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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης συνέχισε την 
λειτουργία  του  στα  πλαίσια  του  Γ’  Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης  χρηματοδοτούμενο 
από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Εκπαίδευσης  &  Αρχικής  Επαγγελματικής 
Κατάρτισης  (ΕΠΕΑΕΚ  II) και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι 
δραστηριότητες  του  γραφείου  για  το  χρονικό  διάστημα  από  Σεπτέμβριο  2001    έως  
Ιούνιο 2008.  
 
 

1. Πληροφοριακό σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης‐ανάπτυξη και εμπλουτισμός 

 
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης διαθέτει τις εξής βάσεις δεδομένων: 
‐ Bάση δεδομένων αποφοίτων.  
‐ On‐line βάση δεδομένων επιχειρήσεων http://www.career.tuc.gr/cgi‐bin/SearchCompanies.plx.   
‐ On‐line βάση δεδομένων θέσεων εργασίας με 3200 εγγραφές  
   http://www.career.tuc.gr/cgi‐bin/SearchJobs.plx.  

 
• Οι βάσεις δεδομένων Αποφοίτων έχουν ανανεωθεί  έως και  τον  Ιούνιο του 2008 με 

νέα στοιχεία που περιλαμβάνουν τις γενικές κατηγορίες:  
‐ Γενικά Στοιχεία Aπόφοιτου 
‐ Στοιχεία Επικοινωνίας  
‐ Σπουδές  
‐ Εργασία  

Συνολικά  έχουν  καταχωρηθεί  στοιχεία  για  1908  απόφοιτους  (ήτοι  100%  του  συνόλου 
έως την 30/6/2008), από όλα τα Τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
 

• Η  βάση  δεδομένων  του  Γραφείου  περιέχει  πληροφορίες  για  συνολικά  2400  
Ελληνικές επιχειρήσεις.  

 
• Οι  θέσεις  εργασίας  που  ανακοινώνονται  μέσω  των  on‐line  βάσεων  δεδομένων, 

ενημερώνονται καθημερινά βάσει της προσφοράς εργασίας που γίνεται στο γραφείο 
από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.  

 
Στο  διάστημα  από  Σεπτέμβριο  2001  έως  Ιούνιο  2008,  ανακοινώθηκαν 
περισσότερες  από  3000  θέσεις  εργασίας  σε  απόφοιτους  μηχανικούς  του 
Πολυτεχνείου Κρήτης. Συνολικά η βάση δεδομένων περιέχει 3200 εγγραφές. 
 

2) ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Την περίοδο Σεπτεμβρίου 2001‐Ιουνίου 2008 δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη 
της ιστοσελίδας και σχετικών εφαρμογών  καθώς το Διαδίκτυο αποτελεί το βασικό μέσω 
επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφορίας σε   χρήστες εκτός Πολυτεχνείου Κρήτης και 
ιδιαίτερα στους αποφοίτους. Στην  ιστοσελίδα του Γραφείου – http://www.career.tuc.gr – 
γίνεται  ανανέωση  σε  τακτά  διαστήματα  πληροφοριών  για  μεταπτυχιακές  σπουδές, 

http://www.career.tuc.gr/cgi-bin/SearchCompanies.plx
http://www.career.tuc.gr/cgi-bin/SearchJobs.plx
http://www.career.tuc.gr/


υποτροφίες,  χρηματοδότηση  σπουδών,  αγορά  εργασίας,  συμβουλευτική  και  για  τις 
δραστηριότητες του γραφείου. Πιο συγκεκριμένα: 
• Οι on‐line βάσεις δεδομένων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας εμπλουτίστηκαν 
με νέα στοιχεία (βλ. σχετική παράγραφο για τον εμπλουτισμό των βάσεων δεδομένων). 
• Σε  ειδικό  τμήμα  (section)  της  ιστοσελίδας  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να 
αναζητήσουν  σε  μορφή  HMTL  κειμένου,  τα  έντυπα  που  ανέπτυξε  το  Γραφείο 
Διασύνδεσης την περίοδο του Β’ ΚΠΣ και Γ’ ΚΠΣ. Η πρόσβαση μέσω διαδικτύου γίνεται 
από  οποιοδήποτε  ενδιαφερόμενο —άλλα  γραφεία  διασύνδεσης,  ΚΕΣΥΠ,  φοιτητές  και 
απόφοιτους άλλων πανεπιστημίων.  
 
Στο διάγραμμα 1 φαίνονται οι  επισκέψεις* ανά έτος, από 1/9/2004  έως 30/6/2008,    στην 
ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης.  
 
 
Το  διάστημα  1/9/2004‐30/6/2008  πραγματοποιήθηκαν  594.781  επισκέψεις  στην 
ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης. 

 

Διάγραμμα επισκεψημότητας ιστοχώρου ΓΔΣ  ανά έτος 
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3)  ΠΑΡΟΧΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΡΟΣ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΟΜΑΔΑ  ΧΡΗΣΤΩΝ  (TARGET 
GROUP)  
Στα  πλαίσια  της  ομαδοποιημένης  (group  targeted)  εξυπηρέτησης,  το  Γραφείο 
Διασύνδεσης  έχει  δώσει  στις  συνεργαζόμενες  επιχειρήσεις  την  δυνατότητα 
καταχώρησης των στοιχείων τους και προκηρύξεων θέσεων εργασίας που επιθυμούν να 
ανακοινώσουν στους  απόφοιτους και φοιτητές του Ιδρύματος μέσω της ιστοσελίδας του 
Γραφείου Διασύνδεσης στην διεύθυνση:  http://www.career.tuc.gr/03_01.html
 
                                                           
* Ως επίσκεψη ορίζουμε μία σειρά διαδοχικών αναζητήσεων αρχείων ιστοσελίδας (request)  ενός χρήστη σε 
συγκεκριμένο εξυπηρετητή (server). Εφόσον ο χρήστης δεν κάνει νέο request εντός 30 λεπτών, η προηγούμενη 
σειρά διαδοχικών  requests θεωρείται ως μία ολοκληρωμένη επίσκεψη. 



4) ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
Την  περίοδο  Σεπτεμβρίου  2001‐Ιουνίου  2008,  το  γραφείο  ανανέωσε  το  πληροφοριακό  
έντυπο  και  ηλεκτρονικό  υλικό  της  βιβλιοθήκης  του.  Η  ανανέωση  και  ο  εμπλουτισμός 
αφορά τα εξής: 
• Αρχείο  μεταπτυχιακών προγραμμάτων με  οδηγούς  σπουδών    πανεπιστημίων    του 

εσωτερικού και του εξωτερικού  (ανανέωση ανά έτος για τα έτη 2001‐2008)  
• Πληροφορίες για  εκπαιδευτικά θέματα  ανά  χώρα (ανανέωση και εμπλουτισμός) 
• Αρχείο υποτροφιών  (ανανεώθηκε και εμπλουτίσθηκε σύμφωνα με τις   προκηρύξεις 

προγραμμάτων υποτροφιών και κληροδοτημάτων των ετών 2001‐2008). 
• Ηλεκτρονικό αρχείο με προφίλ επιχειρήσεων (2400 εγγραφές) 
• Ηλεκτρονικό αρχείο με προσφερόμενες θέσεις εργασίας (3000 νέες εγγραφές) 
• Περιοδικά εκπαιδευτικών και επαγγελματικών θεμάτων 2001‐2006 
• Οδηγοί συμβουλευτικής 2001‐2008 
• CD‐ROMs και DVDs με θέματα εργασίας και εκπαίδευσης 
 
Το υλικό προέρχεται από συνεργασίες του Γραφείου με : 
• Γραφεία Διασύνδεσης και οργανισμούς  συμβουλευτικής    
• Συνεργαζόμενους φορείς και οργανισμούς για εργασιακά θέματα    
• Ιδρύματα και φορείς παροχής πληροφοριών για εκπαιδευτικά θέματα      

 
 
 2. Οργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων και ημερίδων  
 
1) ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ  
Το  Γραφείο  Διασύνδεσης  διοργάνωσε  στις  18/10/2002  εκδήλωση  ενημέρωσης  για  τις  
δραστηριότητες  και  υπηρεσίες  που  προσφέρει  στους  φοιτητές  και  αποφοίτους.  Στην 
εκδήλωση παρέστησαν κυρίως πρωτοετείς φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
 
2) ΤΡΕΙΣ  (3) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ  
Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε τρείς παρουσιάσεις Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων 
από τους συνεργάτες:  
1) κα  Tassoula  Zissaki‐Healey,  υπεύθυνη  Γραφείου  Διεθνών  Σχέσεων  του 

Πανεπιστημίου  Czech Technical University in Prague της Τσεχίας (09/2002)  
2) κ. Ari Vanska, συντονιστής Γραφείου Διεθνών Σχέσεων από το Hame Polytechnic της 

Φινλανδίας (10/2002) 
3) καθηγητή κ. J. Schoenherr από το Hochschule Zittau/Gorlitz της Γερμανίας (11/2002).  
Στα  πλαίσια  των  3  εκδηλώσεων,  παρουσιάστηκαν  οι  υπηρεσίες,  οι  προπτυχιακές  και 
μεταπτυχιακές  σπουδές,  οι  δυνατότητες  υποτροφιών  σπουδών,  των  παραπάνω 
πανεπιστημίων,  ενώ  διανεμήθηκε  σχετικό  έντυπο  υλικό  στους  φοιτητές  του 
Πολυτεχνείο  Κρήτης.  Επίσης  οι  φοιτητές  είχαν  την  ευκαιρία  να  μιλήσουν  προσωπικά 
στον  κάθε  υπεύθυνο  και  να  θέσουν  συγκεκριμένα  ερωτήματα.  Οι  επισκέψεις 
πραγματοποιήθηκαν  στα  πλαίσια  των  ευρύτερων  συνεργασιών  των  παραπάνω 
Πανεπιστημίων με το Πολυτεχνείο Κρήτης. 
 
