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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2010-15

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης συγκροτήθηκε το 2010 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικών πόρων, με σκοπό να συμβάλει στη συνένωση
και μετεξέλιξη των δομών του Πανεπιστημίου που αφορούν τη σταδιοδρομία των φοιτητών
και τη σύνδεση του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας.
Βασική αποστολή της ΔΑΣΤΑ είναι η ανάπτυξη ενιαίας στρατηγικής για θέματα που
αφορούν τη διασύνδεση και εξοικείωση των φοιτητών με τον κόσμο της παραγωγικής
διαδικασίας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους προοπτικών και την
ευκολότερη ένταξη στην αγορά εργασίας.

Οι δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ:
 Απευθύνονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και
στους αποφοίτους
 Προσφέρουν στους φοιτητές τη δυνατότητα γνωριμίας με το περιβάλλον της
μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας
 Συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ενισχύοντας, μέσω του
επαγγελματικού προσανατολισμού, της πρακτικής άσκησης και της καλλιέργειας
επιχειρηματικής κουλτούρας, τη διεκδίκηση μιας καλύτερης θέσης στον
επαγγελματικό στίβο

Υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ βρίσκονται οι εξής επιμέρους πράξεις:
•
•
•

Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ)
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1. Διοίκηση Δομής
Η Διοίκηση της ΔΑΣΤΑ ακολουθεί το παρακάτω Οργανόγραμμα, όπου δίδονται η ανάλυση
της δομής και των αρμοδιοτήτων των Επιτροπών, καθώς και το Υποστηρικτικό Προσωπικό.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί σχετικά με το Οργανόγραμμα και τις Επιτροπές ότι, ήδη
από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, έχει ξεκινήσει να λειτουργεί η Συντονιστική Επιτροπή της
ΔΑΣΤΑ, η οποία και έχει αναλάβει το συντονισμό των έως τώρα δραστηριοτήτων.
Αναφορικά με τη συγκρότηση της Συμβουλευτικής και της Ιδρυματικής Επιτροπής ΔΑΣΤΑ
έχουν οριστεί εκπρόσωποι από κάθε Σχολή του ΑΠΘ, καθώς και μέλη φορέων για τη
συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής κι έχουν γίνει οι σχετικές συναντήσεις.
Επισημαίνεται, πάντως, ότι το κύριο όργανο διοίκησης της ΔΑΣΤΑ είναι η Συντονιστική
Επιτροπή, ενώ η Ιδρυματική και Συμβουλευτική Επιτροπή έχουν επικουρικό χαρακτήρα και
συνεδριάζουν, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Οργανόγραμμα
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Επιτροπές
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΑΣΤΑ
Η διοίκηση της ΔΑΣΤΑ ασκείται από τη Συντονιστική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ, στην οποία
συμμετέχουν οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι των επιμέρους πράξεων, ΓΔ, ΓΠΑ, ΜΟΚΕ, και ο
Επιστημονικώς Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ένας εκ των
Αντιπρυτάνεων. Στη Συντονιστική Επιτροπή συμμετέχουν:
Πρόεδρος
Ένας εκ των Αντιπρυτάνεων
Μέλη
•
•
•
•

Επιστημονικώς Υπεύθυνος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ),
Κυριαζής Πιτιλάκης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Επιστημονικώς Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ), Γρηγόριος Τσόκας,
Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας
Επιστημονικώς Υπεύθυνος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ), Αντώνιος
Κορωναίος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας
Επιστημονικώς Υπεύθυνη της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
(ΜΟΚΕ), Ευγενία Πετρίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ καταρτίζει το σχέδιο της γενικής στρατηγικής του
Ιδρύματος στα σχετικά θέματα, διαμορφώνει το γενικό πλαίσιο των παρεμβάσεων,
συνθέτει τις εισηγήσεις των τριών επιμέρους πράξεων και εισηγείται προς τα αρμόδια
Όργανα του Ιδρύματος. Συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες των άλλων τριών
επιμέρους πράξεων και μεριμνά για τη διαρκή αλληλοενημέρωση, την αποφυγή των
επικαλύψεων, την επίλυση πάσης φύσεως προβλημάτων και την υλοποίηση αποφάσεων.
Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν σχετικά
με την αποτελεσματική λειτουργία της ΔΑΣΤΑ. Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ, σε
συνεργασία με την προϊσταμένη της Επιτροπής Ερευνών μεριμνούν για την καθημερινή
λειτουργία της ΔΑΣΤΑ και τη λήψη σχετικών αποφάσεων λειτουργικής φύσης. Η
Συντονιστική Επιτροπή πλαισιώνεται από την Ιδρυματική και τη Συμβουλευτική Επιτροπή,
των οποίων η σύσταση έχει ολοκληρωθεί και συνεδριάζουν, όποτε κρίνεται απαραίτητο.
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ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΑΣΤΑ
Η Ιδρυματική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ αποτελείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
και εκπροσώπους των Σχολών του Ιδρύματος. Συμμετέχει, επίσης, και η υπεύθυνη του
Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας.
Πρόεδρος
Επιστημονικώς Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ, (επί του παρόντος) Κυριαζής Πιτιλάκης, Καθηγητής ΑΠΘ
Μέλη
•

Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ΔΑΣΤΑ

•

Εκπρόσωποι Σχολών

•

Υπεύθυνη Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας

Η Ιδρυματική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ συνεδριάζει, όποτε κρίνεται απαραίτητο και
προγραμματίζει τις δράσεις και τις ενέργειες που πρέπει να δρομολογηθούν, προκειμένου
να είναι υλοποιήσιμοι οι προβλεπόμενοι στόχοι των πράξεων. Αποφασίζει για τις πολιτικές
υλοποίησης, έτσι ώστε η ωφέλεια από τα αποτελέσματα να κατανέμεται σε όλα τα
Τμήματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΑΣΤΑ
Στη Συμβουλευτική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ, συμμετέχουν τα μέλη της Ιδρυματικής Επιτροπής
και επιλεγμένα στελέχη παραγωγικών φορέων.
Πρόεδρος
Επιστημονικώς Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ, (επί του παρόντος) Κυριαζής Πιτιλάκης, Καθηγητής ΑΠΘ
Μέλη (υπό διαβούλευση)
•

Μέλη της Ιδρυματικής Επιτροπής ΔΑΣΤΑ

•

Εκπρόσωποι Επιμελητηρίων/Συνδέσμων

•

Εκπρόσωποι εργοδοτικών οργανώσεων
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Στελέχωση
Επιστημονικώς Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ
•
•
•
•

Συντονισμός του έργου σε συνεργασία με τους απασχολούμενους της ΔΑΣΤΑ
Συνεργασία με τους υπευθύνους των επιμέρους πράξεων δηλαδή του Γραφείου
Διασύνδεσης, της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας και του Γραφείου
Πρακτικής Άσκησης.
Ετήσια σχέδια δράσης
Εκθέσεις Παρακολούθησης

Υπεύθυνος Υποστήριξης και Παρακολούθησης Έργου
•
•
•
•
•
•
•

Παρακολούθηση έργου – Οικονομικές αρμοδιότητες
Υποστήριξη έργου – Διοικητικές αρμοδιότητες
Σύνταξη αποφάσεων επιχορήγησης, τεχνικών δελτίων
Σύνταξη Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών,
Παρακολούθησης Προόδου
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Ετήσια Σχέδια Δράσης
Γενική γραμματειακή υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ

Εξαμηνιαίων

Δελτίων

Υπεύθυνος Μελέτης, Εγκατάστασης και Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος
•
•
•
•
•
•

Διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος
Σχεδιασμός, οργάνωση του δικτυακού τόπου
Συντήρηση και δημιουργία βάσεων δεδομένων
Μελέτη του πληροφοριακού συστήματος
Ανάπτυξη και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος και της ιστοσελίδας
Μηχανοργάνωση και διαχείριση δικτύου, με σκοπό την διαχείριση του δικτύου
δεδομένων, την οργάνωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την παροχή τεχνικής
υποστήριξης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Εξυπηρέτησης
•
•
•
•

Δημιουργία Δικτύου Συνεργαζόμενων Φορέων
Ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
Διοργάνωση Εκδηλώσεων
Ενέργειες Υποστήριξης ΔΑΣΤΑ
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2. Οικονομικά στοιχεία
Παρακάτω αναφέρεται η συνολική αποδοτικότητα δαπανών της πράξης από την έναρξη του
έργου την 01/01/2010 έως και τη λήξη του έργου στις 31/10/2015.

Αποδοτικότητα Δαπανών ΔΑΣΤΑ από την έναρξη του έργου (01/01/2010) έως
31/10/2015
Δαπάνες για Διοίκηση Δομής

5.300,01€

Δαπάνες για Υποδομές δομής

29.872,5€

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (αμοιβές προσωπικού)

428.044,8€

Λοιπές Δαπάνες Δημοσιότητας, Εστίασης και Μετακινήσεων

37.405,81€

Έμμεσες Δαπάνες ΕΛΚΕ

63.225,45€
Σύνολο δαπανών
Συνολικό Προϋπολογισμός:
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563.848,57€
563.876,34€

Αποδοτικότητα Δαπανών ΔΑΣΤΑ έως
31/10/2015
11,21%

0,94% 5,30%

6,63%
Διοίκηση Δομής
Υποδομές Δομής
Παροχή Υπηρεσιών
Λοιπές Δαπάνες
Έμμεσες Δαπάνες

75,91%

Ποσοστό Απορρόφησης Δαπανών έως
31/10/2015
0,00%

Απορρόφηση
Υπόλοιπο

100,00%
Σημείωση: Υπόλοιπο στο έργο 27,77 ευρώ (δεν είναι στατιστικά σημαντικό, αφού αντιστοιχεί στο 0,005%)
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3. Πληροφοριακό Σύστημα – Ιστοσελίδα ΔΑΣΤΑ
Ο σκοπός του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) ΔΑΣΤΑ είναι η ενοποίηση των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αφορούν τη σύνδεση των φοιτητών και των αποφοίτων με
την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, το ΠΣ αποσκοπεί στην παροχή μιας ενιαίας
διαδικτυακής επαφής για τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ), του Γραφείου
Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ).
Οι βασικές επιλογές της λειτουργικότητας, της αρχιτεκτονικής αλλά και της τελικής
υλοποίησης του συστήματος καθορίζονται από τους βασικούς στόχους της ανάπτυξής του.
Οι στόχοι ανάπτυξης του ΠΣ μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής :
•
•
•
•

Ευκολία χρήσης – Εξατομίκευση υπηρεσιών
Αξιόπιστη συλλογή δεδομένων – Στατιστική ανάλυση των χρηστών
Επεκτασιμότητα
Συνδεσιμότητα με εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα

Όσον αφορά τη δομή του το Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ αποτελεί ένα ενιαίο
διαδικτυακό σύστημα προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της ΔΑΣΤΑ. Κατά
αντιστοιχία με τις συμβατικές υποχρεώσεις του προγράμματος, το πληροφοριακό σύστημα
αναλύεται σε τρία κύρια και ένα βοηθητικό υποσύστημα :
•
•
•
•

Υποσύστημα Γραφείου Διασύνδεσης
Υποσύστημα Πρακτικής Άσκησης
Υποσύστημα Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Υποσύστημα Κεντρικής Διαχείρισης

Παρακάτω ακολουθεί μια αναφορά στα στάδια μετάβασης στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα
της ΔΑΣΤΑ, στην επιγραμματική περιγραφή της κύριας λειτουργικότητάς του, καθώς και σε
κάποια γενικά στατιστικά στοιχεία.

Στάδια μετάβασης στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ
Τεύχος Προδιαγραφών και Ανάλυσης Πληροφοριακού Συστήματος
Κατά το Α’ εξάμηνο του 2011 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η σύνταξη του Τεύχους
Προδιαγραφών και ανάλυσης λειτουργιών του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της
ΔΑΣΤΑ και οριστικοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΠΣ. Στον σχεδιασμό
συμμετείχαν ενεργά οι συντονιστές όλων των επιμέρους δράσεων και η ΕΕ.

Ανάπτυξη και δοκιμαστική λειτουργία
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Η λογική που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη του συστήματος ήταν η σταδιακή παράδοση
κάθε τμήματος, μόλις αυτό ήταν έτοιμο από την ομάδα ανάπτυξης του ΠΣ. Με τον τρόπο
αυτό, οι χρήστες της διαχείρισης του συστήματος ήταν σε θέση να δοκιμάσουν την
καινούρια εφαρμογή και να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες στα μέτρα τους. Η κύρια
περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας ήταν η περίοδος μεταξύ 1-9-2011 και 15-2-2012, οπότε
και το σύστημα ετέθη σε πραγματική λειτουργία.

Μετάπτωση δεδομένων – Εκπαίδευση χρηστών
Παράλληλα με τη δοκιμαστική λειτουργία, έγινε η μετάπτωση των δεδομένων από τις
διάφορες διάσπαρτες πηγές στο καινούριο σύστημα. Για την ακρίβεια, οι χρήστες που
ασχολούνται με τη διαχείριση του συστήματος, εισήγαγαν τα δεδομένα που μέχρι τότε
κρατούνταν σε ένα διάσπαρτο σύνολο από βάσεις access ή excel. Με τον τρόπο αυτό,
ελέγχθηκε η εγκυρότητα των δεδομένων, καθώς επίσης και η ευκολία της διαδικασίας
εισαγωγής, αλλά και επεξεργασίας των δεδομένων. Παράλληλα, οι χρήστες εκπαιδεύτηκαν
στις καινούριες διαδικασίες που εισαγάγει το σύστημα.

Μετάβαση σε πλήρη λειτουργία
Στις 15/2/2012 το σύστημα ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά και δόθηκε προς χρήση στο
ευρύ κοινό. Η ημερομηνία αυτή αποτελεί ορόσημο, καθώς από τότε το σύστημα απέκτησε
ένα ευρύ κοινό χρηστών με αποτέλεσμα να μεγιστοποιηθεί η σημασία τόσο των υπηρεσιών
που προσφέρει το σύστημα όσο και των προβλημάτων που πιθανόν προκύπτουν.

Μετάπτωση χρηστών στον καινούριο μηχανισμό newsletter
Μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες για τους τελικούς χρήστες είναι η λήψη του
ηλεκτρονικού newsletter. Η διαδικασία που ακολουθούνταν πριν από το ΠΣ ΔΑΣΤΑ ήταν
χειροκίνητη και ως εκ τούτου κοστοβόρα σε ανθρώπινους πόρους. Το ΠΣ ΔΑΣΤΑ αποστέλλει
το newsletter προσωποποιημένο σε κάθε χρήστη, ανάλογα με τα επιστημονικά του
ενδιαφέροντα και χωρίς τη διαμεσολάβηση ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό, βελτιώθηκε η
παρεχόμενη υπηρεσία και παράλληλα μειώθηκε το κόστος λειτουργίας της.

Επιγραμματική περιγραφή βασικών λειτουργιών του Πληροφοριακού
Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ
Διασύνδεση με Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ΑΠΘ
Προκειμένου οι χρήστες του ΠΣ ΔΑΣΤΑ να χρησιμοποιούν τον ιδρυματικό λογαριασμό που
διατηρούν στις κεντρικές δικτυακές υποδομές του ΑΠΘ (email και password) απαιτήθηκε
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ειδική διασύνδεση μεταξύ των συγκεκριμένων πληροφοριακών συστημάτων (Single Sign
On). Το πλεονέκτημα που προκύπτει από τη διασύνδεση αυτή είναι ότι ο φοιτητής (ή το
μέλος ΔΕΠ) που θέλει να κάνει login στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ χρησιμοποιεί τον ιδρυματικό του
λογαριασμό και δε χρειάζεται να κάνει καινούριο, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για την
ενοποίηση της παροχής πληροφοριακών υπηρεσιών στα πλαίσια του ΑΠΘ. Επίσης, η
υπηρεσία αυτή έχει ενεργοποιηθεί και για αποφοίτους που επιθυμούν να διατηρήσουν τον
ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Διασύνδεση με Διαδικτυακή Πύλη Αποφοίτων ΑΠΘ
Υλοποιήθηκε η διασύνδεση με τη διαδικτυακή πύλη αποφοίτων του ΑΠΘ. Οι χρήστες
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως credentials εισόδου στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ το account που έχουν
δημιουργήσει στη δικτυακή πύλη αποφοίτων του ΑΠΘ ή με τον ιδρυματικό τους
λογαριασμό.

Βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφάλειας
Δεδομένης της σημασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, αλλά και της αξίας
διαθεσιμότητας του συστήματος, υιοθετήθηκαν διάφορες διαδικασίες ασφάλειας του
συστήματος (σύνδεση μόνο μέσω ασφαλούς σύνδεσης HTTPS, προστασία του συστήματος
από DOS attacks, αυτόματες ειδοποιήσεις σε περίπτωση κρίσιμων γεγονότων κ.λπ.).

Εισαγωγή μηχανισμού γενικής αναζήτησης
Υλοποιήθηκε ο μηχανισμός γενικής αναζήτησης του συστήματος που παρέχει στο χρήστη τη
δυνατότητα να αναζητήσει λέξεις-κλειδιά στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ και να του επιστραφούν τα
αντίστοιχα αποτελέσματα (μεταπτυχιακά, αγγελίες εργασίας, αναμονές ιατρικών
ειδικοτήτων κ.λπ.)

Μηχανισμός εξαγωγής δεδομένων σε φύλα εργασίας (excel)
Έχει υλοποιηθεί μηχανισμός εξαγωγής δεδομένων σε φύλλα εργασίας excel.

Μηχανισμός δυναμικών φορμών δεδομένων
Δημιουργήθηκε μηχανισμός μέσω του οποίου μπορούν οι διαχειριστές από τα επιμέρους
Γραφεία να δημιουργούν ερωτηματολόγια και στη συνέχεια να επιλέγουν το αν τα
ερωτηματολόγια αυτά θα μπορούν να είναι ανοιχτά προς όλους τους χρήστες ή να
επιλέγουν συγκεκριμένους χρήστες που θα μπορούν να τα συμπληρώσουν. Τα
ερωτηματολόγια αυτά χρειάζονται τόσο στην αξιολόγηση που διενεργείται στα πλαίσια της
Πρακτικής Άσκησης, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη γενικότερη αξιολόγηση
των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους δράσεών της.
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Διασύνδεση της πρακτικής άσκησης με τις ονομαστικές της ΕΕ
Το πληροφοριακό σύστημα ΔΑΣΤΑ παράγει δεδομένα με τέτοια μορφή, ώστε να μπορούν
να χρησιμοποιηθούν απευθείας από το πληροφοριακό σύστημα ResCom της Επιτροπής
Ερευνών του ΑΠΘ, προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία δημιουργίας
συμβάσεων. Η διαδικασία αυτή ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα τόσο για τους ΕΥ των εκάστοτε
τμημάτων όσο και για το προσωπικό της Επιτροπής Ερευνών και αναμένεται να μειώσει
αρκετά τη γραφειοκρατία και τη σπατάλη χρόνου.

Μηχανισμός εκτύπωσης βεβαιώσεων
Αναπτύχθηκε ένα σύστημα παραγωγής συγκεκριμένου τύπου βεβαιώσεων, προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί στις ηλεκτρονικές διαδικασίες Πρακτικής Άσκησης.

Διασύνδεση με RSS Feeds της Euraxess και της Επιτροπής Ερευνών
Πέραν της βασικής αποδελτίωσης για αγγελίες εργασίας πραγματοποιήθηκε διασύνδεση με
τα RSS feeds από την Euraxess και την ΕΕ που παρέχουν διάφορες επιπλέον θέσεις εργασίας
πέρα από αυτές που προκύπτουν από τη βασική αποδελτίωση.

Παραγωγή Βιογραφικού
Το σύστημα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συμπληρώνει ο φοιτητής/απόφοιτος στην
καρτέλα του, παράγει πλέον βιογραφικό σε μορφοποίηση Europass export, ώστε να μπορεί
ο χρήστης να παράγει το βιογραφικό του εύκολα στη συγκεκριμένη μορφοποίηση. Επίσης,
ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να εκτυπώσει το βιογραφικό του σε μορφή pdf ή word.

UI Testing
Υλοποιήθηκε μηχανισμός UI testing που βοήθησε σημαντικά στην ανακάλυψη πολλών
σφαλμάτων που υπήρχαν στο σύστημα, ενώ πλέον είναι δυνατόν να εντοπίζονται
ευκολότερα και τυχόν σφάλματα που προκύπτουν από αλλαγές, καθώς πια είναι ιδιαίτερα
χρονοβόρο ο έλεγχος να γίνεται χειρωνακτικά λόγω του όγκου του ΠΣ.

Εφαρμογή διαχείρισης για τις Ημέρες Καριέρας
Στα πλαίσια της διενέργειας της Εκδήλωσης «Ημέρες Καριέρας» χρειάστηκε να υλοποιηθεί
μια εφαρμογή, μέσω της οποίας οι εταιρείες μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον
συμμετοχής, καθώς και να επιλέξουν το προφίλ του υποψηφίου που επιθυμούν, ενώ εν
συνεχεία οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν και να δηλώσουν ενδιαφέρον στις αντίστοιχες
επιχειρήσεις.

Καρτέλα φοιτητή/απόφοιτου:
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Προτιμήσεις/ρυθμίσεις για το καθημερινό ενημερωτικό newsletter
Δυνατότητα μεταφόρτωσης του βιογραφικού σημειώματος του χρήστη στη μορφή
που το έχει διαμορφώσει ο ίδιος (ως αρχείο). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αφού
ανεβάσει το βιογραφικό του να επιλέξει αν θέλει να εμφανίζονται τα στοιχεία του
στους συνεργαζόμενους οργανισμούς της ΔΑΣΤΑ που επιθυμούν να αναζητήσουν
πιθανούς εργαζόμενους.
Πτυχία/μεταπτυχιακά/διδακτορικά που έχει αποκτήσει ο χρήστης
Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
Επαγγελματική εμπειρία
Δημοσιεύσεις
Δυνατότητα παραγωγής βιογραφικού βάσει των παραπάνω στοιχείων στη μορφή
Europass ως Word/PDF με ενσωματωμένα τα Europass XML Data, ώστε ο χρήστης
να μπορεί να το τροποποιήσει περαιτέρω μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας του
Europass
[ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ] Πρόσβαση στην καρτέλα πρακτικής άσκησης του
φοιτητή μέσα από την οποία ο φοιτητής μπορεί:
Να δηλώσει συμμετοχή σε θέσεις ΠΑ κατά σειρά προτεραιότητας που επιθυμεί
(εμφάνιση πληροφοριών θέσης, φορέα, αποθήκευση απαραίτητων πληροφοριών
που χρειάζονται για τη σωστή συμμετοχή του στο πρόγραμμα, αποστολή της
ειδικής συμπληρωμένης αίτησης)
Υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης (σε μορφή word ή pdf) για τη θέση στην οποία
επιλέχθηκε και ολοκλήρωσε
Υποβολή αξιολόγησης μέσα από συγκεκριμένη φόρμα που δημιουργείται δυναμικά
από τον ΕΥ του εκάστοτε τμήματος και χρησιμοποιείται για την εξαγωγή χρήσιμων
στατιστικών συμπερασμάτων
Πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος της ΜΟΚΕ στο οποίο συμμετέχει ή συμμετείχε
ως φοιτητής
Ικανότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία Mentoring του Γραφείου
Διασύνδεσης. Ο χρήστης παραμετροποιεί το είδος mentoring που επιθυμεί,
δηλώνει τον κλάδο/τομέα της οικονομικής δραστηριότητας που τον ενδιαφέρει και
δηλώνει το ενδιαφέρον του μέσω ειδικής φόρμας. Τα αιτήματα αυτά
επεξεργάζονται εν συνεχεία από τους υπεύθυνους διαχειριστές του Γραφείου
Διασύνδεσης.

Καρτέλα Μέλους ΔΕΠ
•
•

Προτιμήσεις/ρυθμίσεις για το καθημερινό ενημερωτικό newsletter
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική μέσα από την
οποία ένα μέλος ΔΕΠ μπορεί να δηλώσει ότι επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες
συμβουλευτικής σχετικά με συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία που επιλέγει και τι
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είδους πληροφορίες μπορεί να παρέχει (προοπτικές απασχόλησης, έρευνα αγοράς,
προπτυχιακές κ.ά.), και τέλος ποιες ώρες είναι διαθέσιμος για την παροχή των
συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Καρτέλα διαχείρισης της ΠΑ. Εφόσον το συγκεκριμένο μέλος ΔΕΠ έχει οριστεί από
το διαχειριστή του συστήματος Πρακτικής άσκησης ως υπεύθυνος της ΠΑ για το
συγκεκριμένο τμήμα του ΑΠΘ, ο χρήστης έχει πρόσβαση στην καρτέλα διαχείρισης
της ΠΑ για το τμήμα του, η οποία περιλαμβάνει τις εξής δυνατότητες:
Δημιουργία περιόδου πρακτικής άσκησης
Ορισμό της κατάστασης της περιόδου ΠΑ (σε αναμονή για συμμετοχή
φορέων/οργανισμών, σε αναμονή για συμμετοχή των φοιτητών, ενεργή,
ολοκληρωμένη): Βάσει αυτής της κατάστασης ενεργοποιούνται ή όχι διάφορες
λειτουργίες του συστήματος, αλλά γίνονται και διάφοροι έλεγχοι ανάλογα με την
επιλεγμένη κατάσταση
Δημιουργία διαστημάτων άσκησης φοιτητών μέσα σ’ αυτή την περίοδο ΠΑ
Προσθήκη θέσεων εργασίας ΠΑ: Συσχετισμός με υποδιάστημα άσκησης ΠΑ, φορέα
υποδοχής του ασκούμενου φοιτητή (οργανισμός ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου),
ακαδημαϊκό επόπτη, επόπτη από τη μεριά του φορέα, το συνολικό πληρωτέο ποσό
και τέλος την ίδια την κατάσταση της συγκεκριμένης θέσης ΠΑ (Σε εκκρεμότητα, Σε
αναμονή για συμμετοχή των φοιτητών, Σε αναμονή για επιλογή των φοιτητών,
Ενεργή, Ακυρωμένη, Ολοκληρωμένη)
Καρτέλα επιλογής φοιτητών: Ο ΕΥ μπορεί να δει τις αιτήσεις των φοιτητών και να
επιλέξει φοιτητή συγκεντρωτικά ή ανά θέση εργασίας. Επίσης, μπορεί να δει την
καρτέλα του κάθε φοιτητή, καθώς και να έχει πρόσβαση στην αίτηση που αυτός
υποβάλλει και περιέχει περαιτέρω πληροφορίες που χρειάζονται για τη σωστή
επιλογή φοιτητή.
Αποστολή ενημερωτικών Email: Ο ΕΥ μπορεί να αποστείλει ενημερωτικά email σε
όλους τους φοιτητές του τμήματος που έχουν λογαριασμό στη ΔΑΣΤΑ, σε όλους
τους φοιτητές του τμήματος που έχουν κάνει αίτηση στη συγκεκριμένη περίοδο, σε
όλους τους φοιτητές που ασκούνται τη συγκεκριμένη περίοδο και τέλος σε όλους
τους φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις πρακτικές ασκήσεις του
συγκεκριμένου τμήματος, έτσι ώστε να δηλώσουν θέσεις εργασίας ΠΑ αν το
επιθυμούν.
Αποστολή των δεδομένων μιας περιόδου ΠΑ στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ (Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας) για την αυτόματη δημιουργία των ονομαστικών καταστάσεων
που θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή των φοιτητών. Μετά από μια σειρά
ελέγχων που εξασφαλίζουν την εγκυρότητα των δεδομένων τόσο των φοιτητών όσο
και των επιχειρήσεων τα δεδομένα αποστέλλονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ, ώστε να γίνει η
αυτόματη παραγωγή των ονομαστικών καταστάσεων.
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 Να εξάγει συγκεκριμένες αναφορές, όπως λίστα θέσεων και επιλεχθέντων, σύνολο
αιτήσεων ανά θέση και λήψη ονομαστικής κατάστασης απασχολούμενων. Μέσω
του μηχανισμού παραγωγής αναφορών που έχει δημιουργηθεί μπορούν εύκολα να
προστεθούν και άλλες αναφορές.
 Δημιουργία διαδικασίας συλλογής δεδομένων: Ο ΕΥ μπορεί να δημιουργήσει μια
ΔΣΔ που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της διαδικασίας. Μέσω ειδικής
φόρμας μπορεί να δημιουργήσει δυναμικά φόρμες αξιολόγησης για τους φοιτητές,
τους ακαδημαϊκούς επόπτες, καθώς και τους επόπτες των φορέων. Η αξιολόγηση
είναι απαραίτητη για τη σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας ΠΑ.
 Αξιολόγηση φοιτητή: Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο μέλος ΔΕΠ έχει οριστεί ως
ακαδημαϊκός επόπτης κάποιου φοιτητή θα μπορεί από την καρτέλα του να
αξιολογήσει το συγκεκριμένο φοιτητή.

Καρτέλα οργανισμού/επιχείρησης
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Καρτέλα με τα προσωπικά στοιχεία του εκπροσώπου
Καρτέλα με τα στοιχεία του οργανισμού
Καρτέλα πρακτικής άσκησης
Ρύθμιση ενημέρωσης για νέες θέσεις ΠΑ. Ο οργανισμός μπορεί να επιλέξει
τμήματα/σχολές του ΑΠΘ που τον ενδιαφέρουν και να ενημερώνεται από τους ΕΥ
των για το πότε αυτά τα τμήματα διενεργούν ΠΑ, ώστε να μπορεί, αν το επιθυμεί
να προσθέσει θέσεις ΠΑ
Φόρμα προσθήκης θέσης εργασίας σε ΠΑ
Εμφάνιση όλων των φοιτητών που έχουν ασκηθεί ή ασκούνται στο συγκεκριμένο
οργανισμό
Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος χρήστης έχει οριστεί ως επόπτης για κάποια
θέση ΠΑ ενός φοιτητή τότε θα εμφανιστεί και η φόρμα αξιολόγησης του
ασκούμενου φοιτητή, όταν αυτό οριστεί από τον ΕΥ του τμήματος.
Φόρμα προσθήκης αγγελίας στο σύστημα: Οι αγγελίες που αναρτώνται από τις
συνεργαζόμενες με τη ΔΑΣΤΑ επιχειρήσεις ελέγχονται πριν δημοσιευτούν στην
ιστοσελίδα και αποσταλούν με τo Newsletter από το προσωπικό της ΔΑΣΤΑ και του
Γραφείου Διασύνδεσης.
Αναζήτηση πιθανού εργαζόμενου: Μέσα από ειδικά φίλτρα αναζήτησης ο
εκπρόσωπος ενός συνεργαζόμενου με τη ΔΑΣΤΑ οργανισμού μπορεί να αναζητήσει
ανάμεσα στους χρήστες της ΔΑΣΤΑ (φοιτητές/απόφοιτους) που έχουν δηλώσει πως
επιθυμούν να είναι τα στοιχεία τους αναζητήσιμα για την ανεύρεση πιθανού
εργαζόμενου. Κατά την αναζήτηση ο χρήστης έχει πρόσβαση τόσο στην καρτέλα
των φοιτητών με τις βασικές πληροφορίες όσο και στο βιογραφικό που έχουν
ανεβάσει οι ίδιοι στη ΔΑΣΤΑ.
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•

Παροχή Mentoring: Μέσω ειδικής φόρμας ο εκπρόσωπος ενός οργανισμού μπορεί
να επιλέξει αν επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες mentoring στους
φοιτητές/απόφοιτους του ΑΠΘ. Ο χρήστης παραμετροποιεί το είδος mentoring που
επιθυμεί να προσφέρει και δηλώνει τον κλάδο/τομέα της οικονομικής
δραστηριότητας στην οποία υπάγεται. Τα αιτήματα αυτά επεξεργάζονται εν
συνεχεία από τους υπεύθυνους διαχειριστές του Γραφείου Διασύνδεσης.

