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ΠΡΑΞΗ: 

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 
Κωδικός MIS 327465 

 
ΥΠΟΕΡΓΑ: 

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και α/α «01» 
«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Β΄ Φάση)» και α/α «02» 

 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: 

«Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 

«Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)» 
 
 
 
 
 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 
 
Παραδοτέο 

Ενέργεια 1: «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη  ΔΑΣΤΑ». 

1.1.5: «Ετήσια σχέδια δράσης». 
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Για την εκπόνηση του παραδοτέου απασχολήθηκαν τα κάτωθι μέλη της ομάδας έργου:  
Καθηγητής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 

Γαβριηλίδου Ιουλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη,  Οκτώβριος 2015 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Σε συνέχεια: α) του αρ. πρωτ. 10598/20-6-2011 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο: «ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας- ΔΑΣΤΑ & Υποκείμενων Δομών (Γραφείου 

Διασύνδεσης, Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ΜΚΕ) - Ενημέρωση  & Προτεινόμενο  Ελάχιστο  Περιεχόμενο»  και  

σύμφωνα  β)με  το  Κεφάλαιο  Β ,  Παράγραφος  1 ,  σελ .  4 :  «Στις Προσκλήσεις υπ’αρ. 27 (προς τα Πανεπιστήμια) 

και υπ’αρ. 28 (προς τα ΤΕΙ) εισάγεται υποχρέωση των ΑΕΙ για κατάρτιση πριν από κάθε Ακαδημαϊκό Έτος ενός Ετήσιου Σχεδίου 

Δράσης για την ΔΑΣΤΑ (σελ. 16 και στις 2 Προσκλήσεις) το οποίο «θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  α)  τον  

προγραμματισμό  των  δραστηριοτήτων  του  επόμενου  ακαδημαϊκού  έτους ,  που  θα  αναλύεται  στη  σαφή  

περιγραφή  των  δραστηριοτήτων ,  στα  αναμενόμενα  αποτελέσματά  τους ,  στο  προβλεπόμενο  

χρονοδιάγραμμα  υλοποίησής  τους ,  καθώς  και  στο  προβλεπόμενο  κόστος  και  β)  στον  απολογισμό  των  

εργασιών  του  προηγούμενου  ακαδημαϊκού  έτους ,  που  θα  αναλύεται  στην  περιγραφή  των  δράσεων  που  

υλοποιήθηκαν ,  στο  κόστος  τους ,  στην  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  τους  σύμφωνα  με  τους  αρχικούς  

στόχους ,  και  στην  τεκμηρίωση  τυχόν  αποκλίσεων  από  τον  αρχικό  προγραμματισμό  και γ) το αρ. πρωτ. 

18688/20.11.2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με 

τίτλο: «Υποβολή Ετησίου Σχεδίου Δράσης της ΔΑΣΤΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012». 

 

1. Γενικές Πληροφορίες. 

1.1. Χρονική Επέκταση υλοποίησης της Πράξης ΔΑΣΤΑ και αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού της. 

2. Κύριο Περιεχόμενο: 

2.1 Κατανομή Αρμοδιοτήτων μεταξύ ΔΑΣΤΑ και άλλων δομών. 

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

ιδιωτικούς φορείς. 

2.3 Μοντέλο Διοίκησης – Τηρούμενα Αρχεία. 

2.4 Λειτουργικότητα Πληροφοριακού Συστήματος υποστήριξης ΔΑΣΤΑ. 

2.5 Ιστοτόπος. 

2.6 Υπηρεσίες σε φοιτητές. 

2.7 Εκδηλώσεις. 

2.8 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας (σύστημα μέτρησης αποδοτικότητας). 

2.9 Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων. 

2.10  Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών 

2.11  Πορεία Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου. 

2.12  Αποδοτικότητα δαπανών πράξης. 

3 Τήρηση Ποιοτικών Κριτηρίων: 
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3.1 Συμβολή της Πράξης στην ενίσχυση της διασύνδεσης εκπαιδευτικών φορέων με την αγορά 

εργασίας και ανάπτυξη δικτυώσεων – συνεργασιών. 

3.2 Προώθηση σύγχρονων μεθόδων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων. 

4 Τεκμηρίωση Αποκλίσεων 

5 Παραρτήματα: 

5.1 Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας». 

5.2 Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας». 

5.3 Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας». 

5.4 Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης. 
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1. 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. 

o 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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Χρονική Επέκταση υλοποίησης της Πράξης ΔΑΣΤΑ και αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού της  

 Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. 3687/14.02.2013 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ εγκρίθηκε: α) χρονική επέκταση της υλοποίησης της Πράξης ΔΑΣΤΑ έως 

την 31/10/2015, αντί της αρχικής λήξης την 31/12/2013 και β) αύξηση του προϋπολογισμού της προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να 

πραγματοποιηθεί ομαλά η μετάβαση στην κατ΄ αποκοπή δήλωση εμμέσων δαπανών. Ακολούθως, με το υπ. αριθμ. πρωτ. 4374/22.02.2013 έγγραφο της ΕΥΔ του 

ΕΠΕΔΒΜ, και καθώς η Πράξη ΔΑΣΤΑ κάλυπτε τις προϋποθέσεις για αύξηση του προϋπολογισμού της, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο ως άνω έγγραφο, 

δόθηκε η δυνατότητα αύξησης του αρχικού προϋπολογισμού της Πράξης, κατά 23.348,63€.  

 Ως εκ τούτου, η Πράξη ΔΑΣΤΑ παρατάθηκε χρονικά έως την 31/10/2015 και ο νέος προϋπολογισμός της διαμορφώθηκε στο ποσό των 241.560,13€. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο επιμερισμός του ποσού της αύξησης, ύψους 23.348,63€ ανά Ενέργεια καθώς και το τελικό ποσό προϋπολογισμού 

εκάστης Ενέργειας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως 31/10/2015. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περίοδος 01/01/2011 
– 31/12/2013 

Περίοδος 01/01/2011 
– 31/10/2015 

Αύξηση π/υ Πράξης 

Διοικητική και 
Τεχνική Υποστήριξη 
ΔΑΣΤΑ 

Τηρούμενα αρχεία 19.850,00 € 26.535,97 € 6.685,97 € 
Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ, στο 
πλαίσιο σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας του 
πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ 

34.150,00 € 34.150,00 € 0,00 € 

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου ΔΑΣΤΑ 24.350,00 € 25.850,00 € 1.500,00 € 

Δικτύωση ΔΑΣΤΑ 11.500,00 € 13.090,00 € 1.590,00 € 

Ενέργειες προβολής /δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων 14.126,65 € 22.113,21 € 7.986,56 € 

Αξιολόγηση Πράξεων Εσωτερική Αξιολόγηση 13.250,00 € 19.375,00 € 6.125,00 € 

Εξωτερική Αξιολόγηση 7.147,44 € 5.275,00 € -1.872,44 € 
Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO 24.000,00 € 12.305,00 € -11.695,00 € 

Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων 12.000,00 € 20.000,00 € 8.000,00 € 
Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των 
συνεργαζόμενων δομών 

8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 

Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ 30.000,00 € 28.720,50 € -1.279,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΡΑΞΗΣ 

198.374,09 € 215.414,68 € 17.040,59 € 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΞΗΣ 19.837,41 € 26.145,45 € 6.308,04 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 218.211,50 € 241.560,13 € 23.348,63 € 
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 Ακολούθως, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. 4374/22.02.2013 έγγραφο της ΕΥΔ του ΕΠΕΔΒΜ για να εφαρμοστεί η μέθοδος υπολογισμού της κατ΄ 

αποκοπή δήλωσης δαπανών, πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών Υποέργων της 

Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α’ φάση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου {Υποέργο με α/α «01» και τίτλο: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας»} οριοθετείται χρονικά μέχρι και 31.12.2012, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 138.038,79€, ενώ η β΄ φάση υλοποίησης {Υποέργο με 

α/α «02» και τίτλο: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Β΄ Φάση)»} εκκινεί από την 01.01.2013 έως και την 

προβλεπόμενη λήξη της Πράξης, ήτοι την 31.10.2015, με συνολικό προϋπολογισμό 103.521,34€. 

 Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προϋπολογισμοί  των Υποέργων με α/α «01» και «02» ανά Ενέργεια.  

   Υποέργο 1 Υποέργο 2 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περίοδος 01/01/2011 
– 31/12/2012 

Περίοδος 01/01/2013-
31/10/2015 

Διοικητική και Τεχνική 
Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ 

Τηρούμενα αρχεία 11.777,64 € 14.758,33 € 
Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη 
ΔΑΣΤΑ, στο πλαίσιο σχεδιασμού, 
ανάπτυξης και λειτουργίας του 
πληροφοριακού συστήματος της 
ΔΑΣΤΑ 

22.650,00 € 11.500,00 € 

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου ΔΑΣΤΑ 15.567,43 € 10.282,57 € 

Δικτύωση ΔΑΣΤΑ 8.030,17 € 5.059,83 € 

Ενέργειες προβολής /δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων 10.609,98 € 11.503,23 € 

Αξιολόγηση Πράξεων Εσωτερική 
Αξιολόγηση 

8.429,17 € 10.945,83 € 

Εξωτερική 
Αξιολόγηση 

1.975,00 € 3.300,00 € 

Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO 525,00 € 11780 

Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων 10.650,00 € 9.350,00 € 

Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των 
συνεργαζόμενων δομών 

8.000,00 €  

Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ 28.720,50 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 126.934,89 € 88.479,79 € 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 11.103,90 € 15.041,55 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 138.038,79 € 103.521,34 € 

   241.560,13 € 
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 Τα ως άνω πληροφοριακά στοιχεία αποτυπώθηκαν στο υπ. αριθμ. πρωτ. 3280/29.03.2013 έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα: «Υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης (ΤΔΠ) με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

(ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας.» και κωδικό ΟΠΣ 327465» για την έγκριση του Σχεδίου 2ης Τροποποίησης της Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου 

με α/α «01»  και ακολούθως, την έγκριση του Σχεδίου Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου με α/α «02».  

 Σε συνέχεια έκδοσης των κάτωθι εγγράφων της ΕΥΔ του ΕΠ ΕΔΒΜ, ως εξής: 

1. υπ. αριθμ. πρωτ. 22649/06.11.2013 εγγράφου για τη διατύπωση «Σύμφωνης Γνώμης» επί του Σχεδίου 2ης Τροποποίησης της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια 

μέσα του Υποέργου με α/α «01», 

2. υπ. αριθμ. πρωτ. 2648/07.02.2014  εγγράφου για την 2η Τροποποίηση της Πράξης και  

3. υπ’ αριθμ. πρωτ. 2826/10.02.2014 εγγράφου για τη διατύπωση «Σύμφωνης Γνώμης» επί του Σχεδίου της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου 

με α/α «02» 

εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 139/23.12.2013 και 140/21.03.2014  Αποφάσεις Έκτακτων Συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αντίστοιχα η 2η Τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου με α/α 

«01» και η διαχείριση του Υποέργου με ίδια μέσα και α/α «02».
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2. Κύριο Περιεχόμενο 

2.1 Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ΔΑΣΤΑ και άλλων δομών 

Η Πράξη «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» λειτουργεί 

ως υπερδομή, υπό την αιγίδα της οποίας συντονίζονται και υλοποιούνται τρεις υποκείμενες Πράξεις: α) 

«Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας», β) «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και γ) 

«Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται αφενός σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός, αφετέρου αποτελεσματικός συντονισμός κατά 

την υλοποίηση των κοινών δράσεων των τεσσάρων πράξεων, ενώ αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις.  

Οι κοινές δράσεις των τεσσάρων Πράξεων περιγράφονται παρακάτω ως εξής: 

o Δημιουργία και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της Πράξης ΔΑΣΤΑ και των τριών 

υποκείμενων δομών της, ως υποσυστήματα του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος, με στόχο την 

εισαγωγή και άμεση αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το σύνολο των συνεργαζόμενων δομών, 

την αμφίδρομη ανταλλαγή και χρήση ζητούμενων πληροφοριών, την ακριβή και αξιόπιστη μέτρηση των 

ωφελουμένων χρηστών και υπολοίπων δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας των Πράξεων. 

o Ανάπτυξη και λειτουργία του δικτυακού τόπου της Πράξης ΔΑΣΤΑ και ενσωμάτωση σε αυτόν των 

ιστοχώρων των Γραφείων Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης καθώς και της Μονάδας Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας, ώστε ο επισκέπτης να έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτούς. 

o Δικτύωση της ΔΑΣΤΑ και των τριών υποκείμενων δομών, μέσω της δημιουργίας μίας κοινής βάσης 

δεδομένων με φορείς όπως: εκπροσώπους επιμελητηρίων/συνδέσμων/φορέων, επιχειρηματίες, ανώτατα 

στελέχη επιχειρήσεων και εκπροσώπους οργανισμών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας. Με αυτόν τον 

τρόπο, τόσο οι απόφοιτοι που απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης όσο και οι φοιτητές που 

απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για αναζήτηση εργασίας, αλλά και οι προπτυχιακοί ή 

μεταπτυχιακοί φοιτητές που απευθύνονται στη Μονάδα Καινοτομίας, μέσω της συμμετοχής τους στις 

δράσεις των σεμιναρίων και του mentoring έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός διευρυμένου, σε αριθμό 

και ποικιλία, μητρώου συνεργαζόμενων φορέων. 

o Ενέργειες προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων της ΔΑΣΤΑ και των τριών άλλων 

Πράξεων. Κάθε ενέργεια δημοσιότητας των υποκείμενων της ΔΑΣΤΑ δομών πραγματοποιείται σε 

συνεργασία με την κεντρική Δομή, ενώ κατά τη διάρκεια της πραγματοποιείται αναφορά και, σε ορισμένες 

περιπτώσεις και διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού, ώστε αφενός το κοινό να ενημερώνεται για το 

αντικείμενο και τις δράσεις της ΔΑΣΤΑ, αφετέρου να κατανοεί σταδιακά τη σύνδεση των τεσσάρων, 

συνεργαζόμενων δομών. 

o Ανάπτυξη Κώδικα Δεοντολογίας λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμεων δομών, που διέπει το 

σύνολο των ενεργειών και δράσεων των τεσσάρων Πράξεων κατά τη συνεργασία τους τόσο με τους 

φοιτητές/αποφοίτους/χρήστες, όσο και με τους συνεργαζόμενους φορείς/επιχειρήσεις. 
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2.2 Συνεργασίες/Δικτυώσεις 

o με άλλους δημόσιους ή μη κερδοσκοπικούς φορείς, 

o με διεθνείς φορείς,  

o με ιδιωτικούς φορείς  

 

Στόχος της Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις» 

Στόχος της Ενέργειας αυτής είναι η συστηματοποίηση και εντατικοποίηση της λειτουργίας ενός δικτύου 

συνεργασίας της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με 

δημόσιους, μη κερδοκοπικούς, ιδιωτικούς φορείς, τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς, που το αντικείμενο τους έχει άμεση 

σχέση με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες συνεργασίες σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο των Γραφείων Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 

επιχειρήσεις και λοιπούς επιχειρηματικούς φορείς, αλλά και νέες που επιδιώκονται και πρόκειται να αναπτυχθούν 

στο πλαίσιο υλοποίησης των τεσσάρων Πράξεων. Στην υλοποίηση της παραπάνω Δράσης, θα συντελέσει θετικά και 

ιδιαίτερα βοηθητικά η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών της, ως 

υποσυστήματα του, καθώς μέσω αυτού θα επιτευχθεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, άμεση πρόσβαση και 

αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών στοιχείων από τους χρήστες. 

