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Π.Ε.1 SMART CAREER E-SERVICES – ΕΞΥΠΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  

 

∆ράση 1.5:    Εμπλουτισμός Ιστοσελίδας με Πληροφορίες για τη 

∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 

 

Αναφορικά με τη ∆ράση 1.5 η οποία έχει ως στόχο την ενημέρωση των φορέων της 

∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά με τις 

σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, 

πραγματοποιήθηκε εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του Γραφείου ∆ιασύνδεσης με 

προσθήκη συχνών ερωτήσεων αναφορικά με τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας,αλλά και επαγγελματικών μονογραφιών στοπεδίο που αναφέρεται στις 

προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 

 

Επίσης, αναρτήθηκαν τα βίντεο της εκδήλωσης «Μαθαίνω πριν σπουδάσω» (ενημέρωση 

μαθητών Λυκείου για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τα μέλη ∆ΕΠ των 

Τμημάτων) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2014, ώστε να είναι σε 

θέση να τα παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι., ενώ ενημερώθηκαν οι 

κατηγορίες που αφορούν στις βάσεις εισαγωγής, καθώς και στον αριθμό εισακτέων κάθε 

Τμήματος μετά το πέρας των πανελληνίων εξετάσεων για την εισαγωγή στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

Τέλος, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014,  υπήρξε μεταφορά του διαδικτυακού 

τόπου του Γραφείου ∆ιασύνδεσης στον ιστότοπο της ∆ομής Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας.Ως εκ τούτου, μεταφέρθηκε όλο το κομμάτι του ιστότοπου του Γραφείου 

∆ιασύνδεσης το οποίο αφορά σε όσους ανήκουν στη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο 

νέο ιστότοπο της ∆ΑΣΤΑ και έγιναν αρκετές τροποποιήσεις στη δομή και τη μορφή των 

ιστοσελίδων, προκειμένου να υπάρχει η μέγιστη λειτουργικότητα. 
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∆ράση 1.9: Πιλοτική Λειτουργία και Αξιολόγηση Site, διορθωτικές παρεμβάσεις 

 

Η ∆ράση έχει ολοκληρωθεί.  

 

 

 

Π.Ε.  4     ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

∆ράση 4.1.:   Χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας 

 

 Εκπαίδευση συμβούλου στη χρήση νέων ψυχομετρικών εργαλείων και συνεχή 

επικοινωνία με την εταιρεία - πάροχο των εργαλείων (Evalion) για αιτήματα 

σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας, μέσω της οποίας συμπληρώνονται τα νέα 

ψυχομετρικά εργαλεία, καθώς και θέματα χορήγησης των εργαλείων.  

 Παροχή υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με τη χρήση 

ψυχομετρικών εργαλείων σε 35 ωφελούμενους με την πραγματοποίηση 213 

ωριαίων συναντήσεων.  

 Παροχή υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε 58 ωφελούμενους 

με την πραγματοποίηση 109 ωριαίων συναντήσεων. 

 Παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε θέματα σταδιοδρομίας σε 78 ωφελούμενους 

(99 αιτήματα). 

 Αναμόρφωση ασκήσεων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.  

 Ενέργειες συγκέντρωσης υλικού και επαφών με άτομα και φορείς, σε ανταπόκριση 

αιτημάτων των ωφελούμενων. 

 

∆ράση 4.2.: Εμπλουτισμός Θεματολογίας Εργαστηρίων στα Εργαστήρια 

Συμβουλευτικής 

 

 ∆έκα πέντε εργαστήρια (15) συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στις θεματικές της 

αναζήτησης εργασίας, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, συνέντευξης επιλογής, 

ανάπτυξης δεξιοτήτων και αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με τη 

συμμετοχή 214 ωφελούμενων.  

 ∆ημιουργία 2 βίντεο με Mock interviews (συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού). 
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∆ράση 4.3.: Περαιτέρω Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Συμβουλευτικής (e-

counseling) 

 

 Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής συμβουλευτικής σε 81 ωφελούμενους με την 

ανταπόκριση σε 161 αιτήματα.  

 Πραγματοποίηση τηλεσυμβουλευτικής μέσω Skype με μια ωφελούμενη. 

 

∆ράση 4.4.:   Προμήθεια εργαλείου/υλικού ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων 

και σχεδιασμός σχετικών εργαστηρίων 

 

 Πραγματοποίηση εργαστηρίου με τίτλο «Αναπτύσσω τις εργασιακές μου 

δεξιότητες: ∆ουλεύω ομαδικά» με τη συμμετοχή 7 ατόμων στις 5/12/2013. 

 

∆ράση 4.5.:      Συμβουλευτική για εργασία στο εξωτερικό 

 

 Επαφές με φορείς για δυνατότητες απασχόλησης στο εξωτερικό (τρεις).  

 ∆ιοργάνωση δύο εκδηλώσεων για θέματα απασχόλησης στο εξωτερικό.  

 ∆ιοργάνωση δύο σεμιναρίων για θέματα απασχόλησης στο εξωτερικό.  

 Συγκέντρωση υλικού και ανάρτηση ανακοινώσεων για την εργασία στο εξωτερικό.  

 

∆ράση 4.6.: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Εργαλείου «Πλάνο ∆ιαχείρισης 

Σταδιοδρομίας» 

 

Στο αναφερόμενο διάστημα δεν υπήρξε ενέργεια σχετική με τη δράση.   

 

∆ράση 4.7.:   Εφαρμογή του Πλάνου ∆ιαχείρισης Σταδιοδρομίας σε φοιτητές 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 

 

Η δράση θα υλοποιηθεί μετά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού εργαλείου «Πλάνο 

∆ιαχείρισης Σταδιοδρομίας».  

 

∆ράση 4.8.:    Προμήθεια βιβλίων με θέματα συμβουλευτικής 

 

Η ∆ράση έχει ολοκληρωθεί.  
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Π.Ε. 5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 

 

∆ράση 5.2.:  Ανάπτυξη εργαλείου αξιολόγησης και προεπιλογής φοιτητών και 

στελεχών για την ένταξή τους στην υπηρεσία mentoring 

 

 ∆ημιουργία προσχεδίου εντύπου αξιολόγησης και επιλογής υποψήφιων μεντόρων 

 ∆ημιουργία υποστηρικτικών εντύπων δράσης (επιστολές αποδοχής και μη 

αποδοχής υποψήφιων μεντόρων, ρόλος και αρμοδιότητες μεντόρων, κ.α.) 

 Έναρξη διαδικασίας πιλοτικής εφαρμογής του εργαλείου αξιολόγησης και επιλογής 

υποψήφιων μεντόρων με την πραγματοποίηση συνέντευξης με έναν υποψήφιο 

μέντορα.  

 

∆ράση 5.4.: Προμήθεια Εργαλείου/Υλικού για την εφαρμογή του Mentoring 

 

 Προώθηση λίστας εργαλείων/υλικού για την εφαρμογή του Mentoring προς την 

Επιτροπή Ερευνών για την απόκτησή τους.  

 Συγκέντρωση επιπρόσθετου υλικού για την εφαρμογή του Mentoring. 

 

 

 

Π.Ε.7 ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Γ∆  

 

∆ράση 7.5.: Παρακολούθηση χρηστών υπηρεσίας συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας 

 

 Τήρηση εντύπων απεικόνισης ατομικών και ομαδικών συναντήσεων για την 

παρακολούθηση των χρηστών υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

 Στατιστική επεξεργασία δεδομένων χρηστών υπηρεσιών συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας έχουν παρασχεθεί 

υπηρεσίες ατομικής και ηλεκτρονικής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε 81 

ωφελούμενους (μοναδιαίος αριθμός) με την πραγματοποίηση 421 ατομικών 

συναντήσεων και την ανταπόκριση σε 161 ηλεκτρονικά μηνύματα. Παράλληλα, 

πραγματοποιήθηκαν 15 εργαστήρια στα οποία μετείχαν 214 ωφελούμενοι.  