Αναζήτηση ακαδημαϊκών συμβούλων (ΑΣ)
Οι χρήστες της ΔΑΣΤΑ μπορούν να αναζητήσουν ΑΣ ανά τμήμα. Οι ΑΣ του ΑΠΘ ανά τμήμα
εισάγονται στο σύστημα από υπαλλήλους του ΓΔ μέσω ειδικής φόρμας από την εφαρμογή
διαχείρισης του ΠΣ.

Υποτροφίες
Οι χρήστες της ΔΑΣΤΑ μπορούν να αναζητήσουν Υποτροφίες βάσει διαφόρων κριτηρίων
αναζήτησης. Οι υποτροφίες εισάγονται στο σύστημα από το προσωπικό του ΓΔ μέσω
ειδικής φόρμας από την εφαρμογή διαχείρισης του ΠΣ.

Μεταπτυχιακά
Οι χρήστες της ΔΑΣΤΑ μπορούν να αναζητήσουν Μεταπτυχιακά με βάση διάφορα κριτήρια
αναζήτησης. Τα μεταπτυχιακά εισάγονται στο σύστημα από υπαλλήλους του ΓΔ μέσω
ειδική φόρμας από την εφαρμογή διαχείρισης του ΠΣ.

Θέσεις εργασίας
Οι χρήστες της ΔΑΣΤΑ μπορούν να αναζητήσουν θέσεις εργασίας με βάση διάφορα κριτήρια
αναζήτησης. Οι θέσεις εισάγονται στο σύστημα από υπαλλήλους του ΓΔ μέσω ειδικής
φόρμας από την εφαρμογή διαχείρισης του ΠΣ. Υπάρχει ειδικός μηχανισμός αποδελτίωσης
που αναλαμβάνει να προσθέτει νέες αγγελίες εργασίας συνεχώς στο σύστημα. Οι
υπάλληλοι του ΓΔ μορφοποιούν τις αγγελίες αυτές κατάλληλα και στη συνέχεια τις
εγκρίνουν, ώστε να είναι εμφανείς στην αντίστοιχη σελίδα και να αποσταλούν μέσω του
ενημερωτικού newsletter.

Newsletter
Οι φοιτητές/απόφοιτοι της ΔΑΣΤΑ μπορούν, αν το επιθυμούν, να εγγραφούν στο
καθημερινό ενημερωτικό newsletter που περιλαμβάνει θέσεις εργασίας, ανακοινώσεις και
νέα που εισάγονται από όλες τις υποδομές της ΔΑΣΤΑ. Οι χρήστες δηλώνουν στην καρτέλα
τους τα επιστημονικά πεδία για τα οποία επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις, καθώς
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και να επιλέξουν να ενημερώνονται μόνο για συγκεκριμένα νέα (π.χ. μόνο για θέσεις
εργασίας, όχι για εκδηλώσεις, μεταπτυχιακά, υποτροφίες κ.λπ.)

Αναμονές Ειδικοτήτων
Οι χρήστες της ΔΑΣΤΑ μπορούν να ελέγξουν την αναμονή σε όποια ειδικότητα Ιατρικής τους
απασχολεί μέσα από την ειδική φόρμα αναζήτησης με βάση την ειδικότητα ή τη Διεύθυνση
Υγείας / Νοσοκομείο που τους ενδιαφέρει.

Σύνδεσμοι
Όλες οι υποδομές της ΔΑΣΤΑ έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν links προς σελίδες που
μπορεί να ενδιαφέρουν τους χρήστες της ΔΑΣΤΑ. Τα links προστίθενται ανά κατηγορία
συνδέσμου. Πρόκειται για μια δεντρική δομή που ενημερώνεται από τους διαχειριστές του
εκάστοτε γραφείου (ΓΔ, ΠΑ, ΜΟΚΕ) ανάλογα με τις ανάγκες του.

Φόρμα επικοινωνίας
Μέσω ειδικής φόρμας οι επισκέπτες της ΔΑΣΤΑ μπορούν να αποστείλουν email σε
οποιαδήποτε δομή της ΔΑΣΤΑ επιθυμούν ή στους διαχειριστές του ΠΣ.

Πολυγλωσσικότητα
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και τα αγγλικά, ενώ υπάρχει η δυνατότητα
προσθήκης περαιτέρω γλωσσών.

Διαχειριστική εφαρμογή
Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ):
•

•
•
•
•
•

Δυναμική δημιουργία σελίδων που αποτελεί το μενού του ΓΔ. Σε όλες αυτές τις
σελίδες ο χρήστης μπορεί να συσχετίσει αρχεία όπως video, εικόνες, έγγραφα
κειμένου κ.ά.
Διαχείριση Υποτροφιών
Προβολές βιογραφικών χρηστών από οργανισμούς (για την παρακολούθησή τους
και ενδεχόμενο feedback)
Υπηρεσία αποδελτίωσης
Προσθήκη νέων/γεγονότων
Διαχείριση Μεταπτυχιακών
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•
•

•

Διαχείριση Αναμονών Ιατρικών Ειδικοτήτων
Διαχείριση Mentoring (Αιτήσεις από επαγγελματίες, αιτήσεις από
φοιτητές/αποφοίτους, ενεργοί μέντορες, εμφάνιση σχέσης mentees/ mentor για
παροχή feedback)
Διαχείριση Ακαδημαϊκών Συμβούλων (Αιτήματα ακαδημαϊκών συμβούλων, ενεργοί
ακαδημαϊκοί σύμβουλοι, προβολές ακαδημαϊκών συμβούλων από χρήστες της
ΔΑΣΤΑ για παροχή feedback)

Πρακτική Άσκηση (ΠΑ):
Ο διαχειριστής της ΠΑ έχει την ικανότητα να ελέγχει και να τροποποιεί όλα τα στάδια της
ΠΑ για όλα τα τμήματα του ΑΠΘ. Έχει δηλαδή πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που
υπάρχουν, ενώ είναι ο μόνος που μπορεί να ορίσει ποιο μέλος ΔΕΠ θα είναι ο υπεύθυνος
της ΠΑ ανά τμήμα, καθώς και τους βοηθούς του στο συγκεκριμένο τμήμα.
•

•
•
•
•

Δυναμική δημιουργία σελίδων που αποτελεί τις επιλογές πλοήγησης της ΠΑ. Σε
όλες αυτές τις σελίδες ο χρήστης μπορεί να συσχετίσει αρχεία όπως video, εικόνες
έγγραφα κειμένου κ.ά.
Διαχείριση περιόδων ΠΑ
Διαχείριση χρονικών διαστημάτων ΠΑ
Θέσεις ΠΑ
Αιτήματα φοιτητών

Μονάδα Καινοτομίας κι Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ)
•

•
•
•

Δυναμική δημιουργία σελίδων που αποτελεί το μενού της ΜΟΚΕ. Σε όλες αυτές τις
σελίδες ο χρήστης μπορεί να συσχετίσει αρχεία όπως video, εικόνες έγγραφα
κειμένου κ.ά.
Διαχείριση περιόδων μαθημάτων ΜΟΚΕ
Διαχείριση ΕΥ και βοηθών ανά τμήμα για το μάθημα της ΜΟΚΕ
Διαχείριση Μαθημάτων ΜΟΚΕ (Προσθήκη φοιτητών, συσχέτιση υλικού μαθήματος,
φόρμες επικοινωνίας)

Κοινή λειτουργικότητα για όλες τις δομές
•
•
•

Διαχείριση χρηστών
Χρήστες συστήματος (Διαχείριση προσωπικών στοιχείων, στοιχείων επικοινωνίας
και βασικών ρυθμίσεων)
Φοιτητές (Διαχείριση δομικής μονάδας ΑΠΘ για τη συγκεκριμένη φοιτητική τους
ιδιότητα, ρυθμίσεις πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές)
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•
•

•
•
•
•
•
•

Υπάλληλοι ΑΠΘ (Διαχείριση δομικής μονάδας ΑΠΘ με την οποία σχετίζονται, καθώς
και διάφορα άλλα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία & στοιχεία επικοινωνίας)
Μέλη ΔΕΠ (Διαχείριση δομικής μονάδας ΑΠΘ με την οποία σχετίζονται, της
βαθμίδας τους, καθώς και διάφορα άλλα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία &
στοιχεία επικοινωνίας)
Διαχείριση Οργανισμών
Διαχείριση αιτημάτων εγγραφής οργανισμών στο σύστημα
Διαχείριση Ιατρικών ειδικοτήτων
Διαχείριση ΔΟΥ
Uploading αρχείων
Διαχείριση Γεωγραφικών Τοποθεσιών

Στατιστικά Πληροφοριακού Συστήματος
(Περίοδος Αναφοράς: Φεβρουάριος 2012- Οκτώβριος 2015)
Εγγεγραμμένοι Φοιτητές: 7.672
Εγγεγραμμένοι Απόφοιτοι: 4.587
Χρήστες που λαμβάνουν ενημερωτικό Newsletter: 5.497
Οργανισμοί: 1.658
Οργανισμοί Ιδιωτικού Τομέα: 1.224
Οργανισμοί Δημοσίου Τομέα: 434
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης: 4.344 (το Πληροφοριακό Σύστημα της Πρακτικής ξεκίνησε να
λειτουργεί εντατικά από τον Αύγουστο 2013, οπότε αναμένεται αύξηση).
Δημοσιευμένες Θέσεις Εργασίας: 13.676
Υποτροφίες: 1.278
Μεταπτυχιακά: 618
Αναμονές Ιατρικών Ειδικοτήτων: 1.710
Επισκεψιμότητα Ιστοσελίδας (15/2/2012 έως και 15/10/2015):
Επισκέψεις / Περίοδοι σύνδεσης: 2.501.704
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Μοναδικοί Επισκέπτες / Χρήστες: 917.157
Σελιδοπροβολές / Προβολές σελίδας: 8.385.837

Συμπεριφορά χρηστών – Περιεχόμενο ιστοσελίδας (15/2/2012 έως και 15/10/2015):
Α/Α

1

Σελίδα
Θέσεις Εργασίας (jobs.aspx)

Προβολές Σελίδας

Μοναδικές προβολές
σελίδας

1.715.174 (20,44%)

1.002.941 (15,83%)

878.200 (10,47%)

727.287 (11,48%)

2

Αρχική Σελίδα

3

Αναμονές Ιατρικών
Ειδικοτήτων (msw.aspx)

417.940 (4,98%)

322.373 (5,09%)

Μεταπτυχιακά (postgd.aspx)

398.999 (4,75%)

191.626 (3,02%)

Υποτροφίες
(scholarships.aspx)

207.353 (2,47%)

89.240 (1,41%)

4

5

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΘ
ΤΡΙΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
Τ: 2310 994009
Ε: dasta@auth.gr
www.dasta.auth.gr
19

6

Αγροτικά - Ειδικότητες
129.853 (1,55%)
(cmsitem.aspx?sid=2&id=102)

76.275 (1,20%)

7

Αρχική Σελίδα Γραφείου
Διασύνδεσης
(cmsitem.aspx?sid=2)

106.504 (1,27%)

88.587 (1,40%)

8

Αναζήτηση Εργασίας
(cmsitem.aspx?sid=2&id=97)

106.052 (1,26%)

83.767 (1,32%)

9

Καρτέλα ΦοιτητήΑποφοίτου (editdata.aspx)

71.253 (0,85%)

40.673 (0,64%)

10

Αγροτικά Ιατρεία
59.865 (0,71%)
(cmsitem.aspx?sid=2&id=149)

48.938 (0,77%)
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4. Ενέργειες Προβολής & Δημοσιότητας

Εκδηλώσεις
Ακαδ. Έτος 2011-12
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 πραγματοποιηθήκαν 3 εκδηλώσεις της ΔΑΣΤΑ σε άμεση
συνεργασία με τις επιμέρους πράξεις του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής
Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. Θεωρήθηκε σκόπιμο οι
εκδηλώσεις να ξεκινήσουν έπειτα από την πιλοτική λειτουργία του Πληροφοριακού
Συστήματος, ώστε οι ενέργειες προβολής και δημοσιότητας να συμπεριλαμβάνουν και την
ενημέρωση του κοινού (φοιτητών, φορέων) για το νέο Πληροφοριακό Σύστημα και τις
δυνατότητες που αυτό παρέχει στους χρήστες.
Συνάντηση Εργασίας ΔΑΣΤΑ & ΜΟΚΕ με επιχειρηματίες (6/4/2012)
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από κοινού με τη ΜΟΚΕ, ενώ συμμετείχαν η Αντιπρύτανις, οι
Επιστημονικώς Υπεύθυνοι και στελέχη τόσο από το Γραφείο Διασύνδεσης όσο και από το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Η εκδήλωση είχε χαρακτήρα κλειστής συνάντησης εργασίας,
όπου παρευρέθηκαν σημαντικά στελέχη 17 επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ
φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο της
συνάντησης πραγματοποιήθηκε μια συνοπτική παρουσίαση των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ και
των επιμέρους πράξεων και τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη σύνδεση του
Πανεπιστημίου με τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηματικό κόσμο και τις
δυνατότητες της μεταξύ τους συνεργασίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την
αναβάθμιση των ελληνικών προϊόντων.
Από την Έρευνα στην Τεχνολογική Ανάπτυξη (16/5/2012)
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ερευνών σε συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ και
αποσκοπούσε στην ενημέρωση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του ΑΠΘ,
καθώς και των παραγωγικών φορέων για τη διαδικασία αξιοποίησης των ερευνητικών
αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες της ΜΟΚΕ, οι
μηχανισμοί στήριξης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας, καθώς και το Γραφείο
Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΑΠΘ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκδήλωσης
πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του 2ου Διαγωνισμού Εφαρμοσμένης Έρευνας και
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Καινοτομίας «Η Ελλάδα καινοτομεί» που διοργανώνεται από τον ΣΕΒ και την Eurobank. Την
εκδήλωση παρακολούθησαν 60 περίπου άτομα.
Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του
ΑΠΘ (24/5/2012)
Η ΔΑΣΤΑ σε συνεργασία με τις επιμέρους πράξεις διοργάνωσε την πρώτη ενημερωτική
εκδήλωση για τις δράσεις και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος που σχετίζονται με θέματα που
αφορούν την απασχόληση, την πρακτική άσκηση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
και της καινοτομίας. Στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες
που παρέχει η ΔΑΣΤΑ και οι επιμέρους πράξεις, με έμφαση στο νέο Πληροφοριακό
Σύστημα, ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες των επωφελούμενων
φοιτητών. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 100 άτομα.

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις
2η Συνάντηση Εργασίας για την ενίσχυση των ΔΑΣΤΑ & ΜΟΚΕ «Προωθώντας την
Επιχειρηματικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση – Καλές Πρακτικές από όλη την Ευρώπη με
πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου», Αθήνα (28/11/2012). Συμμετείχαν η ΔΑΣΤΑ
& η ΜΟΚΕ.
14η Διεθνής Έκθεση «Εκπαίδευση & Εργασία 2012», Αθήνα (2-4/3/2012). Συμμετείχαν η
ΔΑΣΤΑ, το Γραφείο Διασύνδεσης και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, ενώ υπήρχε
ενημερωτικό υλικό και για τη ΜΟΚΕ.
Workshop ‘Research-Innovation-Entrepreneurship’ που διοργανώθηκε από το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα (4-5/3/2012).
Συμμετείχαν συνεργάτες της ΜΟΚΕ με δαπάνες της ΔΑΣΤΑ.
2η Συνάντηση Δικτύου ΔΑΣΤΑ, Βόλος (5-6/7/2012). Συμμετείχαν συνεργάτες απ’ όλες τις
πράξεις. Τα έξοδα της ΜΟΚΕ καλύφθηκαν από τη ΔΑΣΤΑ.

