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M
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άρτισης και εεπαγγελματικ
κής
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υσης και σύνδ
δεση της εκπ
παίδευσης με την αγορά ερ
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1. Γενικές Πληροφορ
Π
ρίες
Η Πρά
άξη με τίτλ
λο: «Δομή Απασχόλη
ησης και Σταδιοδρομ
Σ
μίας (ΔΑΣ
ΣΤΑ)
Παννεπιστημίοου Μακεδο
ονίας» (αρ. πρωτ. 719
9/17.01.2011 Απόφασηη Ένταξης)), με
κωδδικό MIS 327465
3
εκττελείται σττο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκκπαίδευση και Δια Βίου Μάάθηση» (Ε
Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ
Μ.) 2007--2013, Άξο
ονας
Προοτεραιότητα
ας 5: «Ανναβάθμιση των συσ
στημάτων αρχικής εεπαγγελματτικής
κατάρτισης κα
αι επαγγελμ
ματικής εκππαίδευσης και
κ σύνδεση
η της εκπαί
αίδευσης με την
αγορά

εργασ
σίας

στις

τρεις

((3)

περιφ
φέρειες

Στταδιακής

Εξόδου»

και

συγγχρηματοδοττείται από το
τ Ευρωπαϊϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) κααι από εθνικ
κούς
πόρρους, μέσω του Προγρ
ράμματος Δ
Δημοσίων Επενδύσεων
Ε
(Π.Δ.Ε.) ττου Υπουργγείου
Παιιδείας, Δια Βίου Μάθθησης και Θρησκευμά
άτων, με (α
αρχική) χρρονική διάρ
ρκεια
έργοου από 01/01/2011 έως 31/122/2013 καιι Υπεύθυνο
ο Πράξης//Υποέργου τον
Καθθηγητή κ. Αθανάσιο
Α
Νο
ούλα.
Η καιινοτόμος «Δομή
«
Απ
πασχόληση
ης και Στ
ταδιοδρομίίας (ΔΑΣ
ΣΤΑ)
Παννεπιστημίοου Μακεδονίας» συμββάλλει στονν Ειδικό Στόχο
Σ
του Ε
Επιχειρησια
ακού
Προογράμματοςς «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
η 2007-20013» για την
αποοτελεσματικ
κότερη σύ
ύνδεση τουυ εκπαιδευ
υτικού συσ
στήματος μ
με την αγγορά
εργασίας.
Η σύνδδεση αυτή επιδιώκεται μέσα από συνδυασμέν
σ
νες Δράσειςς και ειδικόττερα
μέσ
σω της πρα
ακτικής άσ
σκησης, τοου επαγγελλματικού προσανατολιισμού και της
καλλλιέργειας τοου επιχειρηματικού πννεύματος τω
ων φοιτητώνν.
Η θεσμ
μοθέτηση σε
σ επίπεδο Ιδρύματος της νέας «Δομής
«
Αππασχόλησηςς και
Στα
αδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ
Α)» πραγμαατοποιήθηκ
κε στο πλ
λαίσιο συννδυασμού των
Δρά
άσεων πουυ στοχεύου
υν στην αποτελεσμα
ατικότερη σύνδεση της ανώτατης
εκπαίδευσης μεε την αγορά
ά εργασίας.
Η (υπερρ)δομή ΔΑ
ΑΣΤΑ συντοονίζει υπό ενιαίο πλαίίσιο την υλλοποίηση τρ
ριών
επιμ
μέρους Πρά
άξεων και υποκείμενω
υ
ων δομών: του
τ Γραφείο
ου Διασύνδδεσης (ΓΔ),, της
Πρα
ακτικής Άσ
σκησης (ΠΑ
Α) και της Μ
Μονάδας Καινοτομίας
Κ
ς και Επιχει
ειρηματικότη
ητας
(ΜΚ
ΚΕ).

