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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΠΡΑΞΗ: 
«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

Κωδικός MIS 327465 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

o Γενικές Πληροφορίες. 

o Ωφελούμενοι φοιτητές. 

o Εκδηλώσεις 

o Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων - Βραβεία 

o Συνεργασίες/Δικτυώσεις με άλλους δημόσιους ή μη κερδοσκοπικούς φορείς, με διεθνείς φορείς, με 

ιδιωτικούς φορείς. 

o Μοντέλο Διοίκησης. 

o Αποδοτικότητα δαπανών πράξης. 

o Παραρτήματα 

o Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας». 

o Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας». 

o Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας». 
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Γενικές Πληροφορίες 

Η Πράξη με τίτλο: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (αρ. 

πρωτ. 719/17.01.2011 Απόφαση Ένταξης), με κωδικό MIS 327465 εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 5: 

«Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση 

της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με χρονική διάρκεια έργου από 

01/01/2011 έως 31/12/2013 και Υπεύθυνο Πράξης/Υποέργου τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Νούλα. 

Η καινοτόμος «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» 

για την αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας.  

Η σύνδεση αυτή επιδιώκεται  μέσα από συνδυασμένες Δράσεις και ειδικότερα επιτυγχάνεται μέσω της 

πρακτικής άσκησης, του επαγγελματικού προσανατολισμού και της καλλιέργειας του επιχειρηματικού πνεύματος 

των φοιτητών. 

Η θεσμοθέτηση σε επίπεδο Ιδρύματος της νέας «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)» 

προβλέφθηκε στο πλαίσιο συνδυασμού των Δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη σύνδεση της 

ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

Η (υπερ)δομή ΔΑΣΤΑ συντονίζει υπό ενιαίο πλαίσιο την υλοποίηση τριών επιμέρους Πράξεων και 

υποκείμενων δομών, του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ), του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) και της Μονάδας 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ). 

Οι ανωτέρω Πράξεις αφορούν στη σύνδεση του Ιδρύματός μας με την αγορά εργασίας, με κύρια 

επωφελούμενους τους φοιτητές και τους προσφάτως αποφοιτήσαντες. 

Στόχοι αυτού του νέου, ενιαίου πλαισίου υλοποίησης των Δράσεων αποτελούν:  

o Η επέκταση της πρακτικής άσκησης στα επίπεδα εκπαίδευσης που έχουν έξοδο στην αγορά εργασίας και η 

ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής της πρακτικής 

άσκησης. 

o Η δικτύωση των Γραφείων Διασύνδεσης με Δομές προώθησης της απασχόλησης και διαμεσολάβησης. 

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων προς την κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, 
με συστηματική παροχή κινήτρων κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων, επισκέψεων σε επιχειρήσεις και 
συμμετοχής σε Δράσεις θυρίδων επιχειρηματικότητας και Δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
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ΔΕΙΚΤΕΣ Περίοδος 01/01/2011 – 31/08/2011 Περίοδος 01/09/2011 – 31/08/2012 Περίοδος 01/09/2012 – 31/12/2013 

1.    Ωφελούμενοι 
φοιτητές 

Πρακτική Άσκηση 
Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας 

646 

Γραφείο 
Διασύνδεσης 
Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας 

1. Επωφελούμενοι από παρεχόμενες υπηρεσίες: 

1α. Αριθμός Επωφελούμενων Φοιτητών/τριων: 668 

1β. Άλλοι Επωφελούμενοι Χρήστες: 1797 

2. Επωφελούμενοι από παρεχόμενες διαδυκτιακές 
υπηρεσίες: 

2α. Αριθμός Επωφελούμενων Φοιτητών/τριων: 6406 

2β. Άλλοι Επωφελούμενοι Χρήστες: 15839 

Μονάδα 
Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότη
τας (ΜΚΕ) 
Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας 

Αριθμός Επωφελούμενων Φοιτητών/τριων: 412 

 

720 

1α  : 2.973 

1β  : 2.601 

2α  : 2.593 

2β  : 379 

 

388 

 

---- 

2 Εκδηλώσεις  0 1 4 

3 Διαγωνισμοί 
καινοτομικών 
και 
επιχειρηματικ
ών ιδεών και 
σχεδίων - 
Βραβεία 

0 1 2 

4 Μοντέλο 

Διοίκησης - 

Δικτυωμένε

ς Δομές 

3 3 3 
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5 Αποδοτικότ

ητα 

δαπανών 

πράξης 

10% 48% 100% 

6 Αξιολόγηση 
Πράξεων 

Εσωτερική Αξιολόγηση 11% 21% 100% 
Εξωτερική Αξιολόγηση - 47% 100% 

7 Σύστημα 
διασφάλιση
ς ποιότητας 
(σύστημα 
μέτρησης 
αποδοτικότ
ητας) 

        
Πιστοποίηση 
ΔΑΣΤΑ κατά 
ISO 

- 0% 100% 
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1.    Ωφελούμενοι φοιτητές 

 
Υπηρεσίες σε φοιτητές 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους επωφελούμενους φοιτητές από τις τρεις υποκείμενες της «Δομής 

Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Πράξεις, ακολουθώντας σχετική 

μεθοδολογία, περιγράφονται αναλυτικά στις Εκθέσεις Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των υποκειμένων της ΔΑΣΤΑ 

Δομών, ως Παραρτήματα της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα ποσοτικά 

στοιχεία ως εξής: 

 

ΠΡΑΞΗ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 

Πρακτική Άσκηση 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

646 720 

Γραφείο Διασύνδεσης 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

1. Επωφελούμενοι από παρεχόμενες υπηρεσίες: 

1α. Αριθμός Επωφελούμενων Φοιτητών/τριων: 668 

1β. Άλλοι Επωφελούμενοι Χρήστες: 1797 

2. Επωφελούμενοι από παρεχόμενες διαδυκτιακές 
υπηρεσίες: 

2α. Αριθμός Επωφελούμενων Φοιτητών/τριων: 6406 

2β. Άλλοι Επωφελούμενοι Χρήστες: 15839 

1α  : 2.973 

1β  : 2.601 

2α  : 2.593 

2β  : 379 

 

