
 
 

 
 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  (Σεπτέμβριος 2011 – Αύγουστος 2012) 

 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

 

 

ΕΣΠΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 

 

 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ιωάννης Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 
   ΓΡΑΦΕΙΟ    

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 



 
 

Ακαδημαϊκό έτος Σεπτέμβριος 2011 - Αύγουστος 2012 
 

 

Π.Ε.1 “SMART CAREER E-SERVICES”  
 ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΓΔ) 
 
1.2   Σχεδιασμός site Smart Search, Δημιουργία συστήματος αυτόματης 

ηλεκτρονικής εγγραφής, ανανέωσης και πληροφόρησης μελών ΓΔ (με 
δυνατότητα επιλογής του κοινού ενημέρωσης) 

 Θα σχεδιαστεί ο τρόπος δημιουργίας λογαριασμού για επιχειρήσεις – φορείς και 
η βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος διαχείρισης χρηστών για τους υπαλλήλους 
του ΓΔ. Γενικά, και παράλληλα με την υλοποίηση της κατασκευής του ιστότοπου 
του ΓΔ, θα προκύπτουν παρατηρήσεις και θα γίνονται παρεμβάσεις. Τέλος, όταν 
πραγματοποιηθεί η προμήθεια του πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ, θα γίνει 
η διασύνδεση των δύο συστημάτων. 

 
 
Π.Ε.2 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΕΘΝΙΚΟ, 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 
 Θα πραγματοποιηθεί κατά το ήμισυ. 
 
 
 
Π.Ε.3 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑ-ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
3.1  Προώθηση των υπηρεσιών του ΓΔ σε επιχειρήσεις:  

Ενημέρωση περίπου 20 νέων επιχειρήσεων ή/και φορέων ανά μήνα (αποστολή 
ενημερωτικών e-mail, συναντήσεις με στελέχη επιχειρήσεων σε δραστηριότητες 
προβολής του ΓΔ). Το προηγούμενο διάστημα έγινε συστηματική ενημέρωση 211 
επιχειρήσεων. Στο επόμενο διάστημα το Γραφείο θα προσεγγίσει εταιρίες 
κλαδικά π.χ. Ωδεία, εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις Βαλκανικές χώρες, 
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων κ.λπ. ώστε να εμπλουτίσει τη βάση δεδομένων με 
στοιχεία που αφορούν στα Τμήματα: Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 
Βαλκανικών, Ανατολικών και Σλαβικών Σπουδών και Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής αντίστοιχα  

     Διάστημα Υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2010-Αύγουστος 2013 
 
3.2  Ανακοίνωση Θέσεων εργασίας από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/ φορείς, 

καθώς  και από την αποδελτίωση:   
Αναζήτηση, επιλογή και ανακοίνωση (καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα 
και προβολή στο πίνακα ανακοινώσεων) 30 κατά μέσο όρο θέσεων εργασίας ανά 
μήνα. Το Γραφείο Διασύνδεσης ανακοινώνει στην κατηγορίας «Αναζητώντας 
Εργασία μέσω του ΓΔ» επιλεκτικά θέσεις που συλλέγει από διάφορες πηγές (sites 
αγγελιών, διαδικτυακές σελίδες επιχειρήσεων, εταιρίες επιλογής προσωπικού, 
εφημερίδες). Πέρα από αυτό, οι φοιτητές και απόφοιτοι έχουν πρόσβαση σε 
ποικίλες πηγές προσφοράς εργασίας μέσω links που φιλοξενούνται στο site μας 
τα οποία ανανεώνονται καθημερινά από τους φορείς διαχείρισής τους.  

            Διάστημα Υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2010-Αύγουστος 2013 
 



 
3.3  Προώθηση βιογραφικών:   

Στη συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρονται μόνο τα βιογραφικά που έχουν 
επισυνάψει οι υποψήφιοι στις θέσεις εργασίας που έχουν καταχωρηθεί από το 
Γραφείο Διασύνδεσης. Στο προηγούμενο διάστημα προωθήθηκαν 226 
βιογραφικά σημειώματα. Για το προσεχές διάστημα θα συνεχιστεί η διαδικασία.  