Οι παραπάνω Πρά
άξεις αφοροούν την σύ
ύνδεση του Ιδρύματοςς με την αγγορά
εργα
ασίας, με κύρια επ
πωφελούμεενους τουςς φοιτητέςς και τουυς προσφά
άτως
αποοφοιτήσαντεες.
Οι στόχοι του ενιιαίου αυτούύ πλαισίου
υ υλοποίηση
ης των Δράάσεων είνα
αι οι
παρρακάτω:
 Η επέκτασ
ση της πρακ
κτικής άσκκησης σε επίπεδα εκπ
παίδευσης ττα οποία έχχουν
έξοδο στη
ην αγορά εργασίας
ε
κκαι η ανά
άπτυξη πλα
αισίου κινήήτρων για την
προσέλκυσ
ση περισσότερων επιχειιρήσεων υποδοχής της πρακτικής άσκησης.
 Η δικτύωση
η των Γραφ
φείων Διασύύνδεσης μεε Δομές προ
οώθησης τηης απασχόλη
ησης
και διαμεσοολάβησης.
 Η προώθησ
σης της νεαννικής επιχειιρηματικότη
ητας προς την
τ κατεύθυυνση ανάπτυ
υξης
του επιχειρρηματικού πνεύματος,
π
με συστημ
ματική παροχή κινήτρρων κατάρττισης
επιχειρηματτικών σχεδδίων, επισκκέψεων σεε επιχειρήσ
σεις και σσυμμετοχήςς σε
Δράσεις

θυρίδων

επιχειρηηματικότητα
ας

και

Δράσεις

κοινωννικής

επιχειρηματτικότητας.

Χρονικήή

Επέκτασ
ση

της

Π
Πράξης

ΔΑ
ΑΣΤΑ

καιι

αύξηση

του

αρχχικού

προϋπολογισμοού της
Σύμφωννα με το υπ. αριθμ.. πρωτ. 36
687/14.02.20
013 έγγραφ
φο της Ε.Υ
Υ.Δ.
Π.Ε.Δ.Β.Μ. εγκρίθηκε: α) χρονικήή επέκταση της υλοποίίησης της Π
Πράξης ΔΑΣ
ΣΤΑ
Ε.Π
έωςς την 31/100/2015, ανττί της αρχιικής λήξης την 31/12//2013 και β) αύξηση του
προοϋπολογισμοού της προ
οκειμένου ννα ολοκληρ
ρωθεί το φυ
υσικό αντικκείμενο κα
αι να
πρα
αγματοποιηθθεί ομαλά η μετάβαση στην κατ’ αποκοπή δήλωση εμμμέσων δαπαννών.
Ακοολούθως, με
μ το υπ. αριθμ. πρω
ωτ. 4374/22.02.2013 έγγραφο τη
της Ε.Υ.Δ. του
Ε.Π
Π.Ε.Δ.Β.Μ., και καθώςς η Πράξη ΔΑΣΤΑ κά
άλυπτε τις προϋποθέσσεις για αύξξηση
του προϋπολογγισμού της,, σύμφωνα με τα ειδικ
κώς οριζόμενα στο ωςς άνω έγγραφο,
δόθη
ηκε η δυνα
ατότητα αύξησης του αρχικού προϋπολογι
π
ισμού της Πράξης, κατά
κ
23.3348,63€.
τ
η Πράξη
Π
ΔΑΣΤ
ΤΑ παρατάθηκε χρονικ
κά έως την 31/10/2015
5 και
Ως εκ τούτου,
ο νέέος προϋπολογισμός τη
ης διαμορφ
φώθηκε στο ποσό των 241.560,133€. Στον πίννακα

πουυ ακολουθεεί παρουσιάζεται ο εεπιμερισμόςς του ποσ
σού της αύύξησης, ύψ
ψους
α καθώς κκαι το τελικό ποσό προϋπολογι
γισμού εκάσ
στης
23.3348,63€ αννά Ενέργεια
Ενέέργειας για το
τ χρονικό διάστημα
δ
απ
από 01/01/20
011 έως 31//10/2015.
Πίννακας 1: Πρ
ροϋπολογισ
σμός Ενεργγειών (€)
Περίοδος
Ενέργεια

