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Π.Ε.1 “SMART CAREER E-SERVICES”  
 ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΓΔ) 
 
1.8 Ένταξη στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του ΔΑΣΤΑ 

 

Η διαδικασία της ένταξης όλων των λειτουργιών του Γραφείου Διασύνδεσης από 
το πληροφοριακό σύστημα που διαθέτει στο πληροφοριακό σύστημα της 
Δ.Α.ΣΤΑ. περιλαμβάνεται στους βασικούς στόχους του παρόντος υποέργου.  Στο 
πληροφοριακό σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. έχει δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή 
και έχουν μεταφερθεί στοιχεία χρηστών.  Στο προσεχές διάστημα (Σεπτέμβριος 
2012 – Αύγουστος 2013) προβλέπεται να υλοποιηθεί η πλήρης ένταξη αλλά και 
βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών του Γραφείου Διασύνδεσης. 

 

1.9 Πιλοτική λειτουργία, αξιολόγηση site, διορθωτικές παρεμβάσεις 

 

Κατά τη λειτουργία του νέου ιστοχώρου του Γραφείου Διασύνδεσης που θα 
διατίθεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος Δ.Α.ΣΤΑ. είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι θα χρειαστεί να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις στο νέο περιβάλλον με 
παράλληλη εκπαίδευση χρηστών.  Θα πραγματοποιηθεί εκ νέου αξιολόγηση των 
υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης που θα προσφέρονται πλέον μέσω του 
ιστοχώρου του πληροφοριακού συστήματος Δ.Α.ΣΤΑ.  
 

Σύνταξη έκθεσης πιλοτικής εφαρμογής ερωτηματολογίου αξιολόγησης 
ιστοσελίδας. Συνέχιση συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης ιστοσελίδας 
από χρήστες του γραφείου. Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης ιστοσελίδας 
(αξιολογήσεις χρηστών).  
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Προτάσεις τροποποιήσεων /βελτιώσεων στο 
περιεχόμενο και τη διάρθρωση της ιστοσελίδας.  
(Διάστημα Υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2012 - Αύγουστος 2013) 
 

 
1.10 Συντήρηση και συμπλήρωση 

 

Έως το τέλος του έργου (Δεκέμβριος 2013) θα συμπεριληφθούν νέες διαδικασίες 
του Γραφείου Διασύνδεσης που πιθανόν θα προκύψουν και θα υπάρχει διαρκής 
μέριμνα για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων που 
φυλάσσονται στη βάση δεδομένων, ενώ θα κατασκευαστούν κατάλληλες 
αναφορές που θα προκύπτουν από αυτόματη στατιστική ανάλυση των 
δεδομένων των χρηστών. 



 

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

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

 
- Συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο του European Association for International   
      Education. Το θέμα είναι  ‘Weaving the future of global partnerships’.  

Εκτιμώμενο κόστος 1000 ευρώ (εισιτήρια, έξοδα διαμονής). 
 

- Εμπλουτισμός ηλεκτρονικού καταλόγου με στοιχεία φορέων προώθησης 
απασχόλησης 

 
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 νέων επιχειρήσεων ή/και φορέων τις υπηρεσίες του ΓΔ: αποστολή 
ενημερωτικών e-mail, συναντήσεις με στελέχη επιχειρήσεων σε δραστηριότητες 
προβολής του ΓΔ κ.ά.     
Προβλεπόμενο αποτέλεσμα: Εμπλουτισμός του αρχείου συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων και φορέων, διάφορες συνεργασίες. 

 
 

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) προσφερόμενων θέσεων εργασίας.  
Προβλεπόμενο αποτέλεσμα: Αύξηση του αριθμού ανακοινώσεων προσφοράς 
εργασίας και επέκταση του πεδίου αναφοράς τους (επιπλέον ειδικότητες). 

 
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.  
Προβλεπόμενο αποτέλεσμα:  Εύρεση εργασίας επωφελουμένων ΓΔ. 

