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Το ΟΠΣ στο ΤΕΙ Πειραιά περιλαμβάνει : 

 
ΕΡΓΟ:  
«Αναβάθμιση του Λογισμικού και 

Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης και 
Υποστήριξης του ΟΠΣ για Τρία Έτη» 

ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 
Κατακυρώθηκε στην ΙΛΥΔΑ Α.Ε., μετά 
από διαγωνισμό με σύμβαση που 
υπογράφηκε τον Ιαν. του 2012 και 
βρίσκεται σε εξέλιξη σε ότι αφορά 
στη συντήρηση – υποστήριξη των 
εφαρμογών και του εξοπλισμού. 

  

 

Α. Υποσύστημα Διαχείρισης Γραμματειών που καλύπτει  όλους 

τους τομείς λειτουργίας ενός Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Αποτελεί ένα 

ενιαίο σύστημα τεχνικά, το οποίο διαιρείται στις παρακάτω βασικές 

ενότητες:  

 Εφαρμογή Διαχείρισης Φοιτητών (Βασική ενότητα) 
Εφαρμογή Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 Εφαρμογή Φοιτητικής Μέριμνας 

 Εφαρμογή Web (σπουδαστών – διδασκόντων) 

 Εφαρμογή Διεύθυνσης Σπουδών (MANAGEMENT 
INFORMATION SYSTEM) 

Το σύστημα κάνει χρήση προηγμένων τεχνολογιών, όπως: 

 Ασφαλείς συνδέσεις μέσω Internet (SSL-Secure Socket Layer) 
για τη διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων 

 Γεννήτρια εκτυπώσεων - λογισμικό διαχείρισης αναφορών . 

 Το περιβάλλον λειτουργίας του μπορεί να είναι κατανεμημένο 
(με servers σε επίπεδο γραμματείας και κεντρικό 
Consolidation), Centralized, με ένα η περισσότερους Servers, 
που θα υποστηρίζουν το σύνολο των γραμματειών της 
εκπαιδευτικής μονάδας, ή μικτό και στηρίζεται στη βάση 
δεδομένων Oracle. 

 Τα κύρια πληροφοριακά στοιχεία που καλύπτει η εφαρμογή, 
είναι τα παρακάτω: 
 Προσωπικά Στοιχεία Φοιτητών 
  Διαδικασία πρώτης εγγραφής 
  Διαχείριση προσωπικών στοιχείων Φοιτητών 
 Πρόγραμμα Σπουδών 
  Κατάρτιση Προγράμματος Σπουδών 
  Προϋποθέσεις Χρέωσης-Επιλογής Μαθημάτων 
  Διαχείριση Μαθημάτων 
  Καταχώρηση Κατευθύνσεων / Ειδικεύσεων / Κύκλων 
  Εμφάνιση / εκτύπωση Προγράμματος Σπουδών 
 Αντικατάσταση μαθημάτων 
 Δηλώσεις Μαθημάτων – Βαθμολογία 
 Εισαγωγή δηλώσεων μαθημάτων 
  Μαζική χρέωση μαθημάτων 
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  Εισαγωγή βαθμολογίας 
  Εμφάνιση καρτέλας φοιτητή 
  Στατιστικοί πίνακες βαθμολογίας εξετάσεων 
  Διάφορες Εκτυπώσεις 
 Έκδοση Πιστοποιητικών 
 Σπουδαστικές Μεταβολές 
 Ανακήρυξη Πτυχιούχων 
 Πτυχιακές Εργασίες 
 Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
 Ειδικές Εργασίες 
 Εφαρμογή Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ) 

 Εφαρμογή WEB  
Περιλαμβάνονται επιλογές μέσω Internet, όπως : 
 Εμφάνιση αναλυτικής βαθμολογίας 
 Γενικές πληροφορίες μαθημάτων 
 Δηλώσεις μαθημάτων 
 `Αιτήσεις για την παροχή πιστοποιητικών 
  

Β. Υποσύστημα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, με τα 

παρακάτω συνοπτικά υποσυστήματα: 

 Διαχείρισης προσωπικού 

 Μισθοδοσίας 

 Παγίων 

 ΜIS 

 Λογιστικής 

 Προμηθειών 

 Αποθήκης 

 Προϋπολογισμού δημοσίου λογιστικού 

 ΧΕ – ΧΕΠ – Ταμειακής παρακολούθησης 

 Πρωτοκόλλου  
 

Γ. Εξοπλισμό (Hardware/System Software). 

Δ. Δικτυακό Εξοπλισμό του Ιδρύματος 

 