Προβολή της ΔΑΣΤΑ
Στις 30 Μαΐου στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης & της ΔΑΣΤΑ, πραγματοποίησαν
παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των δράσεων όλων των δομών σε φοιτητές
του τμήματος της Γερμανικής Φιλολογίας, στο πλαίσιο εργαστηρίου επαγγελματικού
προσανατολισμού που διοργανώθηκε από την DAAD.
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Ακαδ. Έτος 2012-13
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 πραγματοποιηθήκαν 6 εκδηλώσεις της ΔΑΣΤΑ σε άμεση
συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, καθώς και με την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ.

Βραβεία Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ‘ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’ (21/11/2012)
Την εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη ΜΟΚΕ σε συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ
παρακολούθησαν 150 φοιτητές και καθηγητές των τμημάτων του ΑΠΘ και τίμησαν με την
παρουσία τους και τους χαιρετισμούς που απευθύνανε η Αντιπρύτανις Έρευνας,
καθηγήτρια κα Σ. Κουϊδου, ο επιστημονικά υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ καθηγητής κος Κ.
Πιτιλάκης και η επιστημονικά υπεύθυνη της ΜΟΚΕ, καθηγήτρια κα Ε.Πετρίδου.
Προσκεκλημένοι ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι επιχειρηματίες και αξιολογητές των
επιχειρηματικών σχεδίων, κος Β. Θωμαΐδης, Προέδρος της εταιρείας COMPUCON AE και ο
κος Π. Κοκορότσικος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ. Το 1ο
Βραβείο δόθηκε στους φοιτητές Γκογκίδη-Μωυσίδη Αθανάσιο και Κονιάρη Ιωάννη, του
τμήματος Πληροφορικής, για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου «Εταιρεία
Ασύρματης και Ηλεκτρονικής Διαχείρισης θέσεων Στάθμευσης NETPARK EΠΕ». Το 2ο
Βραβείο απονεμήθηκε στους φοιτητές Ασβεστά Γεώργιο, Πέτροβιτς Μαρία-Λουίζα και
Χρυσοστομίδου Καλλιόπη, του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, για την εκπόνηση του
επιχειρηματικού σχεδίου “Doctor Fish”. Το 3ο Βραβείο απονεμήθηκε σε δύο ομάδες, στους
φοιτητές Πανίδη Αλέξανδρο, Πέγιο Νικόλαο και Σταμάτη Χρήστο, του τμήματος Χημικών
Μηχανικών, για το επιχειρηματικό σχέδιο τους “Shit Happens”, και στους φοιτητές
Ανδρεάδη Γεώργιο, Αντωνίου Αντώνιο και Μωυσίδη Δημήτριο του τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών, για το σχέδιο τους “Green House Ville”.

Πρακτική Άσκηση και Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
(5/12/2012)
Σκοπός της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε από τη ΔΑΣΤΑ ήταν η ενημέρωση της
ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρονται σε
φοιτητές και αποφοίτους του Ιδρύματος να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω
προγραμμάτων που υποστηρίζονται τόσο από το Πανεπιστήμιο όσο και από εξωτερικούς
φορείς. Πιο συγκεκριμένα, στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν το Πρόγραμμα Πρακτικής
Άσκησης του ΑΠΘ, το πρόγραμμα LLP/Erasmus Placement, οι δυνατότητες για διεθνή
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πρακτική άσκηση μέσω της AIESEC AUTH, το Πρόγραμμα Leonardo DaVinci, η πύλη EURES,
καθώς και τα προγράμματα εθελοντισμού της PRAKSIS. Την εκδήλωση παρακολούθησαν
100 άτομα.
Career Start-up: ιδέες, δράσεις, συμβουλές για γρήγορη ανάπτυξη της καριέρας σου
(5/3/2013)
Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης με την υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ
πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου στο ΚΕΔΕΑ και την παρακολούθησαν 130 άτομα. Στόχος
της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση του κοινού για θέματα που σχετίζονται με τις τάσεις που
επικρατούν στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις αποτελεσματικές
τεχνικές αναζήτησης εργασίας, καθώς και διάφορους τρόπους ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας των υποψηφίων. Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν διευθυντές
ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή εμπειρία στο χώρο.

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: η νέα πρόκληση στο επιχειρείν (10/4/2013)
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) με την υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ
διοργάνωσε στις 10 Απριλίου ημερίδα με θέμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: η νέα
πρόκληση στο επιχειρείν». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΔΕΑ και σημείωσε
μεγάλη επιτυχία, καθότι προσέλκυσε όχι μόνο μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και
φορείς και άτομα που έχουν ενδιαφέρον για την κοινωνική οικονομία και τις μορφές
ανάπτυξής της. Διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων, που στηρίζουν την
εναλλακτική αυτή μορφή επιχειρηματικότητας, εισηγήθηκαν θέματα σχετικά με την
κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, το θεσμικό πλαίσιο και τους
μηχανισμούς στήριξής της, ενώ μέλη Ελληνικών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
(Κοιν.Σ.Επ.) παρουσίασαν τις δικές τους εμπειρίες. Την ημερίδα παρακολούθησαν 420
άτομα.

Ημέρες Καριέρας 2013 (20-21/5/2013)
Στόχος της εκδήλωσης που διοργανώθηκε από τη ΔΑΣΤΑ του ΑΠΘ σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές και τους
αποφοίτους των δύο Ιδρυμάτων να έρθουν σε επαφή με ένα πλήθος εταιρειών από
διάφορους κλάδους της αγοράς και της βιομηχανίας. Αξιοσημείωτη ήταν η μεγάλη
ανταπόκριση που υπήρξε τόσο από τις εταιρείες όσο και από τους υποψηφίους, αφού
συμμετείχαν συνολικά 51 επιχειρήσεις και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.000
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συνεντεύξεις με περισσότερους από 500 τελειοφοίτους και αποφοίτους των δύο
Ιδρυμάτων.
Από την αξιολόγηση των υποψηφίων προκύπτει ότι το 70% των συμμετεχόντων έκρινε την
εκδήλωση από πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιητική, ενώ το 67% κρίνει σημαντική και
ιδιαίτερα χρήσιμη τη συμβολή της στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Στα θετικά της
εκδήλωσης οι υποψήφιοι συμπεριέλαβαν το πλήθος των επιχειρήσεων, καθώς και την
πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού συνεντεύξεων. Τέλος, ενδεικτικό για την αναγκαιότητα
θεσμοθέτησης του Διημέρου Καριέρας είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία (97%) δηλώνει
πως επιθυμεί τη διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων στο μέλλον.
Επίσης, η ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ παρακολούθησε τα αποτελέσματα της εκδήλωσης (follow-up) μέσω
ερωτηματολογίων, τα οποία απέστειλε το Νοέμβριο στους τελειόφοιτους και αποφοίτους
του ΑΠΘ που συμμετείχαν στη διοργάνωση. Στόχος των ερωτηματολογίων αυτών ήταν να
διερευνηθούν τυχόν συνεργασίες των υποψηφίων με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, ώστε
να αξιολογηθούν τα ουσιαστικά αποτελέσματα της εκδήλωσης σε ένα βάθος χρόνου
(δικτύωση με την αγορά εργασίας, απασχολησιμότητα κ.ά.). Από τις απαντήσεις προέκυψε
ότι το 35% είχε επικοινωνία με κάποια επιχείρηση μετά το τέλος της εκδήλωσης, το 30%
κλήθηκε για δεύτερη συνέντευξη, το 16% δέχθηκε πρόταση συνεργασίας, ενώ το 9%
συνεχίζει να εργάζεται και είναι ικανοποιημένο από την εργασία του. Ορισμένες από τις
εταιρείες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία είναι οι: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Assos, Ernst &
Young, Coca Cola 3Ε, Interlife ΑΑΕΓΑ, Kleemann, Tasty Foods ΑΒΓΕ, Α. Χατζόπουλος ΑΕ.

Συμμετοχή στη διοργάνωση της έκθεσης ‘Το ΑΠΘ στο ΝΟΗΣΙΣ’ (18-20/1/2013)
H εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ερευνών και τη ΔΑΣΤΑ,
πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 Ιανουαρίου 2013 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών
και Μουσείο Τεχνολογίας - ΝΟΗΣΙΣ.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και
τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας να γνωρίσουν από κοντά τις καινοτόμες
ερευνητικές δραστηριότητες που δίνουν μια νέα προοπτική στην οικονομία και τη ζωή των
συμπολιτών μας, τις εκπαιδευτικές κοινωνικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις στην πόλη, τις
πολυάριθμες δραστηριότητες για το κοινό της πόλης, καθώς και τις νέες δομές του που
στοχεύουν στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων και την αναβάθμιση του
Ιδρύματος.
Η ΔΑΣΤΑ μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της
Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας συμμετείχε στην εκδήλωση ενημερώνοντας
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το κοινό για θέματα σπουδών, σταδιοδρομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και για τις
δυνατότητες συνεργασίας που προσφέρει σε φορείς και επιχειρήσεις.

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις
3ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία & Ανάπτυξη 2012 (9/11/2012)
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατανοώντας τη σημασία της ανάπτυξης και
ενίσχυσης του καινοτομικού και επιχειρηματικού πνεύματος για την πρόοδο της εθνικής
οικονομίας, συμμετείχε μέσω της ΔΑΣΤΑ στο 3ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία & Ανάπτυξη
2012, του οποίου σκοπός ήταν η ανάδειξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας εν μέσω της
οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου υπήρξε η δυνατότητα να προβληθούν οι
δράσεις της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) και του Γραφείου
Διασύνδεσης αναφορικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Το Συνέδριο
πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2012 στο ξενοδοχείο Porto Palace.
Προβολή της ΔΑΣΤΑ
Στις 5 Μαρτίου στέλεχος της ΔΑΣΤΑ πραγματοποίησε παρουσίαση των παρεχόμενων
υπηρεσιών και των δράσεων όλων των δομών σε εκδήλωση της AIESEC AUTH με θέμα
“Young Talents of Tomorrow”. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της ΝΟΠΕ,
Αίθουσα 01.
Στη 1 Απριλίου στελέχη της ΔΑΣΤΑ και του Γραφείου Διασύνδεσης πραγματοποίησαν
παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δράσεων όλων των δομών στο Τμήμα
Πολιτικών Επιστημών, στο κτίριο της ΝΟΠΕ, Αίθουσα Α.
Στις 11 Απριλίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ στους φοιτητές
του ΠΜΣ ΒΑΦ του Τμήματος Βιολογίας.
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: η ΔΑΣΤΑ χρησιμοποιεί το Facebook για να είναι σε πιο άμεση
επαφή με τους φοιτητές και τους αποφοίτους του ιδρύματος.

Ακαδ. Έτος 2013-14
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 πραγματοποιηθήκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις:
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: από την ιδέα στην πράξη (11 Δεκεμβρίου 2013)
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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τη ΜΟΚΕ με την υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ και σημείωσε
μεγάλη επιτυχία, καθότι προσέλκυσε όχι μόνο το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας,
αλλά και φορέων που σχετίζονται με την Κοινωνική Οικονομία και τις διάφορες μορφές
ανάπτυξής της. Στα θετικά της ημερίδας συγκαταλέγεται, επίσης, το γεγονός ότι αποτέλεσε
βήμα διαλόγου μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπων της πολιτείας, και μελών
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και συζητήθηκαν προβληματισμοί,
προτάσεις και προοπτικές συνεργασίας. Παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σε θέματα σχετικά με
τη σημασία, το θεσμικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς στήριξης της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας, όπως επίσης και εμπειρίες από την ίδρυση και λειτουργία Κοιν.Σ.Επ.
από όλη την Ελλάδα. Την εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν συνολικά 140 άτομα,
συντόνιζε η επιστημονικά υπεύθυνη της ΜΟΚΕ-ΑΠΘ κα Ευγενία Πετρίδου, καθηγήτρια του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
Τελετή Απονομής Βραβείων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ‘ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’ (20
Φεβρουαρίου 2014)
Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας και η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
του ΑΠΘ διοργάνωσαν την Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 6:00μμ την Τελετή
Απονομής Βραβείων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας "ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ!" που
πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
του ΑΠΘ. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγιναν εισηγήσεις από τους αξιολογητές των
επιχειρηματικών σχεδίων, κκ Κ.Καγγελίδη, Δ.Καμπούρη και Χ.Φιλαδαρλή, και
παρουσιάστηκαν τα βραβευμένα business plans στις κατηγορίες ‘Καινοτομία &
Επιχειρηματικότητα’ και ‘Κοινωνική Επιχειρηματικότητα’. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η
ανάδειξη των δράσεων του ΑΠΘ που σχετίζονται με την προαγωγή των καινοτόμων ιδεών
των φοιτητών, την καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας, καθώς και την ενίσχυση
σχετικών πρακτικών. Στην εκδήλωση υπογράφτηκε, επίσης, Μνημόνιο Συνεργασίας του
ΑΠΘ με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με σκοπό την ανάπτυξη
στρατηγικής και δράσεων για τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής και της επιχειρηματικής
κοινότητας, την προώθηση της έρευνας-τεχνολογίας, των ελληνικών επιχειρήσεων,
προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού.

Ημέρες Καριέρας 2014
Σε συνέχεια της περσινής επιτυχημένης διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκε και φέτος την
εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας 2014» στις 4 και 5 Ιουνίου 2014, στο Συνεδριακό Κέντρο
«Ιωάννης Βελλίδης», σε συνδιοργάνωση της ΔΑΣΤΑ και του προγράμματος ΤΟΠΣΑ
«Πολιτισμός: η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη
Θεσσαλονίκη». Στόχος της διοργάνωσης ήταν η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ
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προσφοράς και ζήτησης εργασίας και η δημιουργία μιας πρώτης επαφής των τελειοφοίτων
και αποφοίτων του ΑΠΘ με τον κόσμο της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων.
Αξιοσημείωτη ήταν και φέτος η μεγάλη ανταπόκριση τόσο από τις εταιρείες όσο και από
υποψηφίους, αφού συνολικά συμμετείχαν 60 εταιρείες από διάφορους επιχειρηματικούς
κλάδους και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.700 συνεντεύξεις με 400 τελειοφοίτους και
αποφοίτους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από την αξιολόγηση των
υποψηφίων προκύπτει ότι το 78% των συμμετεχόντων έκρινε την εκδήλωση από αρκετά
έως πολύ ικανοποιητική, ενώ το 66% κρίνει σημαντική και ιδιαίτερα χρήσιμη τη συμβολή
της στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Αναφορικά με την πραγματοποίηση παρόμοιων
εκδηλώσεων στο μέλλον, σχεδόν το σύνολο των υποψηφίων (96%) απάντησε θετικά.
Αντίστοιχα, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δήλωσαν σε ποσοστό 95% ιδιαίτερα
ικανοποιημένες από την εκδήλωση, αφού το 59% έκρινε το επίπεδο των υποψηφίων από
υψηλό έως πολύ υψηλό, ενώ το 100% επιθυμεί τη διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων
στο μέλλον. Στα σημαντικότερα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντάσσεται το ότι το 64%
των επιχειρήσεων κάλεσαν υποψηφίους και σε δεύτερη συνέντευξη. Αναφορικά με την
εύρεση εργασίας, δύο εβδομάδες μετά την εκδήλωση ένα 10% δήλωσε ότι προέβη σε
κάποια πρόσληψη, και το 86% δήλωσε ότι είδε κάποιον υποψήφιο με τον οποίο θεωρεί
πιθανό να έχει μελλοντική συνεργασία.
Τέλος, η ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ παρακολούθησε τα αποτελέσματα της εκδήλωσης (follow-up) μέσω
ερωτηματολογίων, τα οποία απέστειλε το Νοέμβριο στους τελειόφοιτους και αποφοίτους
του ΑΠΘ που συμμετείχαν στη διοργάνωση. Στόχος των ερωτηματολογίων αυτών ήταν να
διερευνηθούν τυχόν συνεργασίες των υποψηφίων με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, ώστε
να αξιολογηθούν τα ουσιαστικά αποτελέσματα της εκδήλωσης σε ένα βάθος χρόνου
(δικτύωση με την αγορά εργασίας, απασχολησιμότητα κ.ά.). Από τις απαντήσεις προέκυψε
ότι το 30% είχε επικοινωνία με κάποια επιχείρηση μετά το τέλος της εκδήλωσης, το 26%
κλήθηκε για δεύτερη συνέντευξη, το 17% δέχθηκε πρόταση συνεργασίας, ενώ το 11,45%
συνεχίζει να εργάζεται και είναι ικανοποιημένο από την εργασία του. Ορισμένες από τις
εταιρείες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία είναι οι: Doppler, Sitael, APlan, Olympia
Electronics, ΑΛΟΥΜΥΛ, MLS, Makro, Upgrade, Ολυμπιακό Μουσείο.