 

Η Δράση «Δικτύωση ΔΑΣΤΑ» περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες - παραδοτέα: 

o Δημιουργία κανονισμού συνεργασίας φορέων / επιχειρήσεων με το ΔΑΣΤΑ, κατά την υλοποίηση της 

οποίας θα απασχοληθούν ο Καθηγητής, κ. Ιωάννης Χατζηδημητρίου  και η  διοικητική υπάλληλος του 

Ιδρύματος μας, κ. Ιουλία Γαβριηλίδου.  

o Δημιουργία μητρώου συνεργαζόμενων φορέων του ΔΑΣΤΑ, κατά την υλοποίηση της οποίας θα 

απασχοληθούν ένα (1) μέλος του Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος και μία (1) εξωτερική συνεργάτης, κατόπιν 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

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

 

Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις»: 11.500,00€ 

 

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

Κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2011 έως 31/08/2011, στο πλαίσιο ενεργειών για την δημιουργία 

μητρώου συνεργαζόμενων φορέων της Πράξης πραγματοποιήθηκε αρχικά συνάντηση της ομάδας έργου, όπου 

συζητήθηκε η μεθοδολογία ανάπτυξης της εν λόγω Δράσης. Ως αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκε εντοπισμός και 

καταγραφή ενός σημαντικού αριθμού επιχειρηματικών και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στην πόλη 

μας και στην ευρύτερη περιφέρεια της Μακεδονίας, και οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τα αρχικά μέλη του 

μητρώου συνεργαζόμενων φορέων της ανωτέρω Πράξης. Ακόμη, έγινε πρόβλεψη ώστε να αξιοποιηθούν τόσο οι 

υπάρχουσες συνεργασίες των Πράξεων «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και «Πρακτική 
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Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους ή μη κερδοσκοπικούς φορείς, όσο 

και νέες συνεργασίες που έχουν ήδη προκύψει ή επιδιώκονται στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων. 

Επιπροσθέτως, στην πρώτη συνάντηση της ομάδας έργου προσδιορίστηκε ο τρόπος και η μέθοδος 

προσέγγισης και επικοινωνίας με το σύνολο των ανωτέρω φορέων, ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν 

αμεσότερη εγγραφή τους στο μητρώο. Τέλος, πραγματοποιήθηκε έρευνα, κυρίως στο διαδίκτυο αλλά και σε άλλες 

πηγές, για τον εντοπισμό κανονισμών συνεργασίας με φορείς/επιχειρήσεις στο πλαίσιο δημιουργίας του 

αντίστοιχου κανονισμού της ανωτέρω Πράξης. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/01/2011 έως 

31/08/2011: 9% 

 

9% 91% 

1/1/2011-31/08/2011 1/9/2011-31/12/2013 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/01/2011 έως 

31/08/2011: 526,00€ 

 

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

Κατά το χρονικό διάστημα 01/09/2011 έως 31/08/2012, ολοκληρώθηκε η σύνταξη του πρότυπου 

κανονισμού συνεργασίας των φορέων με τη «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας». Συνολικά κατά την ως άνω περίοδο υπογράφηκαν συνολικά είκοσι εννέα (29) πρωτόκολλα 

συνεργασίας. Κύριο κριτήριο για την επιλογή των συνεργαζόμενων φορέων αποτέλεσε η στενή συνεργασία αυτών 

με τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης καθώς και η υποστήριξη τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής 

και mentoring της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας προς τους φοιτητές του Ιδρύματος μας. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε συνεργαζόμενους φορείς, όπως: α) το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος, β) Future 

Leaders, γ) Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο, δ) Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, ε) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 

Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, στ) Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε., ζ) 3E Α.Ε., η) Helexpo, θ) KLEEMAN 

κα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την περίοδο 01/09/2011 έως 31/08/2012, η δράση της «Δικτύωσης» διευρύνθηκε 

περαιτέρω μέσω συνεργασιών που αναπτύχθηκαν μεταξύ της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των 

«Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας» άλλων ελληνικών ΑΕΙ ή/και ΤΕΙ. Ενδεικτικά αναφέρουμε την 

υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας καθώς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η υποστήριξη της Δράσης της Δικτύωσης ήδη από 

τον Δεκέμβριο του 2011 από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη καθώς και η λειτουργία του πληροφοριακού 

συστήματος της ΔΑΣΤΑ, που τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Ιούνιο του 2012, συντέλεσαν σημαντικά στην επιλογή 

των συνεργαζόμενων φορέων από την κοινή βάση δεδομένων συνεργαζόμενων φορέων των Γραφείων Πρακτικής 

Άσκησης και Διασύνδεσης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. 
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Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2011 έως 

31/08/2012: 61% 

 

9% 61% 30% 

1/1/2011-31/08/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2013 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2011 έως 

31/08/2012: 7.000,00€ 

 

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

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013-31/12/2013, θα εξακολουθήσει ο εμπλουτισμός του μητρώου 

συνεργαζόμενων φορέων και ο εντοπισμός νέων μελών. Σε αυτήν την ενέργεια θα συντελέσει θετικά η συστηματική 

χρήση των εργαλείων του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ, μέσω του οποίου θα διευκολυνθεί όχι μόνο ο 

εντοπισμός νέων συνεργαζόμενων φορέων από τους συνεργάτες της ΔΑΣΤΑ, αλλά θα δίνεται η δυνατότητα στους 

ίδιους τους φορείς να υποβάλλουν αίτημα συνεργασίας με τη Δομή. 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 

01/09/2012 έως 31/12/2013: 30%. 

 

9% 61% 30% 

1/1/2011-31/08/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2013 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 

01/09/2012 έως 31/12/2013: 3.974,00€. 

 

 Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών 

Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α’ φάση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας 

«Συνεργασίες/Δικτυώσεις» οριοθετείται χρονικά μέχρι και 31.12.2012, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 

8.030,17€, ενώ η β΄ φάση υλοποίησης της ως άνω Ενέργειας εκκινεί από την 01.01.2013 έως και την προβλεπόμενη 

λήξη της Πράξης, ήτοι την 31.10.2015, με συνολικό προϋπολογισμό 5.059,83€.  

 
Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις»: 01/01/2011 – 31/10/2015 

 

Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις»: 13.090,00€ (αύξηση π/υ κατά 1.590,00€). 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

8.030,17€ 5.059,83€ 

Μεταφορά αναπορρόφητου υπολοίπου από το Υποέργο 1: 3.469,83€ 

Αύξηση π/υ Ενέργειας: 1.590,00€ 

13.090,00€
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Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2012 έως 31/08/2013 συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός του μητρώου 

συνεργαζόμενων φορέων και ο εντοπισμός νέων μελών. Συνολικά έχουν υπογραφεί σαράντα επτά (47) 

πρωτόκολλα συνεργασίας, είκοσι (20) εκ των οποίων το χρονικό διάστημα από 01/09/2012 έως 31/08/2013. Στον 

παρακάτω πίνακα παρατίθενται ενδεικτικοί φορείς επιχειρηματικότητας/επιχειρήσεις/Α.Ε.Ι & Τ.Ε.Ι. που έχουν 

συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με την ΔΑΣΤΑ, κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς.  

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
1 ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
2 FUTURE LEADERS 
3 Σύλλογος Διπλωματούχων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
4 

Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.  
5 

ORANGE A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
6 

Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε.) 
7 Ακαδημία Επιχειρηματικότητας 
8 Αναστασίου Ανέστης και ΣΙΑ ΕΕ "ΑΑ & Partners" 
9 Ελληνική Ακαδημία Μάνατζμεντ (Αναστασίου Αν. Ε.Ε.) 
10 Young Entrepreneurs of Thessaloniki 
11 Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος 
12 Adecco HR 
13 Grecruitment 
14 ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
15 KLEEMAN HELLAS ΑΒΕΕ 
16 

ΔΑΣΤΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
17 

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  Θεσσαλονίκης 
18 ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Κρήτης 
19 ΔΑΣΤΑ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
20 ΔΑΣΤΑ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2012 έως 

31/08/2013:  

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

9% 61% 30% 47% 

1/1/2011-31/08/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2012 1/1/2013-31/8/2013 

100% 47% 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2012 έως 

31/08/2013: 2.887,17€ 

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

1/9/2012-31/12/2012 1/1/2013-31/8/2013 
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504,17€ 2.384,00€ 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013-31/08/2014, θα εξακολουθήσει ο εμπλουτισμός του μητρώου 

συνεργαζόμενων φορέων και ο εντοπισμός νέων μελών. Κύριο εργαλείο επίτευξης του ως άνω στόχου αποτελεί  η 

καταγραφή των συνεργαζόμενων φορέων στο πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ, η οποία λειτουργεί ως τρόπος 

έμμεσης προβολής της κοινωνικής προσφοράς τους. 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 

01/09/2013 έως 31/08/2014: 26%. 

 

Υποέργο 2 

47% 26% 27% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 

01/09/2013 έως 31/08/2014: 1.300,00€. 

 

Απολογισμός Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014 

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013 έως 31/08/2014 συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός του μητρώου 

συνεργαζόμενων φορέων και ο εντοπισμός νέων μελών. Συνολικά έχουν υπογραφεί εβδομήντα οκτώ (78) 

πρωτόκολλα συνεργασίας, τριάντα ένα (31) εκ των οποίων το χρονικό διάστημα από 01/09/2013 έως 31/08/2014. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται η πλειοψηφία των φορέων επιχειρηματικότητας/επιχειρήσεις/Α.Ε.Ι & Τ.Ε.Ι. 

που έχουν συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με την ΔΑΣΤΑ, κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς.  

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
1 ΔΑΣΤΑ Ιονίου Πανεπιστημίου 
2 AIESEC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
3 ISOSOFT A.E. 
4 MOTIVE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
5 ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ "ΚΕΜΕΛ" 
6 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
7 METECO A.E. 
8 "DIGITAL PROMOTION" ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΟΥΡΗΣ 
9 IANOS Α.Ε. 
10 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ BUSTER ΕΠΕ 
11 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - ΔΕΘ Α.Ε. 
12 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ) 
13 KLEEMAN HELLAS ΑΒΕΕ 
14 KLINIKUM- Π.ΚΑΪΚΟΝΙΔΗΣ ΕΠΕ 
15 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ- HELEXPO Α.Ε. 
16 COCACOLA 3E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. ΕΡΓ.ΒΟΛΟΥ 
17 Com.Ec.-Consulting-Θ.Ε.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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18 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
19 ΚΕ.Π.ΚΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
20 ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. 
21 ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
22 ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
23 COCACOLA 3E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ 
24 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 
25 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
26 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
27 ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Πατρών 
28 ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
29 Αναστασίου Ανέστης και ΣΙΑ ΕΕ "ΑΑ & Partners" 
30 Ελληνική Ακαδημία Μάνατζμεντ (Αναστασίου Αν. Ε.Ε.) 
31 ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. 
32 Upgrade, Consulting and Training 
33 Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. 
34 ΣΑΝΗ Α.Ε. 
35 Γ.Α.Κ.- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
36 EMETRIS A.E. Σύμβουλοι ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
37 Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
38 DOTSOFT A.E. 
39 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) 
40 PLAN Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων, Τεχνολογίασ και Εξαγωγών 
41 Ε.ΣΑΜΑΡΑ- ΩΔΕΙΟ Ε.ΣΑΜΑΡΑ 
42 Ε.ΣΑΜΑΡΑ-Α.ΣΜΑΡΑΓΔΑ- ΑΣΤΡΙΝΙΔΕΙΟ ΩΔΕΙΟ 
43 ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ 
44 ΩΔΕΙΟ "ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
45 Σ. Πατσούμη & Γ. Κάλφας ΟΕ 
46 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
47 IMC INTEGRATED MANAGEMENT CONSULTING AE 
48 ΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΖΗΣΗΣ ΖΗΣΗΣ Ο.Ε. 
49 INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ A.E. 
50 Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Πολιτισμός- Ανάπτυξη- Απασχόληση" 
51 PAP SAFETY GLASS Α.Β.Ε.Ε. 
52 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ (ΙΜΧΑ) 
53 PEOPLEATWORK-HELLAS (ΠΡΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
54 Τ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.  
55 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης 
56 Δημήτριος Ν. Τσόκανος ΑΒΕΕ 
57 ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. 
58 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
59 Γ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (means4) 
60 RETHINK AEBE 
61 ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2013 έως 

31/08/2014: 26% 
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Υποέργο 2 

47% 26% 27% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2013 έως 

31/08/2014: 200,00€. 

Σημειώνεται ότι ενώ το κόστος υλοποίησης της εν λόγω Δράσης ήταν χαμηλότερο του προβλεπόμενου, το φυσικό 

αντικείμενο εξελίχθηκε ομαλά. 

 

Προγραμματισμός Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015 

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2014-31/10/2015, αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάρτιση του 

μητρώου συνεργαζόμενων φορέων. Ακολούθως, προγραμματίζεται η οργάνωση εκδήλωσης, με σκοπό την 

ανάδειξη των ωφέλιμων αποτελεσμάτων δικτύωσης της ΔΑΣΤΑ με το επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον, 

αλλά και την συνέχιση εμπλουτισμού του μητρώου ακόμα και μετά τη λήξη της Πράξης.  

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 

01/09/2014 έως 31/10/2015: 27%. 

Υποέργο 2 

47% 26% 27% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 

01/09/2014 έως 31/10/2015: 2.475,83€. 

 

Απολογισμός Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015 

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2014-31/10/2015, ολοκληρώνεται η κατάρτιση του μητρώου 

συνεργαζόμενων φορέων. Συνολικά από την έναρξη της Πράξης, την 01/01/2011, έως την λήξη της, 31/10/2015, 

αναμένεται να έχουν υπογραφεί 150 πρωτόκολλα συνεργασίας. Στις 15/10/2015 πραγματοποιήθηκε τιμητική 

εκδήλωση για την απόδοση ευχαριστιών προς τους συνεργαζόμενους φορείς, όπου αναλύθηκαν τα  αμοιβαία 

ουσιαστικά οφέλη από την έμπρακτη συνεισφορά τους στο πλαίσιο της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

(ΔΑ.ΣΤ.Α.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας». 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2014 έως 

31/10/2015: 27%. 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Συνεργασίες/Δικτυώσεις», Περιόδου 01/09/2014 έως 

31/10/2015: 1.347,63€. 
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2.3 Μοντέλο Διοίκησης – Τηρούμενα Αρχεία 

 2.3.1 Μοντέλο Διοίκησης 

 

«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 και Θρησκευμάτων, με χρονική διάρκεια έργου από 01/01/2011 έως 

31/10/2015 και Υπεύθυνο Πράξης/Υποέργων τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Νούλα. Τον Ιούνιο του 2015, κατόπιν 

σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποδοχής της κατά την Συνεδρίαση της 

Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος μας, ο Αναπληρωτής 

Πρύτανη, Καθηγητής κ.Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος ορίστηκε Υπεύθυνος της Πράξης. 

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 και Θρησκευμάτων, με χρονική διάρκεια έργου από 01/09/2010 έως 31/10/2015 και 

Υπεύθυνο Πράξης / Υποέργων τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Παπαναστασίου. Τον Ιούνιο του 2015, κατόπιν σχετικής 

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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απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποδοχής της κατά την Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος μας, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. 

Ιωάννης Μαυρίδης ορίστηκε Υπεύθυνος της Πράξης. 