 Ο συνολικός αριθμός αιτημάτων που έχει εξυπηρετήσει η σύμβουλος κατά το 

διάστημα αναφοράς της παρούσας έκθεσης (9/2013-8/2014) ανέρχεται σε 2.514 
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αιτήματα από τα 4.983 αιτήματα στο σύνολο του Γραφείου ∆ιασύνδεσης (ποσοστό 

50,45%) τα οποία προκύπτουν από όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία 

(ατομική, ομαδική και ηλεκτρονική συμβουλευτική), από τα αιτήματα συμμετοχών 

των χρηστών σε εργαστήρια και εκδηλώσεις του γραφείου, τα αιτήματα για τον 

προγραμματισμό ατομικών συναντήσεων, καθώς και αιτήματα που δεν 

εντάσσονται στα ανωτέρω. Όλα τα αιτήματα καταχωρούνται στο αρχείο 

Επισκεπτών του Γραφείου ∆ιασύνδεσης (αρχείο Excel «Επισκεπτολόγιο») καθώς 

και στο έντυπο καθημερινής σύντομης καταγραφής αιτημάτων. Στον ανωτέρο 

αριθμό, δεν καταχωρείται ο αριθμός συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και άλλες 

ενέργειες προβολής (εισηγήσεις σε ημερίδες, εκδηλώσεις, κ.α.) εξαιτίας της 

ενημερωτικής φύσης των ενεργειών και όχι άμεσα υποστηρικτικής.  

 

∆ράση 7.6.:    Στατιστική Επεξεργασία χρηστών υπηρεσιών Γ∆ 

 

Στατιστική επεξεργασία χρηστών υπηρεσιών Γραφείου ∆ιασύνδεσης και εκπόνηση 

σχετικής έκθεσης για το διάστημα από τον 9/2013 έως τον 8/2014.  

 

∆ράση 7.7.: ∆ιαρκής Εποπτεία Πορείας Συστήματος Παρακολούθησης 

Ωφελούμενων 

 

Η παρούσα δράση αφορά την εποπτεία του αναβαθμισμένου συστήματος 

παρακολούθησης ωφελούμενων του γραφείου διασύνδεσης. Η αναβάθμιση του 

συστήματος αφορά το σχεδιασμό, εμπλουτισμό και ανάπτυξη νέων εντύπων - 

εγγράφων απεικόνισης της λειτουργίας των επιμέρους δραστηριοτήτων του Γ∆ και την 

ενεργοποίηση μηχανισμού αυτόματης ηλεκτρονικής καταγραφής χρηστών ανά υπηρεσία 

χρήσης, όπως προέκυψε από την ανάγκη καταγραφής, στατιστικής επεξεργασίας και 

εξαγωγής/διατύπωσης αποτελεσμάτων για την αξιολόγηση της Πράξης «Γραφείο 

∆ιασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας».  

 

Η δράση της εποπτείας του συστήματος παρακολούθησης ωφελούμενων προϋποθέτει 

την ανάπτυξη και εφαρμογή αντίστοιχου συστήματος, όπως είχε προβλεφθεί στο 

πλαίσιο της ∆ράσης 7.1. «Αναβάθμιση του συστήματος παρακολούθησης 

επωφελουμένων υπηρεσιών Γ∆ και πιλοτική του εφαρμογή (∆ράση 7.1.)». 
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Π.Ε.10 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

 

∆ράση 10.1: Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα θεσμοθετημένων 

φορέων εκπαίδευσης του εσωτερικού και του εξωτερικού, που αφορούν 

εργαζόμενους στα γραφεία διασύνδεσης. 

 

Συμμετοχή σε τρία εκπαιδευτικά προγράμματα θεσμοθετημένων φορέων εκπαίδευσης 

εσωτερικού και εξωτερικού.  

 

∆ράση 10.2.:   Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε άλλα γραφεία διασύνδεσης 

 

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστημίου του Αμβούργου 

στη Γερμανία, χωρίς κόστος για την Πράξη «Γραφείο ∆ιασύνδεσης Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας».   

 

 

 

Π.Ε.11 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

 

∆ράση 11.2 :    Σχεδιασμός και δημιουργία εντύπων Γραφείου ∆ιασύνδεσης 

 

Η ∆ράση έχει ολοκληρωθεί.  

 

∆ράση 11.3 : ∆ημοσιεύσεις προβολής δράσεων Γ∆ (δελτία τύπου, άρθρα κλπ) 

 

 Ανάρτηση ανακοινώσεων εργαστηρίων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στην 

ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης και προώθησή για ανάρτησή τους στις 

ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του γραφείου διασύνδεσης και του 

Πανεπιστημίου.  

 Αποδελτίωση επανακοινοποιήσεων ανακοινώσεων σε διάφορες ιστοσελίδες (109 

επανακοινοποιήσεις). 

 Πραγματοποίηση έξι συνεντεύξεων σε ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και 

διαδικτυακούς σταθμούς για την προβολή δράσεων του Γραφείου ∆ιασύνδεσης.  

 Σύνταξη άρθρου σχετικά με δράσεις του Γραφείου ∆ιασύνδεσης για το περιοδικό 

«Πανεπιστημιακά» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
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∆ράση 11.5.:  Συμμετοχές σε Εκθέσεις-Συνέδρια-Ημερίδες για την προβολή 

των υπηρεσιών του Γ∆ 

 

Στόχος της ∆ράσης 11.5 είναι οι ενέργειες προβολής και δημοσιότητας των υπηρεσιών 

του Γραφείου ∆ιασύνδεσης (Γ∆). Κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί κυρίως μέσα 

από τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων και ημερίδων στη διοργάνωση και 

πραγματοποίηση τoυς. 

 

Στο χρονικό διάστημα 1/9/2013-31/10/2013 διοργανώθηκε η διημερίδα με τίτλο: 

«Θέλω να κάνω μεταπτυχιακό στο εξωτερικό», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 

& 13 Νοεμβρίου 2013, στο Αμφιθέατρο Τελετών στο ισόγειο του Ιδρύματος.  

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν εκπρόσωποι από φορείς Ευρωπαϊκών χωρών και 

συγκεκριμένα συμμετείχαν το Ολλανδικό Ινστιτούτο, ο φορέας Deutscher 

Akademischer Austausch Dienst (DAAD), το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το 

Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Fullbright, και το Βρετανικό Συμβούλιο 

Θεσσαλονίκης. Επίσης στη διημερίδα συμμετείχε ο εκπαιδευτικός όμιλος Australian 

Education & Career Consultants (AECC) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με διανομή 

έντυπου ενημερωτικού υλικού για σπουδές και εργασία στην Αυστραλία. Τέλος, στην 

εκδήλωση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν ως ομιλητές τελειόφοιτοι φοιτητές ή 

πρόσφατα απόφοιτοι του Πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν κάνει τη διαδικασία 

συμπλήρωσης αιτήσεων και έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα του 

εξωτερικού, ώστε να μεταφέρουν την δική τους εμπειρία στην αναζήτηση 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και στη συμπλήρωση των αιτήσεων.  

Την εκδήλωση παρακολούθησαν συνολικά 208 άτομα.   