          Διάστημα Υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2010-Αύγουστος 2013 
 

3.5  Στατιστική παρακολούθηση υπηρεσίας διαχείρισης θέσεων εργασίας: 
       Μηνιαία στατιστική αποτύπωση της υπηρεσίας: 
         Διάστημα Υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2010- Αύγουστος 2013 
 
3.6  Ενημέρωση για εργασία στο εξωτερικό: 

 Συνεργασία με τον πληροφορικό του ΓΔ για την ανανέωση της σχετικής 
κατηγορίας στο site (Δεκέμβριος 2011-Φεβρουάριος 2012) 

 Προσθήκη link ανά χώρα: μηχανές αναζήτησης, εταιρίες επιλογής 
προσωπικού, career pages πολυεθνικών εταιριών κ.λπ. (Νοέμβριος 2011-
Αύγουστος 2012) 

 Επαφές με την υπηρεσία EURES (ΟΑΕΔ) για την δωρεάν προμήθεια 2 
εντύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πληροφορίες για όσους θέλουν να 
εργαστούν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2011) 

 Επαφές με Πρεσβείες άλλων χωρών (πέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), όπως: 
Αυστραλία, Ρωσία, Τουρκία κ.λπ. για αναζήτηση πηγών πληροφόρησης για 
θέσεις εργασίας στα αντικείμενα σπουδών του πανεπιστημίου μας 
(Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012) 

      Διάστημα Υλοποίησης: Νοέμβριος 2011-Αύγουστος 2013 
 

3.7   Δημιουργία Οδηγού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων αποφοίτων  
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διαδικασιών έναρξης επαγγέλματος 

 Θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως 
 
 
Π.Ε.4  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
  
4.1.  Ατομική Συμβουλευτική 

 Περιγραφή 
-   Παροχή υπηρεσιών άμεσης εξυπηρέτησης και συμβουλευτικής υποστήριξης 

σε θέματα σταδιοδρομίας, σε φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου.  
-   Τήρηση καρτέλας ωφελούμενου συμβουλευτικής υποστήριξης. 
-  Απόκτηση ψυχομετρικών εργαλείων & χρήση τους σε ορισμένο αριθμό 

ωφελούμενων.  
 Διάστημα Υλοποίησης 

Οκτώβριος 2011 – Αύγουστος 2012  
Κατά το μήνα Οκτώβριο 2011, εξυπηρετήθηκαν άμεσα 31 ωφελούμενοι και 
πραγματοποιήθηκαν συμβουλευτικές συναντήσεις με 14 ωφελούμενους.  

 Αναμενόμενα Αποτελέσματα 
Κατά το συνολικό διάστημα υλοποίησης της υποδράσης αναμένεται να 
παρασχεθούν υπηρεσίες εξυπηρέτησης σε 150 άτομα και να 
πραγματοποιηθούν συναντήσεις συμβουλευτικής με 100 άτομα, οι οποίες θα 
καταγράφονται στην ατομική καρτέλα ωφελούμενου.  

 Προβλεπόμενο κόστος  
Κόστος Απόκτησης Ψυχομετρικών Εργαλείων: 5.500€ 

 
4.2.  Εμπλουτισμός θεματολογίας εργαστηρίων συμβουλευτικής 

 Περιγραφή 



-  Υλοποίηση ομαδικών εργαστηρίων συμβουλευτικής σε νέες θεματικές & 
διαμόρφωση σχετικού υλικού: Εργασία στο εξωτερικό, Διεκδικητικότητα, 
Διαχείριση Σταδιοδρομίας.  

-  Υλοποίηση ομαδικών εργαστηρίων συμβουλευτικής μόνιμων θεματικών σε 
τακτά διαστήματα (τεχνικές αναζήτησης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού, 
συνέντευξη επιλογής, κ.α.).  

 Διάστημα Υλοποίησης 
Οκτώβριος 2011 – Ιούνιος 2012  
Κατά το μήνα Οκτώβριο 2011 πραγματοποιήθηκαν τα εργαστήρια «Τεχνικές 
Αναζήτησης Εργασίας» και «Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος & 
Συνοδευτικής Επιστολής» στα οποία μετείχαν 27 άτομα.  

 Αναμενόμενα Αποτελέσματα 
Κατά το συνολικό διάστημα υλοποίησης της υποδράσης θα οργανωθούν 24 
εργαστήρια, τα οποία αναμένεται να παρακολουθήσουν 200 άτομα.  

 Προβλεπόμενο κόστος  
 
 
4.3.  Περαιτέρω Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Συμβουλευτικής 

 Περιγραφή 
-  Διαμόρφωση Ηλεκτρονικής Καρτέλας Ωφελούμενου. 
-  Ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης. 
 Διάστημα Υλοποίησης 

Οκτώβριος 2011 – Αύγουστος 2012 
Κατά το μήνα Οκτώβριο 2011 διαμορφώθηκε η ηλεκτρονική καρτέλα 
ωφελούμενου και παρασχέθηκαν ηλεκτρονικά υπηρεσίες συμβουλευτικής σε 
6 ωφελούμενους.  

 Αναμενόμενα Αποτελέσματα 
Κατά το συνολικό διάστημα υλοποίησης της υποδράσης αναμένεται να 
παρασχεθούν ηλεκτρονικά υπηρεσίες συμβουλευτικής σε 80 άτομα, οι οποίες 
θα καταγράφονται στην ηλεκτρονική καρτέλα ωφελούμενου.  