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων
Κατά το ακαδ. έτος 2013-14 η ΔΑΣΤΑ συμμετείχε στις παρακάτω εκδηλώσεις:
AIESEC AUTh (8 Μαρτίου 2014, Πολεμικό Μουσείο)
Παρουσίαση των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ στα μέλη της AIESEC AUTh
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Σύλλογος Αποφοίτων ΑΠΘ, Σχολή Θετικών Επιστημών (28 Μαρτίου 2014, ΚΕΔΕΑ)
Παρουσίαση των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ στους αποφοίτους της ΣΘΕ και στους φορείς, στο
πλαίσιο της εκδήλωσης «Μετεκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων
της ΣΘΕ»
TeamFair Auth (2-3 Απριλίου 2014, Κτίριο Διοίκησης εξωτερικός χώρος)
Διάθεση ενημερωτικού υλικού της ΔΑΣΤΑ σε stand στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Comvos
με όλες τις φοιτητικές ομάδες του ΑΠΘ (AIESEC, BEST, IAESTE κ.λπ.)
Σύλλογος Αποφοίτων ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή (28 Μαΐου 2014, ΤΕΕ)
Παρουσίαση των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ στους αποφοίτους της Πολυτεχνικής Σχολής και
στους φορείς, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Μετεκπαιδευτικές και επαγγελματικές
προοπτικές των αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής»

Ακαδ. Έτος 2014-15
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 πραγματοποιηθήκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

Let’s turn ideas into action (2/12/2014)
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ
πραγματοποίησαν στις 2 Δεκεμβρίου 2014 εκδήλωση για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα
με τίτλο “Let’s turn ideas into action”, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
(ΚΕΔΕΑ). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης επιχειρηματίες παρουσίασαν καλές πρακτικές και
μίλησαν για τις ευκαιρίες, αλλά και τις προκλήσεις που συναντά κανείς στο χώρο του
επιχειρείν. Επίσης, εξειδικευμένοι σύμβουλοι πραγματεύτηκαν πιο πρακτικά ζητήματα
αναφορικά με την επιχειρηματικότητα, όπως η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η εύρεση
χρηματοδότησης, καθώς και η κατοχύρωση της επιχειρηματικής ιδέας.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Paul Efmorfidis, ιδρυτής και συνιδιοκτήτης της εταιρείας Cocomat. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης με εισηγήσεις ο κος Γιώργος Μπόντζιος, CEO και
Συνιδρυτής της Edasys, η κα Κωνσταντίνα Ρουμανά, Υπεύθυνη Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων της AlphaPlan, η κα Σοφία Τσακίρη, Υπεύθυνη του Γραφείου Μεταφοράς
Τεχνολογίας ΑΠΘ, καθώς και ο κος Χαράλαμπος Φιλαδαρλής, Δ/νων Σύμβουλος της
GlobalGreece. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 100 άτομα.
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Γίνε ο Ηγέτης του Αύριο (11/2/2015)
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με την Αστική μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία Future Leaders πραγματοποίησε στις 11 Φεβρουαρίου εκδήλωση με θέμα «Γίνε ο
ηγέτης του αύριο: παρουσίαση του προγράμματος ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων
Future Leaders». Στην εκδήλωση συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς
και του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, καθώς και ωφελούμενοι του προγράμματος που μοιράστηκαν με το
κοινό την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Επίσης, εκπρόσωπος της
Manpower έκανε παρουσίαση με θέμα «Ο κατάλληλος φάκελος εργασίας για τους
νεοεισερχόμενους στην αγορά».

Τελετή Απονομής Βραβείων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
(19/3/2015)
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
(ΜΟΚΕ) διοργάνωσαν την τελετή απονομής των βραβείων καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας «Εύγε Επιχειρείν» στις 19 Μαρτίου 2015 στο Κέντρο Διάδοσης
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από τους αξιολογητές των
επιχειρηματικών σχεδίων, κκ Δρ. Ν. Χουρβουλιάδη και Δρ. Ι. Νασιούλα και έγινε η
παρουσίαση και η απονομή βραβείων των καλύτερων business plans στις κατηγορίες
‘Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα’ και ‘Κοινωνική Επιχειρηματικότητα’. Στόχος της
εκδήλωσης ήταν να προβληθούν οι δράσεις του πανεπιστημίου που σχετίζονται με την
προαγωγή των καινοτόμων ιδεών των φοιτητών και την καλλιέργεια επιχειρηματικής
κουλτούρας, καθώς και η ενίσχυση σχετικών πρακτικών. Την εκδήλωση παρακολούθησαν
100 φοιτητές και φοιτήτριες.
Βραβευμένα Επιχειρηματικά Σχέδια:
Κατηγορία: Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
1η θέση: Feelosophy Land
2η θέση: AquaGrey
3η θέση: SPECTRUM
Κατηγορία: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
1η θέση: ΠρασινίΖΩ
2η θέση: Petrucciani Orchestra
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Σημείωση: όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις έχουν μαγνητοσκοπηθεί και είναι
αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ.
Ημέρες Καριέρας 2015 (20-21/5/2015)
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια των δύο προηγούμενων επιτυχημένων
διοργανώσεων, πραγματοποίησαν και φέτος την εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας 2015» στις
20 και 21 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης». Στόχος της διοργάνωσης
ήταν η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας και η δημιουργία
μιας πρώτης επαφής των τελειοφοίτων και αποφοίτων του Πανεπιστημίου με τον κόσμο
της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων.
Αξιοσημείωτη υπήρξε και φέτος η μεγάλη ανταπόκριση τόσο από τις εταιρείες όσο και από
τους αποφοίτους και τους φοιτητές, αφού συνολικά συμμετείχαν 65 εταιρείες από
διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους και έγιναν πάνω από 1.500 συνεντεύξεις με
περισσότερους από 400 τελειοφοίτους και αποφοίτους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι, όπως και πέρσι, πραγματοποιήθηκε
πριν την εκδήλωση Σεμινάριο Προετοιμασίας από τη Σύμβουλο Σταδιοδρομίας του
Γραφείου Διασύνδεσης για τους υποψηφίους, αναφορικά με τη σύνταξη του βιογραφικού
σημειώματος και τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού.
Πίνακας με τις εταιρείες που συμμετείχαν στη διοργάνωση με συνεντεύξεις:
ACCUSONUS
AMAZON FITNESS CLUB
AMD TELECOM

KPMG
LAN COMMUNICATIONS ΕΠΕ
LIDL HELLAS & ΣΙΑ ΟΕ

ASSOS - Κ.ΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
AXINAR

MANPOWER GROUP
MEDIA SATURN ΕΛΛΑΣ ΑΕ

DAIOS PLASTICS SA

MEDICARRERA SL

DEUTSCHE MEDIZIN ALLIANZ
GMBH
DOPPLER ΑΒΕΕ
EF ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
EGIS ΕΠΕ
EPSILON NET AE

METECO ΑΕ

TERO ΕΠΕ
TOTAL ECLIPSE
UPGRADE CONSULTING &
TRAINING
VELTIO GREECE
VETERINARY LOGISTICS TSOKANOS SA
VILLA PLATY THEA ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΕΕ
Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

METLIFE
MOHINDRA AM. DIANA
NCR HELLAS
NOBILISSIMUS APPS PC

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ
ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
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EUROPEAN DYNAMICS

PEOPLE AT WORK HELLAS ΠΡΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

EXOTHERMIA SA

PHOTOCITY VIEW

FIELDSCALE
GECON CONSULTING

QMETRIC | HR & CAREER
SOLUTIONS
RANDSTAD HELLAS AE

GRECRUITMENT
GROWPLAN

SIGMIA
SINGULARLOGIC

ICAP GROUP AE
INFOTRUST
INTRASOFT INTERNATIONAL

SITAEL HELLAS S.LTD.
SOFT COM INTERNATIONAL
SP-CARTONPACK

KLEEMANN

TASTY FOODS ΑΒΓΕ & PEPSICO ΗΒΗ ΑΒΕ

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Α.Ε.
ΚΑΪΚΟΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ
- KLINIKUM
ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΡΥΣΤΑΛ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ
ΑΕ (ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)
ΝΙΚΙ MΕΠΕ
ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕ
ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ - Ο
ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΕΣΤΡΟΣ

Από την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε μετά την εκδήλωση τόσο με τις
συμμετέχουσες εταιρείες όσο και με τους υποψηφίους τα αποτελέσματα ήταν σε γενικές
γραμμές θετικά. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες σε ποσοστό περίπου 85% δήλωσαν ότι
έμειναν πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένες από τη διοργάνωση, ενώ ως προς το επίπεδο
των υποψηφίων το 72% έκρινε ότι το επίπεδο ήταν υψηλό έως πολύ υψηλό. Αναφορικά με
τα αποτελέσματα της εκδήλωσης, αν και δεν μπορεί να γίνει συνολική εκτίμηση, αφού τα
ερωτηματολόγια εστάλησαν μόλις μία εβδομάδα μετά την εκδήλωση, το 67% δήλωσε ότι
κάλεσε κάποιον υποψήφιο σε δεύτερη συνέντευξη και το 20% ότι έκανε στη συνέχεια
κάποια πρόταση συνεργασίας. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το 95% ανέφερε πώς
είναι πιθανό να συνεργαστεί μελλοντικά με κάποιον/κάποιους από τους υποψηφίους που
είδε στις συνεντεύξεις.
Από την άλλη μεριά οι υποψήφιοι δήλωσαν σε ποσοστό 70% αρκετά έως πολύ
ικανοποιημένοι από την εκδήλωση συνολικά, θεωρώντας ότι είναι χρήσιμη για τη
διαδικασία εύρεσης εργασίας και το 95% δήλωσε ότι επιθυμεί τη διοργάνωση παρόμοιων
εκδηλώσεων και στο μέλλον.
Τέλος, η ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ παρακολούθησε τα αποτελέσματα της εκδήλωσης (follow-up) μέσω
ερωτηματολογίων, τα οποία απέστειλε το Νοέμβριο στους τελειόφοιτους και αποφοίτους
του ΑΠΘ που συμμετείχαν στη διοργάνωση. Στόχος των ερωτηματολογίων αυτών ήταν να
διερευνηθούν τυχόν συνεργασίες των υποψηφίων με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, ώστε
να αξιολογηθούν τα ουσιαστικά αποτελέσματα της εκδήλωσης σε ένα βάθος χρόνου
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(δικτύωση με την αγορά εργασίας, απασχολησιμότητα κ.ά.). Από τις απαντήσεις προέκυψε
ότι το 43% είχε επικοινωνία με κάποια επιχείρηση μετά το τέλος της εκδήλωσης, το 39%
κλήθηκε για δεύτερη συνέντευξη, το 23% δέχθηκε πρόταση συνεργασίας, ενώ το 11%
συνεχίζει να εργάζεται και είναι ικανοποιημένο από την εργασία του. Ορισμένες από τις
εταιρείες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία είναι οι: AMD Telecom, Doppler, EY, NCR
(2άτομα), Singular Logic, Veltio (2 άτομα), Kleemann (αμειβόμενη εκπαίδευση), Αθηναϊκή
Ζυθοποιία (πρακτική), 3 άτομα δεν ανέφεραν την εταιρεία με την οποία συνεργάστηκαν.
Σύγκριση αποτελεσμάτων 2013, 2014 & 2015
Τα αποτελέσματα κυμαίνονται στο ίδιο περίπου πλαίσιο για τις δύο προηγούμενες χρονιές
με το 1/3 περίπου να έρχεται σε μια μετέπειτα επικοινωνία και συνέντευξη με κάποια
εταιρεία και περίπου το 15% να δέχεται πρόταση συνεργασίας στη συνέχεια.
Το 2015 υπήρξε αύξηση τόσο του ποσοστού που είχε μετέπειτα επικοινωνία και συνέντευξη
όσο και του ποσοστού που δέχθηκε πρόταση συνεργασίας (23,51%). Η αύξηση δεν
αφορούσε μόνο το ποσοστό, αλλά και τον απόλυτο αριθμό (24 άτομα).Το γεγονός αυτό
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη του και τις ιδιαίτερα δυσμενείς
συνθήκες στην αγορά εργασίας την περίοδο Ιούνιος-Ιούλιος 2015. Ωστόσο, παρά την
αύξηση στο ποσοστό των προτάσεων εργασίας, υπήρξε σημαντική μείωση του ποσοστού
των υποψηφίων που αποδέχτηκαν την πρόταση συνεργασίας (54,2%).
Ενδιαφέρον είναι, επίσης, το γεγονός ότι παρουσιάστηκε αύξηση στις Συμβάσεις Αορίστου
Χρόνου και μειώθηκε η απασχόληση μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων.
Οι περισσότεροι δήλωσαν πολύ ευχαριστημένοι και ελάχιστοι αρκετά ευχαριστημένοι από
την εργασία τους, ενώ η πλειοψηφία (84,6%) διατήρησε την εργασία μέχρι και τη στιγμή
που συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια (4,5 μήνες μετά το πέρας της εκδήλωσης). Η
εργασία δε διατηρήθηκε μόνο σε δύο περιπτώσεις που επρόκειτο για πρακτική άσκηση και
αμειβόμενη εκπαίδευση.