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 

«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 και Θρησκευμάτων, με χρονική διάρκεια έργου από 01/06/2010 έως 30/09/2014 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 και Θρησκευμάτων, με χρονική 

διάρκεια έργου από 01/09/2009 έως 31/10/2015 και Υπεύθυνο Πράξης/Υποέργων 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 Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργων «Δομή 
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

 

Μέλη: 

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Μαυρίδης, Υπεύθυνος Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

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

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

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 Υπεύθυνο της Πράξης και μέλη τους Υπευθύνους των τριών υποκείμενων δομών, καθώς και οκτώ (8) 

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 Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Υπεύθυνος Πράξης  «Δομή Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 
 
Μέλη: 

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Μαυρίδης, Υπεύθυνος Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

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

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

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

Επίκουρος Καθηγητής Κιόχος Απόστολος, Εκπρόσωπος του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Καθηγητής Δαγδιλέλης Βασίλειος, Εκπρόσωπος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής 

Αναπληρωτής Καθηγητής Μαυρίδης Ιωάννης, Εκπρόσωπος του Τμήματος Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής 

Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαλόπουλος Γεώργιος, Εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής 
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Καθηγητής Βαρελάς Ερωτόκριτος, Εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης, Εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

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

Κατ΄ εφαρμογή του Π.Δ. 88/2013 και κατόπιν συγχώνευσης του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας με το 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών με το 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, τα ως άνω Τμήματα εκπροσωπούνται από τους κκ. 
Μαυρίδη και Σουμπενιώτη, εκπροσώπους των Τμημάτων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων αντίστοιχα. 

 

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

τα μέλη των Γενικών Συνελεύσεων των οκτώ (8) 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 Υπεύθυνο της Πράξης, 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 Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Υπεύθυνος Πράξης  «Δομή Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 
 
Μέλη: 

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Μαυρίδης, Υπεύθυνος Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

Καθηγήτρια Νικολάου Αγγελική, Ιδρυματικά  Υπεύθυνη Πράξης/Υποέργων «Πρακτική 
Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 
 
Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέργων «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  
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Παναγιώτης Τσινάβος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.» 

 

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 01/09/2013 έως 31/08/2014, οι τρεις (3) ανωτέρω Επιτροπές συνέχισαν το έργο 

του συντονισμού και της συμβουλευτικής της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών της. Ακολούθως, στις 

09/09/2015 πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις της Συντονιστικής και Ιδρυματικής Επιτροπής για τον συντονισμό 

των ενεργειών της ΔΑΣΤΑ έως την λήξη της Πράξης του ΕΠΕΔΒΜ, αλλά των σχεδιασμό των μελλοντικών δράσεων 

της. 

  Στην οργάνωση της εκδήλωσης «Γεφυρώνοντας δύο κόσμους: η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με 

την αγορά εργασίας» την 15/10/2015, με τη συμμετοχή μελών όλων των Επιτροπών, αλλά και συνεργαζόμενων 

φορέων της ΔΑΣΤΑ τονίστηκαν τα οφέλη της διασύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την αγορά εργασίας 

όχι μόνο κατά την διάρκεια της Πράξης, αλλά και στη συνέχεια μέσω της επιτυχούς συνεργασίας που επιτεύχθηκε 

τα προηγούμενα χρόνια. 
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2.3.2 Τηρούμενα Αρχεία 

Η τήρηση των αρχείων της Πράξης ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ακολουθεί α) το σύστημα 

εσωτερικής παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών, υπηρεσιών και υλικών του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου, όπως ορίζεται από την Απόφαση Ένταξης Πράξης, το Σύμφωνο 

Αποδοχής Όρων και τις Αποφάσεις Εκτέλεσης των Υποέργων με ίδια μέσα και β) το εγκεκριμένο εγχειρίδιο 

διαδικασιών του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών του Ιδρύματος.  

Με απόφαση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

(Επιτροπή Ερευνών) του Ιδρύματος μας ορίστηκαν η Επιτροπή για τον έλεγχο, την πιστοποίηση και την παραλαβή 

των παραδοτέων (Μηχανισμός Πιστοποίησης), η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: 

-Ρεφανίδη Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγητή 

-Στάμου Λελούδα, Επίκουρη Καθηγήτρια 

-Φουντά Στυλιανό, Καθηγητή 

Αναπληρωματικό μέλος: Κωνσταντινίδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής 

 

Στόχος της Ενέργειας  «Τηρούμενα Αρχεία» 

Για την καλύτερη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας της Πράξης ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας  υλοποιούνται οι εξής δραστηριότητες - παραδοτέα: 

1 Εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Πράξης. 

2 Αρχεία με στοιχεία αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Πράξης. 

3 Αρχείο Πράξης. 

4 Πρακτικά συνεδριάσεων της Συντονιστικής, Ιδρυματικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΔΑΣΤΑ. 

5 Ετήσια σχέδια δράσης. 

6 Τελική έκθεση απολογισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πράξης. 

Στην παραπάνω Ενέργεια συμμετέχουν ο Υπεύθυνος της Πράξης/Υποέργου, Καθηγητής Αθανάσιος Νούλας 

και η διοικητική υπάλληλος του Ιδρύματος μας, κ. Ιουλία  Γαβριηλίδου, ενώ πρόκειται να απασχοληθούν ένας (1) 

εξωτερικός συνεργάτης, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένας (1) ακόμη  διοικητικός 

υπάλληλος του Ιδρύματος μας.  

 

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

 

Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία»: 20.900,00€ 

 

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

Κατά την χρονική περίοδο 01/01/2011 έως 31/08/2011 πραγματοποιήθηκε τήρηση τόσο του αρχείου της 

Πράξης (διεκπεραίωση και καταχώρηση εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας) όσο και του αρχείου με 

στοιχεία αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Πράξης, σύμφωνα με το σύστημα εσωτερικής 

παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών, υπηρεσιών και υλικών του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του υποέργου, και με βάση το εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών του Ειδικού Λογαριασμού 
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Ερευνών του Ιδρύματος. Με βάση τα δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία της Πράξης έγινε η προετοιμασία των Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών περιόδου Ιουνίου-Οκτωβρίου 2011, 

ενώ ολοκληρώθηκε η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2011 στο πλαίσιο 

υποβολής του 1ου Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου της Πράξης. Τα Μηνιαία Δελτία Δαπανών και το 1ο Δελτίο 

Παρακολούθησης Προόδου της Πράξης διαβιβάστηκαν στον Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών) του Ιδρύματος για την 

ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών υποβολής και αποστολής τους στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.  

Στο πλαίσιο προετοιμασίας και σύνταξης των Ετησίων Σχεδίων Πράξης της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και των υποκείμενων τριών δομών, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής συνεδρίασαν για τον 

απολογισμό των πεπραγμένων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και τον προγραμματισμό της στρατηγικής 

και των δραστηριοτήτων του επομένου έτους ενώ τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των τεσσάρων Πράξεων 

ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2011. 

Τέλος όπως περιγράφεται παραπάνω ολοκληρώθηκε η σύνθεση της Ιδρυματικής Επιτροπής της ΔΑΣΤΑ. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/01/2011 έως 

31/08/2011: 7% 

 

7% 93% 

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

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/01/2011 έως 

31/08/2011: 1.400,00€ 

 

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

Κατά το χρονικό διάστημα 01/09/2011 έως 31/08/2012 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες, ως εξής: 

o Τήρηση του αρχείου αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Πράξης για την υποβολή των 

Μηνιαίων Δελτίων Προόδου περιόδου Νοεμβρίου 2011 – Αυγούστου 2012 και διαβίβαση τους στον 

Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών) του Ιδρύματος όπου ολοκληρώθηκαν οι διοικητικές ενέργειες υποβολής και 

αποστολής τους στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. 

o Σύνταξη εκθέσεων της πορείας του φυσικού αντικειμένου περιόδων Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2011 και 

Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012 και διαβίβαση τους στον Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών)  του Ιδρύματος όπου 

ολοκληρώθηκαν οι διοικητικές ενέργειες  υποβολής και αποστολής στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ του 2ου και 3ου 

Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου της Πράξης, αντίστοιχα. 

o Τήρηση του αρχείου της Πράξης (διεκπεραίωση και καταχώρηση εισερχόμενης – εξερχόμενης 

αλληλογραφίας) σύμφωνα με το σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των 

εργασιών, υπηρεσιών και υλικών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου και το 

εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών του Ιδρύματος.  

o Τήρηση των Πρακτικών Συνεδριάσεων της Συντονιστικής, Ιδρυματικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής 

της ΔΑΣΤΑ από εξωτερικό συνεργάτη, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
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o Προετοιμασία και σύνταξη του Ετησίου Σχεδίου Δράσης ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της ΔΑΣΤΑ και 

των υποκείμενων δομών της. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2011 έως 

31/08/2012: 42% 

 

7% 42% 51% 

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

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2011 έως 

31/08/2012: 6.875,97€. 

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

της ως άνω Ενέργειας, που συνίσταται σε μεταφορά ποσού 1.050,00€ στον προϋπολογισμό της Ενέργειας 

«Εκδηλώσεις». Κατά συνέπεια, το συνολικό κόστος της Ενέργειας ανέρχεται σε ποσό ύψους 19.850,00€. 

 

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

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2012 έως 31/12/2013 προγραμματίζονται οι ακόλουθες ενέργειες, ως 

εξής: α) τήρηση του αρχείου της Πράξης (διεκπεραίωση και καταχώρηση εισερχόμενης – εξερχόμενης 

αλληλογραφίας), β) τήρηση των Πρακτικών Συνεδριάσεων της Συντονιστικής, Ιδρυματικής και Συμβουλευτικής 

Επιτροπής της ΔΑΣΤΑ, γ) τήρηση του αρχείου με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Πράξης, για την 

προετοιμασία, υποβολή και αποστολή στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ των Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών περιόδου 

Σεπτεμβρίου 2012-Δεκεμβρίου 2013 καθώς και των 4ου, 5ου και 6ου Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου της Πράξης 

και τέλος, δ) προετοιμασία και σύνταξη του Ετησίου Σχεδίου Δράσης ακαδημαϊκού έτους 2013 (περίοδος αναφοράς 

01/09/2012 - 31/12/2013) της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών της.  

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 

01/09/2012 έως 31/12/2013: 51% 

 

7% 42% 51% 

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

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 

01/09/2012 έως 31/12/2013: 11.574,03€ 

 

 Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών 

Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α’ φάση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας 

«Τηρούμενα Αρχεία» οριοθετείται χρονικά μέχρι και 31.12.2012, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 11.777,64€, 
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ενώ η β΄ φάση υλοποίησης της ως άνω Ενέργειας εκκινεί από την 01.01.2013 έως και την προβλεπόμενη λήξη της 

Πράξης, ήτοι την 31.10.2015, με συνολικό προϋπολογισμό 14.758,33€.  

 
Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία»: 01/01/2011 – 31/10/2015 

 

Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία»: 26.535,97€ (αύξηση π/υ κατά 6.686,42€). 

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

11.777,64€ 14.758,33€ 

Μεταφορά αναπορρόφητου υπολοίπου από το Υποέργο 1: 8.071,91€ 

Αύξηση π/υ Ενέργειας: 6.686,42€ 

26.535,97€

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2012 έως 31/08/2013 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες, ως 

εξής: 

o Τήρηση του αρχείου αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Πράξης για την υποβολή των 

Μηνιαίων Δελτίων Προόδου περιόδου Σεπτεμβρίου 2012 – Αυγούστου 2013 και διαβίβαση τους στον 

Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών) του Ιδρύματος όπου ολοκληρώθηκαν οι διοικητικές ενέργειες υποβολής και 

αποστολής τους στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. 

o Σύνταξη εκθέσεων της πορείας του φυσικού αντικειμένου περιόδων Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2012 και 

Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013 και διαβίβαση τους στον Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών)  του Ιδρύματος όπου 

ολοκληρώθηκαν οι διοικητικές ενέργειες  υποβολής και αποστολής στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ του 4ου και 5ου 

Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου της Πράξης, αντίστοιχα. 

o Τήρηση των Πρακτικών Συνεδριάσεων της Συντονιστικής, Ιδρυματικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής 

της ΔΑΣΤΑ. 

o Προετοιμασία και σύνταξη του Ετησίου Σχεδίου Δράσης ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της ΔΑΣΤΑ και 

των υποκείμενων δομών της, κατόπιν συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής για τον απολογισμό των 

πεπραγμένων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και τον προγραμματισμό της στρατηγικής και των 

δραστηριοτήτων του επομένου έτους. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2012 έως 

31/08/2013:  

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

7% 42% 51% 4% 

1/1/2011-31/08/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2012 1/1/2013-31/8/2013 

100% 4% 
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Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2012 έως 

31/08/2013: 4.117,67€ 

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

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

3.501,67€ 616,00€ 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013-31/08/2014, προγραμματίζονται οι ακόλουθες ενέργειες, ως εξής: 

α) τήρηση του αρχείου της Πράξης (διεκπεραίωση και καταχώρηση εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας), 

β) τήρηση των Πρακτικών Συνεδριάσεων της Συντονιστικής, Ιδρυματικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής της 

ΔΑΣΤΑ, γ) τήρηση του αρχείου με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Πράξης, για την προετοιμασία, υποβολή 

και αποστολή στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ των Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών περιόδου Σεπτεμβρίου 2013-Αυγούστου 

2014 καθώς και των 6ου και 7ου Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου της Πράξης και τέλος, δ) προετοιμασία και 

σύνταξη του Ετησίου Σχεδίου Δράσης ακαδημαϊκού έτους 2014 - 2015 της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών της. 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 

01/09/2013 έως 31/08/2014: 20%. 

 

Υποέργο 2 

4% 20% 76% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 

01/09/2013 έως 31/08/2014: 2.964,00€. 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013-31/08/2014, ολοκληρώθηκαν όλες οι διοικητικές και τεχνικές 

ενέργειες για τη εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Πράξης, τόσο προς την Διαχειριστική Αρχή του 

Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. όσο και εντός της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.  

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2013 έως 

31/08/2014: 20% 

Υποέργο 2 

4% 20% 76% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2013 έως 

31/08/2014: 2.215,06€ 
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Σημειώνεται ότι ενώ το κόστος υλοποίησης της εν λόγω Δράσης ήταν χαμηλότερο του προβλεπόμενου, το φυσικό 

αντικείμενο εξελίχθηκε ομαλά. 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015 

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2014 έως 31/10/2015, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες, ως 

εξής: α) τήρηση του αρχείου της Πράξης (διεκπεραίωση και καταχώρηση εισερχόμενης – εξερχόμενης 

αλληλογραφίας), β) τήρηση των Πρακτικών Συνεδριάσεων της Συντονιστικής, Ιδρυματικής και Συμβουλευτικής 

Επιτροπής της ΔΑΣΤΑ και  γ) τήρηση του αρχείου με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Πράξης. Ακολούθως, θα 

εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της Πράξης και υποβολής στην Διαχειριστική 

Αρχή των απαιτουμένων δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένης της τελικής έκθεσης περιγραφής του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου της Δομής. 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 

01/09/2014 έως 31/10/2015: 76%. 