 Προβλεπόμενο κόστος  
 
 
4.4. Προμήθεια εργαλείου/υλικού ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων και 

σχεδιασμός σχετικών εργαστηρίων  
 Περιγραφή 
- Έρευνα για την απόκτηση εργαλείου ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων 
- Προμήθεια υλικού 
- Σχεδιασμός & υλοποίηση σχετικού εργαστηρίου   
 Διάστημα Υλοποίησης 

Νοέμβριος 2011 – Αύγουστος 2012 
 Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Το υλικό θα έχει αποκτηθεί μέχρι τον Ιανουάριο 2012, ενώ το σχετικό 
εργαστήριο, το οποίο αναμένεται να παρακολουθήσουν 40 άτομα, θα έχει 
υλοποιηθεί μέχρι τον Ιούνιο 2012. Το υλικό θα αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο 
της ατομικής συμβουλευτικής.  

 Προβλεπόμενο κόστος  
 Κόστος προμήθειας υλικού: 670€ 

 
 
4.5. Συμβουλευτική για εργασία στο εξωτερικό 

 Περιγραφή 
- Επικαιροποίηση και συνεχή ανανέωση υλικού ενημέρωσης στην ιστοσελίδα 

του γραφείου διασύνδεσης σχετικά με τις δυνατότητες εργασίας στο 
εξωτερικό. 



- Επαφές με φορείς του εξωτερικού που προσφέρουν εργασία και σχετικά 
προγράμματα απασχόλησης σε φοιτητές και αποφοίτους.  

 Διάστημα Υλοποίησης 
Νοέμβριος 2011 – Αύγουστος 2012 

 Αναμενόμενα Αποτελέσματα 
Από την υποδράση αναμένεται να ωφεληθεί των σύνολο των 
εξυπηρετούμενων που ενδιαφέρεται για εργασία στο εξωτερικό.  

 Προβλεπόμενο κόστος  
 



 
4.6. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Εργαλείου «Πλάνο Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» 

 Περιγραφή 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εργαλείου διαχείρισης 
σταδιοδρομίας.  

 Διάστημα Υλοποίησης 
Αύγουστος - Δεκέμβριος 2012 

 Αναμενόμενα Αποτελέσματα 
Ηλεκτρονικό Εργαλείο «Πλάνο Διαχείρισης Σταδιοδρομίας». 

 
4.7. Εφαρμογή του «Πλάνου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές 
 Περιγραφή 

Το ηλεκτρονικό Πλάνο Διαχείρισης Σταδιοδρομίας θα εφαρμοστεί πιλοτικά 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 

 Διάστημα Υλοποίησης 
 Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 
 Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφορούν στην υλοποίηση τροποποιητικών 
παρεμβάσεων, στη σύνταξη έκθεσης εφαρμογής του εργαλείου, καθώς και στη 
διαμόρφωση παρουσίασης και ασκήσεων για την εφαρμογή του σε ομαδικό 
επίπεδο.  

 
 
4.8.  Προμήθεια βιβλίων σχετικών με τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομία  

 Περιγραφή 
- Έρευνα για την απόκτηση βιβλίων.  
- Προμήθεια βιβλίων. Θα αποκτηθούν οι εξής τίτλοι: 1. Baneth, A. (2012). The 

Ultimate EU Test Book Administrator (AD) - Edition 2012, 2. Bolles, R. (2012). 
What color is your parachute? A practical manual for job-hunters and career 
changers. (40th Anniversary Edition, 3. Bolles, R. (2010). What color is your 
parachute? Job-hunter’s Workbook. (3rd Edition).  

 Διάστημα Υλοποίησης 
Οκτώβριος 2011 – Δεκέμβριος 2011 

 Αναμενόμενα Αποτελέσματα 
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφορούν την ποιοτικότερη παροχή 
υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στους τομείς της αναζήτησης 
εργασίας και της προετοιμασίας υποψηφίων για διαδικασίες επιλογής 
προσωπικού.  

 Προβλεπόμενο κόστος  
Κόστος προμήθειας βιβλίων: 70€ 

 
 
 
 
Π.Ε.5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

 
5.2. Ανάπτυξη εργαλείου αξιολόγησης και προεπιλογής φοιτητών και στελεχών 

για την ένταξή τους στην υπηρεσία mentoring 
 Περιγραφή 
- Αναζήτηση και ανάλυση εμπειριών φορέων που εφαρμόζουν υπηρεσίες 

Mentoring.  
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη εργαλείου αξιολόγησης και επιλογής 

εμπλεκόμενων στις υπηρεσίες mentoring.  



