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A Γενικές οδηγίες 

Το Πληροφοριακό Σύστημα της Πρακτικής Άσκησης αποτελεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα μηχανοργάνωσης 
που αυτοματοποιεί τη διαδικασία ανάθεσης θέσεων Πρακτικής Άσκησης στους Φοιτητές των Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα «παραδοσιακά» έντυπα Πρακτικής Άσκησης (αξιολόγησης, εποπτείας 
και αποτίμησης κ.α.) έχουν διαμορφωθεί καταλλήλως σε ηλεκτρονικές φόρμες, επιτρέποντας την κεντρική 
εποπτεία της διαδικασίας καθώς επίσης και την άμεση καταγραφή και συλλογή δεδομένων. 

Για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Πράξη του ΕΣΠΑ 
2014-2020, οι Φοιτητές, ως δικαιούχοι, εκτός των λοιπών συμβατικών τους υποχρεώσεων, καλούνται να 
συμπληρώσουν και να υποβάλουν Απογραφικά Δελτία Εισόδου και Εξόδου Συμμετεχόντων ΕΚΤ. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου ΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
έχουν ενσωματωθεί λειτουργικότητες υποβολής και συλλογής Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων ΕΚΤ, 
με στόχο την κεντρική καταχώρηση και διαχείριση της εισαγόμενης πληροφορίας, έτσι ώστε η ίδια 
πληροφορία να μην απαιτείται να επανεισαχθεί σε κανένα άλλο σημείο, διευκολύνοντας τόσο την ομαλή 
διεξαγωγή της υποβολής και ανάκτησης των απαραίτητων πληροφοριών όσο και τη διεκπεραίωση της 
διαδικασίας της Πρακτικής Άσκησης, γενικότερα. 

Για να αξιοποιήσουν την υπηρεσία υποβολής Απογραφικών Δελτίων ΕΚΤ μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος του Γραφείου ΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι Φοιτητές οφείλουν να συνδεθούν ως 
πιστοποιημένοι χρήστες, αντίθετα από τους επισκέπτες (μη πιστοποιημένους χρήστες) που δεν έχουν 
καμία πρόσβαση στην υπηρεσία. 
 
Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται ότι τα δεδομένα των απαντήσεων των Φοιτητών θα τύχουν επεξεργασίας 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης), για το σκοπό της παρακολούθησης 
των Προγραμμάτων, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των 
προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11,12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι ωφελούμενοι διατηρούν τα δικαιώματα 
ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης. 
 

Α.1 Είσοδος στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

Με την εγγραφή των Φοιτητών σε οικείο Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τους χορηγείται ένας 
λογαριασμός πρόσβασης στην Εθνική Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων. 
(Σύστημα Εύδοξος). Πρόκειται για την ίδια ακριβώς Υπηρεσία την οποία χρησιμοποιεί το Πληροφοριακό 
Σύστημα του Γραφείου ΠΑ για την πιστοποίηση των χρηστών του. 
 
Με τα στοιχεία σύνδεσης λογαριασμού στο Σύστημα Εύδοξος (όνομα χρήστη/username και 
συνθηματικό/password), επιτρέπεται πλέον η σύνδεση στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής 
Άσκησης. 
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Α.1.1 Διαδικασία πιστοποίησης – Εξασφάλιση μοναδικότητας του εκάστοτε χρήστη 

Οι Φοιτητές εισέρχονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης,  όπου και γίνεται η 
πιστοποίηση - εξουσιοδότησή τους (μέσω του Συστήματος Εύδοξος) με όνομα χρήστη και συνθηματικό, 
τα οποία έχουν λάβει από το οικείο τους Τμήμα. 
 

Α.2 Διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των Απογραφικών Δελτίων ΕΚΤ  

Ακολουθώντας το αντίστοιχο μενού πλοήγησης, οι Φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα 
ηλεκτρονικά έντυπα των Απογραφικών Δελτίων ΕΚΤ. Ωστόσο, για την προβολή και μετέπειτα συμπλήρωση 
προηγουμένως απαιτείται η ολοκλήρωση μίας σειράς βημάτων. 

 
Εικόνα 1: Μενού πλοήγησης για την υποβολή των Απογραφικών Δελτίων ΕΚΤ 

Αρχικά, θα πρέπει να γίνει είσοδος και πιστοποίηση των Φοιτητών στο ΠΣ με χρήση των στοιχείων 
λογαριασμού τους στο Σύστημα Εύδοξος. 

Σε περίπτωση επιτυχημένης πιστοποίησης ενός Φοιτητή, γίνεται έλεγχος για την υποβολή των 
προσωπικών του στοιχείων (ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας κτλ.) στο Πληροφοριακό Σύστημα. Αν έχει 
προηγηθεί η υποβολή τους, τελευταίο βήμα είναι η επαλήθευση (ηλεκτρονικής) έγκρισης από τον/την 
υπεύθυνο Διοικητικής Υποστήριξης του οικείου Τμήματος, διαδικασία κατά την οποία ο/η υπεύθυνος 
διασταυρώνει της ορθότητα υποβολής των προσωπικών στοιχείων του εκάστοτε Φοιτητή με βάση τα 
δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει. 

