
Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του 
Πολυτεχνείου Κρήτης λειτουργεί με χρηματοδότηση του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

Στα πλαίσια των βασικών στόχων του ΓΔΣ για παρο-
χή συμβουλευτικής & συστηματικής πληροφόρησης σε 
φοιτητές και απόφοιτους σχετικών με: 

το σχεδιασμό της επαγγελματικής τους  
σταδιοδρομίας και

την αποτελεσματική μετάβασή τους από τον χώρο 
του Πολυτεχνείου στην αγορά εργασίας,

επιδιώκει μέσα από νέες υπηρεσίες να αναλάβει ουσι-
αστικό ρόλο στην υποστήριξη για την ενθάρρυνση και 
ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών.

Με νέες δραστηριότητες για την ενίσχυση επιχειρη-
ματικότητας, το γραφείο στοχεύει στην ανάπτυξη των 
γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων που αναπτύσσουν 
και προωθούν την επιχειρηματικότητα και αυξάνουν 
την προσαρμοστικότητα των νέων στις μετεξελίξεις της 
αγοράς εργασίας.

■

■

Ειδικότερα το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας 
στοχεύει:

Στην ενημέρωση και πληροφόρηση των φοιτητών και 
αποφοίτων για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.

Στην καθοδήγηση των φοιτητών και αποφοίτων για 
τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν για την 
υλοποίηση μίας επιχειρηματικής ιδέας.

Στην ευαισθητοποίηση των νέων Μηχανικών για το 
επιχειρείν.

Στην καθοδήγηση φοιτητών και αποφοίτων για την 
σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων.

Στην καθοδήγηση φοιτητών και αποφοίτων για το 
πού μπορούν να απευθυνθούν για την εξασφάλιση 
στήριξης στην αρχή της επιχειρηματικής τους δρα-
στηριότητας.

Στην πληροφόρηση των φοιτητών και αποφοίτων για 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται για 
την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από χρηματοδοτικούς 
φορείς, μέσω Κοινοτικών & Εθνικών προγραμμάτων 
και άλλων σύγχρονων τρόπων χρηματοδότησης.

Στην ανάπτυξη και στήριξη δικτύων διασύνδεσης 
με φορείς παραγωγικών τάξεων και με φορείς και 
δομές στήριξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
της Περιφέρειας Κρήτης, της Ελλάδας και ευρύτερα 
της Ευρώπης.
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Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το Γραφείο 
Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας:

Δημιουργεί και συντηρεί βιβλιοθήκη/εργαλει-
οθήκη στήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας. 
Οι χρήστες του ΓΔΣ έχουν στην διάθεσή τους 
έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό (βιβλία, έντυπα, 
CD-ROM) σε θέματα επιχειρηματικότητας, όπως 
κατάστρωση επιχειρηματικού σχεδίου, αξιο-
λόγηση κλάδων επιχειρήσεων, έρευνα αγοράς, 
ανάλυση συμπεριφοράς καταναλωτών, ίδρυση 
νέας επιχείρησης, ανάπτυξη νέου προϊόντος κ.α. 

Εκδίδει οδηγούς συμβουλευτικής σε θέματα 
επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια υποστήρι-
ξης των χρηστών για την ανάπτυξη σχετικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι οδηγοί περιλαμ-
βάνουν θέματα όπως εισαγωγή στο επιχειρείν, 
βασικές ιδέες στην εφαρμογή μίας επιχειρηματι-
κής ιδέας και την ίδρυση μίας νέας επιχείρησης, 
την κατάστρωση και σύνταξη ενός επιχειρηματι-
κού σχεδίου και τους τρόπους χρηματοδότησης 
επιχειρηματικών ιδεών. 

Παρέχει πληροφόρηση σε θέματα επιχειρημα-
τικότητας στην ιστοσελίδα του ΓΔΣ 
http://www.career.tuc.gr όπου περιλαμβάνο-
νται ενότητες όπως: Νέα στην Επιχειρηματικό-
τητα, Υπηρεσίες Επιχειρηματικότητας του ΓΔΣ, 
Οδηγοί Επιχειρηματικότητας, Χρήσιμοι Σύνδε-
σμοι, κ.α. 

Υλοποιεί εργαστήρια συμβουλευτικής σε θέμα-
τα επιχειρηματικότητας. Αυτά περιλαμβάνουν 
θεωρία βασικών θεμάτων επιχειρηματικότητας 
και πρακτικές εφαρμογές.
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Διοργανώνει ημερίδες και εκδηλώσεις επιχει-
ρηματικότητας.

Διεξάγει έρευνες απασχόλησης των αποφοίτων 
του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Συνεργάζεται με φορείς και οργανισμούς προ-
ώθησης και στήριξης της Επιχειρηματικότητας, 
όπως τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας 
και το Παρατηρητήριο της ΓΓΝΓ, το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Κέντρων Πληροφοριών για Επιχειρήσεις, 
την Οριζόντια Δράση των Γραφείων Διασύνδε-
σης με έργο την επιχειρηματικότητα, την Θερμο-
κοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων κ.α.

5.

6.

7.

Στην ιστοσελίδα http://www.career.tuc.gr του Προγράμματος Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδι-
οδρομίας μπορείτε να βρείτε ανανεωμένους χρήσιμους συνδέσμους για Υπηρεσίες υποστήριξης Επιχειρηματικών Ιδεών 
προς Φοιτητές & Αποφοίτους.

Αλλά αν έχω μια ιδέα 
κι έχεις κι εσύ μια ιδέα 
και τις ανταλλάξουμε, 
τότε ο καθένας μας θα 

έχει από δύο ιδέες.

George Bernard Saw
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Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας
Τηλ: 28210 37330, 37331, 37332
Fax: 28210 37522
email: center@career.tuc.gr
www.career.tuc.gr

Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη, Ακρωτήρι
731 00 Χανιά, Κρήτη
www.tuc.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καθηγητής Βασίλης Σ. Κουϊκόγλου
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 

Υπεύθυνη Επαγγελματικού Τομέα: 
Βασιλική Πάγγειου
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, M.Sc. 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Τομέα: 
Θέλμα Μαυρίδου 
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, M.Eng. 

Πληροφόρηση σε θέματα επιχειρηματικότητας:
Αθηνά Σαλάππα  
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, M.Sc.

Διαχείριση Συστημάτων: 
Γιάννης Σαμωνάκης
Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Τίτλος έργου: “Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών από το Γραφείο Διασύνδεσης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης”. Το πρόγραμμα λειτουργεί και συγχρηματοδοτείται από το 
ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ.

Πολυτεχνείο
Κρήτης

Υπηρεσίες  
Yποστήριξης  
Επιχειρηματικών Ιδεών  
προς Φοιτητές  
& Αποφοίτους

Άν έχω ένα μήλο κι έχεις κι εσύ ένα μήλο και τα ανταλλάξουμε,
εσύ κι εγώ θα έχουμε πάλι από ένα μήλο.

Με νέες δραστηριότητες για την ενίσχυση επιχειρη-
ματικότητας, το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιο-
δρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης στοχεύει στην 
ανάπτυξη των γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων 
που αναπτύσσουν και προωθούν την επιχειρημα-
τικότητα και αυξάνουν την προσαρμοστικότητα των 
νέων στις μετεξελίξεις της αγοράς εργασίας.

Γραφείο
Διασύνδεσης &
Σταδιοδρομίας

Υπηρεσίες  
Yποστήριξης  
Επιχειρηματικών  
Ιδεών προς 
Φοιτητές  
& Αποφοίτους
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