Πίνακας 1: Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά έτος

2013

2014

2015

Α. Επικοινωνία μετά την
εκδήλωση

39/112 (35%)

39/131 (30%)

44/102 (43%)

Β. Δεύτερη συνέντευξη

33/112 (30%)

34/131 (26%)

40/102 (39%)

Γ. Πρόταση συνεργασίας

17/115 (15%)

22/131 (17%)

24/102 (23,5%)
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Δ. Αποδοχή συνεργασίας

Ε. Είδος εργασιακής σχέσης

ΣΤ. Βαθμός ικανοποίησης από την
εργασία

10/17 (59%)

18/20 (82%)

13/24 (54%) 1

ΑΧ 2 4/10 (40%)

ΑΧ 5/18 (28%)

ΑΧ 7/13 (54%)

ΟΧ 3 4/10 (40%)

ΟΧ 4/18 (22%)

ΟΧ 3/13 (23%)

ΠΡ 4 2/10 (20%)

ΠΡ 3/18 (17%)

ΠΡ 1/13 (8%)

ΑΛΛΟ 6/18 (33%)

ΑΛΛΟ 2/13 (15%)

Πολύ 9/10 (90%)

Πολύ 7/18 (39%)

Πολύ 9/13 (70%)

Αρκετά 1/10 (10%)

Αρκετά 8/18 (44%)

Αρκετά 4/13 (30%)

Καθόλου 0/10

Καθόλου 2/18
(11%)

Καθόλου 0/13

ΔΑ 51/18 (6%)
Ζ. Συνέχιση της εργασίας

9/10 (90%)

15/18 (83%)

11/13 (85%)

Προβολή της ΔΑΣΤΑ
•

•

Στις 3 Οκτωβρίου 2014 στέλεχος της ΔΑΣΤΑ έκανε παρουσίαση των παρεχόμενων
υπηρεσιών και των δράσεων όλων των δομών στην εκδήλωση της AIESEC ‘The
Impactful moments of Explore’. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε ταυτόχρονα στα
πέντε μεγαλύτερα πανεπιστήμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε
στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και είχε ως σκοπό την παρουσίαση των
προγραμμάτων για το φθινόπωρο - χειμώνα 2014, αλλά και την ανάδειξη των
εμπειριών και των κοινωνικών δράσεων στο εξωτερικό άλλων νέων που είχαν ήδη
συμμετάσχει στο πρόγραμμα Explore.
Στις 7 Οκτωβρίου 2014 στέλεχος της ΔΑΣΤΑ έκανα παρουσίαση των παρεχόμενων
υπηρεσιών και των δράσεων όλων των δομών στην εκδήλωση ‘Orientation Day’ που
διοργάνωσε η ομάδα ComVos. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των
πρωτοετών για τις παροχές και τις δυνατότητες που τους παρέχει το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1

Λόγοι απόρριψης θέσης: διαφορετικό αντικείμενο από τις σπουδές, χαμηλές απολαβές, απόσταση,
καλύτερη πρόταση από άλλη εταιρεία εκτός εκδήλωσης.
2
ΑΧ= Αορίστου Χρόνου
3
ΟΧ= Ορισμένου Χρόνου
4
ΠΡ= Πρόγραμμα Επιδοτούμενο (π.χ. Voucher)
5
ΔΑ= Δεν απάντησαν
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•

•

•

•

•

Η ΔΑΣΤΑ και η ΜΟΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, συμμετείχαν στην ημερίδα
που διοργάνωσε στις 26 Νοεμβρίου 2014 ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Βρετανικών
Πανεπιστημίων (BGS) σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο υπό την αιγίδα
του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα: "Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία
- ΠΕΣ". Στην ημερίδα η κα Ευγενία Πετρίδου, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών
και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και Επιστ. Υπεύθυνη της ΜΟΚΕ, χαιρέτησε την
εκδήλωση, εντοπίζοντας ότι αποτελεί αναγκαιότητα η σύνδεση των πανεπιστημίων
με την κοινωνία και τον οικονομικό κόσμο και ότι το κλειδί για τη βελτίωση της
συνεργασίας είναι η κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Στη συνέχεια ο
Επιστ. Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ, κος Κυριαζής Πιτιλάκης, αφού ανέλυσε τα
επιπρόσθετα εμπλεκόμενα μέρη στην ΠΕΣ, κατέληξε ότι ο βασικός παίκτης στη
σχέση αυτή είναι οι επιχειρήσεις, που θα πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα για την
επίτευξη της συνεργασίας, ενώ ως σημαντικό εμπόδιο ανέφερε την έλλειψη
αντίστοιχης κουλτούρας και παράδοσης.
Στις 6 & 7 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε Διήμερη Έκθεση για την
Εκπαίδευση και την Εργασία από την Skywalker και την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα
Νεολαίας στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η ΔΑΣΤΑ του ΑΠΘ με όλες τις
επιμέρους δομές (ΓΔ, ΜΟΚΕ, ΓΠΑ) συμμετείχε με info-point καθ’ όλη της διάρκεια
της έκθεσης. Επίσης, πέρα από το info-point, η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του
Γραφείου Διασύνδεσης, κα Κική Ματσούκα, συμμετείχε σε πάνελ με θέμα
«Συμβουλευτική σταδιοδρομίας», ενώ η ΜΟΚΕ συμμετείχε στη διημερίδα
παρουσιάζοντας τρία βραβευμένα επιχειρηματικά σχέδια (business plans) των
φοιτητών της. Τα επιχειρηματικά σχέδια που παρουσιάστηκαν είναι τα εξής: α)
“Special Trips”: Καλλιγιαννίδου Παρθένα, Καρασούλη Μαρία, Συµεωνίδου Μαρία
(Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), β) " MD Care ": Μόκκα Αγνή, Καραµανλής
Δηµοκράτης, Νεστορίδης Αθανάσιος (Τμήμα Ιατρικής) και γ) " Άστε-Γη":
Θανασούλιας Ιωάννης, Λάππα Νάσια, Μελισσάς Στέργιος (Τμήμα Γεωπονίας).
Στις 27 Μαρτίου 2015 στέλεχος της ΔΑΣΤΑ έκανε παρουσίαση των υπηρεσιών και
των δράσεων όλων των δομών (ΓΔ, ΓΠΑ, ΜΟΚΕ) σε γενική συνέλευση του Τμήματος
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, με στόχο την ενημέρωση των μελών ΔΕΠ.
Στις 22 Μαΐου 2015 στέλεχος της ΔΑΣΤΑ έκανε παρουσίαση των υπηρεσιών και των
δράσεων όλων των δομών (ΓΔ, ΓΠΑ, ΜΟΚΕ) σε μάθημα του Τμήματος Ιταλικής
Φιλολογίας, με στόχο την ενημέρωση των φοιτητών.
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: η ΔΑΣΤΑ χρησιμοποιεί το Facebook για να είναι σε πιο
άμεση επαφή με τους φοιτητές και τους αποφοίτους του ιδρύματος, το οποίο
αριθμεί περίπου 4.000 like.
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Βραβεία
Κατά το ακαδ. έτος 2014-15 απονεμήθηκαν πέντε βραβεία καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας στις κατηγορίες της ‘Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας’ και της
‘Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας’ σε φοιτητές της ΜΟΚΕ που συμμετείχαν στο
διατμηματικό πρόγραμμα «Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα» κατά το ακαδημαϊκό έτος
2013-14.
Πιο συγκεκριμένα, η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στην εκδήλωση ‘ΕΥΓΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’. Προσκεκλημένοι ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι αξιολογητές των
επιχειρηματικών σχεδίων, κκ Δρ. Ν. Χουρβουλιάδης και Δρ. Ι. Νασιούλας.
Το 1ο Βραβείο στην Κατηγορία «Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» απονεμήθηκε στους
φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας, Ιζαμπέλα Ζαμπέτα, Ανδρομάχη Πουικλή και Ιωάννη
Σαρρόπουλο, για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου ‘Feelosophy land’.
Το 2ο Βραβείο στην Κατηγορία «Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» απονεμήθηκε στις
φοιτήτριες του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Ρόζα-Ελευθερία Ρούσσου, Ναυσικά Τζιαρού
και Μαρία Χειμωνίδου, για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου ‘Aqua Grey OE’.
Το 3ο Βραβείο στην Κατηγορία «Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» απονεμήθηκε στους
φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Στρατή Γιαννάκη, Άγγελο Ζούφιο και
Σταύρο Μποντιτσόπουλο, για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου ‘SPECTRUM 3D
Services’.
Το 1ο Βραβείο στην κατηγορία «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» απονεμήθηκε στις
φοιτήτριες του Τμήματος Βιολογίας, Κρυσταλλία Κύρκα, Χριστίνα Μετοικίδου και Χρύσα
Ταζέ, για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου ‘ΠρασινίΖΩ’.
Το 2ο Βραβείο στην κατηγορία «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» απονεμήθηκε στους
φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Ελένη Βασιλειάδου, Σοφία Μπουτσούκη
και Άννα Σεβρικόζη, για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου ‘Petrucciani Orchestra’.

Έντυπα & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Ηλεκτρονικό Περιοδικό: Από το 2012 η ΔΑΣΤΑ σε συνεργασία με τις επιμέρους δομές
(Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Μονάδα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας) έχει δημοσιεύσει 10 τεύχη του Ηλεκτρονικού Περιοδικού.
Οδηγός Σταδιοδρομίας: Σε συνεργασία με τις επιμέρους δομές συντάχθηκε ο Οδηγός
Σταδιοδρομίας, ο οποίος συγκεντρώνει τις βασικές πληροφορίες που υπάρχουν στην
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ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ με κύρια εστίαση στις υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίες του
Γραφείου Διασύνδεσης.
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Η ΔΑΣΤΑ χρησιμοποιεί το Facebook για τη διάχυση της
πληροφορίας και την επικοινωνία με τα μέλη της. Μέχρι στιγμής αριθμεί 4.000 μέλη.

5. Δικτύωση
Ακαδ. Έτος 2011-12
Ως προς το σκέλος της δικτύωσης η ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ προχώρησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 201112 στην υπογραφή 11 Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με αντίστοιχες δομές από ΑΕΙ & ΤΕΙ
(Παν/μιο Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Πατρών, Ιόνιο, ΕΑΠ, ΤΕΙ Καλαμάτας, Σερρών,
Λάρισας, Ηπείρου, Πατρών, Λαμίας), ενώ έχουν δρομολογηθεί προς υπογραφή ακόμη 2
Πρωτόκολλα (Πολυτεχνείο Κρήτης, Διεθνές Παν/μιο). Επίσης, έχει υπογραφεί και 1
Σύμφωνο Συνεργασίας με την Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Future Leaders. Ως
συνεργαζόμενοι φορείς πραγματοποίησαν εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα 43
επιχειρήσεις/ιδιώτες, εκ των οποίων κάποιες είναι εταιρείες εξωτερικού (Deutsche Bahn
AG). Επιπλέον, ενημερώθηκε (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά) η βάση των 160
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του Γραφείου Διασύνδεσης (δίκτυο Συν-εργασία) για τη
ΔΑΣΤΑ και το νέο Πληροφοριακό Σύστημα, ώστε να εγγραφούν και να έχουν πρόσβαση στις
παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ μέχρι στιγμής (21/2-9/10/2012) εστάλησαν 208 αγγελίες
εργασίας απευθείας στο ΓΔ ή στη ΔΑΣΤΑ από 94 εταιρείες/φορείς της Ελλάδας και του
εξωτερικού, εκ των οποίων οι 80 δεν είναι εγγεγραμμένες στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Επίσης, η ΔΑΣΤΑ εντάχθηκε στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και ΣΕΒΕ που έχει
δρομολογηθεί για υπογραφή, καθώς συμμετέχει, επίσης, μέσω της Επιτροπής Ερευνών σε
δύο ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση) με τον ΣΒΒΕ και τη ΔΕΘ.
Αναφορικά με τη δικτύωση, θα πρέπει να αναφερθεί και η συνάντηση εργασίας μεταξύ του
Πανεπιστημίου και 17 παραγωγικών φορέων που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ,
ΣΑΝΗ, ISOMAT, VIT, Ένωση Ελλήνων Χημικών Μακεδονίας, Κτήμα Γεροβασιλείου,
Compucon, Υδροδιαχείριση, KELLER, Euroconsultants, Industrial Solutions, Χρηματιστηριακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης, ΡΟΔΑ, ΥΕΤΟΣ, Doppler, Ανατολική, Global Greece). Στην εν λόγω
συνάντηση τέθηκαν ζητήματα καίριας σημασίας για τις δυνατότητες της συνεργασίας
μεταξύ Πανεπιστημίου και επιχειρηματικού κόσμου για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και την αναβάθμιση των ελληνικών προϊόντων. Επίσης, οι
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συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενεργά το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε μελλοντικές
παρόμοιες δράσεις, καθώς και στο δίκτυο Συνέργεια.
Το δίκτυο Συνέργεια αποτελεί αρχικά μία πρωτοβουλία της ΜΟΚΕ ΑΠΘ για τη σύνδεση και
συνεργασία του Ιδρύματος με τους παραγωγικούς φορείς, ώστε να προκύψει ένα ενεργό
δίκτυο, το οποίο θα συντονίζει σχετικές ενέργειες. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί
τρεις προκαταρκτικές συναντήσεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΑΠΘ και
επιχειρήσεων, και έχουν δρομολογηθεί οι δράσεις για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος που
αφορούν τη δημιουργία του Bazaar Τεχνολογίας, την ανάπτυξη του δικτύου Μεντόρων,
καθώς και τη δημιουργία Εργαστηρίων και Διαγωνισμού Καινοτομίας.

Ακαδ. Έτος 2012-13
Ως προς το σκέλος της δικτύωσης η ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ έχει ολοκληρώσει την υπογραφή 18
Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με αντίστοιχες δομές από ΑΕΙ & ΤΕΙ (Παν/μιο Θεσσαλίας,
Δυτικής Μακεδονίας, Πατρών, Ιόνιο, ΕΑΠ, ΤΕΙ Καλαμάτας, Σερρών, Λάρισας, Ηπείρου,
Πατρών, Λαμίας, ΑΣΚΤ, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΚΠΑ, Πάντειο, Γεωπονικό, ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης), ενώ έχουν δρομολογηθεί προς υπογραφή ακόμη 2
Πρωτόκολλα (Διεθνές Παν/μιο, ΠΑΜΑΚ). Επίσης, η ΔΑΣΤΑ εντάχθηκε στο Μνημόνιο
Συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και ΣΕΒΕ που έχει υπογραφεί, και συμμετείχε, μέσω της
Επιτροπής Ερευνών σε δύο ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση) με τον ΣΒΒΕ και τη
ΔΕΘ, ενώ δρομολογείται η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και με το ΣΒΒΕ. Ως
συνεργαζόμενοι φορείς πραγματοποίησαν εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα 179
επιχειρήσεις/ιδιώτες, εκ των οποίων κάποιες είναι εταιρείες εξωτερικού.
Αναφορικά με τη δικτύωση, θα πρέπει να αναφερθεί και η συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο
του ΣΕΒΕ, κ. Λουφάκη, καθώς και με τον πρώην πρόεδρο του ΣΒΒΕ, κ. Πέντζο, και τον νυν
πρόεδρο, κ. Σαββάκη, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ
των φορέων και του Πανεπιστημίου. Σε συνέχεια της πρώτης συνάντησης
πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου επίσκεψη επιχειρήσεων τροφίμων, μελών του ΣΕΒΕ,
στα Εργαστήρια του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής,
όπου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους των εργαστηρίων και παρουσίαση των
υπηρεσιών που προσφέρουν. Στόχος της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη της βιομηχανικής
έρευνας μέσω της διασύνδεσης των επιχειρηματιών με τα εργαστήρια και τα μέλη του
ΑΠΘ. Στο μέλλον προγραμματίζονται παρόμοιες δράσεις και με άλλους κλάδους έρευνας,
ώστε να διευρυνθούν οι τομείς συνεργασίας.
Τέλος, κατά το ακαδ. Έτος 2012-13 πραγματοποιήθηκαν δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις
που ενίσχυσαν τη δικτύωση με τους τοπικούς –και όχι μόνο- παραγωγικούς φορείς, η
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εκδήλωση «Το ΑΠΘ στο ΝΟΗΣΙΣ» (18-20/01/2013) που διοργανώθηκε από την Επιτροπή
Ερευνών με τη συμμετοχή της ΔΑΣΤΑ, καθώς και οι «Ημέρες Καριέρας» (20-21/05/2013)
που έγιναν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο πλαίσιο του ΤΟΠΣΑ
«Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» και στις οποίες έλαβαν μέρος με
συνεντεύξεις 50 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους.