 
 



3) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ME ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΓΕΤ 
Το Γραφείο Διασύνδεσης  συμμετείχε σε ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας  με  θέμα  «Πρόγραμμα  ΗΡΩΝ  για  την  απασχόληση  ερευνητικού 
προσωπικού στις επιχειρήσεις», που πραγματοποιήθηκε στις 12/5/2003 στο Επιμελητήριο 
Χανίων. Στην ημερίδα μίλησαν στελέχη της ΓΓΕΤ. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε υλικό 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, των υπηρεσιών και του έργου του Γραφείου Διασύνδεσης. 
 
4) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Το  Γραφείο  Διασύνδεσης    συμμετείχε  στην  οργάνωση  και  διεξαγωγή  του  2ου 
Πανελλήνιου  Συνεδρίου  Μηχανικών  Παραγωγής  και  Διοίκησης  που 
πραγματοποιήθηκε στο  ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στις  24/5/2003  στην Αθήνα.  Στο  συνέδριο 
συζητήθηκαν  τα  θέματα  των  επαγγελματικών  δικαιωμάτων,  της  απορρόφησης  των 
αποφοίτων  από  την  αγορά  εργασίας  και  των  προγραμμάτων  προπτυχιακών  και 
μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρει το Τμήμα ΜΠΔ. 
 
5) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Ο  Επιστημονικός  Υπεύθυνος  παρουσίασε  τις  δραστηριότητες  και  υπηρεσίες    του 
Γραφείου Διασύνδεσης  σε εκδήλωση που οργανώθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης για 
το καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών του στις 7/11/2003.  
 
6)  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
To Πολυτεχνείο Κρήτης γιόρτασε τα 20 χρόνια λειτουργίας του με έκθεση παρουσίασης 
του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου και παράλληλες εορταστικές εκδηλώσεις. 
Η  έκθεση  εγκαινιάστηκε  την Κυριακή  14 Νοεμβρίου 2004  και ώρα  19:00  στο  χώρο  των 
Νεωρίων‐Χανίων και διήρκεσε από 14 έως 16 Νοεμβρίου 2004. Το Γραφείο Διασύνδεσης, 
μέσω  του  οποίου  προσκλήθηκαν  οι  απόφοιτοι  όλων  των  τμημάτων  του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, συμμετείχε με δικό του περίπτερο στην έκθεση, όπου παρουσίασε το έργο του 
με  έντυπο  και  ηλεκτρονικό  υλικό.  Μέρος  του  υλικού  αφορούσε  το  νέο  πρόγραμμα 
ΕΠΕΑΕΚ  «Υποστήριξη  Επιχειρηματικών  Ιδεών  από  το  Γραφείο  Διασύνδεσης  του 
Πολυτεχνείου Κρήτης» που διαχειρίζεται το γραφείο. 
 
7) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:  «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ»  
Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε Ημερίδα με  τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές και 
Υποτροφίες στην  Ευρώπη». Η  ημερίδα πραγματοποιήθηκε  στο  κεντρικό  αμφιθέατρο 
του Πολυτεχνείου Κρήτης στις 14 Οκτωβρίου 2005. Η διάρκεια της ημερίδας ήταν 2 ώρες 
και  απευθυνόταν  κυρίως  σε  τελειόφοιτους  φοιτητές.  Στην  ημερίδα  συμμετείχαν 
συνολικά 140 φοιτητές εκ των οποίων 42 γυναίκες και 98 άντρες. Σε κάθε συμμετέχοντα 
δόθηκε σχετικό έντυπο υλικό. Οι ομιλητές ήταν οι εξής:  
1) ο κ. Μ. Τσίκουλης, Υπεύθυνος Σπουδών του Βρετανικού Συμβουλίου που μίλησε για 
Μεταπτυχιακές Σπουδές & Υποτροφίες Σπουδών στη Μ.  Βρετανία 
2)  η  κα M. Guillet, Υπεύθυνη Σπουδών  του  Γαλλικού  Ινστιτούτου Αθηνών που μίλησε 
για Μεταπτυχιακές Σπουδές & Υποτροφίες Σπουδών στη Γαλλία 
3) η κα Λ. Γουδουσάκη, Υπεύθυνη Ενημερωτικού  Κέντρου DAAD που μίλησε για 
Μεταπτυχιακές Σπουδές  & Υποτροφίες Σπουδών στη Γερμανία 



4) η κα. Μ. Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη Σπουδών του Τμήματος Μορφωτικών Θεμάτων 
της  Βασιλικής Ολλανδικής Πρεσβείας  που  μίλησε  για  τις Μεταπτυχιακές  Σπουδές   & 
Υποτροφίες Σπουδών στην Ολλανδία. 
 
8) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΈΡΕΥΝΑ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ»  
Το  Γραφείο  Διασύνδεσης  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης  διοργάνωσε  Ημερίδα  με  θέμα 
«Έρευνα,  Υποτροφίες,  Εργασία  με  Ευρωπαϊκή  Χρηματοδότηση»  που 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαΐου 2005 στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο ομιλητής κ. 
Γ.  Τσελέντης,  στέλεχος  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  στην  Γενική Διεύθυνση  «Κοινωνία 
της Πληροφορίας», παρουσίασε τις δράσεις του προγράμματος Marie Curie στα πλαίσια 
του 5ου, 6ου, 7ου Κοινοτικού Πλαισίου Έρευνας. 
 
9)  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Σ.Ε.Π. 7ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
Στα πλαίσια  της  ημερίδα που  διοργάνωσε  το  Γραφείου Σ.Ε.Π.  του  7ου  Ενιαίου Λυκείου 
Χανίων με θέμα «Αντικείμενο Σπουδών & Προοπτικές Απασχόλησης‐Γυναίκες στις 
Τεχνολογικές  Επιστήμες  &  στις  Νέες  Τεχνολογίες»  (10/5/2005,  Χανιά) 
παρουσιάστηκαν  τα  αποτελέσματα  των  τριών  (3)  Ερευνών  Απασχόλησης  των 
Μηχανικών  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης  που  υλοποίησε  το  Γραφείο  Διασύνδεσης    το 
ακαδημαϊκό έτος 2003‐2004, δίδοντας έμφαση στα συγκριτικά στοιχεία που αφορούν το 
φύλο των αποφοίτων.  
 
10)  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΕΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Το  ΓΔ  συμμετείχε  στην  Ημερίδα  που  διοργάνωσε  το  Εθνικό  Κέντρο  Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού  (ΕΚΕΠ)  με  θέμα  «Ο  Ρόλος  της  Συμβουλευτικής  &  του 
Επαγγελματικού  Προσανατολισμού  στην  Ανάπτυξη  της  Τοπικής  Κοινωνίας»  που 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Απριλίου 2005 στο ξενοδοχείο Theartemis Palace 
στο  Ρέθυμνο.  Στην  ημερίδα  μίλησαν  εκπρόσωποι  του  ΥΠΕΠΘ,  του  Κέντρου 
Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Κρήτης,  του ΚΕΘΙ, του ΟΑΕΔ, του 
ΚΕΣΥΠ  Ρεθύμνου,  του  Ευρωπαϊκού  Lobby  Γυναικών  κα.  Σε  ειδικό  χώρο  το  Γραφείο 
Διασύνδεσης,   πρόβαλλε μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού  τις υπηρεσίες  του με 
έμφαση  στις  υπηρεσίες  επαγγελματικής  συμβουλευτικής  και  επιχειρηματικότητας, 
καθώς επίσης και τα Τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης.  
 
11) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  ΣΤΗΝ Β. 
ΑΜΕΡΙΚΗ»  
Το Γραφείο Διασύνδεσης  διοργάνωσε Ημερίδα με    τίτλο  «Μεταπτυχιακές Σπουδές  και 
Υποτροφίες  στη  Β.  Αμερική».  Η  ημερίδα  πραγματοποιήθηκε  σε  κεντρικό  αμφιθέατρο 
του Πολυτεχνείου Κρήτης στις 17 Μαΐου 2006. Η διάρκεια της ημερίδας ήταν 1 ώρα και  
απευθυνόταν κυρίως σε τελειόφοιτους φοιτητές. Σε κάθε συμμετέχοντα δόθηκε σχετικό 
έντυπο υλικό. Οι ομιλητές ήταν οι εξής:  
 
1)  ο κ. Ν. Τουρίδης, Εκπαιδευτικός Σύμβουλος του  Ιδρύματος Fulbright που μίλησε για 
Μεταπτυχιακές Σπουδές & Υποτροφίες Σπουδών στις ΗΠΑ και 
2) η κα Κ. Αγγελοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Σπουδών της Καναδικής Πρεσβείας που 
μίλησε για Μεταπτυχιακές Σπουδές & Υποτροφίες Σπουδών στον Καναδά 
 



12) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
Το  Γραφείο  Διασύνδεσης  διοργάνωσε  στις  3/12/2007  στην  Πολυτεχνειούπολη  Ημερίδα 
στην  οποία  παρουσιάστηκαν  τα  αποτελέσματα  της  Ερευνας  Απασχόλησης  των 
αποφοίτων  του  Τμήματος  Μηχανικών  Περιβάλλοντος  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης  που 
διεξήγαγε την περίοδο Μαΐου‐Αυγούστου 2007. Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση 
του είδους της απασχόλησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.  
 
13) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 
Στις 16/2/2008 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά, υλοποιήθηκε ημερίδα 
με θέμα «Οι Προοπτικές απασχόλησης των Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης & τα 
επαγγελματικά Δικαιώματα των νέων ειδικοτήτων»  στα πλαίσια των έργων ΕΠΕΑΕΚ‐ΙΙ 
«Αναμόρφωση  των  προπτυχιακών  προγραμμάτων  σπουδών‐Μέτρο  2.2»  και  «Γραφείο 
Διασύνδεσης  Πολυτεχνείου  Κρήτης‐Β΄Φάση,  Μέτρο  2.4».  Στην  ημερίδα  μίλησαν 
εκπρόσωποι  του  ΥΠΕΠΘ,  του  ΥΠΕΧΩΔΕ,  του  ΥΠΑΝ,  του  ΤΕΕ,  οι  Πρόεδροι  των 
Τμημάτων  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης,  απόφοιτοι  μηχανικοί  και  ο  επιστημονικός 
υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης που παρουσίασε τα αποτελέσματα της Έρευνας 
Απασχόλησης  των  αποφοίτων  τεσσάρων  Τμημάτων  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης.  Η 
ημερίδα  έκλεισε  με  συζήτηση  στρογγυλής  τραπέζης  στην  οποία  συμμετείχαν  όλοι  οι 
παραπάνω φορείς. 
 
3. Επιμόρφωση προσωπικού  
 
1) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ» 
Στέλεχος  του  Γραφείου  Διασύνδεσης  παρακολούθησε  δύο  ενημερωτικές  ημερίδες  του 
Βρετανικού  Συμβουλίου  στις  8/2/2003  και  στις  28/9/2003  στα  Χανιά,  με  θέμα 
«Μεταπτυχιακές &  Πτυχιακές  Σπουδές  στη Μ.  Βρετανία».  Στις  ημερίδες,  ο  κ.  Κωστής 
Γεωργίου‐Education  Project  Manager  του  Βρετανικού  Συμβουλίου,  μίλησε  για  το 
εκπαιδευτικό  σύστημα,  το  κόστος  διαβίωσης,  τα  δίδακτρα,  τις  υποτροφίες,  τις 
προϋποθέσεις  εισαγωγής  και  τη  διαδικασία  που  απαιτείται  για  την  εγγραφή  σε 
πτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα Βρετανικού Πανεπιστημίου. 
 
2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΓΔ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΙ 
Δύο στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης συμμετείχαν στο επιστημονικό σεμινάριο των 
Γραφείων Διασύνδεσης Ελληνικών ΤΕΙ,  με  τίτλο  “Ομοιογενοποίηση  των Υπηρεσιών & 
Εργαλείων  Πληροφόρησης  και  Συμβουλευτικής”,  που  πραγματοποιήθηκε  στα  Χανιά 
στις 13 Ιουνίου 2003 και διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Κρήτης.  
 
3) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT  
Το  Γραφείο  Διασύνδεσης  συμμετείχε  σε  εκδήλωση  που  οργανώθηκε  από  το  Ίδρυμα 
Fulbright  και  πραγματοποιήθηκε  στην  Αθήνα  στις  13‐14/10/2003.  Η  εκδήλωση 
περιελάμβανε  εκπαιδευτικό  σεμινάριο  όπου  παρουσιάστηκαν  οι  υποτροφίες  του 
Ιδρύματος Fulbright για Έλληνες υπηκόους καθώς και άλλες ευκαιρίες συνεργασίας του 
ιδρύματος με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Επίσης έγινε παρουσίαση του εκπαιδευτικού 



συστήματος  των ΗΠΑ.  Η  εκδήλωση  έκλεισε  με  την    9η  Ετήσια Έκθεση Αμερικάνικων 
Πανεπιστημίων. 
 
4)  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΩΝ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  (15‐19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004). 
Το Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης 
του  προσωπικού  των  ΓΔ  στην  Συμβουλευτική,  που  οργανώθηκε  στο  Βόλο  στις  15‐
19/3/2004  από  την Οριζόντια  Δράση.  Η  διάρκεια  του  σεμιναρίου  ήταν  πέντε  ημέρες  (8 
ώρες  καθημερινά),  με  βασικό  στόχο  την  επιμόρφωση  των  στελεχών  των  Γραφείων 
Διασύνδεσης σε θέματα συμβουλευτικής. Το σεμινάριο ήταν βιωματικό με τη συμμετοχή 
των στελεχών των γραφείων.  
 
5) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT  
Το  Γραφείο  Διασύνδεσης  συμμετείχε  σε  σεμινάριο  που  οργανώθηκε  από  το  Ίδρυμα 
Fulbright και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21‐22/10/2004, σε συνεργασία με τον 
φορέα Institute of International Education. Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι υποτροφίες 
του  Ιδρύματος  Fulbright  για  Έλληνες  υπηκόους,  άλλες  ευκαιρίες  συνεργασίας  του 
ιδρύματος  με  τα  Ελληνικά  Πανεπιστήμια,  το  εκπαιδευτικό  σύστημα  των  ΗΠΑ,  οι 
μεταπτυχιακές  σπουδές  στις  ΗΠΑ  και  η  κινητικότητα  αλλοδαπών  φοιτητών  στα 
Αμερικανικά Πανεπιστήμια.  
 
6)  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ WORLD MBA TOUR 2004 
Το Γραφείο Διασύνδεσης επισκέφθηκε την έκθεση Πανεπιστημίων μέσω του World MBA 
Tour που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 22/10/2004. Στην έκθεση συμμετείχαν 70 
Σχολές Διοίκησης από  13  χώρες.  Συγκεντρώθηκαν  οι  αντίστοιχοι  οδηγοί  σπουδών για 
την  βιβλιοθήκη  του  Γραφείου  Διασύνδεσης.  Επίσης  στέλεχος  του  γραφείου 
παρακολούθησε τα 3 σεμινάρια που διοργανώθηκαν στα πλαίσια της έκθεσης: 

1) Αίτηση σε προγράμματα ΜΒΑ και η στρατηγική του GMAT (Ομιλητής του MBA 
Tour) 

2) Μάρκετινγκ  με  το  πνεύμα  της  επιχειρηματικότητας  (Ομιλητής:  Καθηγ.  Β. 
Θεοδωράκης, ALBA) 

3) Ευκαιρίες καριέρας μέσω προγραμμάτων ΜΒΑ (Ομιλητές 4 Πανεπιστημίων) 
 
7)  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 2004  
Το  Γραφείο  Διασύνδεσης  συμμετείχε  στην  έκθεση  Βρετανικών  Πανεπιστημίων  που 
πραγματοποιήθηκε  στην  Αθήνα  στις  27‐28/11/2004.  Στην  έκθεση  συμμετείχαν  46 
Πανεπιστήμια.  Στέλεχος  του  γραφείου  είχε  την  ευκαιρία  να  ενημερωθεί  για  τις 
ευκαιρείς  μεταπτυχιακών  σπουδών  σε  Τμήματα  με  συναφή  αντικείμενα  με  αυτά  του 
Πολυτεχνείου Κρήτης.  Επίσης συγκεντρώθηκαν    οδηγοί  σπουδών  των Πανεπιστημίων 
για την βιβλιοθήκη του Γραφείου Διασύνδεσης. 
 
8) ΈΚΘΕΣΗ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2005», 17‐20/3/2005, ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο.Λ.Π. ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Στέλεχος  του  Γραφείου  Διασύνδεσης  συμμετείχε  στην  7η  Διεθνή  Έκθεση  για  την 
«Εκπαίδευση  2005»  που  πραγματοποιήθηκε  στις  17‐20  Μαρτίου  2005  στο  Εκθεσιακό 
Κέντρο Ο.Λ.Π.  του Πειραιά.  Την Πέμπτη  17 Μαρτίου  ολοκληρώθηκαν  επισκέψεις,  για 
συνεργασίες και συλλογή υλικού, σε 38 περίπτερα εκθετών που συμμετείχαν και ήταν 
Δημόσιοι  φορείς  αρμόδιοι  για  θέματα  εκπαίδευσης  &  κατάρτισης,  Πανεπιστήμια  της 



Ελλάδας  και  του  Εξωτερικού,  Πρεσβείες  χωρών  και  μορφωτικά  τμήματα  και  φορείς 
επαγγελματικής  επιμόρφωσης  και  κατάρτισης.  Την  Παρασκευή  18  Μαρτίου 
πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  των  εκπροσώπων  των  Γραφείων  Διασύνδεσης  με  τους 
εκπροσώπους  των  Ολλανδικών  συμμετεχόντων  φορέων  στο  Ολλανδικό  Περίπτερο. 
Εκτός  από  εκπροσώπους  των  κεντρικών  φορέων,  της  Ολλανδικής  Πρεσβείας,  του 
Οργανισμού  Nuffic  και  του  Ολλανδικού  Ινστιτούτου  της  Αθήνας  συμμετείχαν 
εκπρόσωποι  13  Ολλανδικών  Πανεπιστημίων.  Επίσης  έγινε  παρακολούθηση  τριών 
παρουσιάσεων  των  30  λεπτών  αγγλόφωνων  Open  Classes,  όπου  οι  ενδιαφερόμενοι 
γνώρισαν  από  κοντά  τον  τρόπο  διδασκαλίας  των  Ολλανδικών  ΑΕΙ.  Συμμετείχαν 
καθηγητές  Φιλοσοφικών,  Οικονομικών  και  Θετικών  Επιστημών  Ολλανδικών 
Πανεπιστημίων.  Το  Σάββατο  19  Μαρτίου  πραγματοποιήθηκε  επίσκεψη  στην 
παράλληλη εκδήλωση «Σταδιοδρόμιο Job Festival ‘05”, διοργάνωση για την εργασία και 
την  καριέρα  στην  οποία  συμμετείχαν  περίπου  40  Ελληνικές  και  πολυεθνικές 
επιχειρήσεις.   
 
9) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟ  4Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στο 4ο Διεθνές Συνέδριο 
«Νέοι  Ορίζοντες  στην  Εργασία,  στην  Βιομηχανία  και  στην  Εκπαίδευση»  (ΝΗΙΒΕ 
2005)  που  διοργανώθηκε  στις  25‐26/8/2005  στην  Κέρκυρα.  Στην  ημερίδα  μίλησαν 
εκπρόσωποι  των  Ελληνικών  ΑΕΙ &  ΤΕΙ,  ξένων  πανεπιστημίων,  της  αγοράς  εργασίας 
εσωτερικού  και  εξωτερικού,  καθώς  και  από  τον  χώρο  της  βιομηχανίας.  Οι  ομιλίες 
επικεντρώθηκαν  σε  θέματα,  συμβουλευτικής  και  επαγγελματικού  προσανατολισμού, 
της επιχειρηματικότητας, προώθησης της συνεργασία επιχειρήσεων και πανεπιστημίου 
και των καινοτομιών στον χώρο της εργασίας, της εκπαίδευσης και της βιομηχανίας. 
Παρουσιάστηκαν περίπου 100 ομιλίες. Οι βασικές ενότητες με τις οποίες απασχολήθηκε 
το συνέδριο ήταν: 

1) Στρατηγικές στην Εκπαίδευση 
2) Στρατηγικές στην Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 
3) Νέες Εκπαιδευτικές Μέθοδοι στην Εκπαίδευση και την Συμβουλευτική 
4) Νέες Εκπαιδευτικές Μέθοδοι στην Βιομηχανία και την Εκπαίδευση 
5) Βιομηχανία και Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα 
6) Θέματα Επιχειρηματικότητας για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 
7) Βιομηχανία, Εκπαίδευση και Στρατηγική των Εταιρειών 

 
10) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟ‐ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Το Γραφείο Διασύνδεσης συμμετείχε σε ενημερωτική εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε 
από  το  Γαλλικό  Ινστιτούτο  Αθηνών  και  το  Ενημερωτικό  Κέντρο  Αθηνών  DAAD  και 
πραγματοποιήθηκε  στην  Αθήνα  στις  23/1/2006.  Στο  σεμινάριο  παρουσιάστηκαν 
πληροφορίες  για προπτυχιακές  και  μεταπτυχιακές  σπουδές  στα πλαίσια  συνεργασίας 
Γαλλίας και Γερμανίας μέσω το γερμανο‐γαλλικού συνδέσμου πανεπιστημίων  DSH.  
 
11)  ΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΟΥ  ΤΕΕ  «  Η  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ  ΚΑΙ  Ο 
ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 
Το Γραφείο Διασύνδεσης συμμετείχε στην Ημερίδα του ΤΕΕ  με θέμα «Η Ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας  στην  Ελλάδα  και  ο  ρόλος  των  Ελλήνων  Μηχανικών». 
Παρουσιάστηκαν  6  βασικές  ενότητες  θεμάτων:  (1)  Ελληνικό  και  Διεθνές  Περιβάλλον 



Επιχειρηματικότητας,  (2)  Θεσμικό‐χρηματοδοτικό Πλαίσιο,  (3)  Σύγχρονες  Στρατηγικές 
Ανάπτυξης,  (4)  Σύγχρονα  Εργαλεία  Χρηματοδότησης,  (5)  Έλληνες  Μηχανικοί  & 
Επιχειρηματικότητας,  Επιτυχημένα  παραδείγματα  και  (6)  Εκπαίδευση  Μηχανικού  & 
Επιχειρηματικότητα. 
 
12) ΈΚΘΕΣΗ «ATOUT FRANCE 06»,  ΑΘΗΝΑ 24/2/2006 
Tο  Γραφείο  Διασύνδεσης  συμμετείχε  στην  Έκθεση  «ATOUT  FRANCE  06»  που 
οργανώθηκε από τον οργανισμό EduFrance και την Πρεσβεία της Γαλλίας στο Ζάππειο 
Μέγαρο,  την  Παρασκευή  24/2/2006,  ημέρα  ανοιχτή  μόνο  στους  επαγγελματίες  της 
εκπαίδευσης. Αρχικά έγιναν ελεύθερες συζητήσεις με τους εκπροσώπους των γαλλικών 
ιδρυμάτων.  Οι  συζητήσεις  που  έλαβαν  μέρος  αφορούσαν  κυρίως  το  νέο  εκπαιδευτικό 
σύστημα  LMD  (Licence‐Master‐Doctorat)  και  τις  ευκαιρίες  για  μεταπτυχιακές  σπουδές 
και έρευνα που αφορούν τους απόφοιτους Μηχανικούς 5ετούς φοίτησης. Στην συνέχεια, 
οι εκπρόσωποι των φορέων οργάνωσης της Έκθεσης, των  Γαλλικών και των Ελληνικών 
Ιδρυμάτων έκαναν παρουσιάσεις σε στρογγυλό τραπέζι που αφορούσαν: 

‐ το σύστημα LMD και τα νέα διπλώματα 
‐ τον οργανισμό CNOUS και EduFrance 
‐ το Ελληνικό Πανεπιστημιακό Σύστημα, το ΔΟΑΤΑΠ και το ΙΚΥ 
‐ τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα και τις διατριβές κοινής επίβλεψης  
‐ το γαλλο‐γερμανικό Πανεπιστήμιο  
‐ την Πανεπιστημιακή Ένωση για τη Γαλλοφωνία 

 
13) ΈΚΘΕΣΗ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2006», ΠΕΙΡΑΙΑΣ  9‐12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 
Στέλεχος  του  Γραφείου  Διασύνδεσης  συμμετείχε  στην  8η  Διεθνή  Έκθεση  για  την 
«Εκπαίδευση  2006»  που  πραγματοποιήθηκε  στις  9‐12  Μαρτίου  2006  στο  Εκθεσιακό 
Κέντρο  Ο.Λ.Π.  του  Πειραιά.  Πραγματοποιήθηκαν  επισκέψεις,  για  συνεργασίες  και 
συλλογή υλικού, σε 35 περίπτερα εκθετών που συμμετείχαν και ήταν Δημόσιοι φορείς 
αρμόδιοι  για  θέματα  εκπαίδευσης &  κατάρτισης,  Πανεπιστήμια  της  Ελλάδας  και  του 
Εξωτερικού (Ολλανδία, Γερμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Μ. Βρετανία, Ιταλία), Πρεσβείες 
χωρών  και  μορφωτικά  τμήματα  και  φορείς  επαγγελματικής  επιμόρφωσης  και 
κατάρτισης.    Επίσης  έγινε  παρακολούθηση  παρουσιάσεων  που  αφορούσαν:  (1) 
Πληροφορίες για τις δυνατότητες σπουδών & έρευνας στην Γερμανία, (2) Σπουδές στην 
Ολλανδία,  (3)  Σπουδές Μηχανολογίας  στην  Γερμανία,  (4)  Σπουδές  στα  πανεπιστήμια 
της Βαυαρίας. 
 
14) ΈΚΘΕΣΗ  ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ EDUCATION, 1/4/2006, 18‐19/11/2006, 16/4/2008 
Tο  Γραφείο  Διασύνδεσης  συμμετείχε  σε  τρεις  Εκθέσεις  Βρετανικών  Πανεπιστημίων 
«EDUCATION»  που  οργανώθηκαν  από  το  Βρετανικό  Συμβούλιο  στην  Αθήνα. 
Συμμετείχαν πάνω από  70 Πανεπιστήμια  της Μ.  Βρετανίας  και  οι  εκπρόσωποι  αυτών 
έδωσαν  πληροφορίες  για  τις  μεταπτυχιακές  σπουδές,  τις  υποτροφίες,  την  εκπαίδευση 
και  την  έρευνα  στα  αντίστοιχα  πανεπιστήμια.  Συλλέχθηκε  σχετικό  έντυπο  και 
ηλεκτρονικό  υλικό  για  περισσότερα  από  50  Πανεπιστήμια  που  παρέχουν  σπουδές  σε 
αντικείμενα Μηχανικού.  
 
