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

για τους Φοιτητές. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει οδηγίες για τη προβολή φορέων 

απασχόλησης, προβολή αγγελιών, επεξεργασία των στοιχείων του λογαριασμού, διαχείριση 

των αιτήσεων εκπόνησης πρακτικής άσκησης, διαχείριση των βιβλίων πρακτικής άσκησης 

και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πρακτικής άσκησης. 
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1 Εισαγωγή 
Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να: 

1. προβάλει τις αγγελίες (εργασίας και πρακτικής άσκησης) των φορέων 

απασχόλησης, 

2. προβάλει λεπτομέρειες των φορέων απασχόλησης, 

3. διαχειρίζεται τις αιτήσεις εκπόνησης πρακτικής άσκησης, 

4. διαχειρίζεται τα Βιβλία Πρακτικής, 

5. να συμπληρώνει τα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης, 

6. διαχειρίζεται τα στοιχεία του λογαριασμού του. 

Οι παραπάνω δυνατότητες παρέχονται μέσα από το μενού Υπηρεσίες που εμφανίζεται στην 

οθόνη του χρήση, εφόσον αυτός κάνει login στην εφαρμογή. Αφού λοιπόν 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  

 

Παρατήρηση 

Οι φοιτητές του ΤΕΙ Πάτρας μπορούν να κάνουν login με τα στοιχεία πρόσβασης που 

διαθέτουν για το σπουδαστικό σύστημα. 
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2 Διαχείριση Αγγελιών 
Ο χρήστης μπορεί να δει τις αγγελίες επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Προβολή Αγγελιών».  

 

Εικόνα 3. Λίστα Αγγελιών 

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 

 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) 

 Έχω εκδηλώσει ενδιαφέρον: Εάν ο χρήστης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για μία 

αγγελία 

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 Προβολή Αγγελίας 
Ο χρήστης μπορεί να δει το περιεχόμενο της αγγελίας επιλέγοντας το σύνδεσμο που 

βρίσκεται στον τίτλο της αγγελίας. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει το σύνδεσμο εμφανίζεται η 

οθόνη με τα στοιχεία της αγγελίας (Εικόνα 4. Προβολή στοιχείων Αγγελίας). 
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Εικόνα 4. Προβολή στοιχείων Αγγελίας 

2.3 Εκδήλωση ενδιαφέροντος χρήστη 
Όταν ο χρήστης βλέπει λεπτομέρειες για μία αγγελία (Εικόνα 4. Προβολή στοιχείων 

Αγγελίας) στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής υπάρχει η επιλογή «Εκδήλωση 

ενδιαφέροντος» την οποία αν ο χρήστης επιλέξει ο φορέας απασχόλησης θα ειδοποιηθεί 

για το ενδιαφέρον του χρήστη για τη συγκεκριμένη αγγελία. 

 

Εικόνα 5 Εκδήλωση ενδιαφέροντος χρήστη 
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3 Φορείς Απασχόλησης 
Ο χρήστης μέσα από τον πίνακα ελέγχου μπορεί να δει λεπτομέρειες για τα στοιχεία των 

επιχειρήσεων οι οποίες έχουν εγγραφεί. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας το σύνδεσμο 

«Προβολή φορέων απασχόλησης» μέσα από τις Υπηρεσίες. 

 

Εικόνα 6. Υπηρεσίες 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο σύνδεσμο τότε εμφανίζεται η 

λίστα με τους φορείς απασχόλησης. 

http://dasta.teipat.gr/dev/dasta/company
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Εικόνα 7. 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 

 Πρόσωπο Επικοινωνίας: Το πρόσωπο επικοινωνίας του φορέα απασχόλησης 

 Δήμος: Ο Δήμος της επιχείρησης 

 Τηλ: Το τηλ της επιχείρησης 

 Ειδοποιήσεις μέσω e-mail: Εάν η επιχείρηση θα 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 Προβολή Φορέα Απασχόλησης 
Ο χρήστης μπορεί να δει τα στοιχεία του φορέα απασχόλησης επιλέγοντας το σύνδεσμο 