Ακαδ. Έτος 2013-14
Ως προς το σκέλος της δικτύωσης η ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ έχει ολοκληρώσει από την αρχή του έργου
την υπογραφή 19 Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με αντίστοιχες δομές από ΑΕΙ & ΤΕΙ (Παν/μιο
Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Πατρών, Ιόνιο, ΕΑΠ, ΤΕΙ Καλαμάτας, Σερρών, Λάρισας,
Ηπείρου, Πατρών, Λαμίας, ΑΣΚΤ, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΚΠΑ, Πάντειο, Γεωπονικό, ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Επίσης, η ΔΑΣΤΑ
εντάχθηκε στο Μνημόνια Συνεργασίας που υπογράφηκαν μεταξύ ΑΠΘ και ΣΕΒΕ και ΑΠΘ και
ΣΒΒΕ και συμμετείχε, μέσω της Επιτροπής Ερευνών σε δύο ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την
Απασχόληση) με τον ΣΒΒΕ και τη ΔΕΘ. Επίσης, έχει υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας και
με το φοιτητικό οργανισμό AIESEC AUTh με την οποία υπάρχει στενή συνεργασία και
ενημέρωση των μελών για τις υπηρεσίες της ΔΑΣΤΑ. Ως συνεργαζόμενοι φορείς
πραγματοποίησαν εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα 919 επιχειρήσεις/ιδιώτες, εκ των
οποίων κάποιες είναι εταιρείες εξωτερικού. Ειδικότερα κατά το έτος 2013-14 εγγράφηκαν
στο ΠΣ 714 εταιρείες/φορείς. Σημειώνεται ότι ο αριθμός αυτός αφορά τόσο τους φορείς
υποδοχής πρακτικής άσκησης όσο και τις εταιρείες που δημοσιεύουν αγγελίες εργασίας ή
αναζητούν υποψήφιο εργαζόμενο από τη βάση βιογραφικών των αποφοίτων.
Αναφορικά με τη δικτύωση, θα πρέπει να αναφερθεί και οι συναντήσεις που έγιναν εντός
του 2013-14 με τον Πρόεδρο και μέλη του ΣΒΒΕ, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω
οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των φορέων και του Πανεπιστημίου. Αποτέλεσμα
αυτών των συναντήσεων ήταν η ανάθεση μελέτης από την Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος
(ΕΚΕ) σε Εργαστήριο του ΑΠΘ, καθώς επίσης και ο σχεδιασμός ενός μεγάλου Διαγωνισμού
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, του οποίου την υλοποίηση έχει αναλάβει κεντρικά το
Πανεπιστήμιο.
Τέλος, κατά το ακαδ. έτος 2013-14 πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά η πολύ
σημαντική για την ενίσχυση της δικτύωσης με τους τοπικούς –και όχι μόνο- παραγωγικούς
φορείς εκδήλωση, «Ημέρες Καριέρας» (04-05/06/2014, στην οποία έλαβαν μέρος με
συνεντεύξεις 60 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους.
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Ακαδ. Έτος 2014-15
Ως προς το σκέλος της δικτύωσης κατά το έτος 2014-15 εγγράφηκαν στο ΠΣ 722
εταιρείες/φορείς τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η ραγδαία αύξηση των συνεργαζόμενων φορέων κατά τα έτη 2013-2014 και
2014-2015, οφείλεται στην ενσωμάτωση της πρακτικής άσκησης στο ΠΣ της ΔΑΣΤΑ, εφόσον
πλέον όλη η διαδικασία της πρακτικής γίνεται ηλεκτρονικά.
Τέλος, κατά το ακαδ. έτος 2014-15 πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά η πολύ
σημαντική για την ενίσχυση της δικτύωσης με τους τοπικούς –και όχι μόνο- παραγωγικούς
φορείς εκδήλωση, «Ημέρες Καριέρας» (20-21/05/2015), στην οποία έλαβαν μέρος με
συνεντεύξεις 65 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους.
Για το έτος 2014-15 θα γίνει ξεχωριστή αναφορά στο σκέλος της διεθνούς δικτύωσης,
καθώς τα προηγούμενα έτη υπήρχε συνεργασία με μεμονωμένες εταιρείες του εξωτερικού
κυρίως για αναζήτηση υποψήφιων εργαζομένων και ερευνητών από την Ελλάδα, αλλά το
έτος 2014-15 έγινε προσπάθεια συνεργασίας με πανεπιστήμιο της Ευρώπης για την
ανταλλαγή εμπειριών, αλλά και την αναζήτηση καλών πρακτικών στα πεδία της
απασχόλησης, της πρακτικής άσκησης και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
Συγκεκριμένα, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από τον Επιστ. Υπεύθυνο του Γραφείου
Πρακτικής, Καθ. Αντώνιο Κορωναίο, στο Πανεπιστήμιο TU-Delft της Ολλανδίας. Κατά τη
διάρκεια της τριήμερης διαμονής πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με όλα τα αντίστοιχα
τμήματα του Πανεπιστημίου Delft και συγκεκριμένα, με το Γραφείο Διασύνδεσης, με το
Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας (θερμοκοιτίδα του
Πανεπιστημίου), καθώς βέβαια και με το Γραφείο Πρακτικής της Σχολής Εφαρμοσμένων
Επιστημών. Τα αποτελέσματα των συναντήσεων με τα επιμέρους γραφεία καταγράφονται
αναλυτικά στην Έκθεση Πεπραγμένων που κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα παραδοτέα στο
σκέλος της Δικτύωσης.

Συνολικά σε όλα τα έτη της λειτουργίας η ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ προέβη στην υπογραφή 19
Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με αντίστοιχες δομές από ΑΕΙ & ΤΕΙ (Παν/μιο Θεσσαλίας,
Δυτικής Μακεδονίας, Πατρών, Ιόνιο, ΕΑΠ, ΤΕΙ Καλαμάτας, Σερρών, Λάρισας, Ηπείρου,
Πατρών, Λαμίας, ΑΣΚΤ, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΚΠΑ, Πάντειο, Γεωπονικό, ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Επίσης, η ΔΑΣΤΑ
εντάχθηκε στο Μνημόνια Συνεργασίας που υπογράφηκαν μεταξύ ΑΠΘ και ΣΕΒΕ και ΑΠΘ και
ΣΒΒΕ και συμμετείχε, μέσω της Επιτροπής Ερευνών σε δύο ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την
Απασχόληση) με συντονιστές τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επίσης, έχει υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας και με το
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φοιτητικό οργανισμό AIESEC AUTh με τον οποίο υπάρχει στενή συνεργασία και τακτική
ενημέρωση των μελών για τις υπηρεσίες της ΔΑΣΤΑ.
Ως συνεργαζόμενοι φορείς πραγματοποίησαν συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του εγγραφή
στο Πληροφοριακό Σύστημα 1.658 οργανισμοί, εκ των οποίων οι 434 είναι φορείς του
ευρύτερο δημοσίου τομέα και οι 1.224 ανήκουν στον ιδιωτικού τομέα τόσο του εσωτερικού
όσο και του εξωτερικού. Σημειώνεται ότι ο αριθμός αυτός αφορά τόσο τους φορείς
υποδοχής πρακτικής άσκησης όσο και τις εταιρείες που δημοσιεύουν αγγελίες εργασίας ή
αναζητούν υποψήφιο εργαζόμενο από τη βάση βιογραφικών των αποφοίτων. Επομένως,
ειδικότερα αναφορικά με τη δραστηριότητα των συνεργαζόμενων φορέων από τους 1.658
οργανισμούς (δημόσιου και ιδιωτικού φορέα) 1.115 προσέφεραν πρακτική άσκηση, οι 169
δημοσίευσαν αγγελίες, οι 98 αναζήτησαν βιογραφικά αποφοίτων, ενώ οι 364 εγγράφηκαν
στη ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ, αλλά δεν είχαν κάποια δραστηριότητα μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος και κάποιες άλλες είχαν πολλαπλή δραστηριότητα (αναζήτηση βιογραφικών
και δημοσίευση αγγελίας ή πρακτική άσκηση και δημοσίευση αγγελίας κ.λπ.). Θα πρέπει
επίσης να αναφερθεί ότι ο αριθμός των ανενεργών συνεργαζόμενων φορέων είναι ως ένα
βαθμό παραπλανητικός, καθώς αρκετές από τις εταιρείες, ενώ εγγράφονταν στο ΠΣ,
προτιμούσαν ως διαδικασία να αποστέλλουν μέσω email τις αγγελίες προς δημοσίευση, με
αποτέλεσμα να δημοσιεύονται μεν, αλλά να μην καταχωρούνται μέσω του ΠΣ στα
στατιστικά στοιχεία που εξάγονται απευθείας από το σύστημα. Συγκεντρωτικά, από όλους
τους συνεργαζόμενους φορείς, μέσω του ΠΣ δόθηκαν 3.885 θέσεις πρακτικής άσκησης,
αντλήθηκαν 2.027 βιογραφικά τελειοφοίτων και αποφοίτων του ΑΠΘ και δημοσιεύθηκαν
απευθείας στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ 397 αγγελίες. Εξυπακούεται ότι οι αγγελίες αυτές
αφορούν θέσεις εργασίας που προωθούνταν απευθείας από τις εταιρείες και όχι τις
αγγελίες που δημοσιεύονταν στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ σε καθημερινή βάση από την
αποδελτίωση.

6. Διασφάλιση Ποιότητας
Σύστημα Διασφάλισης και Διαχείρισης Ποιότητας
Το «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας» (ΣΔΠ) της ΔΑΣΤΑ που ήταν βασική συμβατική
υποχρέωση ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2013. Συνολικά οι ενέργειες που
ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εφαρμογής του ΣΔΠ είναι:
•

Αποτύπωση και καταγραφή: του υφιστάμενου συστήματος, των εντύπων ελέγχου,
των εργασιών που υλοποιούνται, και των ευθυνών και αρμοδιοτήτων των στελεχών
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•

•

•

•

•

που εργάζονται στη ΔΑΣΤΑ και στις επιμέρους τρεις μονάδες. Στο πλαίσιο της
ανωτέρω ενέργειας υπήρξε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη από καθεμιά από
τις επιμέρους δομές και τους Επιστημονικώς Υπευθύνους, ούτως ώστε το συλλεγέν
υλικό να είναι έγκυρο και απολύτως συμβατό με την καθημερινότητα των
τεσσάρων δομών.
Σχεδιασμός των διεργασιών και προσδιορισμός των εισερχομένων πόρων και
εξερχομένων – παραδοτέων. Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά στο σχεδιασμό του
ΣΔΠ και τη συμβατότητά του με το διεθνές πρότυπο ISO 9000:2008.
Προσαρμογή του συστήματος ποιότητας στις πραγματικές ανάγκες της ΔΑΣΤΑ. Το
παρόν στάδιο υλοποίησης του ΣΔΠ της ΔΑΣΤΑ περιελάμβανε το σχεδιασμό των
διεργασιών, των διαδικασιών και των εντύπων, τα οποία όμως απαραίτητα
αποτύπωναν τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας και τα οποία ανταποκρίνονταν
πλήρως στις οργανωτικές ανάγκες και των τεσσάρων δομών της ΔΑΣΤΑ. Με βάση το
παραπάνω πλαίσιο αναπτύχθηκαν δεκαέξι (16) διεργασίες, πενήντα τέσσερις (54)
διαδικασίες, εκατόν τέσσερα (104) έγγραφα και είκοσι επτά (27) περιγραφές
θέσεων εργασίας.
Προσδιορισμός της «ικανοποίησης» των «πελατών». Για την ικανοποίηση της
σχετικής απαίτησης του προτύπου ISO 9000 αναπτύχθηκαν δυο διαδικασίες
βελτίωσης, και συγκεκριμένα η διαδικασία «Μέτρηση της ικανοποίησης των
χρηστών των υπηρεσιών» και η διαδικασία «Διαχείριση παραπόνων των χρηστών
των υπηρεσιών». Οι δυο αυτές διαδικασίες συνοδεύονται και τεκμηριώνονται από
τρία (3) έγγραφα.
Ανάπτυξη των διεργασιών και των διαδικασιών σε ηλεκτρονική μορφή. Το σύνολο
των διεργασιών, διαδικασιών και εντύπων αναπτύχθηκαν σε δυο ηλεκτρονικές
εκδόσεις (Α’ και Β’) και η ισχύουσα πλέον είναι η (Β’) έκδοση. Τούτο συνέβη
εξαιτίας της συνεργασίας με τα στελέχη των επιμέρους δομών, αφού ο Υπεύθυνος
Ποιότητας της ΔΑΣΤΑ ανέπτυσσε – συνέγραφε τη διεργασία, τη διαδικασία ή
σχεδίαζε το έγγραφο, το οποίο έθετε στη συνέχεια υπόψη των στελεχών της δομής
στην οποία αυτά αναφέρονταν. Μετά τις παρατηρήσεις των στελεχών των
επιμέρους δομών και την παροχή επιπλέον διευκρινίσεων υπήρξε οριστικοποίηση
του περιεχομένου τους, και ως εκ τούτου η οριστική έκδοση – εγκεκριμένη έκδοση
είναι η τρέχουσα (Β’).
Συμφωνία επί των διαδικασιών – Εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΔΠ –
Προετοιμασία για την αρχική επιθεώρηση. Η συμφωνία επί του περιεχομένου των
διαδικασιών έχει επέλθει από τις αρχές του Ιουλίου 2013. Το ΣΔΠ μπορεί να
λειτουργήσει σε καθημερινή βάση, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό από τους
Επιστημονικώς Υπευθύνους των τεσσάρων δομών της ΔΑΣΤΑ. Έχει γίνει
προετοιμασία για την αρχική επιθεώρηση από φορέα πιστοποίησης, αφού το ΣΔΠ,
με πρωτοβουλία του Υπεύθυνου Ποιότητας έχει ελεγχθεί και επιθεωρηθεί σε όλα
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•

του τα σημεία από εξωτερικό επιθεωρητή, επισήμως πιστοποιημένο για την
επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας. Το ΣΔΠ της ΔΑΣΤΑ θεωρείται
έτοιμο προς πιστοποίηση, εφόσον δημιουργηθούν τα σχετικά αρχεία από τα
στελέχη των επιμέρους δομών, τα οποία αρχεία θα αποδεικνύουν την ορθή
λειτουργία του και τη λειτουργία του συνόλου των μερών του.
Σύνταξη του εγχειριδίου ποιότητας. Έχει συνταχθεί και είναι στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου από τα τέλη Αυγούστου. Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει
την κατ’ άρθρο ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008 από την
τεκμηρίωση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ΣΔΠ της ΔΑΣΤΑ.