 

Υποέργο 2 

4% 20% 76% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 

01/09/2014 έως 31/10/2015: 11.937,27€ 

 

Απολογισμός Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015 

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2014 έως 31/10/2015,  πραγματοποιούνται τα εξής: α) τήρηση του 

αρχείου της Πράξης (διεκπεραίωση και καταχώρηση εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας), β) τήρηση των 

Πρακτικών Συνεδριάσεων της Συντονιστικής και Ιδρυματικής Επιτροπής της ΔΑΣΤΑ και  γ) τήρηση του αρχείου 

με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Πράξης. Έως την 31/10/2015 θα ολοκληρωθούν όλες οι διοικητικές 

ενέργειες στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της Πράξης και η  τελική έκθεση περιγραφής του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της Δομής. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2014 έως 

31/10/2015: 76%. 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Τηρούμενα Αρχεία», Περιόδου 01/09/2014 έως 

31/10/2015: 9.672,10€ 
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Λειτουργικότητα Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης ΔΑΣΤΑ 

Στόχος της Ενέργειας «Λειτουργικότητα Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης ΔΑΣΤΑ» 

Ο χώρος της εκπαίδευσης από τη μία και ο χώρος της παραγωγής από την άλλη δεν κινούνται παράλληλα, 

αλλά μπορούν και πρέπει να συγκλίνουν. Στο στόχο αυτό, δηλαδή της ουσιαστικής και διαρκούς σύνδεσης και 

επικοινωνίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της κοινωνίας, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της 

Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) αποτελεί το βασικό εργαλείο σύζευξης της προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας, της καινοτομίας και της σύνδεσης της παραγωγής με την εκπαίδευση. 

 

Γενική Περιγραφή 

Το πληροφοριακό σύστημα ΔΑΣΤΑ, εκτός των άλλων, θα περιλαμβάνει τα εξής υποσυστήματα: 

 Υποσύστημα Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ). 

 Υποσύστημα Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ). 

 Υποσύστημα Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) . 

Στόχος του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ, μέσω των τριών παραπάνω υποσυστημάτων του, είναι να 

αποτελέσει κοινό τόπο ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και των 

παραγωγικών φορέων.  

Οι ομάδες χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) είναι: 

o η ομάδα των διαχειριστών και των υπεύθυνων του περιεχομένου. 

o το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. 

o οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

o συνδεδεμένοι φορείς. 

o κάθε ενδιαφερόμενος. 

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα εξυπηρετεί τους φοιτητές, από το πρώτο στάδιο της φοίτησής μέχρι και την 

αποφοίτησή τους.  

Η υλοποίηση του ΠΣ (δημιουργία καταλόγων, διαμόρφωση ενοτήτων, καθορισμός περιεχομένου κλπ) 

λαμβάνει υπόψη το υφιστάμενο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητών, που λειτουργεί 

στο Πανεπιστήμιο, ολοκληρώνοντας τη διαχείριση του κύκλου της φοιτητικής ζωής. 

Ειδικότερα το ΠΣ έχει σχεδιαστεί ώστε: 

o Να ενημερώνει του αποφοίτους για θέσεις εργασίας καθώς και τάσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας, 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

o Να ενημερώνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για τα διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης ή 

κατάρτισης που διοργανώνονται, είτε από τα ίδια τα ιδρύματα είτε από άλλα ιδρύματα και φορείς. 

o Να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους αποφοίτους για θέματα παρουσίασής τους (π.χ. οδηγίες σύνταξης 

βιογραφικού σημειώματος). 

o Να συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών ήδη από τη φοίτησή τους αλλά και των 

αποφοίτων για νέους κλάδους απασχόλησης, για δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές. 

o Να παρέχει πληροφορίες σε φοιτητές και αποφοίτους για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, προγράμματα 

κατάρτισης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
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o Να συμβάλλει στην εύρεση και στην καλύτερη τοποθέτηση των φοιτητών σε θέσεις εργασίας ή πρακτικής 

άσκησης και να αξιοποιεί την εμπειρία που προκύπτει από την πραγματοποίησή της. 

o Να συμβάλλει στην ανάπτυξη διεθνών σχέσεων, ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, μεταφορά τεχνογνωσίας 

μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (φοιτητές, απόφοιτοι, διδακτικό προσωπικό) και των 

παραγωγικών φορέων (εταιρίες, δημόσιοι οργανισμοί και φορείς) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

o Να ενημερώνει για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, όπως ημερίδων ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας ή ημερίδων αλληλοενημέρωσης μεταξύ των ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων, να ενημερώνει για τις τρέχουσες και μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς εργασίας και της 

δραστηριότητας γενικά των χωρών (νέα επαγγέλματα, νέες τεχνολογίες). 

o Να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει νέους εργαζόμενους και εκπαιδευτικούς στη δημιουργία καινοτομικών 

επιχειρήσεων. 

o Να πληροφορεί διαρκώς για πηγές χρηματοδότησης – ενίσχυσης των επιχειρηματικών ιδεών, να εφοδιάζει με 

τις κατάλληλες γνώσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

o Να προσφέρει πληροφορίες στους φοιτητές και απόφοιτους του ιδρύματος σχετικά με την απασχόληση και 

την κατάρτιση. 

o Να παρέχει πληροφορίες σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

Άμεσος στόχος του ΠΣ είναι η δημιουργία ενός κοινού τόπου, όπου φοιτητές, απόφοιτοι, επιχειρήσεις, δημόσιοι 

οργανισμοί και φορείς θα μπορούν να καταγράφουν τις ανάγκες τους, να προωθούνται λύσεις για την εξεύρεση 

κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού και να γίνεται μεταφορά πληροφορίας και τεχνογνωσίας με σκοπό 

την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. 

 

Στο πλαίσιο σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει προβλεφθεί η υλοποίηση δύο (2) Δράσεων και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων 

– παραδοτέων τους που περιγράφονται παρακάτω ως εξής: 

Δράση: Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ: 

1. Έκθεση με τις προδιαγραφές του συστήματος. 

2. Παραμετροποίηση και μετάπτωση δεδομένων. 

3. Έκθεση αναφοράς δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος. 

4. Έκθεση με τις αναβαθμίσεις-παρεμβάσεις-διγλωσσικό περιβάλλον για την λειτουργική βελτιστοποίηση 

του συστήματος. 

5. Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του συστήματος από τους χρήστες του. 

6. Τελική έκθεση αποτίμησης της χρήσης και αξιοποίησης του συστήματος με αναλυτικά στατιστικά 

στοιχεία. 

Στην παραπάνω Δράση συμμετέχουν ο Καθηγητής, κ. Εμμανουήλ Ρουμελιώτης, η μόνιμη διοικητική 

υπάλληλος του Ιδρύματος μας κ. Ασπασία Τσακιρίδου, ο υπάλληλος Ε.Ε.Δ.Ι.Π. του Ιδρύματος μας, κ. Δημήτριος 

Μπιλιούσης και οι διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος μας κ.κ. Παρασκευή Καλίγκου, Εμμανουήλ 



 

31

Αναστασιάδης, Μαρία Μύαρη, Δέσποινα Κακαλή. Τέλος, πρόκειται να απασχοληθεί και ένας εξωτερικός 

συνεργάτης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ»: 01/01/2011 – 

30/07/2013 

 

Συνολικό Κόστος Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ»: 34.150,00€ 

 

Δράση: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ: 

1. Έκθεση με την αρχιτεκτονική του συστήματος. 

2. Υπηρεσία σε λειτουργία. 

3. Αναλυτική έκθεση του συστήματος και των εργαλείων του. 

4. Πηγαίος Κώδικας του συστήματος και των εργαλείων του. 

5. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος για τον διαχειριστή. 

6. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος για τον απλό χρήστη. 

Για την υλοποίηση της ανωτέρω Δράσης πρόκειται να προκηρυχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την 

επιλογή αναδόχου εταιρείας, η οποία θα αναλάβει την εκπόνηση του ανωτέρω παραδοτέου έργου. 

 

Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Δράσης «Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ»: 01/03/2011 – 

30/09/2011 

 

Συνολικό Κόστος Δράσης «Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ»: 30.000,00€ 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Λειτουργικότητα Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης ΔΑΣΤΑ», 

Περιόδου 01/01/2011 έως 31/08/2011 

Κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2011 ως 31/08/2011, στο πλαίσιο της μελέτης για την τεχνική 

περιγραφή, προδιαγραφές και ανάλυση απαιτήσεων του πληροφοριακού συστήματος της Πράξης με τίτλο: «Δομή 

Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και της συγγραφής της έκθεσης με τις 

προδιαγραφές του ανωτέρω συστήματος πραγματοποιήθηκε αρχικά συνάντηση της ομάδας έργου και ακολούθησε 

εντοπισμός και καθορισμός της τεχνικής περιγραφής και των λειτουργικών απαιτήσεων του πληροφοριακού 

συστήματος τόσο της ανωτέρω Πράξης – Δομής όσο και των υποκείμενων δομών της: «Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας», «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας», «Μονάδα 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Στη συνέχεια, με βάση τις απαιτήσεις 

που προέκυψαν και κατόπιν νέων συναντήσεων, καθορίστηκαν οι προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη 

των απαιτήσεων και η αποτελεσματική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και των υποσυστημάτων του. 

Ακολούθως, ολοκληρώθηκε η μελέτη για την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και την ανάλυση απαιτήσεων 

του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ και συντάχθηκε η τελική έκθεση προδιαγραφών του 

πληροφοριακού συστήματος, η οποία διαβιβάστηκε στον Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών) του Ιδρύματος 

προκειμένου να προετοιμαστεί και συνταχθεί στο Σχέδιο Διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού. 
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Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», 

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 Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», Περιόδου 

01/01/2011 έως 31/08/2011: 3.400,00€ 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ», 

Περιόδου 01/01/2011 έως 31/08/2011: 7% 

 

7% 93% 

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

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ», 

Περιόδου 01/01/2011 έως 31/08/2011: 0,00€ 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Λειτουργικότητα Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης ΔΑΣΤΑ», 

Περιόδου 01/09/2011 έως 31/08/2012 

Με την υπ. αριθμ. 129/23.12.2011 Απόφαση της Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία κατακύρωσης του υπ. αριθμ. 03/11 πρόχειρου διαγωνισμού κλειστές προσφορές και κριτήριο 

αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του αναλόγου Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 

Π.Ε. 8: «Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ». Ως ανάδοχος εταιρία επιλέχθηκε η «CARDISOFT 

Α.Ε.» και η κατακύρωση ανήλθε στο ποσό των 28.720,50€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Σύμφωνα με το 

από 10.01.2012 υπογεγραμμένο συμφωνητικό, τον Μάρτιο του 2012 πραγματοποιήθηκε ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του Παραδοτέου Π8.1.1 με τίτλο: «Έκθεση με την αρχιτεκτονική του συστήματος» στο πλαίσιο της 

Δράσης Δ8.1 με τίτλο: «Αναλυτικός σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος» του Πακέτου 

Εργασίας Π.Ε. 8 με τίτλο: «Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος του ΔΑΣΤΑ», ύψους 4.882,47€ που 

αντιστοιχούσε στο 17% του συνολικού συμβατικού τιμήματος. Με την υπ. αριθμ. 130 (γ) Μέρος Α’/05.07.2012 

Απόφαση της Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

(Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, βάσει του αιτιολογικού που αναπτύχθηκε στο έγγραφο της 

Τεχνικά Υπευθύνου του Π.Σ. της ΔΑΣΤΑ, κ. Α. Τσακιρίδου σύμφωνα με το οποίο: α) απαιτούνταν επιπλέον χρόνος 

για την αναδιοργάνωση των υπαρχόντων διακομιστών και υπηρεσιών, β) κατά την ενημέρωση των στελεχών των 

τριών δομών για τις λειτουργικές δυνατότητες του πληροφοριακού συστήματος προέκυψαν επιπλέον 

παρατηρήσεις οι οποίες δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί αλλά κρίθηκε αναγκαίο να ενσωματωθούν και γ) 
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απαιτούνταν επιπλέον χρόνος για την εκπαίδευση των διαχειριστών του συστήματος εγκρίθηκε η μετάθεση του 

χρόνου παράδοσης των παραδοτέων έως τις 09.07.2012, οπότε και ολοκληρώθηκε η παράδοση του πληροφοριακού 

συστήματος της ΔΑΣΤΑ. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ», 

Περιόδου 01/09/2011 έως 31/08/2012: 100% 

 

100% 

1/9/2011-31/8/2012 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ», 

Περιόδου 01/09/2011 έως 31/08/2012: 28.720,50€ 

 

Ακολούθως, κατά το χρονικό διάστημα 01/09/2011 έως 31/08/2012 στο πλαίσιο της Δράσης «Διοικητική 

και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ» ολοκληρώθηκε η παραμετροποίηση και μετάπτωση παλαιών και νέων 

δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη αναβαθμίσεις - παρεμβάσεις και το διγλωσσικό 

περιβάλλον για τη λειτουργική βελτιστοποίηση του, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης του συστήματος από 

τους χρήστες του. Σημειώνεται ότι στην ομάδα έργου έχει επίσης προστεθεί και ένας εξωτερικός συνεργάτης, 

πληροφορικός. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», 

Περιόδου 01/09/2011 έως 31/08/2012: 26% 

 

10% 26% 64% 

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

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», Περιόδου 

01/09/2011 έως 31/08/2012: 9.000,00€ 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Λειτουργικότητα Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης 

ΔΑΣΤΑ», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2013 

Κατά το χρονικό διάστημα 01/09/2012 έως 31/12/2013 στο πλαίσιο της Δράσης «Διοικητική και Τεχνική 

Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ» προβλέπεται η ολοκλήρωση των κάτωθι παραδοτέων: 

o Έκθεση με τις αναβαθμίσεις-παρεμβάσεις-διγλωσσικό περιβάλλον για την λειτουργική 

βελτιστοποίηση του συστήματος 

o Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του συστήματος από τους χρήστες του 

o Τελική έκθεση αποτίμησης της χρήσης και αξιοποίησης του συστήματος με αναλυτικά στατιστικά 

στοιχεία 
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Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη 

ΔΑΣΤΑ», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013: 64% 

 

10% 26% 64% 

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

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη 

ΔΑΣΤΑ», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2013: 21.750,00€ 

 

 Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών 

Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α’ φάση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας «Διοικητική 

και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ» οριοθετείται χρονικά μέχρι και 31.12.2012, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 

22.650,00€, ενώ η β΄ φάση υλοποίησης της ως άνω Ενέργειας εκκινεί από την 01.01.2013 έως την 31.08.2014, με 

συνολικό προϋπολογισμό 11.500,00€.  

 
Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ»: 

01/01/2011 –31/08/2014. 

 

Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ»: 34.150,00€ (ο π/υ της εν λόγω 

Ενέργειας δεν μεταβλήθηκε). 

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

22.650,00€ 11.500,00€ 

Μεταφορά αναπορρόφητου υπολοίπου από το Υποέργο 1: 11.500,00€ 

Αύξηση/Μείωση π/υ Ενέργειας: 0,00€ 

34.150,00€

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», Περιόδου 01/09/2012 έως 

31/08/2013 

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2012 έως 31/08/2013 στο πλαίσιο της Δράσης «Διοικητική και Τεχνική 

Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», κατόπιν της χρονικής παράτασης της Πράξης, παρατάθηκαν οι δράσεις: «Έκθεση με τις 

αναβαθμίσεις-παρεμβάσεις-διγλωσσικό περιβάλλον για την λειτουργική βελτιστοποίηση του συστήματος» και 

«Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του συστήματος από τους χρήστες του», ώστε να συμπεριλάβουν νέα 

δεδομένα, όπως αυτά θα προκύψουν από τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ την ως άνω 

χρονική περίοδο και έως την 31/08/2014, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθούν. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», 

Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013:  
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Υποέργο 1 Υποέργο 2 

10% 26% 64% 33% 

1/1/2011-31/08/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2012 1/1/2013-31/8/2013 

100% 33% 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», 

Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013: 14.070,00€ 

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

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

10.250,00€ 3.820,00€ 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», Περιόδου 01/09/2013 

έως 31/08/2014 

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013-31/08/2014, στο πλαίσιο της Δράσης «Διοικητική και Τεχνική 

Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ» προβλέπεται η ολοκλήρωση των κάτωθι παραδοτέων: 

o Έκθεση με τις αναβαθμίσεις-παρεμβάσεις-διγλωσσικό περιβάλλον για την λειτουργική 

βελτιστοποίηση του συστήματος 

o Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του συστήματος από τους χρήστες του 

o Τελική έκθεση αποτίμησης της χρήσης και αξιοποίησης του συστήματος με αναλυτικά στατιστικά 

στοιχεία 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη 

ΔΑΣΤΑ», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014: 67%. 