Μεταβολ
λή
Προϋπολογισμού

01/01/20
011 –
31/12/2
2013

01/01/2011 –
31/10/2015

19.850
0,00

26
6.535,97

6.685,97
7

0,00
34.150

34
4.150,00

0,00

30.000
0,00

28
8.720,50

-1.279,50
0

Ιστοοτόπος

24.350
0,00

25
5.850,00

1.500,00
0

Συνεεργασίες/Δικττυώσεις

11.500
0,00

13
3.090,00

1.590,00
0

Εκδη
ηλώσεις

14.126
6,65

22
2.113,21

7.986,56
6

13.250
0,00

19
9.375,00

6.125,00
0

7.147,44

5.275,00

-1.872,44
4

0,00
24.000

12
2.305,00

-11.695,0
00

12.000
0,00

20
0.000,00

8.000,00
0

8.000,00

8.000,00
8

0,00

198.374,09

215.414,68

17.040,59

ΕΜΜ
ΜΕΣΕΣ ΔΑΠ
ΠΑΝΕΣ ΠΡΑ
ΑΞΗΣ

19.837
7,41

26
6.145,45

6.308,04
4

ΤΕΛ
ΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟ
ΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΣΜΟΥ ΠΡΑΞ
ΞΗΣ

218.211,50

24
41.560,13

23.348,63

Τηρούμενα Αρχεεία

Λειττουργικότητα
α
Πλη
ηροφοριακού
Συσττήματος
Υποστήριξης ΔΑ
ΑΣΤΑ

Σύσττημα διασφά
άλισης
ποιόότητας (σύστη
ημα
μέτρ
ρησης
αποδ
δοτικότητας))

Διοικητική
κααι
Τεχχνική
Υπο
οστήριξη
ΔΑΣ
ΣΤΑ
Δημ
μιουργία
πλη
ηροφοριακού
συσ
στήματος
ΔΑΣ
ΣΤΑ

Δια
αδικασία
εσω
ωτερικής
αξιο
ολόγησης
Δια
αδικασία
εξω
ωτερικής
αξιο
ολόγησης
Πισ
στοποίηση
ΔΑΣ
ΣΤΑ κατά ISO
O

Διαγγωνισμοί καιννοτομικών κα
αι
επιχχειρηματικώνν ιδεών και σχχεδίων
Κώδ
δικας δεοντολλογίας λειτου
υργίας της
ΔΑΣ
ΣΤΑ και των συνεργαζόμεενων δομών
ΣΥΝ
ΝΟΛΟ ΑΜΕΣ
ΣΩΝ
ΠΡΑ
ΑΓΜΑΤΟΠΟ
ΟΙΗΘΕΙΣΩΝ
Ν ΔΑΠΑΝΩΝ
Ν
ΠΡΑ
ΑΞΗΣ

Ακολούύθως, σύμφ
φωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. 4374/22.02.20113 έγγραφο
ο της
Ε.Υ
Υ.Δ. του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ
Μ. για να εεφαρμοστείί η μέθοδο
ος υπολογισσμού της κατ’
αποοκοπή δήλω
ωσης δαπα
ανών, πραγγματοποιήθη
ηκε διαχωρ
ρισμός τουυ φυσικού και