 

Στο χρονικό διάστημα 1/11/2013-31/12/2013 διοργανώθηκε η εκδήλωση με τίτλο: 

«Προοπτικές απασχόλησης στον τομέα των πωλήσεων: Πρακτικές σε Ευρώπη 

και Ελλάδα», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 ∆εκεμβρίου 2013, στην Αίθουσα 

Συνεδρίων, στον 1ο όροφο, του Πανεπιστημίου. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 

συνολικά 59 άτομα.   

Στις 3-4/2/2013 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας η διημερίδα 

«Μαθαίνω πριν Σπουδάσω…», η οποία και διοργανώθηκε από την κα Κωνσταντίνα 

Τόλια, Σύμβουλο Εκπαίδευσης του Γραφείου ∆ιασύνδεσης.  

Κατά το χρονικό διάστημα 1/3/2014-30/4/2014, διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε 

ένα εργαστήριο και δύο εκδηλώσεις για θέματα εργασίας. Το εργαστήριο 
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πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία συγγραφής βιογραφικού & 

συμβουλευτικής καριέρας CVexperts, η οποία εδρεύει στην Αθήνα.  Συγκεκριμένα, στο 

πλαίσιο της εκδήλωσης Money Show, την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 και ώρες 14:30 

– 16:30, στο ξενοδοχείο Hyatt Regency, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε το 

εργαστήριο “Brandt yourself!” με εισηγήτρια την κα Παφιώλη. Το εργαστήριο 

παρακολούθησαν 43 άτομα ενώ οι αρχικές δηλώσεις συμμετοχής ήταν 107.  

Η εκδήλωση με τίτλο: «Κάνε την Επικοινωνία Επάγγελμα». Η εκδήλωση έλαβε 

χώρα την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδρίων, του Ιδρύματος και την 

παρακολούθησαν 86 άτομα.  

 

Κατά το χρονικό διάστημα 1/5/2014-30/6/2014, διοργανώθηκε εκδήλωση με θέμα την 

αγορά εργασίας στο χώρο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, που 

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Μάιου 2014, στην Αίθουσα Συνεδρίων, στον 1ο όροφο 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ώρα 15:00 – 20:00.  Η εκδήλωση είχε τίτλο: 

«∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναμικού: Η αφετηρία ή το τέρμα μιας 

σταδιοδρομίας?» και την παρακολούθησαν 94 άτομα. Ύστερα από συνεργασία με 

κάποιους από τους εισηγητές ακολούθησαν την εκδήλωση δύο εργαστήρια με 

αντικείμενο την ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για 

τη διεξαγωγή συνεντεύξεων στα οποία συμμετείχαν 19 και 16 άτομα, αντίστοιχα.  

Στις 21/5/2014 πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με τίτλο: «Μεταπτυχιακά 

Προγράμματα και Υποτροφίες», που συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ∆ιεθνές Πανεπιστήμιο, 

στo Κέντρο ∆ιάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.∆.Ε.Α.) του Α.Π.Θ.  

Στο χρονικό διάστημα 1/7/2014-31/8/2014, συμμετείχαμε στη διοργάνωση της 

ημερίδας: «Η ∆ιασύνδεση του Ελληνικού ∆ημόσιου Πανεπιστημίου με την 

Αγορά Εργασίας και τις Επιχειρήσεις», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 

Σεπτεμβρίου 2014, ώρες 13:00-20:00, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 

∆ημαρχείου Θεσσαλονίκης.  

∆ιοργανώθηκε η διημερίδα με τίτλο: «Θέλω να κάνω μεταπτυχιακό στο 

εξωτερικό», η οποία πραγματοποιήθηκε 4 και 5 Νοεμβρίου 2014, στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας.  
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Π.Ε.12: AYTOMATOΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 

Αναφορικά με τη ∆ράση 12 «Αυτοματοποίηση συστήματος ενημέρωσης φορέων 

∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», στοχεύοντας στην προσέλκυση νέων φοιτητών οι οποίοι 

επιλέγουν τις σπουδές σε ειδικότητες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 

σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δραστηριότητες ενημέρωσης και εξοικείωσης των 

μαθητών Λυκείου με τις διαδικασίες φοίτησης στο Πανεπιστήμιο και τις προοπτικές 

επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και εκπαιδευτικής εξέλιξης μετά την ολοκλήρωση 

των σπουδών. 

Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιήθηκαν στα πλαίσια των δύο υποδράσεων στις 

οποίες συνίσταται η ∆ράση 12: ∆ράση 12.1 «Αναβάθμιση φορέων ενημέρωσης της 

∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και ∆ράση 12.2 «Κείμενα για τον εμπλουτισμό 

ιστοσελίδας με πληροφορίες για τη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση».   

Η υλοποίηση της ∆ράσης 12.1 πραγματοποιήθηκε μέσα από επισκέψεις σχολείων  

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας όπου οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του 

Πανεπιστημίου και ενημερώθηκαν για τις σπουδές  στα Τμήματα, καθώς επίσης και 

μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων είτε σε σχολεία είτε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Αναλυτικά, και αναφορικά με τις επισκέψεις σχολείων  στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, το Πανεπιστήμιο επισκέφτηκαν σχολεία του 

Νομού Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλων Νομών της Μακεδονίας.  

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση των μαθητών 

στους χώρους του Πανεπιστημίου (Βιβλιοθήκη, Κέντρο Υπολογιστών και ∆ικτύων κ.α.), 

ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε από τη συνεργάτιδα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης, 

υπεύθυνη σύνδεσης με τη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρουσίαση των Τμημάτων στην 

Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου και ενημέρωση των μαθητών για τις διαδικασίες 

φοίτησης και τις προοπτικές απασχόλησης, καθώς επίσης και για τις δράσεις του 

Γραφείου ∆ιασύνδεσης.  

Προκειμένου για την παρουσίαση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

στους μαθητές, χρησιμοποιήθηκαν  παρουσιάσεις σε μορφή powerpoint, παράλληλα με 

τις προφορικές παρουσιάσεις. 

Τα σχολεία που επισκέφτηκαν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι τα παρακάτω: 

- 9/12/2013 - 3ο ΓΕΛ Κατερίνης (37 άτομα) 

- 11/12/2013 - 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης (17 άτομα) 

- 17/12/2013 - 5ο ΓΕΛ Κατερίνης (19 άτομα) 

- 18/12/2013 - 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κομοτηνής (42 άτομα) 
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- 19/12/2013 - ΓΕΛ Λιτοχώρου (52 άτομα) 

- 13/1/2014 - 2ο ΓΕΛ Ωραιοκάστρου (47 άτομα) 

- 14/1/2014 - Γενικό Λύκειο Σκύδρας (12 άτομα)  

- 22/1/2014 - 3ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων (47 άτομα) 

- 7/2/2014 - 4ο ΓΕΛ Κατερίνης (46 άτομα) 

- 10/2/2014 -  5ο ΓΕΛ Βέροιας (17 άτομα) 

- 11/2/2014 - ΓΕΛ Πολυκάστρου (42 άτομα) 

- 19/2/2014 - 1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης (10 άτομα). 

- 14/3/2014 - 2ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης (27 άτομα) 

- 14/3/2014 - Μουσικό Σχολείο Σερρών (51 άτομα) 

- 31/3/2014 - 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας (28 άτομα) 

- 1/4/2014 - 4ο Γυμνάσιο Ευόσμου (42 άτομα) 

- 2/4/2014 - ∆ημόσιο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης (18 άτομα) 

- 9/4/2014 - 1ο ΕΚ Νεάπολης (42 άτομα) 

- 9/4/2014 - Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη (32 άτομα)  

- 9/4/2014 -Επίσκεψη σπουδαστών ΙΕΚ που διοργανώθηκε από υπάλληλο του Κέντρου 

Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (21 άτομα) 

- 10/4/2014 - Γενικό Λύκειο Αιγινίου Πιερίας (12 άτομα) 

Ακόμα, στα πλαίσια της ∆ράσης 12.1, κατά το ακαδημαϊκό έτος 203 - 2014, 

πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Μαθαίνω πριν σπουδάσω» στη Θεσσαλονίκη, με στόχο 

την άμεση και στοχευμένη ενημέρωση των μαθητών για τις σπουδές, τις διαδικασίες και 

τις προοπτικές του κάθε τμήματος και η οποία απευθύνονταν σε μαθητές των Λυκείων 

του Νομού Θεσσαλονίκης. 

Σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της εκδήλωσης 

«Μαθαίνω πριν σπουδάσω» , συντάχθηκαν επιστολές και απεστάλησαν προς: 

- Την ∆ιευθύντρια ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Κα 

Άλκηστη Ζερβοπούλου και τον ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης, Κο Παύλο Ματζιάρη, για τη συνδρομή τους στην οργάνωση της 

εκδήλωσης (ορισμός των μελών των Κέντρων Συμβουλευτικής και 

Προσανατολισμού ως μέλη της οργανωτικής επιτροπής, καθώς και διαβίβαση των 

επιστολών στα Λύκεια της εποπτείας τους), αλλά και πρόσκληση αυτών  

προκειμένου να απευθύνουν έναν χαιρετισμό κατά την έναρξη της εκδήλωσης.  
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- Τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Κο Γεώργιο 

Καρατάσιο, προκειμένου να απευθύνει ένα χαιρετισμό κατά την έναρξη της 

εκδήλωσης.  

- Την Πρυτανεία, προκειμένου για την πρόσκλησή τους στην εκδήλωση και για να 

απευθύνουν ένα χαιρετισμό. 

- Τους προέδρους των  προπτυχιακών τμημάτων για ορισμό μελών ∆ΕΠ για την 

παρουσίαση των Τμημάτων τους. 

- Τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Βιβλιοθήκη, Γραφείο Φυσικής 

Αγωγής, Κέντρο Η/Υ, Γραφείο ∆ημοσίων Σχέσεων και ∆ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο 

Erasmus, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Σύλλογο Φοιτητών ΠΑΜΑΚ, AIESEC για 

διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τις δράσεις κατά τις ημέρες 

της εκδήλωσης. 

- Την Τεχνική Υπηρεσία  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για να μεριμνήσει για την 

τεχνική κάλυψη της εκδήλωσης. 

- Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για προμήθεια απαραίτητου 

εξοπλισμού για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 

- Την Υπηρεσία Καθαριότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για να μεριμνήσει για 

την καθαριότητα. 

Άλλες ενέργειες που έγιναν στα πλαίσια της διοργάνωσης της εκδήλωσης: 

- ∆ημιουργήθηκε η αφίσα της εκδήλωσης, η οποία και διακινήθηκε ηλεκτρονικά σε 

όλα τα σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης. 

- Καταρτίστηκε το τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης. 

- Καταρτίστηκε το τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εκδήλωσης. 

- Υπήρξαν συνεχείς επαφές με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του 

Λευκού Πύργου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Νεάπολης και Λαγκαδά, αναφορικά με την 

πορεία των αιτήσεων από την πλευρά των μαθητών και την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από την πλευρά των σχολείων. 

Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προβολής και δημοσιοποίησης της εκδήλωσης (δελτίο 

τύπου, αναρτήσεις στον ιστότοπο του Γραφείου ∆ιασύνδεσης και του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, όπως “neolaia.gr”, 

“epixeiro.gr”, ενημερωτικό κείμενο που χρησιμοποιήθηκε στις συνεντεύξεις του 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς τηλεοπτικούς σταθμούς). 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2014 και την παρακολούθησαν συνολικά 1.123 

μαθητές από τα Λύκεια του Νομού Θεσσαλονίκης,120 συνοδοί καθηγητές, μέλη της 

∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και υπεύθυνοι των Κέντρων Συμβουλευτικής και 

Προσανατολισμού, τόσο του Νομού Θεσσαλονίκης, όσο και άλλων Νομών της 

Μακεδονίας, ενώ συμμετείχαν με παρουσιάσεις των Τμημάτων τους 10 μέλη ∆ΕΠ. 
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Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής 

Ιωάννης Χατζηδημητρίου, ο επιστημονικά υπεύθυνος του Γραφείου ∆ιασύνδεσης, 

Καθηγητής Ιωάννης Παπαναστασίου, ο επιστημονικά υπεύθυνος της ∆ομής 

Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Αθανάσιος 

Νούλας και  η ∆ιευθύντρια ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Κα 

Άλκηστη Ζερβοπούλου. 

Εκτός από τους προέδρους των προπτυχιακών τμημάτων και τα μέλη ∆ΕΠ, κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από τις Συμβούλους 

Σταδιοδρομίας του Γραφείου ∆ιασύνδεσης αναφορικά με τους τρόπους διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας κατά τη διάρκεια των σπουδών (από την Σύμβουλο Σταδιοδρομίας 

Ναταλία Μουτοπούλου), αλλά και τις δράσεις του Γραφείου ∆ιασύνδεσης (από την 

Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Στυλιανή Νάκου). Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 

προβλήθηκε βίντεο παρουσίασης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και ένα βίντεο 

το οποίο παρουσιάζει τις υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και αναρτήθηκε στο site του Γραφείου ∆ιασύνδεσης. 

Να σημειωθεί ότι, αναφορικά με τις ενέργειες προβολής, στην εκδήλωση παρευρέθηκε 

το τηλεοπτικό κανάλι TV Makedonia στο οποίο έδωσε συνέντευξη ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς επίσης τηλεφωνική συνέντευξη δόθηκε και στο TV 

Vergina. Επίσης, την εκδήλωση κάλυψε η εφημερίδα «Αγγελιφόρος» με δισέλιδο άρθρο 

που δημοσιεύτηκε στις 4.2.2014. 

 

Άλλες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν πλαίσια της ∆ράσης 12.1 «Αναβάθμιση 

φορέων ενημέρωσης της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»: 

Ύστερα από επαφές που υπήρξαν με την υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού του 2ου Γενικού Λυκείου Νεάπολης, το Γραφείο ∆ιασύνδεσης 

συμμετείχε στην Ημερίδα Σταδιοδρομίας που διοργανώθηκε και στην οποία συμμετείχαν 

διάφοροι εκπαιδευτικοί φορείς του Νομού Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης, η συνεργάτιδα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης υπεύθυνη σύνδεσης με τη 

∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προέβη σε αναλυτική παρουσίαση των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η ημερίδα  πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2014 και 

την παρακολούθησαν συνολικά 190 μαθητές.  

Επιπλέον, στα πλαίσια της ∆ράσης 12.1, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και 

μεταφορά τεχνογνωσίας από την υπεύθυνη σύνδεσης με τη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

του Γραφείου ∆ιασύνδεσης προς την υπεύθυνη του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, αναφορικά με τη διοργάνωση εκδήλωσης προς τους μαθητές 

Λυκείου (αντίστοιχη με την εκδήλωση «Μαθαίνω πριν σπουδάσω»), προκειμένου για 

την ενημέρωσή τους για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο, καθώς υπήρξε πρόθεση από το 
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Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης για την πραγματοποίηση ενημερωτικής 

εκδήλωσης(η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά ) για τους μαθητές 

όλων των Νομών της Κρήτης. 