Η προβολή των ηλεκτρονικών εντύπων Απογραφικών Δελτίων ΕΚΤ δε μπορεί να γίνει αν δεν έχει 
προηγηθεί το βήμα της έγκρισης των καταχωρημένων προσωπικών τους στοιχείων στο ΠΣ, καθώς τα 
επικαιροποιημένα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την ανάσυρση και αυτόματη συμπλήρωση των 
αντίστοιχων πεδίων στα ηλεκτρονικά έντυπα των Απογραφικών Δελτίων ΕΚΤ 
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Εικόνα 2: Ενδεικτικό στιγμιότυπο οθόνης ελέγχου για την προβολή των ηλεκτρονικών εντύπων Απογραφικών Δελτίων ΕΚΤ  

 

 Εικόνα 3: Ενδεικτικό στιγμιότυπο οθόνης ηλεκτρονικού εντύπου Απογραφικού Δελτίου ΕΚΤ  
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Κάθε υποβολή ενός Δελτίου είναι μοναδική και οριστική. Ο εκάστοτε Φοιτητής στερείται επιλογής 
τροποποίησης ενός Απογραφικού Δελτίου ΕΚΤ. Σε τέτοια περίπτωση απαιτείται διαγραφή του υπάρχοντος 
Δελτίου και εκ νέου υποβολή του. 

 

 
Εικόνα 4: Ενδεικτικό στιγμιότυπο οθόνης ελέγχου για προηγούμενη  υποβολή των ηλεκτρονικών εντύπων Απογραφικών Δελτίων ΕΚΤ  
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B Ιδιωτικότητα και προστασία προσωπικών δεδομένων 

 

Το Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προστατεύει την 
ασφάλεια των υπηρεσιών συλλογής των Απογραφικών Δελτίων ΕΚΤ: 
 

 εξασφαλίζοντας ότι πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μπορεί να έχει μόνο εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό, 

 προστατεύοντας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία καταστροφή, τυχαία απώλεια ή 

αλλοίωση 

 

Βασικός άξονας της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Γραφείου ΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(πχ ηλεκτρονικά έντυπα συμπλήρωσης Φοιτητών, αποθετήρια θέσεων πρακτικής άσκησης) καθώς και 
κρίσιμος παράγοντας για τη δημιουργία εμπιστοσύνης από την πλευρά των χρηστών της (φοιτητές, 
φορείς απασχόλησης, κοκ) είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται ή 
διακινούνται μέσω του Πληροφοριακού της Συστήματος, καθώς και αυτών που δημιουργούνται κατά τη 
χρήση των υπηρεσιών, από παράνομες ή και κακόβουλες πρακτικές. 

Η τήρηση κανονισμών (κώδικας δεοντολογίας, πολιτική ιδιωτικότητας) που αφορούν σε πρακτικές 
εφαρμογής και υλοποίησης της σχετικής νομοθεσίας (ν. 2472/97, ν. 3471/06, κοινοτική Οδηγία 95/46/ΕΚ) 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, εργαλείο που συνοδεύεται από την εφαρμογή τεχνολογιών ενίσχυσης 
της ιδιωτικότητας  στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ., χρήση ψευδώνυμων ταυτοτήτων, 
πλατφόρμα προτιμήσεων ιδιωτικότητας) και οι οποίες επιβάλουν την τήρηση των παραπάνω κανονισμών, 
εξασφαλίζοντας την ταυτοποίηση / αυθεντικοποίηση των χρηστών δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα 
επιλεκτικής αποκάλυψης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και προστασία από την παρατηρησιμότητα 
και συνδεσιμότητα των ενεργειών τους.  

Το ΠΣ του Γραφείου ΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συλλέγει από την ιστοσελίδα προσωπικές 
πληροφορίες οι οποίες έχουν εκχωρηθεί οικειοθελώς από τους επισκέπτες της. Τα προσωπικά δεδομένα 
που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα, αποθηκεύονται με τη σειρά τους σε αρχεία του ΠΣ και μόνο. Αυτά 
τα αρχεία χρησιμεύουν για τη διαχείριση, την οργάνωση ή την παροχή περιεχομένου στους ίδιους τους 
χρήστες των υπηρεσιών του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, την καλύτερη γνώση των προτιμήσεών τους 
αλλά και τη καλύτερη δυνατή προσαρμογή των προσφερόμενων υπηρεσιών στις ανάγκες των ίδιων των 
χρηστών. 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σε καμία περίπτωση δεν εμπορεύεται ούτε παρέχει κατ’ οιονδήποτε 
τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που απεστάλησαν από χρήστες της ιστοσελίδας του. 

 

 