που βρίσκεται στην επωνυμία του φορέα. Στη συνέχεια εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία 

του φορέα. 
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Εικόνα 8. Προβολή Στοιχείων Φορέα Απασχόλησης 
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4 Διαχείριση Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης 
Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τις αιτήσεις πρακτικής άσκησης που έχουν υποβληθεί στο 

παρελθόν καθώς και να υποβάλει νέα αίτηση για εκπόνηση πρακτικής άσκησης μέσα από 

αντίστοιχες επιλογές στη σελίδα Υπηρεσίες. 

 

Εικόνα 9 Υπηρεσίες 

4.1 Λίστα αιτήσεων εκπόνησης πρακτικής άσκησης 
Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να ακολουθήσει το σύνδεσμο «Προβολή αιτήσεων εκπόνησης 

πρακτικής άσκησης» οδηγείται στην ακόλουθη οθόνη στην οποία μπορεί να δει 

λεπτομέρειες για την κατάσταση της κάθε αίτησης για εκπόνηση πρακτικής άσκησης που 

έχει υποβάλει. 
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Εικόνα 10 Λίστα αιτήσεων εκπόνησης πρακτικής άσκησης 

4.1.1 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 Αίτησης: Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εκπόνηση πρακτικής 

άσκησης 

 Ημνία Έναρξης Πρακτικής: Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης 

 Ημνία Λήξης Πρακτικής: Η ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης 

 Φορέας: Ο Φορέας πρακτικής άσκησης του φοιτητή 

 Εξετάστηκε: Εάν έχει εξεταστεί η αίτηση του φοιτητή ή όχι 

 Εγκρίθηκε: Εάν εγκρίθηκε από το γραφείο πρακτικής άσκησης 

 Αίτηση για χρηματοδότηση: Εάν έγινε αίτηση για χρηματοδότηση 

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 Προβολή Αίτησης Πρακτικής Άσκησης 
Εφόσον ο χρήστης επιλέξει κάποια αίτηση από την λίστα στην Εικόνα 10 Λίστα αιτήσεων 

εκπόνησης πρακτικής άσκησης οδηγείται στην ακόλουθη οθόνη στην οποία μπορεί να δει 

επιπλέον λεπτομέρειες για την κατάσταση της συγκεκριμένης αίτησης για εκπόνηση 

πρακτικής άσκησης που έχει υποβάλει. 
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Εικόνα 11 Προβολή στοιχείων αίτησης πρακτικής άσκησης 

Επιπλέον ο χρήστης μέσω της επιλογής «Έντυπα» έχει τη δυνατότητα να δει και να 

εκτυπώσει τα παρακάτω έντυπα: 

 Αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης (Εικόνα 13 Αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης) 

 Αίτηση χρηματοδότησης πρακτικής άσκησης (Εικόνα 14 Αίτηση χρηματοδότησης 

πρακτικής άσκησης) 

 

Εικόνα 12 Έντυπα Αίτησης εκπόνησης πρακτικής άσκησης 
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Εικόνα 13 Αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης 

 

Εικόνα 14 Αίτηση χρηματοδότησης πρακτικής άσκησης 

 

4.3 Έντυπο Βεβαίωσης Φορέα Απασχόλησης 
Ο χρήστης θα πρέπει να εκτυπώσει και να συμπληρώσει το Έντυπο Βεβαίωσης Φορέα 

Απασχόλησης Αποδοχής Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης το οποίο θα του χρειαστεί 

να ανεβάσει (upload) στο σύστημα κατά τη διάρκεια της Υποβολή αίτησης εκπόνησης 

πρακτικής άσκησης. 
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Ο χρήστης μπορεί να μεταφορτώσει (download) το Έντυπο Βεβαίωσης Φορέα Απασχόλησης 

Αποδοχής Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (μορφή Acrobat Pdf) μέσα από την 

αντίστοιχη επιλογή στη σελίδα Υπηρεσίες. 