 



 

 
3.4  Feedback εύρεσης εργασίας 

 
Αποστολή σχετικού εντύπου feedback σε εταιρίες και φορείς, θέσεις των οποίων 
διαχειρίστηκε το ΓΔ (ένα τρίμηνο μετά την ανακοίνωση της θέσης,  ώστε να έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής).  
Τηλεφωνική επικοινωνία με τις εταιρίες στις περιπτώσεις που δεν συμπληρώνεται 
το έγγραφο ή αφορούν θέσεις εργασίας του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
Προβλεπόμενο αποτέλεσμα: ανατροφοδότηση ΓΔ σχετικά με την εύρεση 
εργασίας μέσω της διαδικασίας αναζήτησης, επιλογής και δημοσίευσης αγγελιών 
αναζήτησης προσωπικού ειδικοτήτων που σχετίζονται με τα αντικείμενα 
σπουδών του ΠαΜακ 

 
3.5  Στατιστική παρακολούθηση υπηρεσίας διαχείρισης θέσεων εργασίας 

 
Στατιστική παρουσίαση και σύνταξη σχετικής έκθεσης με αναφορές στη μηνιαία 
και ετήσια υλοποίηση του παραδοτέου 
Προβλεπόμενο αποτέλεσμα:  παρουσίαση αποτελεσμάτων και γραφική 
απεικόνιση της υπηρεσίας. 
 

3.6. Ενημέρωση για εργασία στο εξωτερικό 
 

Θα ολοκληρωθεί πλήρως. 
 

3.7. Δημιουργία Οδηγού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διαδικασιών έναρξης επαγγέλματος 

 
Θα ολοκληρωθεί πλήρως 

 



 

Π.Ε.4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 
4.1. Χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας 

 
Πραγματοποίηση συναντήσεων ατομικής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας (4-6 
ωριαίες συναντήσεις/άτομο) με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων. Παροχή 
υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε ωφελούμενους. 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Αναμένεται η χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων 
από 100 ωφελούμενους καθώς και η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας σε 50 ωφελούμενους με στόχο την υποστήριξή τους κατά το 
σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας.  
(Διάστημα Υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2012 – Αύγουστος 2013) 

 
4.2. Εμπλουτισμός Θεματολογίας Εργαστηρίων στα Εργαστήρια Συμβουλευτικής 

 
Υλοποίηση εργαστηρίων σχεδιασμού σταδιοδρομίας (ομαδική συμβουλευτική) με 
τη χρήση νέου και επικαιροποιημένου υλικού στις εξής θεματικές: Αναζήτηση 
Εργασίας, Σύνταξη Βιογραφικού, Προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής, 
Ομαδική Εργασία, Διαχείριση Χρόνου, Διεκδικητικότητα.  Δημιουργία & χρήση 
στα εργαστήρια video mock interviews.  
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Υλοποίηση 21 εργαστηρίων με τη συμμετοχή 200 
ατόμων με στόχο την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη μεθοδολογία 
αναζήτησης εργασίας και την υποστήριξη στην ανάπτυξη εργασιακών 
δεξιοτήτων.  
(Διάστημα Υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Ιούνιος 2013) 

 
4.3. Περαιτέρω ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Συμβουλευτικής (e-counseling) 

 
Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής συμβουλευτικής. Προσθήκη/Επικαιροποίηση 
υλικού συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στην ιστοσελίδα του γραφείου 
διασύνδεσης, όπου δει.  
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και υποστήριξη 50 
επωφελούμενων σε θέματα σχεδιασμού σταδιοδρομίας.   
(Διάστημα Υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2012 – Αύγουστος 2013) 

 
4.4. Προμήθεια Εργαλείου/υλικού ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων και 

σχεδιασμός σχετικών εργαστηρίων 
 

Υλοποίηση εργαστηρίων (σύνδεση με 4.2.) στις θεματικές των εργαλείων 
ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί (ομαδική εργασία & 
διαχείριση χρόνου).  
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Υλοποίηση 4 εργαστηρίων με τη συμμετοχή 40 
ατόμων με στόχο την υποστήριξή τους στην ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων.   
(Διάστημα Υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Ιούνιος 2013) 

 
4.5. Συμβουλευτική για εργασία στο εξωτερικό 

 
Εμπλουτισμός ιστοσελίδας σε θέματα απασχόλησης (πρακτικής άσκησης) στο 
εξωτερικό. Επαφές με φορείς που παρέχουν προγράμματα απασχόλησης σε 
φοιτητές και αποφοίτους.  Υλοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης για τις 
δυνατότητες απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό.  