Μονάδα Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Αριθμός Επωφελούμενων Φοιτητών/τριων: 412 388 

 

Στο χρονικό διάστημα 01/09/2012 έως 31/12/2013, μέσω της λειτουργίας του Πληροφοριακού 

Συστήματος της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και των 

τριών διακριτών υποσυστημάτων του θα συστηματοποιηθεί η μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών προς τους 

φοιτητές, καθώς το πληροφοριακό σύστημα θα διαθέτει τη λειτουργικότητα να παράγει στατιστικά και ποσοτικά 

στοιχεία σύμφωνα με συγκεκριμένα σενάρια που θα υποδειχθούν και μπορεί να αφορούν σε κατανομή χρηστών 

ανά περιοχή, θεματική ενότητα, χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος κ.α. 
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2.   Εκδηλώσεις 
Στόχος της Ενέργειας «Εκδηλώσεις» 

Στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας, προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων της Πράξης 

ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» θα πραγματοποιείται συνεχής ενημέρωση του συνόλου των φοιτητών 

(προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων), των αποφοίτων, της Πανεπιστημιακής Κοινότητας 

και του ευρύτερου κοινού της Βορείου Ελλάδος μέσω των εκδηλώσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, κατά την 

ενημέρωση των φοιτητών για τις δυνατότητες πρακτικής άσκησης, όπως και κατά την πραγματοποίηση των 

σεμιναρίων και των λοιπών εκδηλώσεων και ημερίδων προβολής της Μονάδας Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερα βοηθητικά και άμεσα αποτελεσματικά αποδεικνύονται τα σύγχρονα εργαλεία 

διαδικτυακής επικοινωνίας, όπως ο ιστοχώρος της ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών, η ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, το facebook , το twitter και το ηλεκτρονικό newsletter. Παράλληλα, θα σχεδιαστεί και έντυπο 

προωθητικό υλικό, banners, πανό, φυλλάδια, αφισσέτες, τα οποία θα χρησιμοποιούνται, θα αναρτώνται και θα 

διανέμονται σε κάθε εκδήλωση είτε της ΔΑΣΤΑ είτε των άλλων τριών Πράξεων. 

 

Στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας και προβολής της ΔΑΣΤΑ έχει προβλεφθεί η υλοποίηση των 

παρακάτω δραστηριοτήτων – παραδοτέων που περιγράφονται ως εξής: 

1. Διοργάνωση Ημερίδων ευαισθητοποίησης του φοιτητικού κοινού, εκδηλώσεων βράβευσης καινοτομικών 

και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων & τελική ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων. 

2. Παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού (αφίσες, φυλλάδια, κτλ.). 

 

Στην παραπάνω Δράση συμμετέχουν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος μας κ.κ. Μαριέτ Βαϊνά και 

Άννα Κυριακίδου. Τέλος, πρόκειται να απασχοληθεί και ένας εξωτερικός συνεργάτης κατόπιν Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Εκδηλώσεις»: 01/01/2011 – 31/12/2013 

 

Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Εκδηλώσεις»: 12.000,00€ 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/01/2011 έως 31/08/2011 

Κατά την περίοδο 01/01/2011 έως 31/08/2011 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας της ΔΑΣΤΑ 

και των συνεργαζόμενων δομών, η οποία αποτελεί και ένα από τα βασικότερα εργαλεία της επικοινωνιακής 

πολιτικής και των τεσσάρων Πράξεων.  

Σε αυτό το χρονικό σημείο, οι φοιτητές και η Πανεπιστημιακή Κοινότητα του Ιδρύματος μας ενημερώθηκε 

για τις δράσεις της ΔΑΣΤΑ μέσω των δράσεων προβολής και δημοσιότητας των τριών συνεργαζόμενων με τη 

ΔΑΣΤΑ Δομών κατά την τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών, κατά την ενημέρωση των φοιτητών για τις 
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δράσεις των Γραφείων Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης, αλλά και κατά την πραγματοποίηση των σεμιναρίων 

και μαθημάτων επιχειρηματικότητας της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.  

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/01/2011 έως 31/08/2011: 

10% 

 

10% 90% 

1/1/2011-31/8/2011 1/9/2011-31/12/2013 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/01/2011 έως 31/08/2011: 

0,00€ 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2011 έως 31/08/2012 

Κατά το χρονικό διάστημα 01/09/2011 έως 31/08/2012 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες για την 

προβολή και δημοσιότητα της ΔΑΣΤΑ και των τριών υποκείμενων δομών της, ως εξής: 

o Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο ιστοχώρος (dasta.uom.gr) τέθηκε σε πλήρη λειτουργία, ενώ 

λειτούργησαν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης facebook (http://facebook.com/dastauom) και 

twitter (https://twitter.com/@dastauom). 

o Συντάχθηκαν και δημοσιεύτηκαν τρία (3) ηλεκτρονικά newsletters, τα οποία αναρτήθηκαν στην 

ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ και ταυτόχρονα απεστάλησαν ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες Δομές 

Απασχόλησης και Καινοτομίας των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

o Κατασκευάστηκε ένα (1) μεγάλο banner, με μηχανισμό  roll-up και ένα (1) banner-πανό, τα οποία 

αναρτώνται σε κάθε εκδήλωση της ΔΑΣΤΑ και των τριών υποκείμενων δομών της, είτε λαμβάνει 

χώρα εντός είτε εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

o Τυπώθηκαν: α) ένα δίπτυχο φυλλάδιο, το οποίο περιγράφει το αντικείμενο και τον σκοπό της 

ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, β) ένα τρίπτυχο φυλλάδιο το οποίο περιγράφει 

περιληπτικά το αντικείμενο και το σκοπό της ΔΑΣΤΑ και των τριών υποκείμενων δομών της, γ) 

ένας σελιδοδείκτης και ένα υφασμάτινο κλιπ κλειδιών – usb stick, ως προωθητικό-διαφημιστικό 

υλικό και δ) μία αφίσα του «1ου Διαγωνισμού Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» της 

ΔΑΣΤΑ. 

o Καταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια και συνεργασία μεταξύ των τεσσάρων Δομών, ώστε σε 

κάθε εκδήλωση να γίνεται αναφορά του αντικειμένου, του σκοπού και των δραστηριοτήτων της 

ΔΑΣΤΑ κατά την τρέχουσα περίοδο. 