 

Εικόνα 15 Αιτήσεις εκπόνησης πρακτικής άσκησης 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το Έντυπο Βεβαίωσης Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής 

Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης. 

 

Εικόνα 16 Έντυπο Βεβαίωσης Φορέα Απασχόλησης 

4.4 Υποβολή αίτησης εκπόνησης πρακτικής άσκησης 
Ο χρήστης μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση για εκπόνηση πρακτικής άσκησης μέσα από την 

αντίστοιχη επιλογή στη σελίδα Υπηρεσίες. 
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Εικόνα 17 Υπηρεσίες 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει το σύνδεσμο «Υποβολή αίτησης εκπόνησης πρακτικής άσκησης» 

οδηγείτε στην ακόλουθη οθόνη που καλείται να υποβάλει μία νέα αίτηση για εκπόνηση 

πρακτικής άσκησης συμπληρώνοντας όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες της αίτησης. 

 

Εικόνα 18 Υποβολή αίτησης εκπόνησης πρακτικής άσκησης 

Παρατήρηση 

Ο χρήστης στα επισυναπτόμενα αρχεία θα πρέπει να επισυνάψει το Έντυπο Βεβαίωσης 

Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης το οποίο έχει 

κατεβάσει (download) στο προηγούμενο βήμα. 
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5 Διαχείριση Βιβλίων Πρακτικής Άσκησης 
Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τα βιβλία πρακτικής άσκησης του. Αυτό μπορεί να γίνει 

επιλέγοντας το σύνδεσμο «Βιβλία πρακτικής άσκησης» μέσα από τις υπηρεσίες 

 

Εικόνα 19 Υπηρεσίες 

Αφού γίνει αυτό, ο χρήστης βλέπει την λίστα βιβλίων πρακτικής άσκησης 

 

Εικόνα 20 Λίστα βιβλίων πρακτικής άσκησης 

5.1 Προβολή Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης 
Ο χρήστης μπορεί να δει τα στοιχεία του βιβλίου πρακτικής άσκησης επιλέγοντας το 

σύνδεσμο που βρίσκεται στο όνομα του φορέα απασχόλησης. Εφόσον γίνει αυτό 

εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία του βιβλίου πρακτικής άσκησης (Εικόνα 21 Επισκόπηση 

βιβλίου πρακτικής άσκησης). 

http://dev.dasta.teipat.gr/dasta/internship_application?Status=0
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Στην πρώτη σελίδα ο χρήστης μπορεί να κάνει μια επισκόπηση των στοιχείων του βιβλίου 

πρακτικής.  

 

Εικόνα 21 Επισκόπηση βιβλίου πρακτικής άσκησης 

Από τις διαθέσιμες καρτέλες έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

1. Ημέρες - να δει τις ημέρες πρακτικής του βιβλίου πρακτικής τις οποίες έχει 

συμπληρώσει και αν αυτές εγκρίθηκαν από τον φορέα απασχόλησης καθώς επίσης 

και να συμπληρώσει την περιγραφή της εργασίας του για κάθε ημέρα στα πλαίσια 

της πρακτικής άσκησης του 

2. Υποβολή τεχνικής έκθεσης – να υποβάλει την τεχνική έκθεση στο τέλος της 

πρακτικής άσκησης 

3. Ερωτηματολόγιο - να συμπληρώσει στο τέλος της πρακτικής άσκησης του φοιτητή 

το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από το φορέα πρακτικής 

5.2 Ημέρες 
Ο χρήστης μπορεί να δει την λίστα με τις ημέρες του βιβλίου πρακτικής τις οποίες έχει 

συμπληρώσει και αν αυτές εγκρίθηκαν από τον φορέα απασχόλησης καθώς επίσης και να 

συμπληρώσει την περιγραφή της εργασίας του για κάθε νέα ημέρα στα πλαίσια της 

πρακτικής άσκησης του. 
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Εικόνα 22 Λίστα ημερών πρακτικής Άσκησης 