 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Ενημέρωση επωφελούμενων για τις δυνατότητες 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό.  
(Διάστημα Υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2012 – Αύγουστος 2013) 

 

4.6. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Εργαλείου «Πλάνο Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» 
 

Δημιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου διαχείρισης σταδιοδρομίας (σε συνεργασία 
με πληροφορικό). Το ηλεκτρονικό εργαλείο «Πλάνο Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» 
αφορά τη μεταφορά σε ηλεκτρονική μορφή μέρους διαδικασίας της 
συμβουλευτικής κατά την οποία οι ωφελούμενοι θα συμπληρώνουν διάφορες 
δραστηριότητες προκειμένου να διερευνήσουν το επαγγελματικό τους προφίλ 
και να διαμορφώσουν το σχέδιο δράσης τους. Η διαδικασία συνίσταται στα 
ακόλουθα: Αυτογνωσία, Πληροφόρηση, Λήψη Απόφασης, Αναζήτηση Εργασίας, 
Σχέδιο Δράσης. 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Δημιουργία εργαλείου για την υλοποίηση της 
πιλοτικής του εφαρμογής. Στόχος του εργαλείου είναι να εξυπηρετήσει τους 
ωφελούμενους που είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε λόγω απόστασης δεν 
μπορούν να πραγματοποιήσουν πολλές δια ζώσης συναντήσεις στο γραφείο 
διασύνδεσης.  
(Διάστημα Υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Φεβρουάριος 2013) 

 

4.7. Εφαρμογή του Πλάνου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές 

 
Συμπλήρωση ηλεκτρονικού εργαλείου ατομικά και ομαδικά (εργαστήρια) από 
μεταπτυχιακούς φοιτητές.  
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Συμπλήρωση εργαλείου από 30 μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Πιθανές τροποποιήσεις ηλεκτρονικού εργαλείου. Ολοκλήρωση 
ηλεκτρονικού εργαλείου.  
(Διάστημα Υλοποίησης: Φεβρουάριος 2013 – Αύγουστος 2013) 



 

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 Σταδιοδρομίας 
 

Πιλοτική εφαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εργαλείου αξιολόγησης για όσους 
επιθυμούν να συμμετέχουν ως μέντορες ή ως επωφελούμενοι στην υπηρεσία 
mentoring σταδιοδρομίας.  
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Συμπλήρωση εργαλείου αξιολόγησης από 10 
μέντορες και επωφελούμενους. Πιθανές τροποποιήσεις και ολοκλήρωση 
εργαλείου.  
(Διάστημα Υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2012 - Αύγουστος 2013) 

 
5.3 Δημιουργία διαδραστικού ιστότοπου για τη λειτουργία της υπηρεσίας 

mentoring σταδιοδρομίας 
 

Χρονοδιάγραμμα: 
1/9/2012 - 30/9/2012: Πιλοτική λειτουργία 'mentoring σταδιοδρομίας' 
1/10/2012 - 28/2/2013: Σχεδιασμός και υλοποίηση της υπηρεσίας/εργαλείου 
1/3/2013 - 15/7/2013: Πιλοτική λειτουργία (διορθώσεις, προσθήκες, βελτιώσεις, 
δοκιμές κ.λ.π.) 
16/7/2013 - 31/8/2013: Λοιπές προσθήκες και βελτιώσεις στο ΠΣ του 
Γρ.Διασύνδεσης 
 
Κόστος: 
3058 ευρώ (11 μήνες x 278) 
Ο υπολογισμός έγινε σύμφωνα με την εκτίμηση του γραφείου Διασύνδεσης 
σχετικά με την μηνιαία αποζημίωση έως την περάτωση του έργου. 
 

5.4  Προμήθεια εργαλείου/υλικού για την εφαρμογή του Mentoring 
 

Αγορά βιβλίων για την εφαρμογή του Mentoring.  
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Αγορά ενός ή δύο βιβλίων/εργαλείων (ανάλογα 
με τον προϋπολογισμό).   
(Διάστημα Υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2012 – Φεβρουάριος 2013) 



 

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 
 Θα πραγματοποιηθεί κατά ένα μέρος, λόγω της συνεχόμενης εξελισσόμενης 

φύσης του. 
 
6.2. Δημιουργία ευρετηρίου φορέων παροχής εκπαιδευτικής συμβουλευτικής και 

αξιολόγησης σε Ελλάδα και εξωτερικό 
 Θα ολοκληρωθεί πλήρως 
 
6.4. Προβολή υπηρεσίας εκπαιδευτικής συμβουλευτικής 
 Θα πραγματοποιηθεί κατά ένα μέρος, λόγω της συνεχόμενης εξελισσόμενης 

φύσης του. 
 