 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
 Νοέμβριος 2011 – Ιούνιος 2012 
 Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Εργαλείο αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών και στελεχών 
 

 
 

5.3 Δημιουργία διαδραστικού ιστοτόπου για την υπηρεσία “mentoring 
σταδιοδρομίας” 

 
 Ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή της υπηρεσίας στοχευμένης επαγγελματικής 

συμβουλευτικής καθοδήγησης 
 Διάστημα Υλοποίησης:  
 Οκτώβριος 2011 – Μάϊο 2012 : Σχεδιασμός και υλοποίηση της Υπηρεσίας 
 Ιούνιος 2012 – Αύγουστο 2012: Πιλοτική λειτουργία (διορθώσεις, προσθήκες,  
  βελτιώσεις,  Δοκιμές, κ.ά.) 

Προβλεπόμενο Κόστος:  3058 € 
 

5.4. Προμήθεια εργαλείου/υλικού για την εφαρμογή του Mentoring 
 Περιγραφή 
- Έρευνα για την απόκτηση υλικού για την εφαρμογή mentoring.  
- Προμήθεια υλικού.  
 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

Νοέμβριος 2011 – Απρίλιος 2012 
 Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Υποστηρικτικό υλικό για την υλοποίηση του Mentoring  
 Προβλεπόμενο κόστος  

 
 
 
 
Π.Ε.6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
6.1. Αναβάθμιση συστήματος περιοδικής ανανέωσης και εμπλουτισμού 

πληροφορικού υλικού για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες 
 Καταχώριση πληροφοριών στο site κατά το ήμισυ. 
 
6.2. Δημιουργία ευρετηρίου φορέων παροχής εκπαιδευτικής συμβουλευτικής και 

αξιολόγησης σε Ελλάδα και εξωτερικό 
 Θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως 
 
6.4. Προβολή υπηρεσίας εκπαιδευτικής συμβουλευτικής 
 Θα πραγματοποιηθεί κατά το ήμισυ. 
 
6.5. Προμήθεια βιβλίων σχετικά με Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες 
 Θα πραγματοποιηθεί κατά το ήμισυ. 
 Προμήθεια 5 βιβλίων σχετιζόμενα με μεταπτυχιακές σπουδές και με υποτροφίες. 



 
Π.Ε.7 ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΓΔ  

 
 
7.1  Παρακολούθηση χρηστών ΓΔ, που βρήκαν εργασία:  

-  Ανάρτηση σύντομου σχετικών ερωτηματολογίων σε στοχευμένες σελίδες  του 
site ΓΔ (αρχική σελίδα, καρτέλα φοιτητή/απόφοιτου, καρτέλα 
επιχείρησης/φορέα.   
Διάστημα Υλοποίησης: Δεκέμβριος 2011- Αύγουστος 2013 

-  Αποστολή  ερωτηματολογίου σε μέλη  ΓΔ μέσω των mailing list/ανά Τμήμα 
φοίτησης 
Διάστημα Υλοποίησης:  Ιανουάριος 2012 

-  Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από επισκέπτες στο χώρο του ΓΔ 
Διάστημα Υλοποίησης: Δεκέμβριος 2011-Αύγουστος 2013 

-  Επικοινωνία  ( τηλεφωνική) με εταιρίες θέσεις των οποίων δημοσιοποιήθηκαν 
μέσω του ΓΔ –τηλεφωνική συμπλήρωση ερωτηματολόγιου 
Διαστήματα Υλοποίησης: Φεβρουάριος 2012,   

 
7.2 Παρακολούθηση χρηστών ΓΔ, που έκαναν μεταπτυχιακό 

Θα πραγματοποιηθεί κατά το ήμισυ. 
 

7.3 Παρακολούθηση χρηστών ΓΔ που έλαβαν υποτροφία 
Θα πραγματοποιηθεί κατά το ήμισυ. 

 
7.5 Παρακολούθηση χρηστών υπηρεσίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

 Περιγραφή 
 Καταγραφή και τήρηση στοιχείων ως προς τις υπηρεσίες συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας μέσα από το γενικό ερωτηματολόγιο παρακολούθησης 
επωφελούμενων υπηρεσιών του γραφείου.  

 Διάστημα Υλοποίησης 
 Δεκέμβριος 2011 – Αύγουστος 2012 
 Αναμενόμενα Αποτελέσματα 
 Σύνταξη Έκθεσης Υλοποίησης 
 

7.6 Στατιστική Επεξεργασία χρηστών υπηρεσιών ΓΔ 
 Α  Περιγραφή 

Μηνιαία στατιστική απόδοση των χρηστών ανά ιδιότητα (φοιτητές, 
απόφοιτοι, κ.λπ.), ανά σκοπό επίσκεψης και ανά είδος εξυπηρέτησης. Οι 
δείκτες «Συμβουλευτική» και «E-Συμβουλευτική» αφορούν τη δράση 4.   