Ακολούθως, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής και δημοσιότητας της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 εκδήλωση για την τιμητική βράβευση των συμμετεχόντων στον «1o 



    8 

  

Διαγωνισμού Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» της ΔΑΣΤΑ με τίτλο: «….Στα γρανάζια της 

καινοτομίας». Η ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

κορυφώθηκε με μια λαμπρή απονομή βραβείων, εύφημων μνειών και πιστοποιητικών συμμετοχής σε όλους τους 

συμμετέχοντες προπτυχιακούς φοιτητές Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

Kαθηγητής Ι. Χατζηδημητρίου, ενώ εισαγωγικές ομιλίες σχετικά με το αντικείμενο της Πράξης ΔΑΣΤΑ και των 

τριών υποκείμενων της ΔΑΣΤΑ Δομών πραγματοποιηθήκαν από τα μέλη του Δ.Ε.Π. και Υπευθύνους των Δομών 

«Γραφείο  Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας», «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και 

«Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας». 

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο καθηγητής Jan Jongbloed, ο οποίος παρουσίασε το βραβευμένο 

διαδραστικό παιχνίδι προσομοίωσης με τίτλο «XLX Entrepreneur Game» με συμμετοχή επιχειρηματιών καθώς και 

καθηγητών και φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Στις τρεις καλύτερες συμμετοχές απονεμήθηκαν βραβεία, ενώ δόθηακν και χρηματικά βραβεία με την 

ευγενική χορηγία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας ύψους 2.500, 2.000 και 1.500 ευρώ, αντίστοιχα.  

Τρεις ακόμα προτάσεις που επίσης διακρίθηκαν έλαβαν και αυτές εύφημο μνεία κατόπιν ομόφωνης 

απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ήταν οι εξής: 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2011 έως 31/08/2012: 

65% 

 

10% 65% 35% 

1/1/2011-31/8/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/8/2013 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2011 έως 31/08/2012: 

9.176,00€.  

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2011 έως 31/08/2012, πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

της ως άνω Ενέργειας, που συνίσταται σε μεταφορά ποσών i)1.050,00€ από προϋπολογισμό της Ενέργειας 

«Τηρούμενα Αρχεία» και ii) 1.076,65€ από προϋπολογισμό της Ενέργειας «Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης». 

Κατά συνέπεια, το συνολικό κόστος της Ενέργειας ανέρχεται σε ποσό ύψους 14.126,65€. 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2013 

Κατά το χρονικό διάστημα 01/09/2012-31/12/2012 προγραμματίζονται οι ακόλουθες ενέργειες δημοσιότητας, 

ως εξής: 



    9 

  

o Παρουσίαση του αντικειμένου και των δραστηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ και των τριών υποκείμενων 

δομών της κατά την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών των ακαδημαϊκών ετών 2012-2013 και 

2013-2014. 

o Οργάνωση εκδήλωσης με θέμα την επιχειρηματικότητα, με τη συμβολή διακεκριμένων 

επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων μελών του ΣΕΒΕ, ΣΒΒΕ, ΒΕΘ και ΕΒΕΘ. 

o Οργάνωση εκδήλωσης για την τιμητική βράβευση των φοιτητών που θα συμμετέχουν στον 2ο και 

3ο Διαγωνισμό Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων. 

o Οργάνωση ημερίδας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Πράξης ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

o Συστηματοποίηση της προβολής της ΔΑΣΤΑ μέσω των ήδη χρησιμοποιούν επικοινωνιακών 

εργαλείων της και διαρκής ανανέωση του υλικού αυτού. 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2012 

έως 31/12/2013: 35% 

 

10% 65% 35% 

1/1/2011-31/8/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/8/2013 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2012 έως 

31/12/2013: 4.950,00€. 
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3.  Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων - Βραβεία 
Στόχος της Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων» 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ΔΑΣΤΑ θα πραγματοποιηθούν τρεις (3) διαγωνισμοί Καινοτόμων 

Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι φοιτητές των Τμημάτων του 

Ιδρύματος, με βασικό στόχο την ενθάρρυνση της ανάληψης καινοτομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας 

και την επιβράβευση των προσπαθειών αυτών. Και σε αυτήν την περίπτωση, η εν λόγω Δράση, θα λειτουργήσει 

συνδυαστικά με την Ενέργεια της Δικτύωσης της ΔΑΣΤΑ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των παραγωγικών 

φορέων στην αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων, οι οποίοι θα μεταφέρουν στους φοιτητές την εμπειρία 

τους, αλλά και θα συνδράμουν κατά το δυνατόν στην προώθηση των βραβευθέντων ιδεών στην αγορά εργασίας, 

για την χρηματοδότηση και υλοποίηση τους.  

6.1.1 Δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης και επιβράβευσης Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών 

και Σχεδίων. 

6.1.2 Σύστημα διάχυσης των αποτελεσμάτων μέσω του δικτύου του ΔΑΣΤΑ. 

Στην εν λόγω Ενέργεια πρόκειται να απασχοληθούν ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Ιδρύματος μας κ. 

Ευτύχιος Σαρτζετάκης, ο Επίκουρος Καθηγητής του Ιδρύματος μας κ. Ανδρέας Ανδρονικίδης, ο Λέκτορας του 

Ιδρύματος μας, κ. Συμεών Παπαδόπουλος και η διοικητική υπάλληλος του Ιδρύματος μας, κ. Βαρβάρα 

Βάμβουρα. 