6.5. Προμήθεια βιβλίων σχετικά με Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες 
 Θα ολοκληρωθεί πλήρως 
 

Π.Ε.7  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
7.1 Παρακολούθηση χρηστών ΓΔ, που βρήκαν εργασία 
 

 Αποστολή σχετικού εντύπου σε κάθε απόφοιτο που ζητά παράταση του 
λογαριασμού του στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΔ 

 Επικοινωνία  ( τηλεφωνική) με εταιρίες θέσεις των οποίων δημοσιοποιήθηκαν 
μέσω του ΓΔ –τηλεφωνική συμπλήρωση ερωτηματολόγιου 

Προβλεπόμενο αποτέλεσμα:  Προσπάθεια συλλογής σχετικών δεδομένων για τον 
εμπλουτισμό του αρχείου παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας των 
επωφελουμένων  
 
 

7.2 Παρακολούθηση χρηστών ΓΔ, που έκαναν μεταπτυχιακό 
Θα πραγματοποιηθεί κατά ένα μέρος, λόγω της συνεχόμενης εξελισσόμενης 
φύσης του. 
 
 

7.3 Παρακολούθηση χρηστών ΓΔ που έλαβαν υποτροφία 
Θα πραγματοποιηθεί κατά ένα μέρος, λόγω της συνεχόμενης εξελισσόμενης 
φύσης του. 



 

7.5  Παρακολούθηση χρηστών υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 
 

Συνεχής στατιστική παρακολούθηση χρηστών υπηρεσιών συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας.  
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Έκθεση Υλοποίησης & Ατομική Καρτέλα 
Συμβουλευόμενων. 
(Διάστημα Υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2012 – Αύγουστος 2013) 

 
7.6 Στατιστική επεξεργασία χρηστών υπηρεσιών ΓΔ 
 

Μηνιαία καταγραφή των χρηστών ανά ιδιότητα (φοιτητές, απόφοιτοι, 
επιχειρήσεις, κ.ά.). Στατιστικά δεδομένα ανά σκοπό επίσκεψης και ανά είδος 
εξυπηρέτησης. Έκθεση αποτελεσμάτων.   
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Στατιστικά δεδομένα χρηστών υπηρεσιών 
γραφείου διασύνδεσης. Εκθεση εποτελεσμάτων και γραφική απεικόνιση της 
υπηρεσίας. 
(Διάστημα Υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2012 – Αύγουστος 2013) 

 

7.7 Διαρκής εποπτεία πορείας συστήματος παρακολούθησης ωφελούμενων  
 

Εποπτεία συστήματος παρακολούθησης ωφελούμενων.    
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Προτάσεις / τροποποιήσεις συστήματος 
παρακολούθησης ωφελούμενων.   
(Διάστημα Υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2012 – 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 ολοκληρωθεί πλήρως. 

 
ΠΕ.9 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
Διοργάνωση δύο ημερίδων για θέματα επιχειρηματικότητας. Μια το φθινόπωρο 
του 2012 και μια την άνοιξη του 2013. 
Εκτιμώμενο κόστος 1000 ευρώ (αφίσες, έξοδα εισηγητών, διάλειμμα με ελαφρύ 
γεύμα) 
Συμμετοχή σε ημερίδες επιχειρηματικότητας, άλλων φορέων. 

 
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 
 
 Θα πραγματοποιηθούν συμμετοχές σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

θεσμοθετημένων φορέων εκπαίδευσης ανάλογα με τις ανάγκες εκπαίδευσης 
για καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους χρήστες του ΓΔ. 
(Διάστημα Υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Αύγουστος 2013) 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
(ΔΑΣΤΑ) και υφιστάμενων υπηρεσιών σε διάφορες ελληνικές πόλεις (Αθήνα, 
Πάτρα, Αλεξανδρούπολη). Δεν υπάρχει ακόμη περαιτέρω ενημέρωση για το 
κόστος συμμετοχής και τη διάρκεια της κάθε συνάντησης. 

 EAIE annual Conference or summer school 
 Career Planning Conventions   

 
10.2  Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε άλλα Γραφεία Διασύνδεσης (θα αφορούν 

καινοτομίες και μπορεί να είμαστε είτε οι εκπαιδευόμενοι είτε οι 
εκπαιδευτές). 
 