 Διάστημα Υλοποίησης 
Οκτώβριος 2011 – Αύγουστος 2012 

 Αναμενόμενα Αποτελέσματα 
Στατιστικά Δεδομένα  

 
 Β    Περιγραφή 
 Μηνιαία στατιστική απόδοση των χρηστών, ανά ιδιότητα (φοιτητές, 

απόφοιτοι, επιχειρήσεις κ.λπ.), ανά σκοπό επίσκεψης και ανά είδος 
εξυπηρέτησης. Κάθε συνάδελφος επεξεργάζεται τα στοιχεία των χρηστών που 
αναφέρονται στα παραδοτέα του. Οι δείκτες «Γενική Εξυπηρέτηση» και όσοι 
αφορούν την εγγραφή μελών στο πληροφοριακό σύστημα και τη διαχείριση 
επικοινωνίας μελών σχετικά με τη λειτουργία του λογαριασμού τους γίνεται 
από εμένα.  

 Διάστημα Υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2010-Αύγουστος 2013 
 



 
 
Π.Ε.8 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ 

ΑμεΑ  ΄Η ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
 
8.4      Καταγραφή και διάχυση νομοθεσίας σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας για ΑμεΑ και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
Θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως. 

 
 
 
Π.Ε.10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
10.1 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα θεσμοθετημένων φορέων 

εκπαίδευσης του εσωτερικού και του εξωτερικού, που αφορούν εργαζόμενους 
στα Γραφεία Διασύνδεσης 

 
5η Ημερίδα Εκπαίδευσης Γραφείων Διασύνδεσης, Institute Goethe( διοργάνωση 
DAAD)  
Διάστημα Υλοποίησης: Νοέμβριος 2011 
Προϋπολογιζόμενο Κόστος: 90€ 

 
10.2  Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε άλλα Γραφεία Διασύνδεσης (θα αφορούν 

καινοτομίες και μπορεί να είμαστε είτε οι εκπαιδευόμενοι είτε οι 
εκπαιδευτές). 
 
- Επίσκεψη – Συνάντηση συνεργασίας με το Γραφείο Διασύνδεσης του     
   Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (3/11/ 2011) 
 Διάστημα Υλοποίησης: Νοέμβριος 2011 
 Προϋπολογιζόμενο Κόστος: 90€ 
 
-  Επίσκεψη – Συνάντηση συνεργασίας με το Γραφείο Διασύνδεσης του  
   Πανεπιστημίου Πειραιώς (3/11/ 2011) 
 Διάστημα Υλοποίησης: Νοέμβριος 2011 
      Προϋπολογιζόμενο Κόστος: 90€ 

 
 
 
Π.Ε.11 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
11.1  Σχεδιασμός και υλοποίηση εκδηλώσεων που αφορούν εργασία και σπουδές 

 Ενημερωτικές συναντήσεις με τους φοιτητές: 15λεπτες παρουσιάσεις του ΓΔ  
 σε υποχρεωτικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα όλων των  
 Τμημάτων 
 Διάστημα Υλοποίησης: Οκτώβριος- Νοέμβριος 2011  

 2 Διήμερα Παρουσίασης Επαγγελμάτων/Ειδικοτήτων (Θέλω να γίνω…) 
 Διάστημα Υλοποίησης: Μάρτιος- Απρίλιος 2012  
 Προϋπολογιζόμενο Κόστος: 500 € 

 2 Εκδηλώσεις  Προσέγγισης της Αγοράς Εργασίας (και του εξωτερικού) 
 Διάστημα Υλοποίησης: Μάιος-Ιούνιος 2012  
 Προϋπολογιζόμενο Κόστος: 500 € 

 2 Εκδηλώσεις σχετικά με μεταπτυχιακά και υποτροφίες 
 
11.2 Σχεδιασμός και δημιουργία εντύπων 
 Θα πραγματοποιηθεί κατά το ήμισυ. 
 



11.3  Δημοσιεύσεις προβολής δράσεων ΓΔ (δελτία τύπου, άρθρα κλπ) 
 Παρουσίαση της υπηρεσίας Smart Career e- Services στο περιοδικό  
 «Πανεπιστημιακά» 
 Δελτία τύπου σε ΜΜΕ πριν από κάθε εκδήλωση ΓΔ 
 Μία (1) εκδήλωση για εργασία στο εξωτερικό 
 Προμήθεια 5 βιβλίων σχετιζόμενα με μεταπτυχιακές σπουδές και με υποτροφίες. 