ΑΡΘΡΟ

ISO 9001:2008 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

4.1

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΠ, ΔΔ 1.1, 1.2

4.2

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΠ

4.2.1

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΠ

4.2.2

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠ

4.2.3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΕΠ, ΔΔ 1.1, 1.2

4.2.4

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΕΠ, ΔΔ 1.3

5

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5.1

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠ, ΔΔ 2.1

5.2

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΠ, ΛΔ 1.0, ΛΔ 2.0, ΛΔ 3.0, ΛΔ 4.0, ΔΒ 5.5,
ΔΒ 5.6

5.3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠ

5.4

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠ

5.4.1

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠ, ΔΔ 2.1

5.4.2

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

5.5

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠ

5.5.1

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠ, ΔΔ 3.10, Περιγραφές Θέσεων Εργασίας

5.5.2

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠ

ΤΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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ΕΠ

ΑΡΘΡΟ

ISO 9001:2008 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

5.5.3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠ, ΔΔ 2.2

5.6

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠ, ΔΔ 2.3

5.6.1

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΠ, ΔΔ 2.3, ΔΒ 5.0

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ

6.1

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΕΠ

6.2

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΠ

6.2.1

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΠ, ΔΔ 2.1, ΔΔ 3.4, ΔΔ 3.5, ΔΔ 3.6, ΔΔ 3.7,
ΔΔ 3.10

6.2.2

ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠ, ΔΔ 3.3

6.3

ΥΠΟΔΟΜΗ

ΕΠ, ΔΔ 3.5, ΔΔ 3.7

6.4

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠ, ΔΔ 3.4, ΔΔ 3.6

7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

7.1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠ

7.2

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΠ

7.2.1

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΕΠ

7.2.2

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΕΠ

7.2.3

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΠ, ΛΔ 1.1, ΔΒ 5.5, ΔΔ 5.6, ΔΒ 1.0, ΔΒ 2.0,
ΔΒ 3.0, ΔΒ 4.0

7.3

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠ, ΛΔ 8.1

7.4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠ, ΛΔ 5.0

7.4.1

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠ, ΔΔ 3.1, ΛΔ 5.0

7.4.2

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠ, ΛΔ 5.2

7.4.3

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΩΝ

ΕΠ, ΛΔ 5.3

7.5

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠ, ΛΔ 1.0, Λδ 2.0, ΛΔ 3.0. ΛΔ 4.0

7.5.1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠ, ΛΔ 1.0, Λδ 2.0, ΛΔ 3.0. ΛΔ 4.0
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ΑΡΘΡΟ

ISO 9001:2008 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

7.5.2

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΤΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

7.5.3

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠ, ΛΔ 5.3, ΛΔ 7.1, ΛΔ 7.2, ΛΔ 7.3, ΔΒ 5.1

7.5.4

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΠ, ΛΔ 3.0

7.5.5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ &
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

ΕΠ, ΛΔ 6.1

7.6

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΩΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

8

ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ

8.1

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΠ

8.2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΠ

8.2.1

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΠ, ΔΒ 5.3, ΔΒ 5.5, ΔΒ 5.6

8.2.2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΠ, ΔΔ 1.1, ΔΒ 5.4

8.2.3

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠ

8.2.4

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ /
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΠ, ΔΒ 1.1

8.3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ /
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠ, ΔΒ 1.2

8.4

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠ, ΔΒ 5.3, ΔΔ 3.9, ΔΒ 5.0

8.5

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

8.5.1

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΕΠ, ΔΔ 3.9

8.5.2

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΠ, ΔΔ 1.2, ΔΒ 5.1, ΔΒ 5.5

8.5.3

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΠ, ΔΔ 1.2, ΔΒ 5.2, ΔΒ 5.2, ΔΒ 5.3, ΔΒ 5.4

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

&

Τέλος, και για την καλύτερη εποπτεία του ανωτέρω πίνακα, επισυνάπτεται ο κατάλογος των
διεργασιών και των διαδικασιών που εντάσσονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΣΔΠ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΔΔ 1.0.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΔ 1.1.

Τυποποίηση και κωδικοποίηση εγγράφων

ΔΔ 1.2.

Έλεγχος Εγγράφων

ΔΔ 1.3.

Έλεγχος Αρχείων

ΔΔ 1.4.

Έλεγχος Ηλεκτρονικών Αρχείων

ΔΔ 1.5.

Νομοθετικές απαιτήσεις

ΔΔ 2.0.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΔ 2.1.

Στόχοι ποιότητας

ΔΔ 2.2.

Επικοινωνία εργαζομένων και επιστημονικώς υπευθύνων

ΔΔ 2.3.

Ανασκόπηση από τη Διοίκηση

ΔΔ 3.0.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΔΔ 3.1.

Προμήθεια εξοπλισμού

ΔΔ 3.2.

Συντήρηση εξοπλισμού

ΔΔ 3.3.

Εκπαίδευση προσωπικού

ΔΔ 3.4.

Πρόσληψη εργαζόμενου

ΔΔ 3.5.

Αξιολόγηση της απόδοσης των ανθρώπινων πόρων

ΔΔ 3.6.

Μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων

ΔΔ 3.7.

Συνθετική αξιολόγηση εργασιακής απόδοσης και εργασιακής ικανοποίησης

ΔΔ 3.8.

Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων

ΔΔ 3.9.

Προτάσεις βελτίωσης

ΔΔ 3.10.

Περιγραφή θέσεων εργασίας
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΛΔ 1.0

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΛΔ 1.1.

Λειτουργία Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

ΛΔ 2.0.

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΔ 2.1.

Υλοποίηση σεμιναριακών και εργαστηριακών μαθημάτων

ΛΔ 2.2.

Υλοποίηση ανοικτών δράσεων

ΛΔ 2.3.

Συγγραφή μελετών περιπτώσεων

ΛΔ 3.0.

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΛΔ 3.1.

Λειτουργία Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΛΔ 4.0.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΛΔ 4.1.

Εξυπηρέτηση κοινού

ΛΔ 4.2.

Συλλογή πληροφοριακού υλικού

ΛΔ 4.3.

Newsletters, web site & social media

ΛΔ 4.4.

Υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής

ΛΔ 4.5.

Ομαδικά εργαστήρια συμβουλευτικής

ΛΔ 4.6.

Παροχή πληροφόρησης στο πλαίσιο της αναζήτησης εργασίας

ΛΔ 4.7.

Διοργάνωση εκδηλώσεων

ΛΔ 5.0.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΛΔ 5.1.

Αξιολόγηση προμηθευτών

ΛΔ 5.2.

Έλεγχος προμηθειών

ΛΔ 5.3.

Έλεγχος παραλαβής
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΛΔ 6.0.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΛΔ 6.1.

Αρχειοθέτηση

ΛΔ 7.0.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΔ 7.1.

Κριτήρια ποιότητας - Δείγματα υπηρεσιών

ΛΔ 7.2.

Ιχνηλασιμότητα

ΛΔ 7.3.

Προγράμματα ποιότητας

ΛΔ 8.0.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΔ 8.1.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΔΒ 1.0.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΔΒ 1.1.

Αξιολόγηση της λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

ΔΒ 2.0.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΒ 2.1.

Αξιολόγηση σεμιναριακών και εργαστηριακών μαθημάτων

ΔΒ 2.2.

Αξιολόγηση της υλοποίησης ανοικτών δράσεων

ΔΒ 2.3.

Συνολική αξιολόγηση του προγράμματος της Μονάδας Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας

ΔΒ 3.0.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΔΒ 3.1.

Αξιολόγηση της υλοποίησης ανοικτών δράσεων και εκδηλώσεων
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ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΔΒ 3.2.

Αξιολόγηση της διαδικασίας υπογραφής πρακτικών συνεργασίας

ΔΒ 3.3.

Αξιολόγηση της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΔΒ 4.0.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΔΒ 4.1.

Αξιολόγηση της διαδικασίας εξυπηρέτησης κοινού

ΔΒ 4.4.

Αξιολόγηση της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής

ΔΒ 4.5.

Αξιολόγηση της διαδικασίας ομαδικών εργαστηρίων συμβουλευτικής

ΔΒ 4.7.

Αξιολόγηση της διοργάνωσης εκδηλώσεων

ΔΒ 5.0.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΑΣΤΑ

ΔΒ 5.1.

Εσωτερικά προβλήματα

ΔΒ 5.2.

Έλεγχοι και μετρήσεις

ΔΒ 5.3.

Ανάλυση δεδομένων

ΔΒ 5.4.

Εσωτερικές επιθεωρήσεις

ΔΒ 5.5.

Διαχείριση παραπόνων των χρηστών των υπηρεσιών

ΔΒ 5.6.

Μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών

Κώδικας Δεοντολογίας ΔΑΣΤΑ
Ο «Κώδικας Δεοντολογίας» της ΔΑΣΤΑ αναπτύχθηκε το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2011 Απρίλιος 2012.
Ο «Κώδικας Δεοντολογίας» της ΔΑΣΤΑ είναι ένα σύντομο εγχειρίδιο κατευθυντήριων
γραμμών, χρήσιμο στην καθοδήγηση των εργαζομένων σ’ αυτήν, στο οποίο έχουν
αποτυπωθεί οι αρχές και οι αξίες της καθημερινής της λειτουργίας.
Με τον «Κώδικα Δεοντολογίας» ουσιαστικά καθιερώνονται πρότυπα κοινωνικών
συμπεριφορών και αλληλεπιδράσεων, για την ανάπτυξη δεοντολογικών συμπεριφορών
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μεταξύ των εργαζομένων στη ΔΑΣΤΑ, αλλά και μεταξύ των εργαζομένων και των χρηστών
των υπηρεσιών της. Ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν είναι ένα εγχειρίδιο ποινικών ή άλλων
κυρώσεων, αλλά ένα κείμενο αρχών που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση των
εργαζόμενων στη ΔΑΣΤΑ και των χρηστών των υπηρεσιών της, για να ενεργούν όλοι τελικά
σύμφωνα με τις αρχές της επιστημονικής σκέψης και έρευνας, αλλά, πρωτίστως, με τις
επικρατούσες κάθε φορά αξίες της κοινωνίας.
Μέσω του «Κώδικα Δεοντολογίας» παρέχεται καθημερινή καθοδήγηση για τις εσωτερικές
και εξωτερικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της άρτιας και σύννομης παροχής
υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ. Ουσιαστικά μέσω του «Κώδικα» δηλώνεται ότι η επίτευξη
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων είναι το ίδιο σημαντική με τη διαδικασία μέχρι την
επίτευξή τους. Ισχύει για όλο το προσωπικό της ΔΑΣΤΑ χωρίς καμία εξαίρεση, ακόμη και για
τους Επιστημονικώς Υπευθύνους των επιμέρους δομών της. Οι εξωτερικοί συνεργάτες,
πάσης φύσεως, υπόκεινται και αυτοί στις απαιτήσεις του παρόντα «Κώδικα», ενώ η
απαρέγκλιτη τήρησή του αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της συνεργασίας
τους μαζί τους.
Πρόκειται για κείμενο εικοσιτεσσάρων (24) σελίδων, στο οποίο αναπτύσσονται είκοσι επτά
(27) άρθρα, με τους ακόλουθους τίτλους και σειρά, ως εξής:
1.Πεδίο εφαρμογής
2.Θεμελιώδεις ορισμοί
3.Βασικές αρχές προσφοράς υπηρεσιών ΔΑΣΤΑ
4.Οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων
5.Η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων
6.Πολιτική απασχόλησης προσωπικού
7.Συγκρούσεις συμφερόντων, προσωπικά ζητήματα και ανάρμοστες συμπεριφορές
8.Προστασία πληροφοριών
9.Διαχείριση των σχέσεων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
10.Οικονομική διαχείριση
11.Διαχείριση και προστασία περιουσιακών στοιχείων
12.Οι πόροι τεχνολογίας πληροφοριών
13.Η σχέση της ΔΑΣΤΑ με το εξωτερικό περιβάλλον
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14.Η σχέση της ΔΑΣΤΑ με τις κρατικές υπηρεσίες και γενικά με την κείμενη νομοθεσία
15.Η σχέση της ΔΑΣΤΑ με την προστασία του περιβάλλοντος
16.Η σχέση της ΔΑΣΤΑ με επιχειρήσεις και εργοδότες
17.Η σχέση της ΔΑΣΤΑ με τους χρήστες των υπηρεσιών της
18.Διασφάλιση της εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ)
19.Σεβασμός και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
20.Διάχυση πληροφοριών για τις υπηρεσίες της ΔΑΣΤΑ
21.Διασφάλιση του ιδιωτικού απορρήτου των χρηστών των υπηρεσιών
22.Ρήτρα εχεμύθειας
23.Ευθύνες για τη συμμόρφωση με τον κώδικα δεοντολογίας
24.Πολιτική μη αντιποίνων
25.Εποπτεία ΔΑΣΤΑ
26.Επιτροπή δεοντολογίας ΔΑΣΤΑ
27.Ενημέρωση και ανανέωση του Κώδικα Δεοντολογίας
Ο «Κώδικας Δεοντολογίας» της ΔΑΣΤΑ τέθηκε υπόψη του νομικού συμβούλου του «Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας» (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ για νομικό έλεγχο τον Απρίλιο του 2012
και οριστικοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2012.

7. Αξιολόγηση
Εσωτερική Αξιολόγηση: Αναφορικά με το σκέλος της εσωτερικής αξιολόγησης κατατίθενται
στο τέλος κάθε έτους ο απολογισμός της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς με την
Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης, καθώς και ο προγραμματισμός ενεργειών για επερχόμενο
έτος με τα Ετήσια Σχέδια Δράσης. Συνολικά έχουν κατατεθεί πέντε Ενδιάμεσες Εκθέσεις
Αξιολόγησης, τέσσερα Ετήσια Σχέδια Δράσης, καθώς και ο Τελικός Επιστημονικός &
Οικονομικός Απολογισμός του έργου.
Εξωτερική Αξιολόγηση: Επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους 2014-15 πραγματοποιήθηκε
από εξωτερικούς αξιολογητές, που επιλέχθηκαν έπειτα από πρόσκληση, η δράση της
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εξωτερικής αξιολόγησης της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων (Γραφείο Διασύνδεσης,
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας), που
περιελάμβανε τα εξής παραδοτέα: Εγχειρίδιο Εξωτερικής Αξιολόγησης, Εκθέσεις και
Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης.
Πιο συγκεκριμένα, το «Εγχειρίδιο Εξωτερικής Αξιολόγησης» περιλαμβάνει μια σύντομη
εισαγωγή για το ρόλο της ΔΑΣΤΑ του ΑΠΘ και των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει,
περιγράφονται τα είδη και οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
υλοποίηση μιας εξωτερικής αξιολόγησης, ενώ παράλληλα, περιγράφεται και η μεθοδολογία
που επιλέχθηκε για την υλοποίηση της συγκεκριμένης αξιολόγησης.
Στις «Εκθέσεις» περιγράφονται αρχικά οι παράμετροι που αξιολογήθηκαν με σκοπό να
εξεταστούν και να σχολιαστούν στη συνέχεια ως προς:
•

Την αποτελεσματικότητα, δηλαδή το βαθμό επίτευξης τον στόχων,

•
Tην αποδοτικότητα, δηλαδή την καλύτερη σχέση μεταξύ των πόρων που
χρησιμοποιούνται και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται και
•
Tην καταλληλότητα της παρέμβασης, δηλαδή το βαθμό στον οποίο οι στόχοι της
παρέμβασης ανταποκρίνονται σε ανάγκες, προβλήματα και ζητήματα.
Επίσης, παρουσιάζονται οι Εκθέσεις με τα ευρήματα των συναντήσεων εργασίας που
πραγματοποιήθηκαν με τους επιστημονικά υπεύθυνους και τα στελέχη των Γραφείων
Διασύνδεσης, Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
(ΜΟΚΕ), αλλά και στελέχη της ΔΑΣΤΑ.
Τέλος, στις «Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης» αποτυπώθηκαν τα αποτελέσματα της
πρωτογενούς έρευνας με ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε ομάδες ενδιαφερομένων, ώστε
να μπορέσει να καταγραφεί και να αποτυπωθεί η άποψη των φοιτητών, των αποφοίτων,
των εργαζομένων της ΔΑΣΤΑ και των μελών ΔΕΠ τμημάτων του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για την αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της
Πράξης χρησιμοποιήθηκε η έρευνα πεδίου με τη μέθοδο της διακίνησης δομημένου
ερωτηματολογίου. Τα ερωτηματολόγια ήταν «μικτού» τύπου, δηλαδή πέρα από τις
ερωτήσεις κλειστού τύπου, είχαν και ερωτήσεις ανοικτού τύπου στα σημεία που κρίνεται
απαραίτητο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον ερωτώμενο να εμπλουτίσει τις απαντήσεις
του με περισσότερες πληροφορίες, η δευτερογενής επεξεργασία των οποίων αποκάλυψε
σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
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