 

Υποέργο 2 

33% 67% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη 

ΔΑΣΤΑ», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014:7.680,00€. 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», Περιόδου 01/09/2013 έως 

31/08/2014 

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013-31/08/2014, στο πλαίσιο της Δράσης «Διοικητική και Τεχνική 

Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ» ολοκληρώθηκαν τα κάτωθι παραδοτέα: 

o Έκθεση με τις αναβαθμίσεις-παρεμβάσεις-διγλωσσικό περιβάλλον για την λειτουργική 

βελτιστοποίηση του συστήματος 
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o Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του συστήματος από τους χρήστες του 

o Τελική έκθεση αποτίμησης της χρήσης και αξιοποίησης του συστήματος με αναλυτικά στατιστικά 

στοιχεία 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», 

Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014: 67%. 

 

Υποέργο 2 

33% 67% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ», 

Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014: 7.680,00€. 
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2.4 Ιστοτόπος 

Στόχος της Ενέργειας «Ιστοτόπος» 

Ο σχεδιασμός και η δημιουργία της ιστοσελίδας /δικτυακού τόπου της ΔΑΣΤΑ έχει ένα σύνθετο και 

πολλαπλό ρόλο να επιδείξει. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του δικτυακού κόμβου είναι να προβάλλει σε μόνιμη βάση 

τις δυνατότητες του ΔΑΣΤΑ, τις σημαντικότερες ενέργειες και γεγονότα που συνδέονται με αυτήν, καθώς και τα 

σημαντικότερα ποιοτικά και ποσοτικά στατιστικά στοιχεία χρήσης του νέου πληροφοριακού συστήματος. 

Ο νέος δικτυακός κόμβος θα παρέχει πληροφορίες προς το ευρύ κοινό σχετικά με το νέο ΠΣ, τους στόχους, 

τις δράσεις καθώς και τα οφέλη που αποκομίζονται από αυτό. Ταυτόχρονα όμως θα αποτελέσει και το σημείο 

εκκίνησης για την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα κάποιο από τα υποσυστήματα του 

(Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτικής Άσκησης και Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας). Με τον τρόπο 

αυτό καθένας από τους δικτυακούς τόπους των τριών υποσυστημάτων θα «στεγάζεται» κάτω από τον ενιαίο 

δικτυακό κόμβο του ΔΑΣΤΑ. 

Θα ενημερώνεται σε τακτική βάση και θα περιλαμβάνει τα ενημερωτικά έντυπα της ΔΑΣΤΑ, 

ανακοινώσεις, δελτία τύπου, προσκλήσεις ενδιαφέροντος, στατιστικά στοιχεία για την αγορά εργασίας, 

χαρτογράφηση των επαγγελματικών αναγκών ανά κλάδο, στοιχεία για τις ερευνητικές και καινοτομικές 

δραστηριότητες, κτλ. 

Ο νέος δικτυακός κόμβος θα κάνει πλήρη χρήση του πληροφοριακού συστήματος του ΔΑΣΤΑ, επιλέγοντας 

και προβάλλοντας την πληροφορία που έχει οριστεί από τους διαχειριστές του ΠΣ. Η ενιαία αντιμετώπιση των 

τριών υποσυστημάτων υπό την στέγη του νέου δικτυακού κόμβου, καθιστά δυνατή και την ενιαία αντιμετώπιση 

των τεχνικών προδιαγραφών τους. Κατά συνέπεια, αποτελεί ένα δυναμικό και αμφίδρομο μηχανισμό υποστήριξης 

της ΔΑΣΤΑ και των τριών (3) συνεργαζόμενων πράξεων.  

 

Στο πλαίσιο σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας του δικτυακού τόπου της «Δομής Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» έχει προβλεφθεί η υλοποίηση των παρακάτω 

δραστηριοτήτων – παραδοτέων που περιγράφονται ως εξής: 

1. Μελέτη για την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και ανάλυση απαιτήσεων του ενιαίου πληροφοριακού 

συστήματος (Ε.Π.Σ.). 

2. Αναφορά ανάλυσης & προσδιορισμού απαιτήσεων της ιστοσελίδας του ΔΑΣΤΑ. 

3. Δημιουργία Ιστοσελίδας ΔΑΣΤΑ. 

4. Ενημέρωση περιεχομένου (updates) ιστοσελίδας ΔΑΣΤΑ (Νέες ενημερώσεις και διορθώσεις σχετικά με την 

ασφάλεια, διορθώσεις στην υπάρχουσα δομή, γενικότερη διαχείριση τεχνικών αιτημάτων). 

5. Συντήρηση κόμβου (ενημερώσεις ασφάλειας, εγκατάσταση σχετικού λογισμικού, ρύθμιση απόδοσης και 

ομαλής λειτουργίας). 

6. Ψηφιοποίηση και ανάρτηση στοιχείων, τακτική ενημέρωση και ανάρτηση του ψηφιακού υλικού και 

λοιπών ενημερώσεων στη δικτυακή πύλη της Πράξης. 

 

Στην παραπάνω Δράση συμμετέχουν ο Καθηγητής, κ. Εμμανουήλ Ρουμελιώτης, η μόνιμη διοικητική 

υπάλληλος του Ιδρύματος μας κ. Ασπασία Τσακιρίδου, οι υπάλληλοι Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος μας, κ.κ. Ευστράτιος 
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Καρατζίδης και Ιωάννης Αθανασιάδης, ο υπάλληλος Ε.Ε.Δ.Ι.Π. του Ιδρύματος μας, κ. Δημήτριος Μπιλιούσης και η 

διοικητική υπάλληλος του Ιδρύματος μας κ. Ευαγγελία Κατσεμακίδου. Τέλος, πρόκειται να απασχοληθεί και ένας 

εξωτερικός συνεργάτης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Ιστοτόπος»: 01/05/2011 – 31/12/2013 

 

Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Ιστοτόπος»: 24.350,00€ 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/05/2011 έως 31/08/2011 

Κατά το χρονικό διάστημα 01/05/2011 ως 31/08/2011 ολοκληρώθηκε η μελέτη για την τεχνική περιγραφή, 

τις προδιαγραφές και ανάλυση απαιτήσεων της ιστοσελίδας της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

(ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Ακολούθως, αναπτύχθηκε ο βασικός σχεδιασμός και η κύρια 

δομή του δικτυακού τόπου, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της ΔΑΣΤΑ αλλά και των υποκείμενων δομών της.  

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/05/2011 έως 31/08/2011: 5% 

 

5% 95% 

1/5/2011-31/8/2011 1/9/2011-31/12/2013 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/05/2011 έως 31/08/2011: 

1.100,00€ 

 

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

Ο ιστοτόπος της ΔΑΣΤΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dasta.uom.gr. Αποτελεί το βασικό εργαλείο 

επικοινωνίας τόσο με τις επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς της αγοράς εργασίας, αλλά κυρίως με τους 

φοιτητές, οι οποίοι ενημερώνονται μέσω αυτού για τις δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων 

δομών της. Ταυτόχρονα, με στόχο την αμεσότερη πρόσβαση και επικοινωνία με το φοιτητικό κοινό η 

ΔΑΣΤΑ ανέπτυξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης facebook & twitter στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

http://facebook.com/dastauom και https://twitter.com/@dastauom, αντίστοιχα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιστοτόπος, το facebook και το twitter αποτέλεσαν σημαντικά εργαλεία επικοινωνίας με 

τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά την περίοδο ανακοίνωσης και εξέλιξης του «1ου Διαγωνισμού 

Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» της ΔΑΣΤΑ. Σημαντικός αριθμός φοιτητών ενημερώθηκε για 

την προκήρυξη του ως άνω διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας, όπου βρίσκονταν αναρτημένες χρήσιμες 

πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και την υλοποίηση του. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, στην ιστοσελίδα 

της ΔΑΣΤΑ, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όλοι οι φοιτητές του Ιδρύματος μας είχαν τη δυνατότητα να 

μελετήσουν τα διαγωνιζόμενα επιχειρηματικά σχέδια και να αναδείξουν με τη ψήφο τους τα τρία (3) κατά την 

γνώμη τους αρτιότερα δομημένα και επιχειρηματικά καινοτόμα. 
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Συνολικά, κατά την χρονική περίοδο 01/09/2011 έως 31/08/2012 υλοποιηθήκαν οι ακόλουθες ενέργειες: 

o Ενημέρωση περιεχομένου (updates) ιστοσελίδας ΔΑΣΤΑ (Νέες ενημερώσεις και διορθώσεις σχετικά με την 

ασφάλεια, διορθώσεις στην υπάρχουσα δομή, γενικότερη διαχείριση τεχνικών αιτημάτων). 

o Συντήρηση κόμβου (ενημερώσεις ασφάλειας, εγκατάσταση σχετικού λογισμικού, ρύθμιση απόδοσης και 

ομαλής λειτουργίας). 

o Ψηφιοποίηση και ανάρτηση στοιχείων, τακτική ενημέρωση και ανάρτηση του ψηφιακού υλικού και 

λοιπών ενημερώσεων στη δικτυακή πύλη της Πράξης. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2011 έως 31/08/2012: 43% 

 

5% 43% 52% 

1/5/2011-31/8/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2013 

 

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

10.500,00€ 

 

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

Η ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ θα συνεχίσει να ενημερώνεται και να εμπλουτίζεται καθώς αποτελεί το σημαντικότερο 

δίαυλο επικοινωνίας με το φοιτητικό κοινό του Πανεπιστημίου μας. Η διασύνδεση της με το πληροφοριακό 

σύστημα της ΔΑΣΤΑ θα ενισχύσει τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της, με κύριο στόχο την προσέλκυση των 

επιχειρηματικών και λοιπών φορέων της αγοράς εργασίας ως νέων χρηστών. 

 

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

31/12/2013: 52% 

 

5% 43% 52% 

1/5/2011-31/8/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2013 

 

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

31/12/2013: 12.750,00€ 

 

 Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών 

Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α’ φάση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας 

«Ιστοτόπος» οριοθετείται χρονικά μέχρι και 31.12.2012, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 15.567,43€, ενώ η β΄ 

φάση υλοποίησης της ως άνω Ενέργειας εκκινεί από την 01.01.2013 έως και την προβλεπόμενη λήξη της Πράξης, 

ήτοι την 31.10.2015, με συνολικό προϋπολογισμό 10.282,57€. 

 
Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Ιστοτόπος»: 01/05/2011 –31/10/2015. 
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Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Ιστοτόπος»: 25.850,00€ (αύξηση π/υ κατά 1.500,00€). 

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

15.567,43€ 10.282,57€ 

Μεταφορά αναπορρόφητου υπολοίπου από το Υποέργο 1: 8.782,57€ 

Αύξηση π/υ Ενέργειας: 1.500,00€ 

25.850,00€

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2012 έως 31/08/2013 συνεχίστηκαν οι κάτωθι δράσεις: 

o Ενημέρωση περιεχομένου (updates) ιστοσελίδας ΔΑΣΤΑ (Νέες ενημερώσεις και διορθώσεις σχετικά με την 

ασφάλεια, διορθώσεις στην υπάρχουσα δομή, γενικότερη διαχείριση τεχνικών αιτημάτων). 

o Συντήρηση κόμβου (ενημερώσεις ασφάλειας, εγκατάσταση σχετικού λογισμικού, ρύθμιση απόδοσης και 

ομαλής λειτουργίας). 

o Ψηφιοποίηση και ανάρτηση στοιχείων, τακτική ενημέρωση και ανάρτηση του ψηφιακού υλικού και 

λοιπών ενημερώσεων στη δικτυακή πύλη της Πράξης. 

Ο ιστοτόπος της ΔΑΣΤΑ, το facebook και το twitter αποτέλεσαν για άλλη μια φορά σημαντικά εργαλεία 

επικοινωνίας με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τη διενέργεια του «2ου Διαγωνισμού 

Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» της ΔΑΣΤΑ. Άλλωστε μέσω του ισοτόπου πραγματοποιήθηκε η 

ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη των τριών καλυτέρων επιχειρηματικών σχεδίων, που συμμετείχαν στο 

διαγωνισμό.  

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013:  

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

5% 43% 52% 25% 

1/5/2011-31/08/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2012 1/1/2013-31/8/2013 

100% 25% 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013: 

6.551,37€ 

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

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

3.967,43€ 2.583,94€ 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013-31/08/2014, ο ιστοτόπος θα συνεχίσει να ενημερώνεται, καθώς 

αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία επικοινωνίας τόσο με τις επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς της αγοράς 
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εργασίας, αλλά κυρίως με τους φοιτητές, οι οποίοι ενημερώνονται μέσω αυτού για τις δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ 

και των υποκείμενων δομών της. Ακολούθως, σημαντικά στατιστικά στοιχεία για την περαιτέρω βελτίωση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ πρόκειται να προκύψουν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων για 

την αξιολόγηση του συστήματος από τους χρήστες του, κατά την υλοποίηση της Ενέργειας «Διοικητική και Τεχνική 

Υποστήριξη ΔΑΣΤΑ». 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2013 έως 

31/08/2014: 35%. 

 

Υποέργο 2 

25% 35% 40% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2013 έως 

31/08/2014: 3.549,80€. 

 

Απολογισμός  Εργασιών Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014 

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013-31/08/2014, ο ιστοτόπος συνεχίζει τη λειτουργία του, ως ένα από 

τα βασικότερα εργαλεία επικοινωνίας της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών της με τους χρήστες του. Κατόπιν 

ανάρτησης των ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση του συστήματος από τους χρήστες του, προέκυψαν 

σημαντικά συμπεράσματα, καθώς αφενός αντιμετωπίστηκαν προβλήματα προσβασιμότητας των χρηστών, 

αφετέρου βελτιώθηκαν οι προσφερόμενες υπηρεσίες και λειτουργίες. 

Επιπλέον, ο ιστότοπος λειτούργησε για άλλη μία φορά με επιτυχία στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας των φοιτητών για την ανάδειξη των τριών καλύτερων προτάσεων του 3ου Διαγωνισμού Καινοτόμων 

Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων της ΔΑΣΤΑ. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014: 35%. 

 

Υποέργο 2 

25% 35% 40% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014: 

3.549,80€. 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015 

 Ο ιστότοπος θα συνεχίσει τη λειτουργία του, βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αξιοποιώντας τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την συνεχή αξιολόγηση των χρηστών του συστήματος. 
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Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2014 έως 

31/10/2015: 40% 

Υποέργο 2 

25% 35% 40% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2014 έως 

31/10/2015: 4.148,83€. 

 

Απολογισμός Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2014 έως 31/10/2015, ο ιστοχώρος της ΔΑΣΤΑ συνεχίζει ομαλά την 

λειτουργία του.  Ενόψει ολοκλήρωσης της Πράξης οι δράσεις της εν λόγω ενέργειας αυξήθηκαν με στόχο την 

ομαλή λειτουργία του ιστοχώρου της ΔΑΣΤΑ και μετά την λήξη της. Ως αποτέλεσμα, ο προϋπολογισμός της 

Δράσης αυξήθηκε κατά 2.550,19€.  

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015: 40% 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Ιστοτόπος», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015: 

6.699,02€. 
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2.5 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 στα συνημμένα Ετήσια Σχέδια Δράσης των υποκειμένων της ΔΑΣΤΑ 

Δομών, ως Παραρτήματα του παρόντος Ετησίου Σχεδίου Δράσης. Αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία του αριθμού 

των ωφελούμενων φοιτητών περιγράφονται στο Παράρτημα της Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης. 

