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Αποστολή του Γραφείου ∆ιασύνδεσης ∆.Α.ΣΤΑ. του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ είναι η προσφορά 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας τόσο προς την Εκπαιδευτική κοινότητα όσο και προς τις 

επιχειρήσεις Ιδιωτικού και ∆ημοσίου Τομέα, Οργανισμούς, Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και Συλλογικούς Φορείς για την επίτευξη των παρακάτω σκοπών: 

 

 Συμβολή στην επιμόρφωση, εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση των 

τελειοφοίτων και πτυχιούχων του Ιδρύματος, 

 Κάλυψη των αναγκών των Επιχειρήσεων με εξειδικευμένα στελέχη, 

 Ενημέρωση του Ιδρύματος για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Παραγωγής και 

συμμετοχή στις δραστηριότητες προσαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών, 

 Συνεργασία με αντίστοιχα Γραφεία των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

Βασική αρχή και δέσμευση του Γραφείου ∆ιασύνδεσης ∆.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, αλλά 

και φιλοσοφία κάθε στελέχους του, είναι να παρέχει στους ενδιαφερόμενους, υπηρεσίες 

που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, να συμμορφώνονται με τις σχετικές 

κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει το 

Γραφείο ∆ιασύνδεσης. 

 

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. 

του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ  

 Έχει υιοθετήσει Σύστημα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας (Σ.∆.Π.) σύμφωνα με το 

∆ιεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρο το Γραφείο 

και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών 

του καθώς και την ικανοποίηση των φοιτητών και των ενδιαφερομένων. 
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 Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του, όπου 

αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των ∆ιεργασιών του και κατ’ 

επέκταση ολοκλήρου του Σ.∆.Π. 

 Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε επίπεδο Γραφείου, 

σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/ και ∆ιεργασιών καθώς και σε επίπεδο 

υπηρεσιών.  Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό 

επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.∆.Π. από την Ανώτατη ∆ιοίκηση 

του Γραφείου ∆ιασύνδεσης ∆.Α.ΣΤΑ. του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ.   

 Μεριμνά για την παροχή των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη, αποδοτική 

και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος του Γραφείου. 

 Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών του 

ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα. 

 Παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και ∆ιεργασίες, ώστε 

να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του.    

 

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, το Γραφείο ∆ιασύνδεσης ∆.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. 

ΠΕΙΡΑΙΑ αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική 

προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τους φοιτητές και ενδιαφερομένους. 
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