 
 



15)  ΕΤΗΣΙΟ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  «Η 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΘΕΩΡΙΑ, ΈΡΕΥΝΑ, ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»,  
Στα  πλαίσια  του  ΠΑΚΕΤΟΥ  3  (Επιμόρφωση  προσωπικού)  του  Υποέργου  της 
Αυτεπιστασίας,  το  Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στο Ετήσιο 
Συνέδριο  της  Ευρωπαϊκής  Εταιρίας  Συμβουλευτικής  με  τίτλο  «Η  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Θεωρία,  ΄Έρευνα, Πράξη και Εκπαίδευση» που διοργανώθηκε στις 30 
Μαρτίου –  2 Απριλίου 2006 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η διάρκεια του συνεδρίου ήταν 
τέσσερις  ημέρες,  με  βασικό  στόχο  την  επιμόρφωση  σε  θέματα  συμβουλευτικής.  Το 
επιστημονικό πρόγραμμα   περιελάμβανε,  κεντρικές ομιλίες, προφορικές παρουσιάσεις 
εργασιών σε θεματικές ενότητες, συμπόσια, αναρτημένες ανακοινώσεις, προσυνεδριακά 
και μετα‐συνεδριακά εργαστήρια.   
 
16) ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», ΑΘΗΝΑ 30/3/2006 
Tο  Γραφείο  Διασύνδεσης  συμμετείχε  στην  Ημερίδα  «Ψυχολογική  Συμβουλευτική 
Φοιτητών»  που  οργανώθηκε  από  το  Εργαστήριο  Ψυχολογικής  Συμβουλευτικής 
Φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ημερίδα  παρουσίασε 
δύο  βασικές  ενότητες  σχετικά  με  (α)  Ψυχοκοινωνικές  Ανάγκες  Φοιτητών  και  (β) 
Εμπειρίες από Συμβουλευτικά Κέντρα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
17) ΗΜΕΡΙΔΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EUROPASS, ΧΑΝΙΑ 6/4/2006 
Tο  Γραφείο  Διασύνδεσης  συμμετείχε  στην  Hμερίδα  που  διοργάνωσε  ο  Οργανισμός 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) και το Εθνικό Κέντρο Europass 
για  την  παρουσίαση  των  εγγράφων  EUROPASS  την  Πέμπτη  6/4/2006.  Την  ίδια  ημέρα 
πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο‐Workshop με θέμα τον τρόπο συμπλήρωσης και χρήσης 
των  εγγράφων Europass  (Βιογραφικό  Σημείωμα,  Διαβατήριο  Γλωσσών  και  Κινητικότητα 
Europass), στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Ι.Ε.Κ. Χανίων. Το σεμινάριο απευθυνόταν 
σε  άτομα  που  ασχολούνται  με  επαγγελματικό  προσανατολισμό,  κατάρτιση  και 
ευρωπαϊκά προγράμματα.  
 
18)  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ  ΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΟΡΥΚΤΩΝ  ΠΟΡΩΝ  ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ  ΜΕ  ΘΕΜΑ:  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,  ΕΡΕΥΝΑ  &  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», ΧΑΝΙΑ, 7/4/2006 
Το  Γραφείο  Διασύνδεσης  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης  συμμετείχε  στην  Ημερίδα  που 
διοργάνωσε το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης σχετικά 
με  την  εκπαίδευση,  την  έρευνα  και  τις  προοπτικές  απασχόλησης  των  φοιτητών  και 
αποφοίτων του Τμήματος. Στην ημερίδα μίλησαν εκπρόσωποι του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης 
και προσκεκλημένοι ομιλητές από τον Σύλλογο Μεταλλειολόγων Ελλάδας,  τον Τομέα 
Ορυχείων της ΔΕΗ, και από 6  ιδιωτικές εταιρείες με αντικείμενο ενδιαφέροντος για το 
Τμήμα.   Το Γραφείο Διασύνδεσης ενημέρωσε τους παραπάνω εκπροσώπους σχετικά με 
τις υπηρεσίες του προς τις επιχειρήσεις και τους απόφοιτους. Επίσης μοιράστηκαν πάνω 
από  100  αντίτυπα  της  «Έρευνας  Απασχόλησης  των  αποφοίτων  του  Πολυτεχνείου 
Κρήτης» στους φοιτητές και απόφοιτους που παρακολούθησαν την ημερίδα  
 
19) ΈΚΘΕΣΗ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2007», ΑΘΗΝΑ  1‐4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 
Στέλεχος  του  Γραφείου  Διασύνδεσης  συμμετείχε  στην  9η  Διεθνή  Έκθεση  για  την 
«Εκπαίδευση 2007» που πραγματοποιήθηκε στις 1‐4 Μαρτίου 2006 στο Εκθεσιακό Κέντρο 
Ο.Λ.Π.  του  Πειραιά.  Πραγματοποιήθηκαν  επισκέψεις,  για  συνεργασίες  και  συλλογή 



υλικού, σε περίπτερα εκθετών που συμμετείχαν και ήταν Δημόσιοι φορείς αρμόδιοι για 
θέματα  εκπαίδευσης  &  κατάρτισης,  Πανεπιστήμια  της  Ελλάδας  και  του  Εξωτερικού 
(Ολλανδία,  Γερμανία,  Γαλλία,  ΗΠΑ,  Μ.  Βρετανία,  Ιταλία),  Πρεσβείες  χωρών  και 
μορφωτικά  τμήματα  και  φορείς  επαγγελματικής  επιμόρφωσης  και  κατάρτισης.  
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην διασύνδεση με  τους  εκπροσώπους  των Αμερικανικών 
Πανεπιστημίων,  καθώς  η ΗΠΑ  ήταν  η  τιμώμενη  χώρα.  Εκτός  από  εκπροσώπους  των 
κεντρικών φορέων,  της Πρεσβείας των ΗΠΑ και του  Ιδρύματος Fulbright, συμμετείχαν 
εκπρόσωποι  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  ανώτερης  και  ανώτατης  εκπαίδευσης  με 
προγράμματα σπουδών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Εκπρόσωποι του 
Ιδρύματος Fulbright μίλησαν για το εκπαιδευτικό σύστημα, τις δυνατότητες σπουδών & 
έρευνας στις ΗΠΑ. 
 
20) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟ  5Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στο 5ο Διεθνές Συνέδριο 
«Νέοι  Ορίζοντες  στην  Εργασία,  στην  Βιομηχανία  και  στην  Εκπαίδευση»  (ΝΗΙΒΕ 
2007)  που  διοργανώθηκε  στις  30‐31  Αυγούστου  στη  Ρόδο.  Στην  ημερίδα  μίλησαν 
εκπρόσωποι  των  Ελληνικών  ΑΕΙ &  ΤΕΙ,  ξένων  πανεπιστημίων,  της  αγοράς  εργασίας 
εσωτερικού  και  εξωτερικού,  καθώς  και  από  τον  χώρο  της  βιομηχανίας.  Οι  ομιλίες 
επικεντρώθηκαν  σε  θέματα,  συμβουλευτικής  και  επαγγελματικού  προσανατολισμού, 
της επιχειρηματικότητας, προώθησης της συνεργασία επιχειρήσεων και πανεπιστημίου 
και των καινοτομιών στον χώρο της εργασίας, της εκπαίδευσης και της βιομηχανίας. 
 
21) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤH  2Ο  ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ‐GOETHE 
INSTITUTE 
Το  Γραφείο  Διασύνδεσης  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης  συμμετείχε  στη  2η    Ημερίδα 
Επιμόρφωσης  Γραφείων  Διασύνδεσης  που  διοργάνωσε  του  Ινστιτούτο  Goethe  στις  24 
Ιουνίου 2008 με θέματα που αφορούσαν τις σπουδές και την έρευνα στην Γερμανία. Στην 
ημερίδα  έγινε  και  πρακτική  αναζήτησης  των  παραπάνω  πληροφοριών  μέσω 
ιστοσελίδων της DAAD και του Ινστιτούτο Goethe. 
 
22) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤHΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ 
FULBRIGHT ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Το  Γραφείο  Διασύνδεσης  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης  συμμετείχε  στην  επετειακή 
εκδήλωση του Ιδρύματος Fulbright για τα 60 χρόνια λειτουργίας   του στην Ελλάδα στα 
πλαίσια της οποίας μίλησαν υπότροφοι του  Ιδρύματος και έγινε απονομή υποτροφιών 
Fulbright. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Εκπόνηση μελετών σχετικά με την απορρόφηση και την επαγγελματική 
σταδιοδρομία των αποφοίτων του Ιδρύματος. 
 
1) ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ 
ΔΙΕΞΗΧΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 
Υλοποιήθηκαν  τρεις  έρευνες  απασχόλησης  των  Διπλωματούχων  Μηχανικών 
Παραγωγής  και  Διοίκησης,  Μηχανικών  Ορυκτών  Πόρων  (ΜηχΟΠ)  και  Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών  &  Μηχανικών  Η/Υ  (ΗΜΜΥ)  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης.  Οι  έρευνες 
αφορούσαν όσους απόφοιτους είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως τον 10/2002. Τα 
αποτελέσματα των ερευνών, παρουσιάζονται αναλυτικά και σε συνοπτική μορφή στην 
ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης.  
 
2) ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ 
ΔΙΕΞΗΧΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 
Ολοκληρώθηκαν  τρεις  έρευνες  απασχόλησης  των  Διπλωματούχων  Μηχανικών 
Παραγωγής &  Διοίκησης  (ΜΠΔ),  των Μηχανικών  Ορυκτών  Πόρων  (ΜηχΟΠ)  και  των 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ  (ΗΜΜΥ)  του Πολυτεχνείου Κρήτης που 
αποφοίτησαν  τα  έτη  1998‐2000.  Τα  δεδομένα  των  ερευνών  προέκυψαν  βάσει  του 
ερωτηματολογίου  που  πρότεινε  η  Οριζόντια  Δράση  για  την  υλοποίηση  της  μελέτης 
απορρόφησης  των  αποφοίτων  των  Ελληνικών  ΑΕΙ.  Τα  αποτελέσματα  των  ερευνών 
εκδόθηκαν  σε  έντυπη  και  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα  του  Γραφείου 
Διασύνδεσης.  
 
3) ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗΚΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 
Υλοποιήθηκε η έρευνα απασχόλησης των Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος 
που αποφοίτησαν έως και τον Οκτώβριο του 2006  (συνολικός αριθμός αποφοίτων 140). 
Τα  δεδομένα  της  έρευνας  προέκυψαν  βάσει  ερωτηματολογίου  που  περιελάμβανε  4 
βασικές ενότητες: (α) Ατομικά Στοιχεία, (β) Εκπαίδευση, (γ) Επαγγελματική Κατάσταση, 
(δ) Συστάσεις – Παρατηρήσεις.  
 
Αντίτυπα  των  παραπάνω  ερευνών  στάλθηκαν  σε  όλους  του  αποφοίτους  που 
συμμετείχαν  στις  έρευνες,  στην  Πολυτεχνειακή  κοινότητα  και  σε  συνεργάτες  του 
Γραφείου Διασύνδεσης. 
 
 
5. Υποστήριξη υλοποίησης της πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με τα Τμήματα 
του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
 
Το  γραφείο  στήριξε  τα  Τμήματα  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης  στην  υλοποίηση  της 
Πρακτικής Άσκησης συμμετέχοντας στην διασύνδεση με συντονισμένες δραστηριότητες 
μαζί με τα Τμήματα ως εξής:  
1) αποστέλλοντας έντυπο  υλικό των Τμημάτων  προς  επιχειρήσεις,  
2) διατηρώντας  στις  on‐line  βάσεις  δεδομένων,  στοιχεία  για  επιχειρήσεις  που  έχουν 

προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, 



3) σε  μορφή  συμβουλευτικής  υπηρεσίας  (συγγραφή  Βιογραφικού  Σημειώματος, 
τεχνικές αναζήτησης θέσεων εργασίας). 

 
Την  περίοδο  1/9/2001  έως  και  30/6/2008  εξυπηρετήθηκαν    530    φοιτητές  σε  θέματα 
πρακτικής άσκησης.  
 
 
6: Συμμετοχή σε δραστηριότητες της Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων 
Διασύνδεσης. 
 
1)  Ο  Επιστημονικός  Υπεύθυνος  του  ΓΔ  συμμετείχε  στις  συνεδριάσεις  της  18μελούς 
επιτροπής  της  Οριζόντιας  Δράσης  των  ΓΔ,  που  πραγματοποιήθηκαν  στο  Πάντειο 
Πανεπιστήμιο τις παρακάτω ημερομηνίες:   
29/9/2003, 11/10/2004, 10/5/2005, 29/5/2006, 8/12/2006. 
 
2)  Στην  συνεδρίαση  της  18μελούς  επιτροπής  της  Οριζόντιας  Δράσης  των  ΓΔ,  που 
πραγματοποιήθηκαν  στις  11/10/2004    στο  Πάντειο  Πανεπιστήμιο,  ο  Επιστημονικός 
Υπεύθυνος  του  Γραφείου  Διασύνδεσης  Πολυτεχνείου  Κρήτης  ορίστηκε  ως  μέλος  της 
Επιτροπής  Παραλαβής  της  «Μελέτης  απορρόφησης  Αποφοίτων  των  Ελληνικών  ΑΕΙ 
στην Αγορά Εργασίας» και παράδοσης της Ενιαίας βάσης Δεδομένων στα Πανεπιστήμια 
που συμμετείχαν στην δημιουργία της.  
 
3) Δύο στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης συμμετείχαν στην συνάντηση της Οριζόντιας 
Δράσης  στις  26/11/2004  στο  Πάντειο  Πανεπιστήμιο  που  πραγματοποιήθηκε  για  τον 
συντονισμό  ενεργειών  που  αφορούν  την  «Μελέτη  απορρόφησης  Αποφοίτων  των 
Ελληνικών ΑΕΙ στην Αγορά Εργασίας». 
 
4) Στα πλαίσια της συνεργασίας του με την Οριζόντια Δράση το γραφείο:  
(Α)    Έστειλε  το  ερωτηματολόγιο  που  συνέταξε  για  τις  μελέτες  2003‐2006  για  την 
απορρόφηση των αποφοίτων. 
(Β)    Για την καταγραφή των αναγκών επιμόρφωσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομία, 
στέλεχος  του  Γραφείου  Διασύνδεσης  συμμετείχε  σε  συνέντευξη  εκπροσώπου  της  ΟΔ, 
συμπληρώνοντας σχετικό ερωτηματολόγιο. 
(Γ)    Συνέταξε και έστειλε παρατηρήσεις και προτάσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της 
ιστοσελίδας της Οριζόντιας Δράσης. 
(Δ)      Συμμετείχε  στο  έργο  που  αφορά  την  έρευνα  αναμόρφωσης  του  κώδικα 
δεοντολογίας των Γραφείων Διασύνδεσης, απαντώντας σε σχετικό ερωτηματολόγιο. Στο 
ερωτηματολόγιο καταγράφηκαν οι νέες κατευθύνσεις και τα είδη δραστηριοτήτων του 
Γραφείου Διασύνδεσης λαμβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση των υπηρεσιών του καθώς και 
τις νέες απαιτήσεις των χρηστών του.  
(Ε)    Συμμετείχε  στο  έργο  που  αφορά  την  μελέτη  για  την  ομοιογενοποιήση  και  την 
τυποποίηση των εργαλείων που χρησιμοποιούν τα Γραφεία Διασύνδεσης, απαντώντας 
σε σχετικό ερωτηματολόγιο.   
 



5)  Το  Γραφείο  Διασύνδεσης  Πολυτεχνείου  Κρήτης  συμμετείχε  στο  Σεμινάριο 
Επιμόρφωσης του Προσωπικού των ΓΔ στην Συμβουλευτική, που  οργανώθηκε στο 
Βόλο στις 15‐19/3/2004 από την Οριζόντια Δράση. 
 
6) Συμμετείχε  στο  έργο  της  Οριζόντιας  Δράσης  που  αφορά  την  μελέτη  απορρόφησης 
των αποφοίτων των Ελληνικών ΑΕΙ (βλ. Πακέτο 11). 
 
7)  Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου παρουσίασε τα συνοπτικά αποτελέσματα 
της  μελέτης  απορρόφησης  των  μηχανικών  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης  στα  πλαίσια 
εσωτερικής  ημερίδας  παρουσίασης  των  αποτελεσμάτων  της  έρευνας  απορρόφησης 
αποφοίτων των πανεπιστημίων, που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα στις 2‐3/11/2007 
από την Οριζόντια Δράση. 
 
8) Στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης συμμετείχε στην ημερίδα τελικού απολογισμού 
του έργου της Οριζόντιας Δράσης που πραγματοποιήθηκε 26 Ιουνίου 2008. Στην ημερίδα 
παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούσαν τις υπηρεσίες των Γραφείων Διασύνδεσης και 
της  ΟΔ,  ευρωπαϊκές  εμπειρίες  από  αντίστοιχους  φορείς  του  Ην.  Βασιλείου  και  της 
Γαλλίας, καθώς και του ευρωπαϊκού οργανισμού FEDORA, τις μελέτες αγοράς εργασίας 
που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του έργου της ΟΔ, την συμβουλευτική στα ΓΔ καθώς και 
τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του έργου της επιχειρηματικότητας. 
 
 
7. Αξιολόγηση της προόδου του έργου 
 
1) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο  έλεγχος  της  υλοποίησης  του  έργου  και  η  οικονομική  διαχείριση  γίνεται  βάσει  των 
οδηγιών της διαχειριστικής αρχής ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ. Η οικονομική παρακολούθηση 
του έργου γίνεται και ηλεκτρονικά καθώς το γραφείο έχει δημιουργήσει «Ηλεκτρονικό 
Μητρώο»  στο  οποίο  έχουν  καταγραφεί  όλες  οι  δαπάνες  του  εξοπλισμού  και  της 
υλικοτεχνικής υποδομής. 
 
2) ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
Η  μέτρηση  της  προόδου  του  έργου  επιτυγχάνεται  βάσει  μηχανισμών  συλλογής  και 
επεξεργασίας στοιχείων, μέσω: 
1) του  μηχανισμού  Web  Database  Query  Engine  για  αναζήτηση  και  έκδοση 

συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και στατιστικών στοιχείων 
2) καρτελλών εξυπηρετηθέντων χρηστών 
3) καρτελλών  επιχειρήσεων 
 
Στα  πλαίσια  της  αξιολόγησης  του  έργου  έχουν  υλοποιηθεί  οι  παρακάτω 
αναφορές/μελέτες: 
‐ Μία έκθεση αποτίμησης του συνολικού έργου του Γραφείου Διασύνδεσης (2001‐2008). 
‐ Πέντε ετήσιες εκθέσεις αποτελεσμάτων βάσει δεικτών (2001‐2002,2003,2004,2005,2006).  