Ανάλογα με τις ανάγκες του ΓΔ και σχετικά αιτήματα άλλων ΓΔ. 

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

 Εκδηλώσεις παρουσίασης Επαγγελμάτων/Ειδικοτήτων (Θέλω να γίνω…) 
     Διάστημα Υλοποίησης: Μάρτιος- Απρίλιος 2013 
 Εκδήλωση  Προσέγγισης της Αγοράς Εργασίας (και του εξωτερικού) 
     Διάστημα Υλοποίησης: Μάρτιος-Ιούλιος 2013 
 Ημέρες Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας (διήμερο συνεντεύξεων) 

Διάστημα Υλοποίησης: Φεβρουάριος-Ιούλιος 2013 
 Εκδήλωση που αφορά την εργασία στο εξωτερικό 



 

 Εκδηλώσεις τρεις (3) για μεταπτυχιακές σπουδές 
      
 

11.2 Σχεδιασμός και δημιουργία εντύπων 
Θα πραγματοποιηθεί κατά ένα μέρος, λόγω της συνεχόμενης εξελισσόμενης 
φύσης του. 

 
11.3 Δημοσιεύσεις προβολής δράσεων ΓΔ (δελτία τύπου, άρθρα κλπ) 
 

Δελτίο τύπου ανά εκδήλωση 
Διάστημα Υλοποίησης: Φεβρουάριος-Ιούλιος 2013 

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

του ΓΔ  
 

Ανάλογα  με τις ανάγκες, δεν υπάρχει ενημέρωση από σχετικούς φορείς. 
(Διάστημα Υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Αύγουστος 2013) 

 
Το διαθέσιμο υπόλοιπο για τη διοργάνωση εκδηλώσεων είναι € 5.535,00. Από την κατηγορία 
αυτή καλύπτονται και τα έξοδα συμμετοχής μας σε συνέδρια, εκδηλώσεις προβολής κ.λπ. Τα 
επιμέρους ποσά που ενδεχομένως έχουν σημειωθεί εντάσσονται στο παραπάνω ποσό. 
Υπολείπεται ένα ποσό στον προϋπολογισμό του ΤΔ για τη δαπάνη του οποίου θα πρέπει να 
γίνει νέα προκήρυξη. 
Ενδεχόμενο κόστος μετακίνησης καλύπτεται από τις σχετικές κατηγορίες στις οποίες 
υπάρχουν (στις 27/8/2012) τα ακόλουθα διαθέσιμα υπόλοιπα 
- Μετακινήσεις εσωτερικού € 1.239,80 
- Μετακινήσεις εξωτερικού € 5.600,00 
 
 
 



 

ΠΕ 12  Αυτοματοποίηση του συστήματος ενημέρωσης φορέων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
 
12.1  Αναβάθμιση φορέων ενημέρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 
Εκδήλωση «Μαθαίνω πριν σπουδάσω» 
Διήμερη εκδήλωση για την ενημέρωση των μαθητών και καθηγητών της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των Λυκείων του Νομού Θεσσαλονίκης για 
τα τμήματα του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η ενημέρωση πραγματοποιείται 
από τους προέδρους των τμημάτων ή από άλλα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου. 
Εκτιμώμενος αριθμός συμμετεχόντων: 1.000 άτομα 
Προετοιμασία: Οκτώβριος 2012 - Δεκέμβριος 2012  
Διενέργεια εκδήλωσης: Μέσα Δεκεμβρίου 2012 – τέλη Ιανουαρίου 2013 (η 
ημερομηνία της εκδήλωσης ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους 
των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του Νομού Θεσσαλονίκης, 
οπότε και δεν μπορεί να οριστεί η ακριβής ημερομηνία). 
Κόστος: 30€ 
 
Ενημερώσεις σχολείων για τα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Ενημέρωση και εξοικείωση των μαθητών Λυκείου και των Συμβούλων Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού σχετικά με τις διαδικασίες φοίτησης και τα 
τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας η οποία πραγματοποιείται μέσα από 
επισκέψεις σε σχολεία.  
Διευκρίνιση: Εξαιτίας της κατάργησης των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και της υποστελέχωσης των Κέντρων Συμβουλευτικής και 
Προσανατολισμού (1 άτομο σε κάθε ΚΕ.ΣΥ.Π.), η ενημέρωση των μαθητών κάθε 
σχολείου επαφίεται αποκλειστικά στη διάθεση των καθηγητών να μας δεχθούν. 
Διάστημα Υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 - Ιούνιος 2013 (τέλος σχολικής χρονιάς) 
Κόστος: 0€  
 