Στο χρονικό διάστημα 01/09/2012 έως 31/08/2013, μέσω της λειτουργίας του Πληροφοριακού 

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

τριών διακριτών υποσυστημάτων του συστηματοποιήθηκε η μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών προς τους φοιτητές, 

καθώς το πληροφοριακό σύστημα παρήγαγε  στατιστικά και ποσοτικά στοιχεία. 
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2.6 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 

ενημερώθηκαν 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 δράσεις των Γραφείων Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης, αλλά και κατά την 

πραγματοποίηση των σεμιναρίων και μαθημάτων επιχειρηματικότητας της Μονάδας Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας.  
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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 

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 
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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% 25% 

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: 

9.176,65€.  

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 01/09/2012-31/12/2013 προγραμματίζονται οι ακόλουθες ενέργειες δημοσιότητας, 

ως εξής: 

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. 
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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: 25% 

 

10% 65% 25% 

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€.  

 

Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών 

Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α’ φάση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας 

«Εκδηλώσεις» οριοθετείται χρονικά μέχρι και 31.12.2012, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 10.609,98€, ενώ η β΄ 

φάση υλοποίησης της ως άνω Ενέργειας εκκινεί από την 01.01.2013 έως και την προβλεπόμενη λήξη της Πράξης, 

ήτοι την 31.10.2015, με συνολικό προϋπολογισμό 11.503,23€.  

 
Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Εκδηλώσεις»: 01/01/2011 – 31/10/2015 

 

Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Εκδηλώσεις»: 22.113,21€ (αύξηση π/υ κατά 7.986,56€). 

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

10.609,98€ 11.503,23€ 

Μεταφορά αναπορρόφητου υπολοίπου από το Υποέργο 1: 3.516,67€ 

Αύξηση π/υ Ενέργειας: 7.986,56€ 

22.113,21€ 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013 

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2012 έως 31/12/2012 πραγματοποιήθηκε 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.  

Σημειώνεται ότι από την 01/01/2013 έως 31/8/2013, ενόψει έγκρισης διαχωρισμού του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας των δύο (2) διακριτών Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ δεν 

πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις. Οι ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της Πράξης πραγματοποιήθηκαν 

εναλλακτικά μέσω του ιστοτόπου και των λοιπών ηλεκτρονικών μέσων προβολής. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013:  
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Υποέργο 1 Υποέργο 2 

10% 65% 25% 0% 

1/1/2011-31/08/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2012 1/1/2013-31/8/2013 

100% 0% 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013: 

1.433,33€ 

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

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

1.433,33€ 0,00€ 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013-31/08/2014, θα εντατικοποιηθεί η υλοποίηση των ενεργειών 

δημοσιότητας, όπως  είχαν προβλεφθεί στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, και ειδικότερα 

ως εξής: 

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

δομών της κατά την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών των ακαδημαϊκών ετών 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 συμμετείχαν 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 Προβολή της ΔΑΣΤΑ μέσω των ήδη χρησιμοποιούν επικοινωνιακών εργαλείων της και διαρκής 

ανανέωση του υλικού αυτού. 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2013 

έως 31/08/2014: 24%. 

 

Υποέργο 2 

0% 24% 76% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2013 έως 

31/08/2014: 2.800,00€. 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014 
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Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013-31/08/2014, στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας της 

Πράξης εντατικοποιήθηκαν οι δράσεις ενημέρωσης των φοιτητών του Ιδρύματος μας αρχικά μέσω της 

παρουσίασης του αντικειμένου και των δραστηριοτήτων των ΔΑΣΤΑ, ΓΔ, ΠΑ και ΜΚΕ  κατά την υποδοχή των 

πρωτοετών φοιτητών των ακαδημαϊκών ετών 2013-2014, αλλά κυρίως μέσω ενημέρωσης των φοιτητών όλων των 

προπτυχιακών τμημάτων και όλων των ακαδημαϊκών ετών με ολιγόλεπτες παρουσιάσεις πριν την έναρξη κάθε 

διάλεξης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω του πληροφοριακού συστήματος, 

που παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με μεγάλο αριθμό χρηστών με την χρήση ενός μέσου. Τέλος, ολιγόλεπτη 

αναφορά στις δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ γινόταν σε κάθε εκδήλωσης των τριών δομών της. 

Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα είχε προβλεφθεί η ανάθεση έργου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη 

στο πλαίσιο της ως άνω Δράσης. Η διαδικασία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της 

επιλογής των υποψηφίων εξελίχθηκε ομαλά, ωστόσο η τόσο η επιτυχούσα όσο και η πρώτη επιλαχούσα 

αποσύρθηκαν από τη διαδικασία, με αποτελέσματα η διαδικασία ανάθεσης να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2015.  

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014: 3% 

 

Υποέργο 2 

0% 3% 97% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014: 

300,00€. 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015 

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες δράσεις: 

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

δομών της κατά την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών των ακαδημαϊκών ετών 2014-2015 και 

2015-2016, τόσο στην εκδήλωση υποδοχής τους, όσο και με επιμέρους δράσεις εντός των 

αμφιθεάτρων και των λοιπών χώρων του Ιδρύματος. 

o Οργάνωση εκδήλωσης για την ενίσχυση της δικτύωσης με τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο, 

συνεργαζόμενους φορείς της ΔΑΣΤΑ. 

o Οργάνωση εκδήλωσης για την τιμητική βράβευση των φοιτητών που συμμετείχαν στους 2ο, 3ο, 4ο 

και 5ο Διαγωνισμούς Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων. 

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

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

o Προβολή της ΔΑΣΤΑ μέσω των ήδη χρησιμοποιούν επικοινωνιακών εργαλείων της. 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/20134 

έως 31/10/2015: 97%. 
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Υποέργο 2 

0% 3% 97% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2014 έως 

31/10/2015: 11.203,23€. 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015 

 Κατά το διάστημα αναφοράς, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις: 

o Ενημερώσεις, μέσω ανοιχτών εκδηλώσεων, των φοιτητών του Ιδρύματος μας στις 30/09/0215, 

07/10/2015 και 14/10/2015 για τις δράσεις της ΔΑΣΤΑ και των τριών υποκείμενων δομών της, 

μέσω παρουσιάσεων όλων των δομών από αντίστοιχους συνεργάτες και διανομής σχετικού 

ενημερωτικού υλικού. 

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

δομών της κατά την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών των ακαδημαϊκών ετών 2014-2015 και 

2015-2016. 

o Ενημέρωση των φοιτητών όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, λίγο πριν την έναρξη των 

διαλέξεων εντός  των αμφιθεάτρων, μέσω σύντομης ανακοίνωσης και διανομής σχετικού υλικού. 

o Οργάνωση στις 15/10/2015 εκδήλωσης με τίτλο: «Γεφυρώνοντας δύο κόσμους: η σύνδεση του 

εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας», κατά την οποία πραγματοποιήθηκε 

παρουσίαση και βράβευση των επιχειρηματικών προτάσεων των διακριθέντων φοιτητών του 2ου, 

3ου και 4ου Διαγωνισμού Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων της ΔΑΣΤΑ, τιμώντας 

παράλληλα τους συνεργαζόμενους φορείς για την αγαστή συνεργασία τους με την Δομή. 

o Προβολή της ΔΑΣΤΑ μέσω των ήδη χρησιμοποιούν επικοινωνιακών εργαλείων της. 

Έως την 31/10/2015, πρόκειται να  

o Οργάνωση εκδήλωσης για την τιμητική βράβευση των φοιτητών που συμμετείχαν στον 5ο 

Διαγωνισμό Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων. 

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

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της δράσης μειώθηκε κατά 800,00€ στα 10.403,23€, μεταφέροντας το ως άνω 

ποσό στην Ενέργεια: «Ιστοτόπος», όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/20134 έως 31/10/2015: 

97%. 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Εκδηλώσεις», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015: 

7.064,97€. 
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2.7 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας (σύστημα μέτρησης αποδοτικότητας) 

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: 11% 

 

11% 89% 

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

 

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

01/01/2011 έως 31/08/2011: 1.450,00€ 
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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: 25% 

 

11% 25% 64% 

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: 3.325,00€ 

 

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

31/12/2013 

 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 
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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: 64% 

 

11% 25% 64% 

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: 8.475,00€ 

 

Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών 

Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α’ φάση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας 

«Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης» οριοθετείται χρονικά μέχρι και 31.12.2012, με συνολικό προϋπολογισμό 

ύψους 8.429,17€, ενώ η β΄ φάση υλοποίησης της ως άνω Ενέργειας εκκινεί από την 01.01.2013 έως και την 

προβλεπόμενη λήξη της Πράξης, ήτοι την 31.10.2015, με συνολικό προϋπολογισμό 10.945,83€.  

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

31/10/2015 

 

Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης»: 19.375,00€ (αύξηση π/υ κατά 6.125,00€). 

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

8.429,17€ 10.945,83€ 

Μεταφορά αναπορρόφητου υπολοίπου από το Υποέργο 1: 4.820,83€ 

Αύξηση π/υ Ενέργειας: 6.125,00€ 

19.375,00€ 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013 

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2012 έως 31/08/2013 ολοκληρώθηκε η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης 

Αξιολόγησης έτους 2012. Ως βάση για τη συλλογή των δεδομένων της Έκθεσης αποτέλεσε το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 

της ΔΑΣΤΑ ακαδημαϊκού έτους 2012-2013. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ευρήματα και στις προτάσεις της 

Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης των κκ. Κ. Ζοπουνίδη, Μ. Δούμπο και Χ. Γαγάνη. Ειδικότερα, λαμβάνοντας 

υπόψη: α) τα συμπεράσματα της ως άνω Έκθεσης, β) τα αποτελέσματα από την υλοποίηση «Πιλοτικής Έρευνας 

ανάλυσης αντιλήψεων σχετικά με τις ιστοσελίδες των τριών υπηρεσιών» του Πληροφοριακού Συστήματος της 

ΔΑΣΤΑ και γ) τους δείκτες του Ετησίου Σχεδίου Δράσης της ΔΑΣΤΑ ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, προτάθηκαν οι 

ακόλουθες βελτιώσεις: 

για τη «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 
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o Να προταθούν εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης της ΔΑΣΤΑ από φορείς, με ιδιαίτερη μνεία για τη 

χρηματοδότηση μετά το πέρας της Πράξης (χορηγίες, επαγγελματικοί φορείς, ιδιώτες, επιχειρήσεις, νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, τράπεζες, Ε.Ε.).  

o Τα ερευνητικά βραβεία και οι διακρίσεις φοιτητών θα πρέπει να αξιοποιούνται περαιτέρω από την 

ΔΑΣΤΑ  

o Για πιθανή σύνδεση με την αγορά και ευρύτερα την παρουσία του πανεπιστημίου και στο εξωτερικό 

προτείνεται η καλλιέργεια σχέσεων με φορείς που απευθύνονται στην αγορά και στο ευρωπαϊκό 

επιχειρηματικό γίγνεσθαι.  

 

για τη Δομή «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

o Πραγματοποίηση εκδηλώσεων προβολής των δραστηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ και των τριών υποκείμενων 

δομών της, σε συνεργασία με δημόσιους, επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς. 

 

για τη Δομή «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

o Υποκίνηση των φοιτητών ορισμένων Τμημάτων για μεγαλύτερη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση. 

o Ανάγκη για συνέχιση της υιοθέτηση του εμπλουτισμένου ερωτηματολογίου που προτάθηκε στην 1η Έκθεση 

Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

o -Συμμετοχή σε εκδηλώσεις εσωτερικού του Γραφείου Διασύνδεσης και προώθηση σε επαγγελματίες και 

φορείς της δυνατότητας πρακτικής άσκησης φοιτητών. 

o -Δυνατότητες πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. 

o Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ της γνώμης στελεχών επιχειρήσεων και φοιτητών για την 

πρακτική άσκηση. 

 

για τη Δομή Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

o -Δημιουργία παρατηρητηρίου και εργαστηρίου επιχειρηματικότητας. 

o -Αύξηση της επισκεψιμότητας των φοιτητών στους συνεργαζόμενους φορείς. 

 

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

01/09/2012 έως 31/08/2013:  

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

11% 25% 64% 22% 

1/1/2011-31/08/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2012 1/1/2013-31/8/2013 

100% 22% 

 

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

01/09/2012 έως 31/08/2013: 6.054,17€ 
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Υποέργο 1 Υποέργο 2 

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

3.654,17€ 2.400,00€ 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2013 έως 

31/08/2014 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013-31/08/2014, αναμένεται να ολοκληρωθεί η σύνταξη της Ετήσιας 

Έκθεσης Αξιολόγησης έτους 2013 λαμβάνοντας υπόψη: α) το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της ΔΑΣΤΑ ακαδημαϊκού 

έτους 2013-2014 και β) την Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης. 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαδικασία εσωτερικής 

αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014: 35%. 

 

Υποέργο 2 

22% 35% 43% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

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

Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014: 3.800,00€. 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013-31/08/2014, ολοκληρώθηκε η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης 

Αξιολόγησης έτους 2013 λαμβάνοντας υπόψη: α) το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της ΔΑΣΤΑ ακαδημαϊκού έτους 2013-

2014 και β) την Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης. 

 

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

01/09/2013 έως 31/08/2014: 35%. 

 

Υποέργο 2 

22% 35% 43% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

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

01/09/2013 έως 31/08/2014: 2.050,00€. 

Σημειώνεται ότι ενώ το κόστος υλοποίησης της εν λόγω Δράσης ήταν χαμηλότερο του προβλεπόμενου, το φυσικό 

αντικείμενο εξελίχθηκε ομαλά. 
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Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2014 έως 

31/10/2015 

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2014-31/10/2015, αναμένεται να ολοκληρωθούν: 

o η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης έτους 2014 λαμβάνοντας υπόψη: α) το Ετήσιο Σχέδιο 

Δράσης της ΔΑΣΤΑ ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και β) την Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης. 

o η σύνταξη της Έκθεσης Αξιολόγησης για τα χρονικό διάστημα έως 31/10/2015 

Ακολούθως, κατά της ως άνω χρονική περίοδο αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης έργου σε 

έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για την σύνταξη του Παραδοτέου: «Τελική έκθεση απολογισμού του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου πράξης». Τα μέλη της ομάδας της εν λόγω δράσης θα συνεργαστούν με τον ως άνω 

συνεργάτη αναλύοντας και αξιοποιώντας τα αποτελεσμάτων των εκθέσεων αξιολόγησης όλων των προηγουμένων 

ετών. Για την εκπόνηση του ως άνω παραδοτέου, κρίνεται σκόπιμη η αλληλεπίδραση του ως άνω συνεργάτη τόσο 

με τα μέλη της ομάδας για την εσωτερική, αλλά και για την εξωτερική αξιολόγηση. Απώτερος στόχος είναι η 

εξαγωγή συνολικών συμπερασμάτων από την υλοποίηση της Πράξης, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά 

την εκπόνηση αντίστοιχων προγραμμάτων. 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαδικασία εσωτερικής 

αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015: 43%. 

 

Υποέργο 2 

22% 35% 43% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

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

Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015: 6.495,83€. 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015 

 Κατά το ως άνω διάστημα αναφοράς ολοκληρώθηκε η Ετήσια Έκθεση Ολοκλήρωσης έτους 2014.  

 Ακολούθως, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης έργου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο 

σύνταξης της «Τελικής Έκθεσης απολογισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πράξης». Συνολικά, 

ολοκληρώνονται: 

-Η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης έτους 2014-2015 

-Η Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 

-Η Τελικής Έκθεση απολογισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πράξης 

 

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

01/09/2014 έως 31/10/2015: 43%. 