 

Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών 

και σχεδίων»: 01/01/2011 – 31/12/2013 

 

Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων»: 12.000,00€ 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», 

Περιόδου 01/01/2011 έως 31/08/2011 

Στο πλαίσιο της Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων» και 

κατόπιν συναντήσεων της ομάδας έργου συντάχθηκε προσχέδιο του μηχανισμού αξιολόγησης και επιβράβευσης 

Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων, χρησιμοποιώντας υλικό που εντοπίστηκε μέσω 

βιβλιογραφικής έρευνας και προσαρμόστηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθημάτων 

επιχειρηματικότητας που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών 

ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/01/2011 έως 31/08/2011: 18% 

 

18% 82% 

1/1/2011-31/8/2011 1/9/2011-31/12/2013 
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Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών 

ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/01/2011 έως 31/08/2011: 2.200,00€ 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», 

Περιόδου 01/09/2011 έως 31/08/2012 

Κατά το χρονικό διάστημα 01/09/2011 έως 31/12/2011 ολοκληρώθηκε η σύνταξη του μηχανισμού 

αξιολόγησης και επιβράβευσης Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων και, ορίστηκε η Επιτροπή 

Αξιολόγησης των συμμετοχών, με μέλη τους κάτωθι, ως εξής: 

1. Αναπληρωτή Καθηγητή του Ιδρύματος μας κ. Ευτύχιο Σαρτζετάκη 

2. Επίκουρο Καθηγητή του Ιδρύματος μας κ. Ανδρέα Ανδρονικίδη 

3. Λέκτορα του Ιδρύματος μας, κ. Συμεών Παπαδόπουλο 

4. Κυριάκο Λουφάκη, Β’ Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος  

5. Χρήστο Γεωργίου, Διευθυντή Τεκμηρίωσης και Μελετών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 

Ελλάδος 

6. Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ως τακτικό 

μέλος, με αναπληρωματικό αντίστοιχο τον Α’ Αντιπρόεδρο κ. Συμεών Διαμαντίδη 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διαδικασία βράβευσης των τριών (3) καλυτέρων επιχειρηματικών 

προτάσεων προβλέφθηκε η χορήγηση χρηματικών βραβείων, με την ευγενική χορηγία του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ύψους 2.500,00€, 2.000,00€ και 

1.500,00€ αντίστοιχα για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη καλύτερη συμμετοχή σε επίπεδο Ιδρύματος.  

Ακολούθως, στις 17 Φεβρουαρίου 2012 ανακοινώθηκε η προκήρυξη του «1ου Διαγωνισμού Καινοτομικών και 

Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης / Υποέργου με τίτλο: «Δομή Απασχόλησης 

και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η υποβολή προτάσεων Καινοτομικών και 

Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων ολοκληρώθηκε την 31η Μαρτίου 2012. Η αξιολόγηση των είκοσι ένα (21) 

υποβληθέντων προτάσεων πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των συμμετοχών του Διαγωνισμού 

αλλά και από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με online ψηφοφορία στην ιστοσελίδα 

http://dasta.uom.gr/voting-2012, η οποία  ολοκληρώθηκε στις 30/04/2012.  

Οι τρεις καλύτερες προτάσεις που αναδείχθηκαν κατόπιν αξιολόγησης ήταν οι εξής: 

o «HEYSUCCESS.COM - YOUR ACCESS TO SUCCESS!», του φοιτητή PILIC MILENKO 

o «GREEKVACATION.COM», των φοιτητών ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

o «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ “HERBOIL”», των φοιτητών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ-ΜΑΡΙΝΟΥ, ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΤΖΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΣΑΚΑΛΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  
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Οι προτάσεις που επίσης διακρίθηκαν έλαβαν και αυτές εύφημο μνεία κατόπιν ομόφωνης απόφασης της 

Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ήταν οι εξής: 

o «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», του φοιτητή ΖΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ-

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

o «R-ICE CREAM. ΠΑΓΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ (ΑΠΟ ΓΑΛΑ ΡΥΖΙΟΥ)», των φοιτητών ΤΖΙΜΠΩΝΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ- ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΓΚΑΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

o «AUTO GREEN», των φοιτητριών ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΑΣ, ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΥΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Η βράβευση των φοιτητών πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2012 στο πλαίσιο της ημερίδας της ΔΑΣΤΑ με τίτλο: 

«….Στα γρανάζια της καινοτομίας».  

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών 

ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2011 έως 31/08/2012: 54% 

 

18% 54% 28% 

1/1/2011-31/8/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2013 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών 

ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2011 έως 31/08/2012: 6.800,00€ 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και 

σχεδίων», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013 

Κατά το χρονικό διάστημα 01/09/2012 έως 31/12/2013 πρόκειται να προκηρυχθούν ο 2ος και 3ος Διαγωνισμός 

Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων. Η συμμετοχή των φοιτητών αναμένεται να είναι αυξημένη 

καθώς μέσω των διαγωνισμών προωθούνται οι επιχειρηματικές ιδέες των φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Ακόμη, στόχος είναι, μέσω των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΔΑΣΤΑ, η προτάσεις των 

φοιτητών να προωθηθούν στην αγορά εργασίας, αρχικά για τη βελτίωση τους αλλά και στη συνέχεια για την 

επιχειρηματική εκμετάλλευση τους. 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και 

επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2013: 28% 

 

18% 54% 28% 

1/1/2011-31/8/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2013 
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Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και 

επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2013: 3.300,00€ 
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2.1 Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών 

Στόχος της Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών» 

Στο πλαίσιο της εν λόγω Ενέργειας θα συνταχθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΔΑΣΤΑ και των 

συνεργαζόμενων Δομών, ο οποίος θα περιλαμβάνει αρχές και κανόνες συμπεριφοράς και δράσης τόσο των 

διοικητικών αρχών, αλλά και όλων όσων συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις δράσεις των  τεσσάρων Πράξεων.  

Δεδομένου ότι κατά την υλοποίηση της πλειοψηφίας των δράσεων της ΔΑΣΤΑ και των τριών 

υποκειμένων Δομών θα γίνεται εξ αντικειμένου επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ευαίσθητων ή 

απλών, ο Κώδικας Δεοντολογίας θα περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες και αρχές για την προστασία του 

υποκειμένου κατά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας θα πρέπει να είναι σύμφωνος τουλάχιστον με τις θεμελιώδεις συνταγματικές 

επιταγές (ισότητα, δικαίωμα ακροάσεως κλπ), τη βασική διοικητική νομοθεσία (π.χ. κώδικας διοικητικής 

διαδικασίας) τη νομοθεσία περί ΑΕΙ όπως ισχύει εκάστοτε και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου. 