Ενημερώσεις σχολείων για τις δράσεις του ΓΔ 
Επισκέψεις σχολείων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ενημέρωση για τις 
δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης. 
Διευκρίνιση: Ο προγραμματισμός των επισκέψεων πραγματοποιείται από το 
γραφείο των Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η 
ενημέρωση/παρουσίαση γίνεται από συνεργάτη του Γραφείου Διασύνδεσης. 
Διάστημα Υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Ιούνιος 2013 (τέλος σχολικής χρονιάς) 
Κόστος: 0€ 

 



 

 
12.2 Κείμενα για τον εμπλουτισμό ιστοσελίδας με πληροφορίες για τη   

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 

Εμπλουτισμός ιστοσελίδας ΓΔ με σύνδεσμο που θα αφορά στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 
Προσθήκη  συνδέσμων/θεματικών ενοτήτων, αναζήτηση 
πληροφοριών/συγγραφή  και εμπλουτισμός κειμένων με πληροφορίες που 
αφορούν στα τμήματα του Π.Μακεδονίας καθώς και τις επαγγελματικές 
προοπτικές των αποφοίτων.  
Το τμήμα αυτό της ιστοσελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης που απευθύνεται σε 
μαθητές, καθηγητές και συμβούλους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν 
υποκαθιστά τις πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά τις συμπληρώνει και έχει σχεδιαστεί 
αποσκοπώντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών για πληροφόρηση 
αποκλειστικά όλων όσων ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Διάστημα Υλοποίησης:  Οκτώβριος 2012 – Αύγουστος 2013   
Κόστος: 0 €. 

 



 

 
Π.Ε.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΜΒΩΝ (΄Εδεσσα – Νάουσα)  
 
13.3  Προμήθεια έντυπου υλικού για τις βιβλιοθήκες των κόμβων και αναζήτηση 

links για σπουδές και σταδιοδρομία,  
 

- Συνέχιση της αναζήτησης έντυπου υλικού από φορείς, οργανισμούς, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανώσεις καθώς και διαδικτυακού υλικού.  

- Συνέχιση της αναζήτησης σχετικών links για σπουδές και σταδιοδρομία και 
ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα.  
(Διάστημα Υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Αύγουστος 2013) 
 
 

13.5  Παροχή πληροφοριών στους χρήστες των κόμβων για θέματα σπουδών και 
εργασίας, διαχείριση θέσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων  

 
- Συνέχιση αναζήτησης πληροφοριών και παροχής τους στους χρήστες των 

κόμβων με εβδομαδιαία παρουσία στους κόμβους, στο κεντρικό ΓΔ και μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

- Συνέχιση αναζήτησης και διαχείρισης θέσεων εργασίας. Ανάρτησή τους στην 
κεντρική σελίδα του ΓΔ και αποστολή τους στους φοιτητές και αποφοίτους 
των κόμβων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά το χρονικό διάστημα 
10/2011- 09/2012 έχουν αποσταλεί περίπου 25 newsletter με θέσεις εργασίας 
και εκτιμάται ένα ανάλογο ποσό κατά το χρονικό διάστημα 10/2012- 
09/2013 

- Συνέχιση διαχείρισης Βιογραφικών Σημειωμάτων 
     (Διάστημα Υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Αύγουστος 2013) 

 
13.6  Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στους κόμβους της Έδεσσας και της Νάουσας 

-   Συνέχιση πραγματοποίησης ατομικών συναντήσεων συμβουλευτικής είτε με 
προκαθορισμένα ραντεβού ή με drop-in συναντήσεις. Επίσης, 
πραγματοποίηση ηλεκτρονικής συμβουλευτικής. Εκτιμάται ότι θα 
πραγματοποιηθούν περίπου  70 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής.  
(Διάστημα Υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2013) 

- Ομαδικά Εργαστήρια Συμβουλευτικής. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν 
περίπου 30 εργαστήρια συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για τους φοιτητές και 
τους αποφοίτους των κόμβων.  
(Διάστημα υλοποίησης Οκτώβριος 2012 -  Ιούνιος 2013) 

- Ηλεκτρονική συμβουλευτική. Υπολογίζεται ότι θα χορηγηθούν υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής συμβουλευτικής σε περίπου 50 άτομα. 

