργοποιήσει” ή να “Απενεργοποιήσει” 

επιλεγμένους επόπτες πρακτικής άσκησης. Αυτό μπορεί να γίνει τσεκάροντας τα 

checkboxes δίπλα από κάθε επόπτη για τον οποίο θέλει να εκτελέσει ενέργεια και από την 

λίστα των ενεργειών να διαλέξει την ενέργεια που θέλει (π.χ. Ενεργοποίηση) και να πατήσει 

το κουμπί “Εκτέλεση” (Εικόνα 35 Εκτέλεση ενέργειας για επιλεγμένους επόπτες πρακτικής). 
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Εικόνα 35 Εκτέλεση ενέργειας για επιλεγμένους επόπτες πρακτικής 
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7.3 Προβολή Στοιχείων Επόπτη Πρακτικής Άσκησης 
Ο χρήστης μπορεί να δει τα στοιχεία του επόπτη πρακτικής άσκησης κάνοντας κλικ στο link 

που βρίσκεται στο επώνυμο του επόπτη πρακτικής άσκησης. Εφόσον ο χρήστης κάνει κλίκ 

στο link εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία του επόπτη πρακτικής άσκησης  (Εικόνα 36 

Προβολή στοιχείων επόπτη πρακτικής άσκησης). 

 

 

Εικόνα 36 Προβολή στοιχείων επόπτη πρακτικής άσκησης 
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7.4 Επεξεργασία Στοιχείων Επόπτη Πρακτικής Άσκησης 
Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί και να αλλάξει τα στοιχεία του επόπτη πρακτικής 

άσκησης. Αυτό μπορεί να γίνει εφόσον έχει μπει στην καρτέλα προβολής των στοιχείων του 

επόπτη πρακτικής άσκησης (Εικόνα 36 Προβολή στοιχείων επόπτη πρακτικής άσκησης) και 

πατήσει το link “Επεξεργασία” στο πάνω μέρος της οθόνης. Εφόσον ο χρήστης κάνει κλικ το 

link “Επεξεργασία” εμφανίζεται η φόρμα επεξεργασίας στοιχείων επόπτη πρακτικής 

άσκησης όπου ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει όποια στοιχεία θέλει (Εικόνα 37 Φόρμα 

επεξεργασίας στοιχείων επόπτη πρακτικής άσκησης). 

 

 

Εικόνα 37 Φόρμα επεξεργασίας στοιχείων επόπτη πρακτικής άσκησης 

7.5 Εγγραφή Επόπτη Πρακτικής Άσκησης 
Στους υπαλλήλους του γραφείου Πρακτικής Άσκησης δίνεται η δυνατότητα να εγγράφουν 

επόπτες πρακτικής άσκησης. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τον πίνακα ελέγχου και 

εφόσον έχουν επιλέξει το link “Εγγραφή Επόπτη Πρακτικής Άσκησης” (Εικόνα 38 Εγγραφή 

επόπτη πρακτικής άσκησης). 
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Εικόνα 38 Εγγραφή επόπτη πρακτικής άσκησης 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να ακολουθήσει το link “Εγγραφή επόπτη πρακτικής άσκησης” 

εμφανίζεται η φόρμα “ Εγγραφής επόπτη πρακτικής άσκησης ” όπου ο χρήστης καταχωρεί 

τα στοιχεία του επόπτη πρακτικής άσκησης (Εικόνα 39 Φόρμα δημιουργίας επόπτη 

πρακτικής άσκησης). 

 

Εικόνα 39 Φόρμα δημιουργίας επόπτη πρακτικής άσκησης 

 