Ακόμα, στα πλαίσια της ∆ράσης 12.1 , πραγματοποιήθηκε πρόσκληση των 

υπευθύνων των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του Νομού 

Θεσσαλονίκης σε διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποίησε το Γραφείο 

∆ιασύνδεσης.Καθώς στις εκδηλώσεις αυτές δεν υπήρχε η δυνατότητα να προσκληθούν 

μαθητές λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, η παρουσία των υπευθύνων των 

Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού κρίθηκε σημαντική, καθώς τα άτομα 

αυτά έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν τους μαθητές. 

Οι εκδηλώσεις στις οποίες προσκλήθηκαν τα μέλη των ΚΕ.ΣΥ.Π. είναι οι παρακάτω: 

- Η εκδήλωση «Αδράξτε τις σπουδές!» με θέμα τη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας κατά τη διάρκεια των σπουδών η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 

Νοεμβρίου 2013 στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

- ∆ιήμερη εκδήλωση σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, όπου 

παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και υποτροφιών 

στις χώρες: Μ.Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Η.Π.Α. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2013 στο Αμφιθέατρο Τελετών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

- Εκδήλωση με τίτλο «∆εξιότητες ∆ια Βίου Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας» η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη ∆ιεύθυνση Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2013 στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

- Εκδήλωση με θέμα «Προοπτικές απασχόλησης στον τομέα των πωλήσεων: 

Πρακτικές σεΕυρώπη και Ελλάδα» με στόχο την ενημέρωση των φοιτητών και των 

αποφοίτων του Πανεπιστημίου για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί η 

αγορά εργασίας στον χώροτωνπωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στις 10 ∆εκεμβρίου 2013 στην Αίθουσα Συνεδρίων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

- Εκδήλωση «Κάνε την επικοινωνία επάγγελμα!» με στόχο την ενημέρωση για τη 

σταδιοδρομία στο χώρο της διαφήμισης, των δημοσίων σχέσεων και της οργάνωσης 

εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 στην Αίθουσα 

Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

- Ημερίδα «Αδράξτε τις σπουδές....reloaded!» με στόχο την ενημέρωση για ευκαιρίες 

πρακτικής άσκησης εντός και εκτός Ελλάδος, εθελοντικές δράσεις, προγράμματα 
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κινητικότητας και ομάδες νέων που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Μαρτίου 2014 

στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

- Εκδήλωση με θέμα τις επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων  του Τμήματος 

Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών που πραγματοποιήθηκε στις 30 

Απριλίου 2014 στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

- Εκδήλωση με τίτλο: «∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναμικού: Η αφετηρία ή το τέρμα μιας 

σταδιοδρομίας;» με στόχο την ενημέρωση για τη σταδιοδρομία στο χώρο της 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2014 στην 

Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

- Εκδήλωση με θέμα τα μεταπτυχιακά και τις υποτροφίες που πραγματοποιήθηκε σε 

συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης και το ∆ιεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και η οποία πραγματοποιήθηκε 

στις 21 Μαΐου στο Κέντρο ∆ιάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. 

 

 

∆ράση 12.2:   Κείμενα για τον εμπλουτισμό ιστοσελίδας με πληροφορίες για τη  

∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

 

Αναφορικά με τη ∆ράση 12.2 η οποία έχει ως στόχο την ενημέρωση των φορέων της 

∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά με τις 

σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, 

πραγματοποιήθηκε εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του Γραφείου ∆ιασύνδεσης με 

προσθήκη συχνών ερωτήσεων αναφορικά με τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  

με την προσθήκη επαγγελματικών μονογραφιών στις πεδίο που αναφέρεται στις 

προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, ενώ 

ενημερώθηκαν οι κατηγορίες που αφορούν στις βάσεις εισαγωγής καθώς και στον 

αριθμό εισακτέων κάθε Τμήματος. Τέλος, αναρτήθηκαν τα βίντεο της εκδήλωσης 

«Μαθαίνω πριν σπουδάσω», που πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 

2014(αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στη ∆ράση 12.1), ώστε να είναι σε θέση να τα 

παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.  

Τέλος, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, υπήρξε μεταφορά του 

διαδικτυακού τόπου του Γραφείου ∆ιασύνδεσης στον ιστότοπο της ∆ομής Απασχόλησης 

και Σταδιοδρομίας. Ως εκ τούτου, μεταφέρθηκε όλο το κομμάτι του ιστότοπου του 

Γραφείου ∆ιασύνδεσης το οποίο αφορά σε όσους ανήκουν στη ∆ευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση στο νέο ιστότοπο και έγιναν αρκετές τροποποιήσεις στη δομή και τη μορφή 

των ιστοσελίδων προκειμένου να υπάρχει η μέγιστη λειτουργικότητα. 
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ΠΕ 13.    ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 
 
∆ράση 13.3:  Προμήθεια έντυπου υλικού για τις βιβλιοθήκες των κόμβων 
και αναζήτηση links για σπουδές και σταδιοδρομίας  (χρονικό διάστημα: 
1/9/2013-31/08/2014) 

 
 
Στόχος της ∆ράσης 13.3 είναι η προμήθεια έντυπου υλικού για τις βιβλιοθήκες των 

Κόμβων του Γραφείου ∆ιασύνδεσης (Γ∆) στην Έδεσσα και Νάουσα στα Τμήματα 

Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών (Μ∆Λ) και ∆ιοίκησης Τεχνολογίας (∆Τ). 

Επίσης, η αναζήτηση νέων συνδέσμων για σπουδές και σταδιοδρομία, οι οποίοι να 

είναι σύμφωνες με το αντικείμενο σπουδών των παραπάνω Τμημάτων. 

 

 Στην κατηγορία Μεταπτυχιακά Εσωτερικού αναρτήθηκαν ένδεκα νέοι 

σύνδεσμοι για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, και ανανεώθηκαν 

ακόμη πέντε.  

 Στο σύνδεσμο Μεταπτυχιακά, στο Εξωτερικό, Ανά Χώρα, Ολλανδία 

προστέθηκε μια μηχανή αναζήτησης για θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής στην Ολλανδία.  

 Στο σύνδεσμο Ανακοινώσεις αναρτήθηκαν 14 ανακοινώσεις. 

 Στο σύνδεσμο Χρήσιμα link προστέθηκαν 5 χρήσιμα link για κάθε κόμβο, τα 

οποία αφορούν σε φορείς, ενώσεις και μηχανές αναζήτησης θέσεων εργασίας στο 

εσωτερικό και εξωτερικό.  

 Στο σύνδεσμο Εκδηλώσεις αναρτήθηκαν 7 εκδηλώσεις του Γραφείου 

∆ιασύνδεσης και άλλων φορέων, οι οποίες έχουν παρατεθεί σε προηγούμενα 

παραδοτέα  

 Στο σύνδεσμο Υποτροφίες αναρτήθηκαν συνολικά είκοσι τρείς 

υποτροφίες.   

 Στο σύνδεσμο Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας αναρτήθηκαν τρείς νέες 

θέσεις Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στο εξωτερικό  

 
Με τα παραπάνω παραδοτέα η ∆ράση 13.3 ολοκληρώθηκε. 
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∆ράση 13.5:  Παροχή πληροφοριών στους χρήστες των κόμβων για 
θέματα σπουδών και εργασίας, διαχείριση θέσεων εργασίας και 
βιογραφικών σημειωμάτων  (Χρονικό διάστημα: 1/9/2013-31/08/2014) 

 
 

Στόχος της ∆ράσης 13.5 είναι η παροχή πληροφοριών στους χρήστες των 

κόμβων για θέματα σπουδών και εργασίας, διαχείριση θέσεων εργασίας και 

βιογραφικών σημειωμάτων κόμβων του  Γραφείου ∆ιασύνδεσης (Γ∆) στην Έδεσσα 

και Νάουσα στα Τμήματα Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών (Μ∆Λ) και 

∆ιοίκησης Τεχνολογίας (∆Τ).  