 

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

01/09/2014 έως 31/10/2015: 4.411,23€. 
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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  

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: 26% 

 

26% 74% 

1/1/2012-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2013 
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Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Δράσης «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 

01/01/2012 έως 31/08/2012: 1.850,00€ 

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.  

 

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

Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2013: 74% 

 

26% 74% 

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

 

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

Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2013: 5.297,44€ 

 

Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών 

Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α’ φάση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας 

«Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης» οριοθετείται χρονικά μέχρι και 31.12.2012, με συνολικό προϋπολογισμό 

ύψους 1.975,00€, ενώ η β΄ φάση υλοποίησης της ως άνω Ενέργειας εκκινεί από την 01.01.2013 έως και την 

προβλεπόμενη λήξη της Πράξης, ήτοι την 31.10.2015, με συνολικό προϋπολογισμό 3.300,00€.  

 
Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης»: 01/01/2011 – 

31/10/2015 

 

Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης»: 5.275,00€ (μείωση π/υ κατά 1.872,44€). 

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

1.975,00€ 3.300,00€ 

Μεταφορά αναπορρόφητου υπολοίπου από το Υποέργο 1: 3.300,00€ 

Μείωση π/υ Ενέργειας: 1.872,44€ 
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5.275,00€ 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013 

Αναμένεται η ολοκλήρωση της σύνταξης της Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης έτους 2013, της οποίας τα 

συμπεράσματα θα ενσωματωθούν στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της επόμενης προγραμματικής 

περιόδου. 

 

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

01/09/2012 έως 31/08/2013:  

 
Υποέργο 1 Υποέργο 2 

26% 74% 3% 

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

100% 3% 

 

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

01/09/2012 έως 31/08/2013: 225,00€ 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

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

125,00€ 100,00€ 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2013 έως 

31/08/2014 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013-31/08/2014, αναμένεται να ολοκληρωθεί η σύνταξη της 

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

Μακεδονίας».  

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαδικασία εξωτερικής 

αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014: 48%. 

 

Υποέργο 2 

3% 48% 49% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

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

Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014: 1.600,00€. 

 

Απολογισμός  Εργασιών Ενέργειας «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014 
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 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013-31/08/2014, ολοκληρώθηκε η σύνταξη της Ενδιάμεσης Έκθεσης 

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

 

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

01/09/2013 έως 31/08/2014: 48%. 

 

Υποέργο 2 

3% 48% 49% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

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

01/09/2013 έως 31/08/2014: 100,00€. 

Σημειώνεται ότι ενώ το κόστος υλοποίησης της εν λόγω Δράσης ήταν χαμηλότερο του προβλεπόμενου, το φυσικό 

αντικείμενο εξελίχθηκε ομαλά. 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2014 έως 

31/10/2015 

Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2014-31/10/2015, αναμένεται να ολοκληρωθούν: 

o η σύνταξη της Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

(ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

o η σύνταξη της Έκθεσης Αξιολόγησης για τα χρονικό διάστημα έως 31/10/2015. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο πλαίσιο σύνταξης της «Τελικής έκθεσης απολογισμού του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου πράξης» κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή και των μελών της ομάδας εξωτερικής 

αξιολόγησης της Πράξης για την εξαγωγή συνολικότερων και αξιοποιήσεων αποτελεσμάτων. 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαδικασία εξωτερικής 

αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015: 49%. 

 

Υποέργο 2 

3% 48% 49% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

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

Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015: 3.100,00€. 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015 

 Κατά το διάστημα αναφοράς, ολοκληρώνεται η Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της Πράξης από την τριμελή 

ομάδα εξωτερικής αξιολόγησης. 
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Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης», Περιόδου 

01/09/2014 έως 31/10/2015: 49%. 

 

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

01/09/2014 έως 31/10/2015: 3.000,00€. 

 

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 

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%.  
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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. 

 

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€ 

 

Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών 

Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α’ φάση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας 

«Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO» οριοθετείται χρονικά μέχρι και 31.12.2012, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 
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525,00€, ενώ η β΄ φάση υλοποίησης της ως άνω Ενέργειας εκκινεί από την 01.01.2013 έως και την προβλεπόμενη 

λήξη της Πράξης, ήτοι την 31.10.2015, με συνολικό προϋπολογισμό 11.780,00€.  

 
Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO»: 01/09/2011 – 

31/10/2015 

 

Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO»: 12.305,00€ (μείωση π/υ κατά 11.695,00€). 

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

525,00€ 11.780,00€ 

Μεταφορά αναπορρόφητου υπολοίπου από το Υποέργο 1: 11.780,00€ 

Μείωση π/υ Ενέργειας: 11.695,00€ 

12.305,00€ 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013

 Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 132/03.12.2012 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σύμφωνα με το από 28/12/2012 συμφωνητικό, η 

ετερόρρυθμος εταιρεία με την επωνυμία: «ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ανέλαβε τον σχεδιασμό, τη μελέτη, 

την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για τις ανάγκες της «Δομής 

Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», ως αποτέλεσμα του υπ’ αριθμ. 2/12 

πρόχειρου διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού ποσού 

ύψους 4.305,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).  

 Ειδικότερα, από τις 28/12/2012 και για διάστημα οκτώ (8) μηνών, βάσει του χρονοδιαγράμματος του υπ. 

αριθμ. 2/12 πρόχειρου διαγωνισμού, ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες φάσεις υλοποίησης: 

Φάση 1: Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης (διάρκεια 1 μήνας),  

Φάση 2: Σχηματισμός και εκπαίδευση ομάδας εργασίας (διάρκεια 1 μήνας),  

Φάση 3: Γενικός Σχεδιασμός των Συστημάτων Ποιότητας (διάρκεια 2 μήνες),  

Φάση 4: Προετοιμασία τεκμηρίωσης (διάρκεια 6 μήνες),  

Φάση 5: Εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας (διάρκεια 5 μήνες),  

Φάση 6: Σύνταξη των εγχειριδίων ποιότητας (διάρκεια 1 μήνας),  

Φάση 7: Υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων (διάρκεια 2 μήνες),  

Φάση 8: Ανασκόπηση της διοίκησης (διάρκεια 1 μήνας) , 

Φάση 9: Πιστοποίηση των συστημάτων (διάρκεια 1 μήνας)]. 

 Η υλοποίηση των ανωτέρω φάσεων συντονίστηκε και επικουρήθηκε διοικητικά από την διοικητική 

υπάλληλο του Ιδρύματος μας και μέλος της ομάδας έργου, κ. Υπατίας Θεοδωράκιογλου, κάτοχο διδακτορικού 

διπλώματος στη διοίκηση ολικής ποιότητας. 

 Ακολούθως, σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 137/22.07.2013 απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και σύμφωνα με το 

από 02/08/2013 συμφωνητικό, η ανάδοχος με την επωνυμία: «TUV AUSTRIA HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.», ως 
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διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης ανέλαβε την έκδοση πιστοποιητικού ISO 9001:2008 για την πιστοποίηση της 

«Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», ως αποτέλεσμα του υπ. 

αριθμ. 6/13 πρόχειρου διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, 

συνολικού ποσού 922,50€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).  

 Ο Οργανισμός Πιστοποίησης «TUV AUSTRIA HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.» διεξήγε την συμφωνηθείσα Επιθεώρηση 

Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στις 26/09/2013 και ακολούθως διατύπωσε Θετική 

Εισήγηση προς τον Φορέα Πιστοποίησης για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, σύμφωνα με την από 

02/10/2013 Βεβαίωση προς το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Πιστοποιούμενες Δομές.  

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 

01/09/2012 έως 31/08/2013:  

 
Υποέργο 1 Υποέργο 2

100% 8% 

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

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2012 

έως 31/08/2013: 1.525,00€ 

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

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

525,00€ 1.000,00€ 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013-31/08/2014, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 θα 

εφαρμόζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Ποιότητας.  Το μέλος της ομάδας έργου, κ. Υ. 

Θεοδωράκιογλου θα συντονίζει την εφαρμογή του, ενώ η 1η εσωτερική επιθεώρηση προγραμματίζεται να 

υλοποιηθεί τον Αύγουστο 2014. 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», 

Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014: 53%. 

 

Υποέργο 2 

8% 53% 39% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», 

Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014: 6.227,50€. 
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Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013-31/08/2014, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 

εφαρμόστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, υπό το συντονισμό του μελους της ομάδας 

έργου, κ. Υ. Θεοδωράκιογλου. Τον Αύγουστο του 2014 ξεκίνησε η προετοιμασία της 1ης εσωτερικής επιθεώρησης, με 

τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Επιθεώρησης από την ως άνω Υπεύθυνη Ποιότητας της Δομής. Η 1η εσωτερική 

επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Οκτώβριο 2014, οπότε και ανανεώθηκε η ισχύς του Πιστοποιητικού 

ISO 9001:2008 κατά ένα έτος. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 

01/09/2013 έως 31/08/2014: 53%. 

 

Υποέργο 2 

8% 53% 39% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2013 

έως 31/08/2014: 6.227,50€. 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2014-31/10/2015, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 θα 

συνεχίσει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, ενώ η 2η εσωτερική 

επιθεώρηση προγραμματίζεται να υλοποιηθεί τον Σεπτέμβριο 2015. 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», 

Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015: 39%. 

 

Υποέργο 2 

8% 53% 39% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», 

Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015: 4.552,50€. 

 

Απολογισμός Εργασιών Ενέργειας «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015 

 Στις 29/09/2015 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 3η Επιθεώρηση Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης ISO 

από τον ανεξάρτητο φορέα TUV Austria Hellas, και το πιστοποιητικό ISO της ΔΑΣΤΑ ανανεώθηκε κατά ένα έτος. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 

01/09/2014 έως 31/10/2015: 39%. 
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Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO», Περιόδου 01/09/2014 

έως 31/10/2015: 3.074,00€. 
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2.8 Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων 

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  

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

Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ήταν οι εξής: 
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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: 6.500,00€ 

 

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 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και 

επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2013: 3.300,00€ 

 

 Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών 

Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η α’ φάση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας 

«Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων» οριοθετείται χρονικά μέχρι και 31.12.2012, 
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με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 10.650,00€, ενώ η β΄ φάση υλοποίησης της ως άνω Ενέργειας εκκινεί από την 

01.01.2013 έως και την προβλεπόμενη λήξη της Πράξης, ήτοι την 31.10.2015, με συνολικό προϋπολογισμό 9.350,00€. 

 
Συνολική Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών 

και σχεδίων»: 01/01/2011 –31/10/2015. 

 

Συνολικό Κόστος Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων»: 20.000,00€ 

(αύξηση π/υ κατά 8.000,00€). 

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

10.650,00€ 9.350,00€ 

Μεταφορά αναπορρόφητου υπολοίπου από το Υποέργο 1: 1.350,00€ 

Αύξηση π/υ Ενέργειας: 8.000,00€ 

20.000,00€

 

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

Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013 

 Στις 8/10/2012 ανακοινώθηκε η προκήρυξη του «2ου 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 15η Φεβρουαρίου 2013. Η αξιολόγηση των δεκαοκτώ (18) 

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-2013, η οποία ολοκληρώθηκε στις 15/03/2013. Δύο ημέρες πριν την λήξη της 

ψηφοφορίας, στις 13/03/2013,  και με στόχο την περαιτέρω προβολή και δημοσιοποίηση του 2ου διαγωνισμού 

πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου με θέμα: «2ος Διαγωνισμός Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και 

Σχεδίων - Παρουσίαση υποψήφιων προτάσεων», όπου οι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τόσο 

στους λοιπούς συνυποψηφίους τους, στην Επιτροπή Αξιολόγησης αλλά κυρίως στο ακαδημαϊκό και φοιτητικό 

κοινό του Ιδρύματος μας τις προτάσεις τους. Στην συνέντευξη τύπου συμμετείχαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, 

διαχέοντας με αυτόν τον τρόπο στο ευρύτερο κοινό της πόλης την υλοποίηση του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ανακοίνωσε στις 30/04/2013 τις προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και 

κάλεσε τους υποψηφίους για παρουσίαση των προτάσεων τους ενώπιον των μελών της Επιτροπής. Στις 

03/06/2013, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 

υλοποίησης του «2ου Διαγωνισμού Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» ανακοινώθηκαν οι 

τρεις (3) καλύτερες προτάσεις ως εξής: 

o STEVIEA: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΕΒΙΑ. 

o ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. 

o HEALHYPOPS A.E. 



 

71

Οι προτάσεις που επίσης διακρίθηκαν για την απονομή τιμητικού τίτλου, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της 

Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού είναι οι εξής: 

o ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΥΦΑΣ «TRUFFLEPASSION». 

o GLOBALMENTORING. 

o ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ. 

o TAXI COOPERATION - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΤΑΞΙ. 

Οι φοιτητές πρόκειται να βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως και στον 1ο Διαγωνισμό, 

κατά τη διαδικασία βράβευσης των τριών (3) καλυτέρων επιχειρηματικών προτάσεων έχει προβλεφθεί 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. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών 

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

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

18% 54% 28% 7% 

1/1/2011-31/08/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2012 1/1/2013-31/8/2013 

100% 7% 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών 

ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/08/2013: 2.650,00€ 

 

Υποέργο 1 Υποέργο 2 

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

1.950,00€ 700,00€ 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και 

σχεδίων», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2013-31/08/2014, αναμένεται η προκήρυξη του 3ου Διαγωνισμού 

Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων. Στόχος είναι, κατά την προκήρυξη του ως άνω 

διαγωνισμού να δοθεί έμφαση στις νέες ιδέες και στην καινοτομία.  

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και 

επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014: 45%. 

 

Υποέργο 2 

7% 45% 48% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 
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Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και 

επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014: 4.200,00€. 

 

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

Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014 

 Στις 29/11/2013 προκηρύχθηκε ο 3ος Διαγωνισμός Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και 

Σχεδίων. Η υποβολή προτάσεων ολοκληρώθηκε την 14η Φεβρουαρίου 2014. Η αξιολόγηση των εννέα (9) 

υποβληθέντων προτάσεων πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αλλά και από 

τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με online ψηφοφορία στην ιστοσελίδα 

https://dastacontest.uom.gr/voting-2014, η οποία ολοκληρώθηκε στις 21/03/2014. Έξι (6) προτάσεις έλαβαν την 

υψηλότερη βαθμολογία και πραγματοποίησαν παρουσίαση ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στις 

24/06/2014, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων, ανακοινώθηκαν οι τρεις (3) 

καλύτερες προτάσεις ως εξής: 

o yabe.gr. 

o Bioenergy. 

o Lihoudia. 

Οι προτάσεις που επίσης διακρίθηκαν και έλαβαν και αυτές τιμητικό τίτλο, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της 

Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού είναι οι εξής: 

o Intelligent Home Systems - IRIS. 

o BALKAN PROJECT. 

o Ηλεκτρονικό εμπόριο αγαθών του πρωτογενούς Τομέα Παραγωγής. 

Οι φοιτητές πρόκειται να βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως και στον 1ο 

Διαγωνισμό, κατά τη διαδικασία βράβευσης των τριών (3) καλυτέρων επιχειρηματικών προτάσεων έχει 

προβλεφθεί 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. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών 

ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014: 45%. 

 

Υποέργο 2 

7% 45% 48% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών 

ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2013 έως 31/08/2014: 4.159,09€. 
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Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και 

σχεδίων», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015 

 Κατά την χρονική περίοδο 01/09/2014-31/10/2015, αναμένεται η προκήρυξη του 4ου και 5ου Διαγωνισμού 

Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων. 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και 

επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015: 48%. 

