
Το Τμήμα Διασύνδεσης (Εκπαίδευσης-Παραγωγής), Διαμεσολάβησης και 
Καινοτομίας  (ΤΔΔΚ) της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ενδεικτικά, όπως ήδη γνωρίζετε:   

• Διευκολύνει και συστηματοποιεί την επικοινωνία των 
φοιτητών/πτυχιούχων με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την εύρεση 
θέσεων πρακτικής άσκησης/εργασίας-τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό,   

• ενημερώνει για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, κατατακτήριες  
 
εξετάσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια, επαγγελματικά δικαιώματα,   

• διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες, ημέρες σταδιοδρομίας, εκθέσεις,   
• παρακολουθεί μέσω μελετών την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων και 

την τάση και τις προοπτικές στην αγορά εργασίας,   
• παρέχει ατομικές, ομαδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για σύνταξη Β.Σ., 

Συνοδευτικής Επιστολής, Προετοιμασία συνέντευξης επιλογής καθώς και την 
δυνατότητα χορήγησης  ψυχομετρικών τεστ.  

• υλοποιεί δράσεις mentoring.  
  

Στην προσπάθειά μας να συστηματοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό την επαφή μας με 
τους φοιτητές/αποφοίτους μας ώστε όλοι τους να απολαμβάνουν τα οφέλη από τις 
υπηρεσίες και τις δράσεις του Τμήματός μας, ζητάμε τη συμβολή σας. Θα θέλαμε να 
επικοινωνήσετε στους τελειόφοιτους και αποφοίτους του Τμήματος σας με οποιοδήποτε 
τρόπο θεωρείτε εσείς πιο πρόσφορο (πχ μόνιμος σύνδεσμος του ΤΔΔΚ στην ιστοσελίδα του 
προπτυχιακού τμήματος, κλπ) τις υπηρεσίες που παρέχει το ΤΔΔΚ του ΠΑΔΑ και ειδικότερα 
αυτή της υποβοήθησης στην αναζήτηση είτε πρακτικής άσκησης είτε εργασίας.   

Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, ενώ υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη 
προσφορά για εργασία ή πρακτική από τις συνεργαζόμενες με το ΤΔΔΚ εταιρείες, δεν 
υπάρχει η αντίστοιχη ζήτηση από τους τελειόφοιτους και αποφοίτους του Ιδρύματος. Στην 
περίπτωση της πρακτικής άσκησης κατανοούμε ότι αυτό συμβαίνει προφανώς εξαιτίας της 
αναστολής λόγω της πανδημίας.  Στην περίπτωση της εργασίας θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι 
αυτό συμβαίνει γιατί οι απόφοιτοί μας δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανεργίας. Στην 
περίπτωση όμως που δεν είναι αυτός ο λόγος, θα θέλαμε να είστε αρωγοί στην προσπάθεια 
που καταβάλλει ειδικά το Τμήμα Διασύνδεσης (Εκπαίδευσης-Παραγωγής), Διαμεσολάβησης 
και Καινοτομίας  και γενικότερα το  ΠΑΔΑ ώστε κανένας απόφοιτός του να μην είναι εκτός 
εργασιακού χώρου.   

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης και 
Καινοτομίας (Γραφείο Διασύνδεσης) επισκεφτείτε τον νέο μας 
ιστότοπο http://clio.uniwa.gr    και δηλώστε την προτίμησή σας στην σελίδα κοινωνικής 
δικτύωσης μας στο Facebook Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας ΠΑΔΑ.   

  
Υποδεχόμαστε οποιονδήποτε θέλει να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες μας, στο Τμήμα 

Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας  καθημερινά 9:30-
16:30 στην Πανεπιστημιούπολη του Αρχαίου Ελαιώνα, στο Συνεδριακό Κέντρο, αίθουσα 
4.  
Σημείωση: Λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας του COVID 19, θα 
παρακαλούσαμε η επικοινωνία με το γραφείο να γίνεται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά και μόνο 
όταν αυτό δεν είναι εφικτό, η προσέλευση στο χώρο μας να γίνεται με ραντεβού ώστε να μην 
δημιουργείται συνωστισμός. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.  

Είμαστε στην διάθεσή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία!     
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Με εκτίμηση,     
Τμήμα Διασύνδεσης (Εκπαίδευσης-Παραγωγής), Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας     
Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας     
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής     
Πανεπιστημιούπολη  Αρχαίου Ελαιώνα     
Συνεδριακό Κέντρο-Αίθουσα 4     
Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω, Αθήνα, Ελλάδα     
Τηλ. +302105381294-5  
clio@uniwa.gr     
http://clio.uniwa.gr      
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