 
 
11.5  Συμμετοχές σε εκθέσεις-συνέδρια-ημερίδες για την προβολή των υπηρεσιών 

του ΓΔ  
 Συμμετοχή σε συνέδρια ή εκθέσεις με θέμα «Εκπαίδευση και Εργασία»  ή σε Career 

Fair 
Διάστημα Υλοποίησης: Μάρτιος – Ιούνιος 2012  
Προϋπολογιζόμενο Κόστος (κατ’ άτομο): 1200 € 
 

 Συμμετοχή σε 5 συνέδρια ή εκθέσεις με συνεργαζόμενα Γραφεία Διασύνδεσης 



 
 
Π.Ε.12  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ     
 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑ
ΜΜΑ 

Επισκέψεις σχολείων στο 
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας και 
ενημέρωση για τις 
δράσεις τους Γραφείου 
Διασύνδεσης  

Σε κάθε προγραμματισμένη επίσκεψη, θα υπάρχει άτομο 
του Γραφείου Διασύνδεσης που θα ενημερώνει. Παρ’όλα 
αυτά, δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο αριθμός τους, καθώς ο 
προγραμματισμός των ανωτέρω επισκέψεων έγκειται στις 
αρμοδιότητες του γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Καθ’όλη τη 
διάρκεια της 
ακαδημαϊκής 
χρονιάς 

Επισκέψεις του 
Γραφείου Διασύνδεσης 
σε σχολεία και 
ενημέρωση αναφορικά 
με τις σπουδές και τα 
τμήματα του 
Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας 

Εξαιτίας της κατάργησης των Γραφείων Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της 
υποστελέχωσης των Κέντρων Συμβουλευτικής και 
Προσανατολισμού (1 άτομο σε κάθε ΚΕ.ΣΥ.Π.), δεν 
μπορεί να εκτιμηθεί ένας ενδεικτικός αριθμός επισκέψεων. 
Αυτήν τη στιγμή, πραγματοποιείται επικοινωνία με τους 
υπεύθυνους των ΚΕΣΥΠ για αυτό το θέμα 

Καθ’όλη τη 
διάρκεια της 
ακαδημαϊκής 
χρονιάς 

Εκδήλωση «Μαθαίνω 
πριν σπουδάσω» 

Η εκδήλωση που αρχικά αναμένονταν να 
πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, κατόπιν 
αιτήματος των υπεύθυνων ΚΕΣΥΠ, προγραμματίζεται 
πλέον για τα τέλη Φεβρουαρίου - αρχές Μαρτίου 2012. 
Αυτήν τη στιγμή γίνονται επαφές με τους υπεύθυνους των 
ΚΕΣΥΠ καθώς και τη συνάδελφο του Γραφείου 
Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. που είναι υπεύθυνη για τη 
διενέργεια της αντίστοιχης εκδήλωσης, ώστε οι εκδηλώσεις 
των δύο πανεπιστημίων να πραγματοποιηθούν σε 
διαδοχικές ημερομηνίες. 
 

Τέλη 
Φεβρουαρίου - 
αρχές Μαρτίου 
2012 

Εμπλουτισμός της 
ιστοσελίδας του 
Γραφείου Διασύνδεσης 
με σχετικό σύνδεσμο που 
θα εμπεριέχει 
πληροφορίες που θα 
αφορούν και θα 
ενδιαφέρουν τους 
μαθητές και τους 
συμβούλους και εν γένει 
τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας και η αναζήτηση 
πληροφοριών έχει ήδη ξεκινήσει. Η ολοκλήρωση του 
«σκελετού» της ιστοσελίδας θα γίνει ως τα τέλη 
Δεκεμβρίου (εισαγωγή υποσυνδέσμων, θεματικών 
ενοτήτων κτλ) και από εκεί και πέρα θα αρχίσει να 
εμπλουτίζεται με πληροφορίες για τα τμήματα κτλ 

 

Καθ’όλη τη 
διάρκεια του 
έργου 

 
 

 
Π.Ε.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΜΒΩΝ (΄Εδεσσα – Νάουσα)  
 
Οργάνωση των γραφείων των κόμβων, με τον συντονισμό και και την παροχή γενικού 
υποστηρικτικού υλικού από το κεντρικό ΓΔ. 
(Οκτώβριος 2011 – Δεκέμβριος 2011) 
 
Προετοιμασία υλικού  για δικτυακή παρουσίαση των κόμβων του ΓΔ. 



Ενδεικτικές ενότητες: Δράση των κόμβων στα παραρτήματα ΄Εδεσσας, Νάουσας, 
μεταπτυχιακά για αποφοίτους των παραπάνω τμημάτων, θέσεις εργασίας, επαγγελματικά 
δικαιώματα αποφοίτων. 
(Οκτώβριος 2011 – Δεκέμβριος 2011) 
 
Προσθήκη υλικού στη δικτυακή παρουσίαση των κόμβων του ΓΔ. 
(Ιανουάριος 2012 – Σεπτέμβριος 2012) 
 