 

Υποέργο 2 

7% 45% 48% 

1/1/2013-31/8/2013 1/9/2013-31/8/2014 1/9/2014-31/10/2015 

 

Προβλεπόμενο Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και 

επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015: 4.530,91€. 

 

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

Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015 

Κατά την περίοδο αναφοράς προκηρύχθηκαν, υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν ο 4ος και 5ος 

διαγωνισμός καινοτόμων και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων.  

Ειδικότερα, ο 4ος διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 04/11/2014, κατά τον οποίο υποβλήθηκαν οκτώ (8) 

επιχειρηματικά σχέδια. Κατόπιν ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις 16/03/2015 και αξιολόγησης 

από την Επιτροπή, στις 02/07/2015 ανακοινώθηκαν οι τρεις (3) καλύτερες προτάσεις, ως εξής: 

1. FLIP.N'JOY. 

2. ARSIMPLE - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

3. RIGOURMET. 

Ο 5ος διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 23/07/2015, κατά τον οποίο υποβλήθηκαν τέσσερα (4) 

επιχειρηματικά σχέδια. Κατόπιν ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις 09/10/2015 και αξιολόγησης 

από την Επιτροπή, στις 23/10/2015 ανακοινώθηκαν οι τρεις (3) καλύτερες προτάσεις, ως εξής: 

1. Study4u.gr : Το Απόλυτο App e-Πολυεργαλείο για τον μαθητή της γ' λυκείου. 

2. Flying Hospital. 

3. #stylinsta - Pro Style Tips, Just for You. 

Όπως, αναφέρθηκε παραπάνω, στις 15/10/2015, σε ειδική εκδήλωση βραβεύτηκαν οι νικητές του 4ου 

διαγωνισμού, ενώ η εκδήλωση βράβευσης των νικητήριων προτάσεων του 5ου διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί 

να πραγματοποιηθεί στις 29/10/2015. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών 

ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015: 48%. 
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Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών 

ιδεών και σχεδίων», Περιόδου 01/09/2014 έως 31/10/2015: 2.550,00€. 
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2.9 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. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και 

των συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/01/2011 έως 31/08/2011: 6% 
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6% 94% 

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

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και 

των συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/01/2011 έως 31/08/2011: 500,00€ 

 

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

δομών», Περιόδου 01/09/2011 έως 31/08/2012 

Κατά το χρονικό διάστημα 01/09/2011 έως 31/08/2012 συνεχίστηκε η διαδικασία συλλογής δεδομένων για τη 

σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας. Στόχος είναι: α) η συνεχής επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός του Κώδικα ως 

κειμένου αρχών, δυναμικού και όχι στατικού, με βάση στοιχεία τα οποία προκύπτουν εξελικτικά κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της Πράξης ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενων δομών της και β) η ενεργοποίηση του «Κώδικα» με τη 

συμμόρφωση στην πράξη όχι μόνο με την απαρέγκλιτη τήρηση των νομίμων διαδικασιών αλλά και την 

ευθυγράμμιση με την «ηθική» του διάσταση μέσω της ενσωμάτωσης του στη διοικητική κουλτούρα όλων των 

ενεχομένων στη ΔΑΣΤΑ και τις υποκείμενες δομές της, αλλά και την επιβολή κυρώσεων (διοικητικών, 

οικονομικών) σε περίπτωση τυχόν αποκλινόντων συμπεριφορών προερχομένων από όλο το φάσμα των 

εμπλεκομένων που διέπει (φορείς απασχόλησης,  φοιτητές, απόφοιτοι, διοικητικό προσωπικό κ.α.). 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και 

των συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/09/2011 έως 31/08/2012: 44% 

 

6% 44%% 50% 

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

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και 

των συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/09/2011 έως 31/08/2012: 3.500,00€ 

 

Προγραμματισμός Εργασιών Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των 

συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2012 

Ο Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών αναμένεται να ολοκληρωθεί 

στις 31/12/2012. 

 

Προβλεπόμενο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας 

του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2012: 50% 

 

6% 44% 50% 

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 «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του 

ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2012: 4.000,00€ 

 

 Κατόπιν διαχωρισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της δημιουργίας δύο (2) διακριτών 

Υποέργων της Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας «Κώδικας 

δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών» οριοθετείται χρονικά μέχρι και 31.12.2012 

στην α’ φάση υλοποίησης της ΔΑΣΤΑ, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 8.000,00€. 

 
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€ (ο π/υ της εν λόγω Ενέργειας δεν μεταβλήθηκε). 

 

Υποέργο 1 

8.000,00 

 

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

δομών», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2012 

 Ο Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων δομών ολοκληρώθηκε στις 

31/12/2012. 

 

Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και 

των συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2012:  

 

Υποέργο 1 

6% 44% 50% 

1/1/2011-31/08/2011 1/9/2011-31/8/2012 1/9/2012-31/12/2012 

100% 

 

Κόστος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Ενέργειας «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και 

των συνεργαζόμενων δομών», Περιόδου 01/09/2012 έως 31/12/2012: 4.000,00€ 

 

Υποέργο 1 

1/9/2012-31/12/2012 

4.000,00€ 
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2.10 Πορεία Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου βάσει των άμεσων πραγματοποιηθεισών δαπανών της Πράξης 

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

Περίοδος 
01/09/2011 – 
31/08/2012 

Περίοδος 
01/09/2012 – 
31/08/2013 

Περίοδος 
01/09/2013 – 
31/08/2014 

Περίοδος 01/09/2013 – 31/08/2014 

Προβλεπόμενο Πραγματοποιηθέν Απόκλιση 
Διοικητική 
και Τεχνική 
Υποστήριξη 
ΔΑΣΤΑ 

Τηρούμενα αρχεία 7% 42% 21% 20% 76% 62% -14% 

Διοικητική και 
Τεχνική Υποστήριξη 
ΔΑΣΤΑ, στο πλαίσιο 
σχεδιασμού, 
ανάπτυξης και 
λειτουργίας του 
πληροφοριακού 
συστήματος της 
ΔΑΣΤΑ 

10% 26% 41% 67% - - 0% 

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου 
ΔΑΣΤΑ 

5% 43% 27% 35% 40% 65% +15% 

Δικτύωση ΔΑΣΤΑ 9% 61% 25% 26% 27% 15% -12% 

Ενέργειες προβολής 
/δημοσιότητας και διάχυσης 
αποτελεσμάτων 

10% 65% 10% 3% 97% 61% -36% 

Αξιολόγηση 
Πράξεων 

Εσωτερική 
Αξιολόγηση 

11% 25% 46% 35% 43% 29% -14% 

Εξωτερική 
Αξιολόγηση 

- 26% 3% 48% 49% 47% -2% 

Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO - 0% 6% 53% 39% 26% 0% 

Διαγωνισμοί καινοτομικών και 
επιχειρηματικών ιδεών και 
σχεδίων 

18% 54% 22% 45% 48% 27% 0% 

Κώδικας δεοντολογίας 
λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και των 
συνεργαζόμενων δομών 

6% 44% 100% - - - - 

Δημιουργία πληροφοριακού 
συστήματος ΔΑΣΤΑ 

- 100% - - - - - 
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2.11 Αποδοτικότητα δαπανών Πράξης  - Άμεσες Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες της Πράξης 

   Υποέργο 1 Υποέργο 2 

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

Περίοδος 
01/09/2011 – 
31/08/2012 

Περίοδος 
01/09/2012 – 
31/12/2012 

Περίοδος 
01/01/2013 – 
31/08/2013 

Περίοδος 
01/09/2013 – 
31/08/2014 

Περίοδος 01/09/2014 – 
31/0102015 

Διοικητική 
και Τεχνική 
Υποστήριξη 
ΔΑΣΤΑ 

Τηρούμενα αρχεία 1.400,00 € 6.875,97 € 3.501,67 € 616,00 € 2.215,06 9.672,10 

Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη 
ΔΑΣΤΑ, στο πλαίσιο σχεδιασμού, 
ανάπτυξης και λειτουργίας του 
πληροφοριακού συστήματος της 
ΔΑΣΤΑ 

3.400,00 € 9.000,00 € 10.250,00 € 3.820,00 € 7.680,00 0,00 

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου ΔΑΣΤΑ 1.100,00 € 10.500,00 € 3.967,43 € 2.583,94 € 3.549,80 6.699,02 

Δικτύωση ΔΑΣΤΑ 526,00 € 7.000,00 € 504,17 € 2.384,00 € 200,00 1.347,63 

Ενέργειες προβολής /δημοσιότητας και 
διάχυσης αποτελεσμάτων 

0,00 € 9.176,65 € 1.433,33 € 0,00 € 300,00 7.064,97 

Αξιολόγηση Πράξεων Εσωτερική Αξιολόγηση 1.450,00 € 3.325,00 € 3.654,17 € 2.400,00 € 2.050,00 4.411,23 

Εξωτερική Αξιολόγηση - 1.850,00 € 125,00 € 100,00 € 100,00 3.000,00 

Πιστοποίηση ΔΑΣΤΑ κατά ISO - - 525,00 € 1.000,00 € 6.227,50 3.074,00 

Διαγωνισμοί καινοτομικών και 
επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων 

2.200,00 € 6.500,00 € 1.950,00 € 700,00 € 4.159,09 2.550,00 

Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ 
και των συνεργαζόμενων δομών 

500,00 € 3.500,00 € 4.000,00 € - - - 

Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος 
ΔΑΣΤΑ 

- 28.720,50 € - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΠΡΑΞΗΣ 

10.576,00 € 86.448,12 € 29.910,77 € 13.603,94 € 26.481,45 37.818,95 

126.934,89 € 77.904,34 
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   Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες Πράξης : 

Πραγματοποιθείσες Δαπάνες Υποέργου 1, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως 31/12/2012: 

     10.576,00€  Άμεσες δαπάνες περιόδου 01/01/2011-31/08/2011 

  +86.448,12€  Άμεσες δαπάνες περιόδου 01/09/2011-31/08/2012 

   +29.910,77€  Άμεσες δαπάνες περιόδου 01/09/2012-31/12/2012 

   +11.032,14€  Έμμεσες δαπάνες περιόδου 01/01/2011-31/12/2012 

     137.967,03€ 

Πραγματοποιθείσες Δαπάνες Υποέργου 2, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2013 έως 31/08/2013: 

13.603,94€ 

Πραγματοποιθείσες Δαπάνες Υποέργου 2, για το χρονικό διάστημα από 01/09/2013 έως 31/08/2014: 

26.481,45€ 

Πραγματοποιθείσες Δαπάνες Υποέργου 2, για το χρονικό διάστημα από 01/09/2014 έως 31/10/2015: 

37.818,95€ 

Συνολικές Πραγματοποιθείσες Δαπάνης Πράξης, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως 31/10/2015 

215.871,37€ 

   Ποσοστό απορροφητικότητας δαπανών Πράξης: 89% 

 

Ύψος δικαιουμένων εμμέσων δαπανών (17%) επί των άμεσων πραγματοποιηθεισών δαπανών, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2013 έως 31/10/2015: 

13.243,74€ 

   Ποσοστό απορροφητικότητας δαπανών Πράξης (συμπεριλαμβανομένων των εμμέσων δαπανών): 95% 

* Σημειώνεται ότι το ποσό των εμμέσων δικαιουμένων δαπανών, ύψους 13.243,74€ θα απορροφηθεί κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας διοικητικής επαλήθευσης των 

αμέσων δαπανών του Υποέργου 2. 
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3 Τήρηση Ποιοτικών Κριτηρίων 

 

3.1 Συμβολή της Πράξης στην ενίσχυση της διασύνδεσης εκπαιδευτικών φορέων με την αγορά εργασίας 

και ανάπτυξη δικτυώσεων – συνεργασιών: 

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. 

Στόχος της Ενέργειας «Δικτύωση ΔΑΣΤΑ» είναι η συστηματοποίηση και εντατικοποίηση της λειτουργίας 

ενός δικτύου συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με δημόσιους, μη κερδοκοπικούς, 

ιδιωτικούς φορείς, τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς, που το αντικείμενο τους έχει άμεση σχέση με την αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται ήδη οι υπάρχουσες συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο των Γραφείων 

Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με επιχειρήσεις και λοιπούς 

επιχειρηματικούς φορείς,  ενώ ταυτόχρονα επιδιώκονται και νέες συνεργασίες. 

Τα κριτήρια που τέθηκαν κατά την επιλογή των φορέων/επιχειρήσεων που ήδη συμμετέχουν ή πρόκειται 

να συμμετέχουν στο μητρώο συνεργαζομένων επιχειρήσεων της ΔΑΣΤΑ είναι: 

o Επιλογή Συνδέσμων, Επιμελητηρίων ή άλλων φορέων με μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων μελών 

και διευρυμένο πεδίο δραστηριοτήτων, ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη και επικοινωνία με ένα 

μεγάλο δίκτυο επιχειρήσεων. 

o Επιλογή φορέων/επιχειρήσεων που ήδη έχουν αναπτύξει συνεργασία με τα Γραφεία Πρακτικής 

Άσκησης και Διασύνδεσης του Ιδρύματος μας και την Μονάδα Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας. 

 

3.2 Προώθηση σύγχρονων μεθόδων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων 

Η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας επιδιώκεται  μέσα 

από συνδυασμένες Δράσεις και ειδικότερα επιτυγχάνεται μέσω της πρακτικής άσκησης, του επαγγελματικού 

προσανατολισμού και της καλλιέργειας του επιχειρηματικού πνεύματος των φοιτητών. 

Οι στόχοι που επιδιώκονται είναι: 

o Ανάπτυξη των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης των φοιτητών, με εκπόνηση μελετών – case 

studies - εργασιών, για την αντιμετώπιση  πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων. 

o Ενίσχυση των επισκέψεων των φοιτητών στις επιχειρήσεις με στόχο την γνωριμία τους με την 

καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. 

o Ενίσχυση της επικοινωνίας των επιχειρηματιών με τους φοιτητές, μέσω της πραγματοποίησης 

διαλέξεων – παρουσιάσεων των πρώτων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
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4. Τεκμηρίωση Αποκλίσεων 

Όπως εμφανίζεται στον Πίνακα 2.11 που επιγράφεται «Πορεία Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου βάσει 

των άμεσων πραγματοποιηθεισών δαπανών της Πράξης», κατά την χρονική περίοδο 01/09/2014-31/10/2015, 

εμφανίζονται αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες τιμές κατά την υλοποίηση των δράσεων «Τηρούμενα αρχεία», 

«Δικτύωση ΔΑΣΤΑ», «Ενέργειες προβολής /δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων» και «Εσωτερική 

Αξιολόγηση». Σημειώνεται ότι το φυσικό αντικείμενο των ως άνω δράσεων εξελίσσεται και αναμένεται να 

ολοκληρωθεί κανονικά, ενώ οι αποκλίσεις προκύπτουν καθώς όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο Ετήσιο Σχέδιο 

Δράσης ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, λόγω καθυστέρησης στη διαδικασία ολοκλήρωσης ενός εξωτερικού 

συνεργάτη που επρόκειτο να απασχοληθεί στις ως άνω δράσεις ποσό ύψους 5.282,50€ θα παραμείνει 

αναπορρόφητο. Αντιστοίχως, ποσό ύψους 1.204,00€ από την Κατηγορία Δαπάνης Μετακινήσεις δεν θα 

απορροφηθεί όπως και ποσό ύψους 1.478,50€, που έχει προκύψει ως υπόλοιπο κατά την κατακύρωση του 

διαγωνισμού πιστοποίησης της Δομής κατά το πρότυπο ISO. 
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5. Παραρτήματα 

 