 

 Στο πλαίσιο της Ενέργειας προβλέπεται η εκπόνηση των εξής παραδοτέων:: 

I. Συλλογή δεδομένων για τη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας. 

II. Κώδικας δεοντολογίας. 

 

Στην εν λόγω Ενέργεια πρόκειται να απασχοληθούν ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Ιδρύματος μας κ. 

Ιωάννης Τζιώνας, ο Υπεύθυνος της Πράξης/Υποέργου της ΔΑΣΤΑ, Καθηγητής Αθανάσιος Νούλας και η μόνιμη 

διοικητική υπάλληλος του Ιδρύματος μας, κ. Αφροδίτη Παπασημακοπούλου. 

 

Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των 

συνεργαζόμενων δομών»: 01/01/2011 – 31/12/2012 

 

Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων 

δομών»: 8.000,00€ 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων 

δομών», Περιόδου 01/01/2011 έως 31/08/2011 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας του Παραδοτέου: «Συλλογή δεδομένων για τη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας» 

πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της ομάδας έργου ενώ παράλληλα συγκεντρώθηκε υλικό το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας της Πράξης ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 
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4.  Μοντέλο Διοίκησης- Δικτυωμένες Δομές 

 

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

 

 

Το παραπάνω διάγραμμα αποτυπώνει το μοντέλο διοίκησης της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».  

Η Πράξη με τίτλο: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (αρ. 

πρωτ. 719/17.01.2011 Απόφαση Ένταξης), με κωδικό MIS 327465 εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 5: 

«Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση 

της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με χρονική διάρκεια έργου από 

01/01/2011 έως 31/12/2013 και Υπεύθυνο Πράξης/Υποέργου τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Νούλα. 

Η Πράξη με τίτλο: «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (αρ. πρωτ. 20546/1-11-2010 

Απόφαση Ένταξης), με κωδικό MIS 299937 εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των 

συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης 

με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του 

Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με χρονική διάρκεια έργου από 01/09/2010 έως 

31/08/2013 και Υπεύθυνο Πράξης / Υποέργου τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Παπαναστασίου. 

Η Πράξη με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (αρ. πρωτ. 16138/7.10.2010 

Απόφαση Ένταξης), με κωδικό MIS 299959 εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ΔΑΣΤΑ  Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας

Γραφείο Διασύνδεσης 
Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας 

Πρακτική Άσκηση 
Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας 

Συντονιστική Επιτροπή 

Μονάδα Καινοτομίας  & 
Επιχειρηματικότητας 

(ΜΚΕ) Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας 

Συμβουλευτική 
Επιτροπή 

Ιδρυματική Επιτροπή 
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«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των 

συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης 

με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του 

Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με χρονική διάρκεια έργου από 01/06/2010 έως 

31/05/2013 και Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πράξης/Υποέργων την Καθηγήτρια κ. Αγγελική Νικολάου. 

Η Πράξη με τίτλο: «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας» (αρ. πρωτ. 1618/03.02.2011 Απόφαση Ένταξης), με κωδικό MIS  304302 εκτελείται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας 

Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 

με χρονική διάρκεια έργου από 01/09/2009 έως 30/09/2012 κα Υπεύθυνο Πράξης/Υποέργου τον Καθηγητή κ. 

Δημήτριο Σουμπενιώτη. 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά την αρ. 12/29.05.2009 Έκτακτη Συνεδρίαση της 

αποφάσισε:  

α) ενέκρινε: ι) την ίδρυση και λειτουργία της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου 

(ΔΑΣΤΑ) και ιι) την υπαγωγή της στην υπηρεσιακή μονάδα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων υπό την 

προϋπόθεση τήρησης των προδιαγεγραμμένων από την πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ., όρων εσωτερικής της 

οργανωτικής αυτοτέλειας και με την επιφύλαξη ενδεχόμενης επανεξέτασής της ενόψει της κατάθεσης συνολικού 

σχεδίου αναμόρφωσης του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος. 

β) επικύρωσε την υπ’ αριθμ. 22/16.3.2009 Απόφαση Έκτακτης Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου, σχετικά με τον ορισμό του Ιδρυματικά Υπευθύνου της ΔΑΣΤΑ και των λοιπών Ιδρυματικά 

Υπευθύνων των τριών επιμέρους Πράξεων. 

Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοικείται από την Συντονιστική Επιτροπή, που έχει την εξής 

σύνθεση: 

Πρόεδρος: Καθηγητής Αθανάσιος Νούλας, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργου «Δομή Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

 

Μέλη: 

 

Καθηγητής Ιωάννης Παπαναστασίου, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργου «Γραφείο Διασύνδεσης 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

Καθηγήτρια Νικολάου Αγγελική, Ιδρυματικά  Υπεύθυνη Πράξης/Υποέργου «Πρακτική 
Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργου «Μονάδα Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 
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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 (του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής και της Μονάδας Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας) και εισηγείται προς τα αρμόδια Όργανα του Ιδρύματος. Αποφασίζει σε θέματα που 

εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δομής, συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες των άλλων τριών πράξεων, 

μεριμνά για τη διαρκή αλληλοενημέρωση, την αποφυγή επικαλύψεων, την επίλυση των πάσης φύσεως 

προβλημάτων και την υλοποίηση των αποφάσεων.  

Ως επικουρικό όργανο στη Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ λειτουργεί η Ιδρυματική Επιτροπή, με 

Πρόεδρο τον Καθηγητή κ. Α. Νούλα και μέλη τους Υπευθύνους των τριών υποκείμενων δομών, καθώς και δέκα 

(10) μέλη του Δ.Ε.Π. ως εκπροσώπους των ισάριθμων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως ορίστηκαν 

κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής  από τις Γενικές Συνελεύσεις των ακαδημαϊκών 

Τμημάτων.  