Διοργάνωση εκδηλώσεων 
Διοργάνωση εκδήλωσης για παρουσίαση των κόμβων του ΓΔ.  
(Οκτώβριος 2011 – Δεκέμβριος 2011) 
Διοργάνωση και διεξαγωγή εργαστηρίων συμβουλευτικής. 
(Οκτώβριος 2011 – Σεπτέμβριος 2012) 
 
Εξυπηρέτηση, ενημέρωση και συμβουλευτική σταδιοδρομίας φοιτητών και αποφοίτων 
Η εξυπηρέτηση και η ενημέρωση θα πραγματοποιείται με σύντομες συναντήσεις και η 
συμβουλευτική σταδιοδρομίας με ατομικές συναντήσεις με προκαθορισμένα ραντεβού. 
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για συμβουλευτική μέσω διαδικτύου σε όποια μέλη του 
γραφείου το επιθυμούν. 
(Οκτώβριος 2011 – Σεπτέμβριος 2012) 
 
Δικτύωση με σχετικούς φορείς και οργανισμούς 
Για την καλύτερη ενημέρωση των μελών κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με σχετικούς 
φορείς και οργανισμούς.  Ενδεικτικά αναφέρεται 
Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ), ο Σύλλογος Οικονομολόγων 
Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης, τα άλλα Γραφεία Διασύνδεσης της χώρας, Οικονομικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος, Βιομηχανικό Επιμελητήριο Νομού Πέλλας, Ο.Α.Ε.Δ. Νομού Πέλλας 
(Οκτώβριος 2011 – Σεπτέμβριος 2012) 
 
Επιμέλεια κειμένων  για προσθήκη στα έντυπα ενημέρωσης των δυνητικών χρηστών του ΓΔ. 

 
Εκπαίδευση συνεργατών σε θέματα λειτουργίας του ΓΔ 
-  Οκτώβριος 2011: Εκπαίδευση για τη λειτουργία της υπηρεσίας 
-  Νοέμβριος 2011: επιτόπια εκπαίδευση στους χώρους των κόμβων 
Προϋπολογιζόμενο  Κόστος: 300€ 
 



 
Π.Ε.15   ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΔ  
 ΚΑΤΑ ISO ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
 
15.2  Παροχή πληροφοριών για την περιγραφή διαδικασιών και συνεργασία με 

εξωτερικό Σύμβουλο ISO 
Διάστημα υλοποίησης: Δεκέμβριος 2011-Μάρτιος 2012 
Προϋπολογιζόμενο Κόστος: 857,14€ (αμοιβή) 
(Το ποσό που αναγράφεται αναφέρεται μόνο στην αμοιβή πέρα των συμβατικών. 
΄Αλλα έξοδα υλοποίησης, όπως κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο, τυχόν 
μετακινήσεις, διαδικασία πιστοποίησης δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν 
έγγραφο (θα γίνουν μαζί με τα ανάλογα έξοδα της ΔΑΣΤΑ) 

 
 
15.3  Συμμετοχή σε σεμινάριο ISO 

Διάστημα υλοποίησης: Δεκέμβριος 2011- Αύγουστος 2012 
Προϋπολογιζόμενο Κόστος: 1071,5 € (αμοιβή) 

 
 
15.4  Εσωτερική εξαμηνιαία επιθεώρηση 

Διάστημα υλοποίησης:  Μάρτιος-Αύγουστος 2012 και επαναληπτικά κάθε 
 επόμενο εξάμηνο μέχρι τη λήξη του έργου 
Προϋπολογιζόμενο Κόστος: 1571,36 € (αμοιβή) 

 
 
15.5  Προετοιμασία ΓΔ για ετήσια επιτήρηση 

Διάστημα υλοποίησης:  Από την έναρξη της πιστοποίησης και κάθε έτος  
 μέχρι τη λήξη του έργου 
Προϋπολογιζόμενο Κόστος: 1000 € (αμοιβή)  

 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

(Ηλίας Νίτσος) 
 
 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 
Αναμενόμενα αποτελέσματα  

ΔΡΑΣΗ Δ1.3 «Σχεδιασμός Νέου Lay-out για το site ΓΔ» 

● Αξιολόγηση διαθέσιμων σχεδιαστικών επιλογών 
o Προσχέδια ανοικτού κώδικα 
o Προσχέδια με επαναχρησιμοποιούμενη άδεια χρήσης 
o Κατασκευή νέου προσχεδίου σύμφωνα με τις υποδείξεις του προσωπικού 

του ΓΔ 

● Συμβατότητα του προσχεδίου με σύγχρονα πρότυπα μορφοποίησης ιστοσελίδων 

Προβλεπόμενο κόστος (1/9 -15/12) 
(μηνιαία 716,66) 

2.508,31€

 
 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 
Αναμενόμενα αποτελέσματα  

ΔΡΑΣΗ Δ1.3 «Σχεδιασμός Νέου Lay-out για το site ΓΔ» 