‐ Έξι (6) ετήσιες αναφορές στατιστικών για την συχνότητα επισκέψεων των χρηστών. 
‐ Μία  (1) αναφορά στατιστικών για την συχνότητα επισκέψεων των χρηστών περιόδου 
2001‐2008. 
‐ Μία (1) μελέτη αξιολόγησης αναγκών των χρηστών. 
 
8. Διεύρυνση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού 
προσανατολισμού σε φοιτητές και αποφοίτους του Ιδρύματος. 
 
1)  2ΗΜΕΡΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  «ΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  ΣΤΗΝ  ΕΥΡΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
Για  την  διεύρυνση  των  υπηρεσιών  συμβουλευτικής  και  επαγγελματικού 
προσανατολισμού  σε  φοιτητές  και  απόφοιτους  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης,  το  Γραφείο 
Διασύνδεσης  διοργάνωσε  2ήμερο Σεμινάριο Συμβουλευτικής  με  τίτλο  «Οι Παράγοντες 
Επιτυχίας  στην  Εύρεση  Εργασίας».  Το  σεμινάριο  πραγματοποιήθηκε  στο  συνεδριακό 
κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης στις  29‐30 Μαρτίου 2004 με ομιλήτρια την Σύμβουλο 
Σταδιοδρομίας κα Σοφία Τριπερίνα, στέλεχος της εταιρείας εργασιακών ψυχολόγων και 
συμβούλων σταδιοδρομίας CleverCareer Ο.Ε. Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 6 ώρες. 
 
2)  2ΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
Tο  Γραφείο  Διασύνδεσης  διοργάνωσε  σεμινάριο  συμβουλευτικής  με  τίτλο  «Τεχνικές 
Εξεύρεσης Εργασίας» που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Πολυτεχνείου 
Κρήτης  στις  4  Ιουλίου  2005  με  ομιλητή  τον  Σύμβουλο  Σταδιοδρομίας  κ.  Νίκο 
Σταθόπουλο, Διευθυντή του Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εταιρείας 
ISON  Psychometrica.  Η  διάρκεια  του  σεμιναρίου  ήταν  2  ώρες.  Βασικός  στόχος  του 
σεμιναρίου  ήταν  η  ανάλυση  σύγχρονων  τεχνικών μεθόδων  εξεύρεσης  εργασίας  και  η 
ανάδειξη  των  προσόντων  του  υποψηφίου  μέσω  της  σύνταξης  του  βιογραφικού 
σημειώματος, της συνοδευτικής επιστολής και της συνέντευξης επιλογής. 
 
3) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
Tο  Γραφείο  Διασύνδεσης  διοργάνωσε  2ήμερο  σεμινάριο  συμβουλευτικής  με  τίτλο 
«Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας» που πραγματοποιήθηκε στην Πολυτεχνειούπολη στις 
30/11/2006 & 1/12/2006. Ομιλήτρια  ήταν η  εργασιακή  και  οργανωσιακή ψυχολόγος,  κα. 
Δέσποινα Δαυίδου, στέλεχος της εταιρείας SHL Hellas. Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 
συνολικά  6  ώρες.  Παρουσιάστηκαν  θέματα  όπως  προγραμματισμός  επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας,  τρόποι  εξεύρεσης  εργασίας,  διαδικασία  πρόσληψης,  διαδικασία 
επιλογής. 
 
4) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
Το Γραφείο Διασύνδεσης  διοργάνωσε στις  11/4/2008,    στην αίθουσα  τηλεδιάσκεψης  του 
Πολυτεχνείου  Κρήτης,  σεμινάριο  με  τίτλο  ʺΔιαδικασία  επιλογής  προσωπικού‐Στάδια 
Συνέντευξης Επιλογήςʺ. Μέσω του σεμιναρίου οι φοιτητές απόκτησαν βαθύτερη γνώση 
για  τη  χρήση  κάποιων  μεθόδων  αξιολόγησης,  όπως  είναι  τα  τεστ  ικανοτήτων,  στη 
διαδικασία  επιλογής.  Ομιλήτρια  ήταν  η  εργασιακή  και  οργανωσιακή  ψυχολόγος,  κα. 
Δέσποινα Δαυίδου, στέλεχος της εταιρείας SHL Hellas. Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 
συνολικά  4  ώρες.  Στο  σεμινάριο  παρουσιάστηκαν  τρεις  ενότητες  με  τα  ακόλουθα 



θέματα:  (α)  Η  Διαδικασία  Επιλογής  Στελεχών,  (β)  Η  χρήση Ψυχομετρικών  Εργαλείων 
στη Διαδικασία Επιλογής, (γ) Η Συνέντευξη Επιλογής. 
 
5) ΣΕΙΡΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

Υλοποιήθηκαν  δύο  σειρές  3ωρων  ομαδικών  σεμιναρίων  προς  τους  φοιτητές  και 
αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης με τα εξής αντικείμενα: 

(1) «Προετοιμασία για Μεταπτυχιακές Σπουδές» και 
(2) «Τρόποι αναζήτησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό».  
Στα πλαίσια των σεμιναρίων συμπληρώθηκαν και διορθώθηκαν ενδεικτικά αιτήσεις σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα και αιτήσεις σε προγράμματα υποτροφιών εσωτερικού και 
εξωτερικού.  
 
6)  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ & ON‐LINE 
Το  Γραφείο  Διασύνδεσης  &  Σταδιοδρομίας  παρείχε  καθημερινά  υπηρεσίες 
συμβουλευτικής  σε  φοιτητές  και  αποφοίτους,  σε  θέματα  όπως,  σύνταξη  βιογραφικού 
σημειώματος,  τεχνικές  συνέντευξης,  επιλογή  μεταπτυχιακών  σπουδών, 
προγραμματισμός σταδιοδρομίας, κ.ά. Η πληροφόρηση έγινε:  
 από το προσωπικό του γραφείου σε ατομικό επίπεδο για κάθε φοιτητή  
 στον χώρο πληροφόρησης όπου οι φοιτητές μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται   
 μέσω των εκδηλώσεων. 
 
Την  περίοδο  2001‐2008  εξυπηρετήθηκαν  8.572  άτομα    από  το  προσωπικό  του 
γραφείου σε θέματα σπουδών & εργασίας. 
 
7) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΡΑΣΕΠ  & ΚΕΣΥΠ 
Το ΓΔΣ επισκέφθηκαν: το 7ο και 8ο Γυμνάσιο Χανίων, το 1ο Γυμνάσιο Κορίνθου (10/4/06), 
το  5ο  Γυμνάσιο  (7/2/06),  το  3ο  Λύκειο  Χανίων  (8/2/06),    για  ενημέρωση  σχετικά  με  τις 
υπηρεσίες  του  γραφείου  και  το  αντικείμενο  των  Τμημάτων  του  Πολυτεχνείου.  
Επιπλέον,  πραγματοποιήθηκαν  τακτικές  αποστολές  οδηγών  σπουδών  του 
Πολυτεχνείου  Κρήτης  καθώς  και  των  μελετών  απορρόφησης  των  αποφοίτων  του 
Ιδρύματος στην αγορά εργασίας σε ΚΕΣΥΠ της Ελλάδας. 
 
 
9. Υλοποίηση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και διάχυση των αποτελεσμάτων 
του έργου. 
 
Το  Γραφείο  Διασύνδεσης  την  χρονική  περίοδο  Σεπτεμβρίου  2001  –  Δεκεμβρίου  2002, 
υλοποίησε  έντυπο  και  ηλεκτρονικό  υλικό,  ενημερωτικού,  πληροφοριακού  και 
συμβουλευτικού  χαρακτήρα  που  απευθύνεται  στους  φοιτητές/απόφοιτους  του 
Πολυτεχνείου  Κρήτης,  καθώς  και  υλικό  για  την  δημοσιοποίηση  του  έργου.  Πιο 
συγκεκριμένα έγινε παραγωγή (μέσω διαγωνισμού) του παρακάτω υλικού:   
(1) Τρίπτυχο  Ενημερωτικό του Γραφείου Διασύνδεσης 
(2) Έντυπο  ‘‘Oδηγός Υποτροφιών’’       
(3) Έντυπο  ‘‘Συμβουλευτικός Oδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών’’ 
(4) Έντυπο  ‘‘Oδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Β. Αμερική’’   



(5) Έντυπο  ‘‘Προοπτικές σταδιοδρομίας Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης’’ 
(6) Έντυπο  ‘‘Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας’’       
(7) Έντυπο  ‘’Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή’’     
(8) Έντυπο  ‘‘Συνέντευξη Επιλογής’’ 
(9) Έντυπο  ‘‘Oδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ευρώπη’’     
(10) 4 Έρευνες Απασχόλησης των Απόφοιτων ΜΠΔ, ΗΜΜΥ, ΜηχΟΠ, ΜηχΠερ   
(11) Τέσσερα 3πτυχα με τα ‘‘Επαγγελματικά δικαιώματα των Απόφοιτων ΜΠΔ, 

ΗΜΜΥ, ΜηχΟΠ, ΜηχΠΕΡ.   
(12)   Συμβουλευτικός οδηγός αποτελεσματικής διαχείρισης του εργασιακού στρες,  

χρόνου, εικόνας και αποτελεσματικής επικοινωνίας με πιθανούς εργοδότες. 
 