Η σύνθεση της Ιδρυματικής Επιτροπής είναι η εξής: 
  
Πρόεδρος: Καθηγητής Αθανάσιος Νούλας, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργου «Δομή Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 
Μέλη:  

Καθηγητής Ιωάννης Παπαναστασίου, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργου «Γραφείο Διασύνδεσης 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

Καθηγήτρια Νικολάου Αγγελική, Ιδρυματικά  Υπεύθυνη Πράξης/Υποέργου «Πρακτική 
Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργου «Μονάδα Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

Αναπληρωτής Καθηγητής Τζιώνας Ιωάννης, Εκπρόσωπος του Τμήματος Βαλκανικών 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 

Λέκτορας Κιόχος Απόστολος, Εκπρόσωπος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Λέκτορας Κίτσιος Φώτιος, Εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας 

Αναπληρωτής Καθηγητής Δαγδιλέλης Βασίλειος, Εκπρόσωπος του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής 

Επίκουρος Καθηγητής Μαυρίδης Ιωάννης, Εκπρόσωπος του Τμήματος Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής 

Επίκουρος Καθηγητής Μιχαλόπουλος Γεώργιος, Εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 
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Επίκουρη Καθηγήτρια Τσιότσου Ροδούλα, Εκπρόσωπος του Τμήματος Μάρκετινγκ και 
Διοίκησης Λειτουργιών 

Καθηγητής Βαρελάς Ερωτόκριτος, Εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης, Εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

Επίκουρη Καθηγήτρια, Λελούδα Στάμου, Εκπρόσωπος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2011 έως 31/08/2012 τα μέλη της Ιδρυματικής Επιτροπής ενημέρωσαν 

τα μέλη των Γενικών Συνελεύσεων των δέκα (10) ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το 

αντικείμενο, τις γενικές δράσεις και τις επιμέρους δραστηριότητες/εκδηλώσεις της ΔΑΣΤΑ και των τριών 

υποκείμενων δομών της. 

 
Τέλος, ως επικουρικό όργανο στη Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ λειτουργεί και η Συμβουλευτική 

Επιτροπή, με Πρόεδρο τον Καθηγητή κ. Α. Νούλα, μέλη του Υπευθύνους των τριών υποκείμενων δομών και πέντε 

(5) λοιπά μέλη, εκπροσώπους επιμελητηρίων/συνδέσμων/φορέων, επιχειρηματίες, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων. 

Η σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι η εξής: 
 
Πρόεδρος: Καθηγητής Αθανάσιος Νούλας, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργου «Δομή Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 
Μέλη:  

Καθηγητής Ιωάννης Παπαναστασίου, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργου «Γραφείο Διασύνδεσης 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 
 
Καθηγήτρια Νικολάου Αγγελική, Ιδρυματικά  Υπεύθυνη Πράξης/Υποέργου «Πρακτική 
Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 
 
Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργου «Μονάδα Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 
 
Χρήστος Γεωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος 
 
Κυριακός Λουφάκης, Β’ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και μέλος 
του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
 
Θεόδωρος Αξυλιθιώτης, Οικονομικός Σύμβουλος του Προέδρου του Εμπορικού και 
Bιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης  
 
Παναγιώτης Τσινάβος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.» 
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 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2011 έως 31/08/2012 τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

ενημερώθηκαν τόσο για το αντικείμενο και τον σκοπό της ΔΑΣΤΑ, όσο και για το ειδικότερο αντικείμενο, τους 

σκοπούς και τις δραστηριότητες των τριών υποκείμενων δομών της. Ιδιαίτερη υπήρξε η συμβολή των μελών της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του συνόλου των δομών, με προτάσεις και 

λύσεις που συνέβαλλαν στον ειδικό στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2007-2013» για την αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας.  

 

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2012 έως 31/12/2013, οι τρεις (3) ανωτέρω Επιτροπές θα συνεχίσουν το 

έργο του συντονισμού και της συμβουλευτικής της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών της με στόχο την 

αποτελεσματικότερη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 
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5.  Αποδοτικότητα δαπανών Πράξης  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περίοδος 01/01/2011 – 31/08/2011 Περίοδος 01/09/2011 – 31/08/2012 

Διοικητική 

και Τεχνική 

Υποστήριξη 

ΔΑΣΤΑ 

Τηρούμενα αρχεία 1.400,00€ 6.876,00€ 

Διοικητική και Τεχνική 

Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ, στο πλαίσιο 

σχεδιασμού, ανάπτυξης και 

λειτουργίας του πληροφοριακού 

συστήματος της ΔΑΣΤΑ 

3.400,00€ 9.000,00€ 

Ανάπτυξη δικυτακού τόπου ΔΑΣΤΑ 1.100,00€ 10.500,00€ 

Δικτύωση ΔΑΣΤΑ 1.000,00€ 7.000,00€ 

Ενέργειες προβολής /δημοσιότητας και 

διάχυσης αποτελεσμάτων 

0,00€ 9.177,00€ 

Αξιολόγηση Πράξεων Εσωτερική Αξιολόγηση 1.450,00 2.800,00€ 

Εξωτερική Αξιολόγηση - 3.350,00€ 

Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO - - 

Διαγωνισμοί καινοτομικών και 

επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων 

2.200,00€ 6.500,00€ 

Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του 

ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών 

 

500,00€ 3.500,00€ 

Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος 

ΔΑΣΤΑ 

- 28.720,50€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

11.050,00€ 87.423,50€ 
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ΠΡΑΞΗΣ 

 

Προϋπολογισμός Πράξης: 

   198.374,09€ Άμεσες δαπάνες 

  +19.837,41€ Έμμεσες δαπάνες 

   218.211,50€ 

 

Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες Πράξης Περιόδου 01/01/2011 έως 31/08/2012 

     11.050,00€  Άμεσες δαπάνες περιόδου 01/01/2011-31/08/2011 

  + 87.423,50€  Άμεσες δαπάνες περιόδου 01/09/2011-31/08/2012 

   +  6.222,17€  Έμμεσες δαπάνες περιόδου 01/01/2011-31/08/2012 

     104.695,67€ 

 