    (Διάστημα Υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Αύγουστος 2013) 
 
13.7  Εκδηλώσεις Προβολής Υπηρεσιών κόμβων στους φοιτητές των αντίστοιχων 

Τμημάτων Έδεσσας και Νάουσας 
 

-  Συμμετοχή σε Υποδοχές Πρωτοετών και Τελετές Αποφοίτησης (εκτιμάται ότι 
θα πραγματοποιηθεί 1 υποδοχή πρωτοετών και 1 τελετή αποφοίτησης σε κάθε 
κόμβο)  

-  Διοργάνωση και πραγματοποίηση 2 εκδηλώσεων στους κόμβους σχετικές με 
σπουδές και εργασία  
(Διάστημα Υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Ιούνιος 2013) 



 

13.8  Ετοιμασία κειμένων για την προβολή των κόμβων στο κεντρικό site του ΓΔ  
 

-  Έχει γίνει η ανάρτηση κειμένων και έχουν δημιουργηθεί σχετικά link για 
τους κόμβους στην κεντρική ιστοσελίδα του ΓΔ καθώς και οι υποκατηγορίες 
Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Μεταπτυχιακά, Έρευνες και Χρήσιμα Links, 
όπου γίνεται ανάρτηση υλικού για τους φοιτητές και αποφοίτους των 
κόμβων. Εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί ο εμπλουτισμός των παραπάνω 
κατηγοριών και θα δημιουργηθούν ακόμη 2-3 υποκατηγορίες ανάλογα με τις 
ανάγκες των χρηστών.  
(Διάστημα Υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Αύγουστος 2013) 

 
13.9  Στατιστική επεξεργασία χρηστών κόμβων 

Μηνιαία στατιστική απόδοση των χρηστών, ανά ιδιότητα (φοιτητές, απόφοιτοι, 
επιχειρήσεις κ.λπ.), ανά σκοπό επίσκεψης και ανά είδος εξυπηρέτησης.  
(Διάστημα Υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Αύγουστος 2013) 

 
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 
Το διάστημα υλοποίησης εξαρτάται από τη ΔΑΣΤΑ 

 
15.3  Συμμετοχή σε σεμινάριο ISO 

Το διάστημα υλοποίησης εξαρτάται από τη ΔΑΣΤΑ 
 
15.4  Εσωτερική εξαμηνιαία επιθεώρηση 

Θα πρέπει να προηγηθούν οι ενέργειες των παραδοτέων 15.2 και 15.3 
 
15.5  Προετοιμασία ΓΔ για ετήσια επιτήρηση 

Θα πρέπει να προηγηθούν οι ενέργειες των παραδοτέων 15.2 και 15.3 
 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

(Ηλίας Νίτσος) 
 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 
Αναμενόμενα αποτελέσματα  

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

● Βελτίωση της σχεδιαστικής επιλογής 

● Συμβατότητα του προσχεδίου με σύγχρονα πρότυπα μορφοποίησης ιστοσελίδων 

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

2.508,31€

 
 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 
Αναμενόμενα αποτελέσματα  

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

● Υλοποίηση των βελτιώσεων 
o Χρήση γενικού προσχεδίου με προκαθορισμένες περιοχές περιεχομένου 
o Επεξεργασία μορφοποίησης μόνο μέσω αρχείων CSS 

● Έκθεση υλοποίησης και Print outs σελίδων 

Προβλεπόμενο κόστος (16/12/12-15/1/13) 716,66€
 
 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 
Αναμενόμενα αποτελέσματα  

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

● Επικαιροποίηση 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 2013 
Αναμενόμενα αποτελέσματα  

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

● Επικαιροποίηση του περιεχομένου 

● Επέκταση 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 2013 
Αναμενόμενα αποτελέσματα  

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

● Επικαιροποίηση του περιεχομένου 

● Επέκταση 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 2013 
Αναμενόμενα αποτελέσματα  

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

● Επέκταση του υπάρχοντος συστήματος 

● Αναβάθμιση του μοντέλου της Βάσης Δεδομένων 

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



 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 
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 2013 
Αναμενόμενα αποτελέσματα  

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

● Επέκταση 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 2013 
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€
 
 