 

Εικόνα 23 Καταχώρηση περιγραφή εργασίας ημέρας πρακτικής του φοιτητή 

Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση του φοιτητή, ο φορέας απασχόλησης 

πρέπει να ελέγξει τις ημέρες πρακτικής τις οποίες έχει συμπληρώσει ο φοιτητής που κάνει 

πρακτική, έτσι ώστε στη συνέχεια στον έλεγχο που θα διεξαχθεί από τους υπαλλήλους του 

γραφείου πρακτικής να εγκριθεί η ολοκλήρωση της πρακτικής. 

Παρατήρηση 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία ημέρας του βιβλίου πρακτικής ημερομηνίας για διάστημα 

μεγαλύτερο των 7 ημερών από την τρέχουσα για το παρελθόν και για επόμενη μέρα από 

την τρέχουσα. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία ημέρας του βιβλίου πρακτικής ημερομηνίας 

εκτός του διαστήματος μεταξύ έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης. Δεν επιτρέπεται η 

επεξεργασία ημέρας του βιβλίου πρακτικής ημερομηνίας για την οποία έχει ήδη 

δημιουργηθεί ημέρα Π.Α. 

Ο επόπτης πρακτικής άσκησης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει αυτόν τον 

περιορισμό για κάθε βιβλίο ξεχωριστά 

 

5.3 Υποβολή τεχνικής έκθεσης 
Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση ο χρήστης πρέπει να υποβάλει την 

τεχνική έκθεση στο τέλος της πρακτικής άσκησης, έτσι ώστε στη συνέχεια στον έλεγχο που 

θα διεξαχθεί από τους υπαλλήλους του γραφείου πρακτικής να εγκριθεί η ολοκλήρωση της 

πρακτικής. 
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Εικόνα 24 Υποβολή τεχνικής έκθεσης 

5.4 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από τον 

φορέα πρακτικής 
Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει στο τέλος της πρακτικής άσκησης του το 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης. 

 

Εικόνα 25 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από το φοιτητή 
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6 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης 
Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει στο τέλος της πρακτικής άσκησης του το 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας τον 

κατάλληλο σύνδεσμο από την ενότητα «Ερωτηματολόγια» μέσα από τις υπηρεσίες (Εικόνα 

26 Υπηρεσίες). 

 

Εικόνα 26 Υπηρεσίες 

Η υπηρεσία «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από το φοιτητή» 

ανακατευθύνει το χρήστη στο «Βιβλία πρακτικής άσκησης» που παρουσιάστηκε 

προηγουμένως. Έτσι ο χρήστης για κάθε φορέα απασχόλησης που έκανε πρακτική άσκηση 

μέσα από το βιβλίο πρακτικής άσκησης του έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο για την πρακτική άσκηση. 

 

Εικόνα 27 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από το φοιτητή 
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7 Διαχείριση στοιχείων λογαριασμού 
Ο χρήστης μέσα από τον πίνακα ελέγχου μπορεί να δει και να επεξεργαστεί τα στοιχεία του. 

Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας τα link «Προβολή στοιχείων» και «Επεξεργασία 

στοιχείων» μέσα από τις Υπηρεσίες. 

 

Εικόνα 28 Διαχείριση στοιχείων λογαριασμού 

7.1 Προβολή στοιχείων 
Ο χρήστης μπορεί να δει τα στοιχεία του επιλέγοντας το σύνδεσμο «Προβολή στοιχείων».  

 

Εικόνα 29. Προβολή Στοιχείων 

7.2 Επεξεργασία Στοιχείων 
Ο χρήστης μπορεί να δει τα στοιχεία του επιλέγοντας το σύνδεσμο «Επεξεργασία 

στοιχείων».  



 

 
Αριθμός παραδοτέου: Οδηγίες χρήσης για τους Φοιτητές 

 

27 

 

Εικόνα 30. Επεξεργασία Στοιχείων 

 