Ποσοστό απορροφητικότητας δαπανών Πράξης: 48% 
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6.Αξιολόγηση Πράξεων 

Στόχος της Ενέργειας «Σύστημα διασφάλισης ποιότητας (σύστημα μέτρησης αποδοτικότητας)» 

 Στο πλαίσιο της ενέργειας αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας υλοποίησης του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας» προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω τριών (3) δράσεων και η εκπόνηση των αντίστοιχων 

παραδοτέων τους, ως εξής: 

 

Δράση «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης» 

I. Έντυπα αξιολόγησης. 

II. Ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης. 

 

Στην εν λόγω Δράση πρόκειται να απασχοληθούν τρία (3) μέλη του Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος μας, ο 

Υπεύθυνος της Πράξης/Υποέργου της ΔΑΣΤΑ, Καθηγητής Αθανάσιος Νούλας, η διοικητική υπάλληλος του 

Ιδρύματος μας, κ. Βαρβάρα Βάμβουρα και ένας εξωτερικός συνεργάτης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

 

Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης»: 01/01/2011 – 

31/12/2013 

 

Συνολικό Κόστος Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης»: 13.250,00€ 

 

Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/01/2011 έως 31/08/2011 

Στο πλαίσιο της Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης» κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2011-

31/08/2011, τα μέλη της ομάδας έργου πραγματοποίησαν συνάντηση για τον συντονισμό της ανωτέρω Δράσης, 

ενώ συνέλλεξαν το απαραίτητο υλικό για τον προσδιορισμό των κριτήριων εσωτερικής αξιολόγησης της Πράξης 

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας», λαμβάνοντας υλικό τόσο από 

τις υποκείμενες δομές της Πράξης (ΓΔ, ΓΠΑ, ΜΚΕ), όσο και μέσω βιβλιογραφικής έρευνας και έρευνας στο 

διαδίκτυο και σε άλλες πηγές. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 

01/01/2011 έως 31/08/2011: 10% 

 

11% 89% 

1/1/2011-31/8/2011 1/9/2011-31/12/2013 
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Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 

01/01/2011 έως 31/08/2011: 1.450,00€ 

 

Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2011 έως 31/08/2012 

Κατά το χρονικό διάστημα 01/09/2011 έως 31/03/2011 ολοκληρώθηκε η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης 

Αξιολόγησης έτους 2011. Ως βάση για τη συλλογή των δεδομένων της Έκθεσης αποτέλεσε το Ετήσιο Σχέδιο 

Δράσης της ΔΑΣΤΑ ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. Στην Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης προτάθηκαν και ήδη 

χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια μέτρησης της ικανοποίησης των χρηστών της ΔΑΣΤΑ στις ακόλουθες 

υπηρεσίες: 

o Πληροφοριακό σύστημα 

o Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εκπαίδευσης στο πληροφοριακό σύστημα 

o Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πιλοτικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος 

o Ιστοσελίδα 

o Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης συνολικής πλοήγησης στην ιστοσελίδα: συμπληρώνεται από τους 

επισκέπτες κατά την έξοδό τους από την ιστοσελίδα. 

o Δημοσιότητα – Ημερίδες 

o Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ημερίδας: συμπληρώνεται από τους επισκέπτες στο πέρας της 

εκδήλωσης. 

o Διαγωνισμοί Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων- Βραβεία 

o Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης συνολικής διαδικασίας υλοποίησης διαγωνισμού: συμπληρώνεται 

από τους φοιτητές μετά την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του εκάστοτε διαγωνισμού. 

o Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης συνολικής διαδικασίας υλοποίησης διαγωνισμού: συμπληρώνεται 

από Επιτροπή Αξιολόγησης του εκάστοτε διαγωνισμού. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 

01/09/2011 έως 31/08/2012: 21% 

 

11% 21% 68% 

1/1/2011-31/8/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2013 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 

01/09/2011 έως 31/08/2012: 2.800,00€ 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2012 έως 

31/12/2013 
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 Κατά το χρονικό διάστημα 01/09/2012 έως 31/03/2013 αναμένεται να ολοκληρωθεί η σύνταξη της 

Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης έτους 2012, σύμφωνα με τα πρότυπα έντυπα αξιολόγησης, που συνέταξε η ομάδα 

έργου. Κατά τη σύνταξη της έκθεσης, θα μελετηθούν και θα παρουσιαστούν και τα συγκριτικά αποτελέσματα των 

νέων δεικτών που εντοπίστηκαν, προτάθηκαν και μετρήθηκαν κατά την 1η Ετήσια Έκθεση εσωτερικής 

αξιολόγηση έτους 2011. Αντίστοιχα, κατά το χρονικό διάστημα 01/09/2013 έως 31/10/2013 αναμένεται να 

ολοκληρωθεί η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης έτους 2013. 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», 

Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2013: 68% 

 

11% 21% 68% 

1/1/2011-31/8/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2013 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», 

Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2013: 9.300,00€ 

 

Δράση «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης» 

I. Ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης. 

II. Τελική έκθεση αξιολόγησης. 

 

Στην εν λόγω Δράση πρόκειται να απασχοληθούν τρία (3) μέλη του Δ.Ε.Π. εκτός του Ιδρύματος μας και ο 

Υπεύθυνος της Πράξης/Υποέργου της ΔΑΣΤΑ, Καθηγητής Αθανάσιος Νούλας. 

 

Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης»: 01/01/2012 – 

31/12/2013 

 

Συνολικό Κόστος Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης»: 8.224,09€ 

 

Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/01/2012 έως 31/08/2012 

Για την υλοποίηση της Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης» συγκροτήθηκε η Επιτροπή Εξωτερικής 

Αξιολόγησης της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

αποτελούμενη από τα εξωιδρυματικά μέλη του Δ.Ε.Π., ως εξής: 

1. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του 

Πολυτεχνείου Κρήτης,  

2. Μιχαήλ Δούμπο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του 

Πολυτεχνείου Κρήτης και  
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3. Χρυσοβαλάντη Γαγάνη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης 

 

Η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης της Πράξης ΔΑΣΤΑ ολοκληρώθηκε από τα ως άνω μέλη του Δ.Ε.Π. 