Πραγματοποιήθηκε διαχείριση συνολικά 454 αιτημάτων από φοιτητές και 

αποφοίτους των Τμημάτων Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών (Μ∆Λ) και 

∆ιοίκησης Τεχνολογίας (∆Τ). Στο πλαίσιο της δράσης έγινε παροχή πληροφοριών 

στους χρήστες των κόμβων για θέματα σπουδών και εργασίας σε ατομικές 

συναντήσεις. Από τον παραπάνω συνολικό αριθμό, αιτήματα που αφορούσαν σε 

αποκλειστική παροχή πληροφοριών για θέματα διαχείρισης θέσεων εργασίας, 

βιογραφικών σημειωμάτων και παροχή πληροφοριών για θέματα σπουδών και 

σταδιοδρομίας και όχι σε συμβουλευτική σταδιοδρομίας ήταν 95, και το 

περιεχόμενό τους παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα και διάγραμμα. 

 

 

Σκοπός Επίσκεψης

Ε-ΣΥΜΒ 
(Ν=82) 18%

Feedback_Συμ
β (Ν=1) 0%

Siteπαρ. (Ν=9) 
2%

Site_probl. (Ν= 
3) 1%

ΣΥΜΒ (Ν=20) 
4%

ΣΥΝ (Ν=82) 
18%

Ε-ΚΜ (Ν=8)
 2%

ΕΕ (Ν=21) 5%

ΓΕΝ (Ν=34) 8%

ΜΕΣ (Ν=5) 1%
ΜΕΞ (Ν=35) 

8%

ΣΥΜΒ/ΑΡ 
(Ν=46) 10%

R_Feedback 
(Ν=1) 0%

ΘΕ (Ν=2) 0%

ΥΠΟ (Ν=5) 1%

ΣΥΜΒ/ΟΜΑ∆ 
(Ν=81) 18%

ΕΚ∆ (Ν=17) 
4%

 
 

Γράφημα 1:  Σκοπός Επίσκεψης 
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Σκοπός Επίσκεψης 

Εύρεση Εργασίας (ΕΕ) Ν= 21 (5%) 

Γενικά (ΓΕΝ) Ν= 34 (8%) 

Μεταπτυχιακά Εσωτερικού (ΜΕΣ)  

Ν= 5 (1%) 

Μεταπτυχιακά Εξωτερικού (ΜΕΞ)  

Ν= 35 (8%) 

Πίνακας 1:  Σκοπός Επίσκεψης 

 

Οι υπόλοιποι χρήστες του γραφείου, είτε παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις 

προβολής και ενημέρωσης για την αγορά εργασίας που διοργανώθηκαν από τη 

σύμβουλο, ή παρακολούθησαν ομαδικά εργαστήρια συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας, ή ατομική συμβουλευτική ή εξυπηρετήθηκαν μέσω ηλεκτρονικής 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας ή επικοινώνησαν μέσω της ιστοσελίδας του 

Γραφείου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες των κόμβων του 

Γ∆ περιλαμβάνονται στη δράση 13.9 «Στατιστική Επεξεργασία χρηστών κόμβων». 

 Επίσης, έγινε αναζήτηση θέσεων εργασίας για τους αποφοίτους Μ∆Λ, ∆Τ 

και στάλθηκαν περιοδικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έντυπα αγγελιών με 

σχετικές θέσεις εργασίας. (παραδοτέα χρον. ∆ιάστημα: 1/9/2013-31/10/2013).  

Κάτι τέτοιο κρίθηκε αναγκαίο για την καλύτερη ενημέρωση των χρηστών των 

κόμβων του Γ∆ για θέματα εργασίας. Επίσης, με τον τρόπο αυτό θεωρήθηκε ότι θα 

λάμβαναν την ενημέρωση τόσο τα μέλη του Γ∆ όσο και φοιτητές και απόφοιτοι οι 

οποίοι δεν ήταν μέλη του Γ∆ και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο 

για να ενημερωθούν περισσότερο για τις υπηρεσίες του Γ∆ και να γίνουν μέλη του. 

 Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα 1/10/2013-31/08/2014, αναρτήθηκαν 

στη σελίδα του Γ∆ στο σύνδεσμο Αναζήτηση Εργασίας συνολικά 46 

περιγραφές θέσεων εργασίας κάθε μία από τις οποίες αφορούσε σε μία ή 

περισσότερες θέσεις εργασίας. Οι ανακοινώσεις θέσεων εργασίας που έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γ∆ έχουν παρατεθεί σε σχετικά παραδοτέα. Όσες 

αναρτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1/07/2014-31/08/2014 παρατίθενται με την 

παρούσα έκθεση υλοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή στο φάκελο Παραδοτέα 7ος και 

8ος  ∆ράση 13.5.  

       Επίσης, στο παραπάνω χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε συνεργασία με 

επιχειρήσεις και φορείς (σύνολο αιτημάτων 82) για ανάρτηση θέσεων 

εργασίας και πρόσκλησή τους σε εκδηλώσεις και ημερίδες του Γ∆.  
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 Τέλος, στο παραπάνω χρονικό διάστημα σε συνεργασία με την Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος και την κα. Περδικάκη Βασιλική έγινε ανακοίνωση του 

προγράμματος «∆είξ’ τους» το οποίο είχε στόχο τη μείωση του ψηφιακού 

αναλφαβητισμού με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των νέων 

ανθρώπων να μεταφέρουν τις γνώσεις τους και να «διδάξουν» εθελοντικά σε 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας πώς να χρησιμοποιούν το internet. Η πρωτοβουλία 

υποστηρίζονταν από τη μη κυβερνητική οργάνωση «50και Ελλάς» και το ίδρυμα 

ECDL. (Παραδοτέα χρον. διάστημα: 1/09/2013 – 31/10/2013) 

Με τα παραπάνω παραδοτέα η ∆ράση 13.5 ολοκληρώθηκε. 

 
 
 
∆ράση 13.6:   Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στους κόμβους της Έδεσσας 
και της Νάουσας   
 

Στόχος της ∆ράσης 13.6 ήταν η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας στους κόμβους του Γ∆ στην Έδεσσα και Νάουσα στα Τμήματα 

Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών (Μ∆Λ) και ∆ιοίκησης Τεχνολογίας (∆Τ).  

Πραγματοποιήθηκε η διαχείριση 454 αιτημάτων συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας από φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Μ∆Λ και του 

Τμήματος ∆Τ σχετικά με θέματα αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων, 

σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αναζήτηση εργασίας. Στα σχετικά 

παραδοτέα επισυνάπτεται σε έντυπη μορφή το αρχείο των επωφελούμενων. Για 

λόγους διατήρησης του απορρήτου έχουν αφαιρεθεί τα ονόματα των 

επωφελούμενων αλλά παρατίθεται το είδος της συμβουλευτικής (ατομικής, 

ομαδικής, ηλεκτρονικής) η ημερομηνία διεξαγωγής της, και η ιδιότητα του 

επωφελούμενου.  

 Η υπηρεσία της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας προσφέρθηκε στους 

φοιτητές και τους αποφοίτους είτε σε ατομικές δια ζώσης συναντήσεις, είτε μέσω 

ηλεκτρονικής συμβουλευτικής. Κάτι τέτοιο κρίθηκε σκόπιμο για την καλύτερη και 

άμεση εξυπηρέτηση των φοιτητών και αποφοίτων των Τμημάτων Μ∆Λ και ∆Τ. 