Στα  πλαίσια  δημοσιότητας  του  θεσμού  των  Γραφείων  Διασύνδεσης,  έγινε  αποστολή 
πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού του έργου του Γραφείου Διασύνδεσης και του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, στις παρακάτω εκδηλώσεις:     
‐ «11η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση» ‐ Λευκωσία, 12‐15/2/2004 
‐ «6η Διεθνής Έκθεση για την Εκπαίδευση» ‐ Πειραιάς, 1‐4/4/2004   
‐ «12 Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου», 10‐13/2/2005. 
‐ «Ημέρες Μεταπτυχιακών Σπουδών»,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  22‐23/11/2005. 
‐ «Μεταπτυχιακές σπουδές & υποτροφίες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό»,  
    ΓΔΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 6‐7/12/2005. 
‐ «13η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου». 
 
3) ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΔΣ 
 
(Α) Τα συνοπτικά αποτελέσματα  των  ερευνών απασχόλησης  των  τριών  τμημάτων 
ΜΠΔ, ΜηχΟΠ και ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης που υλοποιήθηκαν από το Γραφείο 
Διασύνδεσης το έτος 2003, δημοσιεύθηκαν: 
1) στο ενημερωτικό τεύχος του ΤΕΕ (τεύχος Δεκεμβρίου 2004) 
2) στην 6μηνιαία έκδοση του περιοδικού «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» 
3) στην εφημερίδα «ΣΟΣΤΕΝΟΥΤΟ» των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης  
4) σε φύλλο της εφημερίδας « ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» (13/6/2004) 
5) σε φύλλο της εφημερίδας « ΕΘΝΟΣ» (13/8/2004) 
6) σε φύλλα της εφημερίδας «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» (19/11/2004) 
7) σε φύλλα της εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ» (19/11/2004) 
8) ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
9) στο περιοδικό «Διάσταση» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης (1/2005) 
 
(Β) Το έντυπο  ‘‘Προοπτικές σταδιοδρομίας Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης’’ που 
εκτυπώθηκε ως έκδοση του Γραφείου Διασύνδεσης και αφορά τις έρευνες απορρόφησης 
των  αποφοίτων  που  υλοποιήθηκαν  το  2003,  στάλθηκε  σε  όλη  την  Πολυτεχνειακή 
κοινότητα, στα Γραφεία Διασύνδεσης των ΑΕΙ και σε άλλους φορείς.  
 
(Γ) Τα συνοπτικά αποτελέσματα  των  ερευνών απασχόλησης  των Διπλωματούχων 
Μηχανικών  Παραγωγής  &  Διοίκησης  (ΜΠΔ),  των  Μηχανικών  Ορυκτών  Πόρων 
(ΜηχΟΠ)  και  των  Ηλεκτρονικών  Μηχανικών  &  Μηχανικών  Η/Υ  (ΗΜΜΥ)  του 
Πολυτεχνείου  Κρήτης  που  αποφοίτησαν  τα  έτη  1998‐2000  και  των  Διπλωματούχων 
Μηχανικών Περιβάλλοντος που αποφοίτησαν τα έτη 2002‐2006  δημοσιεύθηκαν: 



1) σε φύλλα της εφημερίδας «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» (4/12/2007). 
2) στην 6μηνιαία έκδοση του περιοδικού «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ».  
3) ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
4) σε φύλλα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» (4/12/2007). 
 
(Δ) Στις 1/12/2007 στην εκπομπή «Ορίζοντες» του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού Κύδων, 
δόθηκε συνέντευξη από τον επιστημονικό υπεύθυνο του Γραφείου Διασύνδεσης για τις 
δραστηριότητες  του  Γραφείου Διασύνδεσης  και  για  το πως  οι  υπηρεσίες  του  γραφείου 
αξιοποιούνται από τους φοιτητές και απόφοιτους του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
 
10. Προμήθεια  εξοπλισμού και αναβάθμιση του  υπάρχοντος. 
 
Για  τις  ανάγκες  αναβάθμισης  του  πληροφοριακού  συστήματος  του  γραφείου  και  στα 
πλαίσια  του  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  του  έργου  υλοποιήθηκε  η  αγορά 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού. 
 
11. Μελέτες Οριζόντιας Δράσης. 
 
Το  Γραφείο  Διασύνδεσης  συμμετείχε  στην  υλοποίηση  της  μελέτης  απορρόφησης  των 
αποφοίτων των Ελληνικών ΑΕΙ, η οποί α συντονίστηκε από την Οριζόντια Δράση των 
Γραφείων Διασύνδεσης (Μάρτιος 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



Προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης 
 
Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος. 
Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης. 
 
Πάγγειου Βασιλική, Προϊσταμένη ΓΔΣ 
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc σε Οργάνωση & Διοίκηση 
  
Μαυρίδου Θέλμα, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Τομέα 
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MEng σε Επιχειρησιακή Έρευνα 
  
Σαλάππα Αθηνά, Αρμόδια σε Θέματα Επιχειρηματικότητας 
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc σε Οργάνωση & Διοίκηση 
 
Σπανού Εύη, Εξυπηρέτηση φοιτητών  
 Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης 
 
Σαμωνάκης Γιάννης, Διαχείριση Συστημάτων ‐ Ανάπτυξη Λογισμικού 
Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ 
 

Στην υλοποίηση του έργου του Γραφείου Διασύνδεσης συμμετείχαν οι παρακάτω 
συνεργάτες : 
  

o Φαρλάνη Ευαγγελία,  Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc σε Οργάνωση 
και Διοίκηση. Εργάστηκε από 1‐10‐2002 έως 30‐6‐2005. 

o Κοψιδάς Σπύρος , Ηλεκτρονικός  Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών 
Πολυτεχνείου Κρήτης. Εργάστηκε από   1/9/2001 έως 30/5/2003 

o Γιαννακάκης Νικόλαος, Ηλεκτρονικός  Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών 
Πολυτεχνείου Κρήτης. Εργάστηκε από 22/10/2003 έως 30/4/2005 

 
 

Στοιχεία επικοινωνίας  

Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας 
Πολυτεχνειούπολη, Ακρωτήρι, Χανιά 
731 00 Κρήτη 
Τηλ: 28210 37330, 37331, 37332 
Fax: 28210 37522 
e‐mail: center@career.tuc.gr  
http://www.career.tuc.gr/ 
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	2) η κα M. Guillet, Υπεύθυνη Σπουδών του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών που μίλησε για Μεταπτυχιακές Σπουδές & Υποτροφίες Σπουδών στη Γαλλία
	3) η κα Λ. Γουδουσάκη, Υπεύθυνη Ενημερωτικού  Κέντρου DAAD που μίλησε για
	4) η κα. Μ. Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη Σπουδών του Τμήματος Μορφωτικών Θεμάτων της Βασιλικής Ολλανδικής Πρεσβείας που μίλησε για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές  & Υποτροφίες Σπουδών στην Ολλανδία.
	Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε Ημερίδα με  τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στη Β. Αμερική». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό αμφιθέατρο του Πολυτεχνείου Κρήτης στις 17 Μαΐου 2006. Η διάρκεια της ημερίδας ήταν 1 ώρα και  απευθυνόταν κυρίως σε τελειόφοιτους φοιτητές. Σε κάθε συμμετέχοντα δόθηκε σχετικό έντυπο υλικό. Οι ομιλητές ήταν οι εξής: 
	1) ο κ. Ν. Τουρίδης, Εκπαιδευτικός Σύμβουλος του Ιδρύματος Fulbright που μίλησε για Μεταπτυχιακές Σπουδές & Υποτροφίες Σπουδών στις ΗΠΑ και
	2) η κα Κ. Αγγελοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Σπουδών της Καναδικής Πρεσβείας που μίλησε για Μεταπτυχιακές Σπουδές & Υποτροφίες Σπουδών στον Καναδά
	3. Επιμόρφωση προσωπικού 
	2) Συλλογη Στοιχειων Βασει των σχετικων Δεικτων
	- Έξι (6) ετήσιες αναφορές στατιστικών για την συχνότητα επισκέψεων των χρηστών.
	- Μία (1) αναφορά στατιστικών για την συχνότητα επισκέψεων των χρηστών περιόδου 2001-2008.
	8. Διεύρυνση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε φοιτητές και αποφοίτους του Ιδρύματος.
	9. Υλοποίηση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.
	Το Γραφείο Διασύνδεσης την χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου 2001 – Δεκεμβρίου 2002, υλοποίησε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, ενημερωτικού, πληροφοριακού και συμβουλευτικού χαρακτήρα που απευθύνεται στους φοιτητές/απόφοιτους του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και υλικό για την δημοσιοποίηση του έργου. Πιο συγκεκριμένα έγινε παραγωγή (μέσω διαγωνισμού) του παρακάτω υλικού:  



	Στην υλοποίηση του έργου του Γραφείου Διασύνδεσης συμμετείχαν οι παρακάτω συνεργάτες :
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