αξιοποιώντας και αξιολογώντας τόσο το υλικό του Ετησίου Σχεδίου Δράσης ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 και 

κυρίως την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης έτους 2011. Στην Έκθεση προτάθηκαν διορθωτικά μέτρα και 

παρεμβάσεις προς δύο (2) κύριες κατευθύνσεις, ως εξής: i) την ανάπτυξη υποδομών και συνεργασιών με τοπικούς, 

εθνικούς και φορείς του εξωτερικού, που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της Πράξης και ii) τη διεύρυνση της 

χρήσης της Ιστοσελίδας της ΔΑΣΤΑ, ως κύριου επικοινωνιακού εργαλείου προς το φοιτητικό, ακαδημαϊκό και 

επιχειρηματικό κοινό. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 

01/01/2012 έως 31/08/2012: 47% 

 

47% 53% 

1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2013 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 

01/01/2012 έως 31/08/2012: 3.350,00€ 

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2011 έως 31/08/2012, πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

της ως άνω Ενέργειας, που συνίσταται σε μεταφορά ποσού 1.076,65€ στον προϋπολογισμό της Ενέργειας 

«Ημερίδες». Κατά συνέπεια, το συνολικό κόστος της Ενέργειας ανέρχεται σε ποσό ύψους 7.147,44€. 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2012 έως 

31/12/2013 

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013 έως 31/12/2013 αναμένεται να ολοκληρωθεί η σύνταξη της Τελικής 

Έκθεσης Αξιολόγησης της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας». Κατά τη σύνταξη της έκθεσης, θα μελετηθούν και θα παρουσιαστούν και τα συγκριτικά 

αποτελέσματα των νέων δεικτών που εντοπίστηκαν, προτάθηκαν και μετρήθηκαν κατά την Ενδιάμεση Έκθεση Τα 

αποτελέσματα της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης καθώς και το σύνολο των παραδοτέων της Πράξης ΔΑΣΤΑ 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα παρουσιαστούν  σε ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2013.  
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Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», 

Περιόδου 01/01/2012 έως 31/08/2012: 53% 

 

47% 53% 

1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2013 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», 

Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2013: 3.798,00€ 

 

Δράση «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO» 

I. Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης ΔΑΣΤΑ. 

I. Σχηματισμός και εκπαίδευση ομάδας εργασίας. 

II. Γενικός σχεδιασμός του συστήματος ποιότητας. 

III. Προετοιμασία τεκμηρίωσης. 

IV. Εφαρμογή συστήματος ποιότητας. 

V. Σύνταξη του εγχειριδίου ποιότητας. 

VI. Υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων. 

VII. Ανασκόπηση της διοίκησης. 

VIII. Πιστοποίηση του συστήματος. 

IX. Παρακολούθηση του συστήματος πιστοποίησης. 

 

Στην εν λόγω Δράση πρόκειται να πραγματοποιηθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου 

εταιρείας που θα αναλάβει την προετοιμασία πιστοποίησης της ΔΑΣΤΑ κατά ISO, ενώ παράλληλα, θα 

απασχοληθεί και ένας (1) διοικητικός υπάλληλος του Ιδρύματος μας. 

 

Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO»: 01/09/2011 – 31/08/2012 

 

Συνολικό Κόστος Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO»: 24.000,00€ 

 

Απολογισμός Εργασιών Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2011 έως 31/08/2012 

Στις 23/07/2012 προκηρύχθηκε ο υπ. αριθμ. 2/12 πρόχειρος διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και 

κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για: α) το σχεδιασμό, τη μελέτη, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και 

την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για τις ανάγκες της  «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

(ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» προϋπολογισμού €16.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, β) 

το σχεδιασμό, τη μελέτη, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
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για τις ανάγκες του «Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» προϋπολογισμού €13.000,00 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, γ) την πιστοποίηση της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

(ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης με την έκδοση πιστοποιητικού 

ISO 9001:2008  προϋπολογισμού €4.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και δ) την πιστοποίηση του 

«Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης με την έκδοση 

πιστοποιητικού ISO 9001:2008 προϋπολογισμού €4.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.  

Τα ανωτέρω Τμήματα α και γ πρόκειται να εκτελεστούν στο πλαίσιο των αναγκών υλοποίησης του 

Υποέργου με τίτλο: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας», ενώ τα 

Τμήματα β και δ πρόκειται να εκτελεστούν στο πλαίσιο των αναγκών υλοποίησης του Υποέργου με τίτλο 

«Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας». 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις παραπάνω αναθέσεις ανέρχεται στο ποσό των €37.000,00 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τους πόρους του Υποέργου με τίτλο: «Δομή Απασχόλησης 

και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» κατά €20.000,00 ενώ του πόρους του Υποέργου με 

τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» κατά €17.000,00. 

Ο διαγωνισμός προβλέφθηκε να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του έτους 2012 και σύμφωνα με το 

προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία προετοιμασίας της ΔΑΣΤΑ και του Γραφείου Διασύνδεσης 

πρόκειται να κρατήσει οκτώ μήνες, ώστε στη συνέχεια οι δύο Δομές να πιστοποιηθούν  από πιστοποιημένο φορέα 

απόδοσης πιστοποιητικών ISO.  

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2011 

έως 31/08/2012: 0% 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2011 

έως 31/08/2012: 0,00€ 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2013 

Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατακύρωσης του 

πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας που θα αναλάβει την προετοιμασία πιστοποίησης 

της ΔΑΣΤΑ και του ΓΔ κατά ISO. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία προετοιμασίας 

των δύο Δομών πρόκειται να κρατήσει οκτώ μήνες, ώστε στη συνέχεια να πιστοποιηθούν από πιστοποιημένο 

φορέα απόδοσης πιστοποιητικών ISO. 
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Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», 

Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2013: 100% 

 

100% 

1/9/2012-31/12/2013 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», 
Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2013: 24.000,00€
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Παραρτήματα 

  

 