● Υλοποίηση του νέου Lay-out 
o Χρήση γενικού προσχεδίου με προκαθορισμένες περιοχές περιεχομένου 
o Επεξεργασία μορφοποίησης μόνο μέσω αρχείων CSS 

● Έκθεση υλοποίησης και Print outs σελίδων 

Προβλεπόμενο κόστος (16/12/11-15/1/12) 716,66€
 
 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 
Αναμενόμενα αποτελέσματα  

ΔΡΑΣΗ Δ1.4 «Εμπλουτισμός ιστοσελίδας με πληροφορίες & συμβουλευτική για ΑμεΑ 
και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» 

● Μελέτη του περιεχομένου 

● Δημιουργία της ιεράρχησης των ενοτήτων 

● Τροποποίηση της Βάσης Δεδομένων 

● Ενσωμάτωση του περιεχομένου 

● Μορφοποίηση των ενοτήτων 

● Έκθεση υλοποίησης και Print outs σελίδων 

Προβλεπόμενο κόστος (16/1-15/2) 716,66€
 
 



ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 
Αναμενόμενα αποτελέσματα  

ΔΡΑΣΗ Δ1.6 «Δημιουργία σελίδας στο κεντρικό site του ΓΔ για τον κόμβο της Νάουσας» 

● Μελέτη του περιεχομένου 

● Δημιουργία της ιεράρχησης των ενοτήτων 

● Τροποποίηση της Βάσης Δεδομένων 

● Ενσωμάτωση του περιεχομένου 

● Μορφοποίηση των ενοτήτων 

● Έκθεση υλοποίησης και Print outs σελίδων 

Προβλεπόμενο κόστος (16/2-15/3) 716,66€
 
 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 
Αναμενόμενα αποτελέσματα  

ΔΡΑΣΗ Δ1.7 «Δημιουργία σελίδας στο κεντρικό site του ΓΔ για τον κόμβο της Έδεσσας» 

● Μελέτη του περιεχομένου 

● Δημιουργία της ιεράρχησης των ενοτήτων 

● Τροποποίηση της Βάσης Δεδομένων 

● Ενσωμάτωση του περιεχομένου 

● Μορφοποίηση των ενοτήτων 

● Έκθεση υλοποίησης και Print outs σελίδων 

Προβλεπόμενο κόστος (16/3-15/4) 716,66€
 
 
ΜΑΪΟΣ 2012 
Αναμενόμενα αποτελέσματα  

ΔΡΑΣΗ Δ6.1 «Αναβάθμιση συστήματος περιοδικής ανανέωσης και εμπλουτισμού 
πληροφοριακού υλικού για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες» 

● Μελέτη και ανάλυση του υπάρχοντος συστήματος 

● Αναβάθμιση του μοντέλου της Βάσης Δεδομένων 

Προβλεπόμενο κόστος (16/4-15/5) 716,66€



ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 
Αναμενόμενα αποτελέσματα  

ΔΡΑΣΗ Δ6.1 «Αναβάθμιση συστήματος περιοδικής ανανέωσης και εμπλουτισμού 
πληροφοριακού υλικού για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες» 

● Αναβάθμιση και προσθήκη των νέων λειτουργιών στο σύστημα 

● Επίλυση προβλημάτων των προηγούμενων δραστηριοτήτων 

● Έκθεση υλοποίησης και Print outs σελίδων 

Προβλεπόμενο κόστος (16/5-15/6) 716,66€
 
 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 
Αναμενόμενα αποτελέσματα  

ΔΡΑΣΗ Δ6.2 «Δημιουργία ευρετηρίου φορέων παροχής εκπαιδευτικής συμβουλευτικής 
και αξιολόγησης σε Ελλάδα και εξωτερικό» 

● Αναβάθμιση ιστοσελίδων με ανάπτυξη ηλεκτρονικών καρτελών φορέων αναδυόμενων 
σε εικονικό περιβάλλον παγκόσμιου χάρτη 

● Έντυπος κατάλογος με στοιχεία φορέων εκπαιδευτικής συμβουλευτικής (ινστιτούτο, 
πρεσβείες κ.α.) και αξιολόγησης (τεστ GMAT, IELTS κ.α.) 

● Επίλυση προβλημάτων των προηγούμενων δραστηριοτήτων 

● Έκθεση υλοποίησης και Print outs σελίδων 

Προβλεπόμενο κόστος (16/6-15/7) 716,66€
 
 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 
Αναμενόμενα αποτελέσματα  

ΔΡΑΣΕΙΣ Δ1.3, Δ1.4, Δ1.6, Δ1.7, Δ6.1, Δ6.2 

● Τελικός έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των υποσυστημάτων 

● Τελική έκθεση υλοποίησης 

Προβλεπόμενο κόστος  1.075,07€
 
 
 