 Η κατανομή φοιτητών και αποφοίτων των Τμημάτων σχετικά με την 

ιδιότητά τους και τον τρόπο επίσκεψής τους για την κατηγορία της 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. 
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Πίνακας 1. Ιδιότητα στα Τμήματα ΜΔΛ και ΔΤ 

ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ  

ΜΔΛ  73 φοιτητές  

ΜΔΛ  71 απόφοιτοι    

ΔΤ 35 φοιτητές   

ΔΤ 42 απόφοιτος   

 

Πίνακας 2. Ιδιότητα στα Τμήματα ΜΔΛ και ΔΤ 

ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΜΔΛ  55 αιτήματα για Ηλεκτρονική 

συμβουλευτική   

ΜΔΛ  17 συναντήσεις για Συμβουλευτική δια 

ζώσης       

ΜΔΛ 36 συμμετοχές για Συμβουλευτική σε 

ομάδα 

ΜΔΛ 36 λοιπά αιτήματα 

ΔΤ 23 αιτήματα για Ηλεκτρονική 

συμβουλευτική   

ΔΤ 17 συναντήσεις για Συμβουλευτική δια 

ζώσης       

ΔΤ  15 συμμετοχές για Συμβουλευτική σε 

ομάδα 

 22 λοιπά αιτήματα 

  

Επίσης, προγραμματίστηκαν εννέα εργαστήρια συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας και πραγματοποιήθηκαν τα οχτώ εργαστήρια συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας. Τα εργαστήρια  παρακολούθησαν συνολικά 54 φοιτητές και 

απόφοιτοι των Τμημάτων Μ∆Λ και ∆Τ. Τα εργαστήρια ανακοινώνονταν σε φοιτητές 

και αποφοίτους μέσω της ιστοσελίδας του Γ∆, με έντυπες ανακοινώσεις στον 

πίνακα ανακοινώσεων του κάθε Τμήματος και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Η θεματολογία των προγραμματισμένων εργαστηρίων, ο τόπος διεξαγωγής τους 

και οι συμμετέχοντες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 1.  Εργαστήρια  Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας  

Ημερομηνία Θέμα Τόπος Δηλώσεις 

συμ/τοχής 

Αριθμός 

συμ/ντων 

9/10/2013 

Αίθουσα 
Τηλεκπαίδευσης 
1ος όροφος 
12:00-14:30 

Βιογραφικό Σημείωμα –

Συνοδευτική Επιστολή 

(Εισηγήτρια: Σ. Νάκου) 

Θεσσαλονίκη 4 2 

16/10/2013 

Αίθουσα 
Τηλεκπαίδευσης 
1ος όροφος 
12:00-14:30 

Αποφοίτησα με Πτυχίο 

ΜΔΛ & ΔΤ  Τι μπορώ να 

κάνω με το πτυχίο μου? 

(Εισηγήτρια: Σ. Νάκου) 

Θεσσαλονίκη

 

12

 

16 

 

8/11/2013 

Αίθουσα 
Τηλεκπαίδευσης 
1ος όροφος 

12:00-14:30 

“Δικτυώσου” κοινωνικά 
και ηλεκτρονικά στην 
αναζήτηση εργασίας  

Σ. Νάκου, Σύμβουλος 
Σταδιοδρομίας ΠΑ.ΜΑΚ 

Θεσσαλονίκη 10 6 

22/11/2013 

Αίθουσα 
Τηλεκπαίδευσης 
1ος όροφος 

12:00-14:30 

 

Πώς να επιτύχετε στη 

Συνέντευξη Επιλογής 

Προσωπικού 

Εισηγήτριες: Αλ.Μπόζα, 

Υπ.Recruiting Lidl Hellas  

Στ. Νάκου, Σύμβουλος 

Σταδιοδρομίας ΓΔ 

Θεσσαλονίκη

 

12

 

13 

 

11/12/2013 

Αίθουσα 

Τηλεκπαίδευσης 

1ος όροφος 

12:00-14:30 

Εντοπίζω και καλλιεργώ 

δεξιότητες που ζητά η 

αγορά εργασίας 

(Εισηγήτρια: Σ. Νάκου) 

Θεσσαλονίκη

 

11 3 



 22

26/02/2014 
Αίθουσα 
Τηλεκπαίδευσης 
1ος όροφος 

12:00 – 14:30 π.μ. 

Συντάσσω ένα 
αποτελεσματικό 
Βιογραφικό Σημείωμα&  
Συνοδευτική Επιστολή 
(Εισηγήτρια:Σ. Νάκου) 

 

Θεσσαλονίκη

 

8 5 

18/03/2013  
Αίθουσα 
Τηλεκπαίδευσης 
1ος όροφος 
16:00 – 18:00 π.μ. 

Αποφοίτησα ή θα 
αποφοιτήσω με 
πτυχίο Μάρκετινγκ και 
Διοίκησης Λειτουργιών ή 
Διοίκησης Τεχνολογίας: Τι 
μπορώ  
να κάνω με το πτυχίο μου?
(Εισηγήτρια: Σ. Νάκου) 
 

Θεσσαλονίκη

 

1 4 

1/04/2014 
Αίθουσα 
Τηλεκπαίδευσης 
1ος όροφος 
16:00 – 18:00 π.μ. 

«Πώς να επιτύχετε στη 
Συνέντευξη Επιλογής 
Προσωπικού», 
(Εισηγήτρια: Σ. Νάκου) 
 

Θεσσαλονίκη

 

6 5 

29/04/2014 
Αίθουσα 
Τηλεκπαίδευσης 
1ος όροφος 
16:00 – 18:00 π.μ. 

«“Δικτυώσου” κοινωνικά 
και ηλεκτρονικά στην 
αναζήτηση εργασίας», 
(Εισηγήτρια: Σ. Νάκου) 
 

Θεσσαλονίκη

 

Δεν 

πραγματοπο

ιήθηκε 

 

 

Με τα παραπάνω παραδοτέα η ∆ράση 13.6 ολοκληρώθηκε. 
 
 
 
∆ράση 13.9:   Στατιστική Επεξεργασία χρηστών κόμβων (χρονικό 
διάστημα: 1/9/2013-31/08/2014) 
 

Στους κόμβους του Γραφείου ∆ιασύνδεσης (Γ∆) έγιναν 454 αιτήματα από 

φοιτητές και αποφοίτους των Τμημάτων Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών 

(Μ∆Λ) και ∆ιοίκησης Τεχνολογίας (∆Τ) για παροχή πληροφοριών και 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Επίσης, στα παραπάνω αιτήματα 

συμπεριλαμβάνονταν αιτήματα επιχειρήσεων, οι οποίες απευθύνθηκαν στο 

Γραφείο ∆ιασύνδεσης (Γ∆) σχετικά με θέματα που αφορούσαν στις Ημέρες 

Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας (ΗΣΣ), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 4 & 5 

Ιουλίου 2013, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.   

 Στην παρακάτω στατιστική ανάλυση που αφορούσε τα 454 αιτήματα δεν 

περιλαμβάνονται 100 δηλώσεις συμμετοχών και 92 συμμετοχές στην εκδήλωση: 

«∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναμικού: Η αφετηρία ή το τέρμα μιας 

σταδιοδρομίας?», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την 

Τρίτη 6 Μάιου 2014, στην Αίθουσα Συνεδρίων, στον 1ο όροφο του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, ώρα 15:00 – 20:00. Η στατιστική ανάλυση με τα δημογραφικά 



 23

στοιχεία των παρευρισκομένων στην εκδήλωση και η αξιολόγηση της εκδήλωσης 

έχει παρατεθεί στα παραδοτέα της εκδήλωσης  (χρον. διάστημα: 1/5/52014- 

30/06/2014).  

 Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται 86 άτομα που παρακολούθησαν την 

εκδήλωση «Κάνε την Επικοινωνία Επάγγελμα», η οποία έλαβε χώρα την 

Πέμπτη 3 Απριλίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδρίων, του Ιδρύματος. Η στατιστική 

ανάλυση με τα δημογραφικά στοιχεία των παρευρισκομένων στην εκδήλωση και η 

αξιολόγηση της εκδήλωσης έχει παρατεθεί στα παραδοτέα της εκδήλωσης  (χρον. 

διάστημα: 1/7/2014-31/8/2014).  

 Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται 43 συμμετέχοντες του 

εργαστηρίου“Brandt yourself! που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

εκδήλωσης Money Show, την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 και ώρες 14:30 – 

16:30, στο ξενοδοχείο Hyatt Regency, στη Θεσσαλονίκη και 59 συμμμετέχοντες 

της εκδήλωσης «Προοπτικές απασχόλησης στον τομέα των πωλήσεων: 

Πρακτικές σε Ευρώπη και Ελλάδα», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 

∆εκεμβρίου 2013, στην Αίθουσα Συνεδρίων, στον 1ο όροφο, του Πανεπιστημίου. 

Η στατιστική ανάλυση με τα δημογραφικά στοιχεία των παρευρισκομένων στην 

εκδήλωση και η αξιολόγηση της τελευταίας εκδήλωσης έχει παρατεθεί στα 

παραδοτέα της εκδήλωσης  (χρον. διάστημα: 1/5/2014-30/6/2014). Τέλος δεν 

συμπεριλαμβάνονται 208 άτομα που παρακολούθησαν την διημερίδα «Θέλω να 

κάνω μεταπτυχιακό στο εξωτερικό», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 & 13 

Νοεμβρίου 2013, στο Αμφιθέατρο Τελετών στο ισόγειο του Ιδρύματος και της 

οποίας τη διοργάνωση είχα αναλάβει.  

Το φύλο των χρηστών, το Τμήμα, η ιδιότητά τους, ο σκοπός επίσκεψής 

τους και ο τρόπος επικοινωνίας φαίνονται στους παρακάτω πίνακες και 

γραφήματα.  

  

Φοιτητές 

 

Απόφοιτοι 

 

Μέλη 

ΔΕΠ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

Τμήμα ΜΔΛ 110 117    227 

Τμήμα ΔΤ 60        88   1 149 

Επιχειρήσεις    45 

Φορέας    32 

Άλλο/Άλλο 

Τμήμα 

   1 

Πίνακας 1: Χρήστες κόμβων ΓΔ 
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Τμήμα

Άλλο (Ν=1) 0%Φορέας (Ν=32) 
7%

Επιχείρηση 
(Ν=45) 10%

∆Τ (Ν=149) 
33%

Μ∆Λ (Ν=227) 
50%

 
 

Γράφημα 1: Τμήμα Φοιτητών και Αποφοίτων 

Από τα 454 αιτήματα τα 227 (50%) ήταν από το Τμήμα Μ∆Λ και τα  149 

(33%) ήταν από το Τμήμα ∆Τ. Τα υπόλοιπα  45 (10%) αιτήματα ήταν από 

επιχειρήσεις και τα 32 (7%) από φορείς για θέματα που αφορούσαν στην 

πρόσκλησή τους στις Ημέρες Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας του Γ∆. 

Φύλο

Γυναίκα 
(Ν=226) 50%

Άνδρας 
(Ν=228) 50%

 

Γράφημα 2: Φύλο χρηστών κόμβων ΓΔ 

Από τα 454 αιτήματα, τα 226 (50%) ήταν από Γυναίκες και τα 228 (50%) 

ήταν από Άνδρες. 
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Ιδιότητα

Μέλος ∆ΕΠ 
(Ν=1) 0%

Άλλο (Ν=1) 0%

Επιχείρηση 
(Ν=46) 10%

Φορέας (Ν=31) 
7%

Προπτ. 
Φοιτητής/τρια 
(Ν=167) 37%

Απόφοιτος 
Προπτυχιακού 
(Ν=208) 46%

 
 
Γράφημα 3: Ιδιότητα χρηστών κόμβων ΓΔ 
 
 

Από τα 454 αιτήματα, τα 167 (37%) έγιναν από Προπτυχιακούς φοιτητές, τα 

208 (46%) από Απόφοιτους Προπτυχιακού και τα 46 (10%) ήταν από 

επιχειρήσεις. 

 

Σκοπός Επίσκεψης

Ε-ΣΥΜΒ 
(Ν=82) 18%

Feedback_Συμ
β (Ν=1) 0%

Siteπαρ. (Ν=9) 
2%

Site_probl. (Ν= 
3) 1%

ΣΥΜΒ (Ν=20) 
4%

ΣΥΝ (Ν=82) 
18%

Ε-ΚΜ (Ν=8)
 2%

ΕΕ (Ν=21) 5%

ΓΕΝ (Ν=34) 8%

ΜΕΣ (Ν=5) 1%
ΜΕΞ (Ν=35) 

8%

ΣΥΜΒ/ΑΡ 
(Ν=46) 10%

R_Feedback 
(Ν=1) 0%

ΘΕ (Ν=2) 0%

ΥΠΟ (Ν=5) 1%

ΣΥΜΒ/ΟΜΑ∆ 
(Ν=81) 18%

ΕΚ∆ (Ν=17) 
4%

 
 
Γράφημα 4: Σκοπός Επίσκεψης χρηστών κόμβων ΓΔ 
 
 

Από τα 454 αιτήματα τα 81 (18%) αφορούσαν την ομαδική συμβουλευτική 

και την παρακολούθηση ομαδικών εργαστηρίων, 82 (18%) σε Ηλεκτρονική 

Συμβουλευτική, 46 (10%) σε Συμβουλευτική κατόπιν ραντεβού, 20 (4%) 

αφορούσαν στην Συμβουλευτική, τα 34 (8%) αφορούσαν σε Γενική 
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Ενημέρωση για τις υπηρεσίες του Γραφείου, 35 (8%) Μεταπτυχιακά 

Εξωτερικού, και τα λοιπά αιτήματα αφορούσαν θέματα που φαίνονται στο 

Γράφημα 4. 

Τρόπος Επικοινωνίας

∆ίκτυα (Ν=9) 
2%

Site (Ν=11) 2%

Τηλέφωνο (Ν= 
39) 9%

Επίσκεψη 
(Ν=109) 24%

Email (Ν=286) 
63%

 
Γράφημα 5: Τρόπος Επικοινωνίας χρηστών κόμβων ΓΔ 
 
 
 Σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας από τα 454 αιτήματα, τα 109 

(24%) έγιναν με επίσκεψη στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης, τα 286 (63%) με 

ηλεκτρονική αλληλογραφία, τα 11 (2%) μέσω του Site και 39 (9%) αιτήματα  

έγιναν μέσω τηλεφώνου. 

 Στα σχετικά παραδοτέα επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή, σε 

αρχείο excel στο φάκελο ΠΕ13, ∆ΡΑΣΗ 13.9, Βάση_Κόμβων_Β’φάση.xls η 

βάση με το φύλο των χρηστών, το Τμήμα, η ιδιότητά τους, ο σκοπός 

επίσκεψής τους και ο τρόπος επικοινωνίας. Από την παραπάνω βάση έχουν 

αφαιρεθεί τα ονόματα των χρηστών για λόγους διαφύλαξης του απορρήτου. 

 

 Με τα παραπάνω παραδοτέα η ∆ράση 13.9 ολοκληρώθηκε. 

 

 