οικοονομικού αντικειμένου
α
υ και της δημιουργία
ας δύο (2) διακριτών Υποέργων της
Πρά
άξης ΔΑΣΤ
ΤΑ αντίστο
οιχα, η α΄ φάση υλο
οποίησης το
ου φυσικούύ αντικειμέένου
{Υπποέργο με α/α
α «01» κα
αι τίτλο: «Δ
Δομή Απασχχόλησης και Σταδιοδροομίας (ΔΑΣ
ΣΤΑ)
Παννεπιστημίουυ Μακεδονίίας»} οριοθθετείται χρονικά μέχρ
ρι και την 31/12/2012
2, με
συννολικό προϋϋπολογισμό ύψους 1388.038,79€, ενώ
ε η β΄ φά
άση υλοποίηησης {Υποέέργο
με α/α «02» και τίτλο
ο: «Δομή Απασχόλη
ησης και Σταδιοδρομμίας (ΔΑΣ
ΣΤΑ)
βάνει χώρα
α από την 001/01/2013 έως
Παννεπιστημίουυ Μακεδονίίας (Β΄ Φάάση)»} λαμβ
και την προβ
βλεπόμενη λήξη της Πράξης, ήτοι
ή
την 31/10/2015,
3
, με συνο
ολικό
προοϋπολογισμόό 103.521,3
34€.
Στον πίνακα
π
που
υ ακολουθθεί παρουσ
σιάζονται οι
ο προϋπολλογισμοί
Υποοέργων με α/α
α «01» κα
αι «02» ανά Ενέργεια.

των

Πίννακας 2: Πρ
ροϋπολογισ
σμός Υποέρργων 1 & 2 (€)
Υποέργο 1

Υποέργο 2

01/01/2011 –
31/12/2012
2

01/01/2013 –
31/10/2015

11.777,64

14.758,33

22.650,00

11.500,00

28.720,50

0,00

Ιστοοτόπος

15.567,43

10.282,57

Συνεεργασίες/Δικττυώσεις

8.030,17

5.059,83

Εκδη
ηλώσεις

10.609,98

11.503,23

8.429,17

10.945,83

1.975,00

3.300,00

525,00

11.780,00

Διαγγωνισμοί καιννοτομικών κα
αι επιχειρημα
ατικών
ιδεώ
ών και σχεδίω
ων

10.650,00

9.350,00

Κώδ
δικας δεοντολλογίας λειτου
υργίας της ΔΑ
ΑΣΤΑ
και ττων συνεργαζζόμενων δομώ
ών

8.000,00



ΣΥΝ
ΝΟΛΟ ΑΜΕΣ
ΣΩΝ
ΠΡΑ
ΑΓΜΑΤΟΠΟ
ΟΙΗΘΕΙΣΩΝ
Ν ΔΑΠΑΝΩΝ
Ν

128.214,40
0

88.479,79

ΕΜΜ
ΜΕΣΕΣ ΔΑΠ
ΠΑΝΕΣ

11.103,90

15.041,55

138.038,79
9

103.521,34

Ενέργεια
Τηρούμενα Αρχεεία
Λειττουργικότητα
α
Πλη
ηροφοριακού
Συσττήματος
Υποστήριξης ΔΑ
ΑΣΤΑ

Σύσττημα διασφά
άλισης
ποιόότητας (σύστη
ημα
μέτρ
ρησης
αποδ
δοτικότητας))

Διο
οικητική και Τ
Τεχνική
Υπ
ποστήριξη ΔΑΣ
ΣΤΑ
Δη
ημιουργία
πληροφοριακού
συστήματος ΔΑΣ
ΣΤΑ

Δια
αδικασία εσωττερικής
αξξιολόγησης
Δια
αδικασία εξωττερικής
αξξιολόγησης
Πιιστοποίηση ΔΑ
ΑΣΤΑ
κα
ατά ISO

ΤΕΛ
ΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΟΥ

241.560,13

Τα παρραπάνω πλη
ηροφοριακάά στοιχεία αποτυπώθη
α
καν στο υππ. αριθμ. πρωτ.
αριασμού Κονδυλίων
Κ
3280/29.03.20113 έγγραφο του Ειδδικού Λογα
Έρευνας του
οβολή Αιτήμ
ματος Τροοποποίησης του
Παννεπιστημίουυ Μακεδοννίας, με θθέμα: «Υπο
Τεχννικού Δελτίίου της Πρά
άξης (ΤΔΠ) με τίτλο «Δ
Δομή Απασχχόλησης καιι Σταδιοδρο
ομίας
(ΔΑ
ΑΣΤΑ) Πανεεπιστημίου Μακεδονίας
Μ
ς» και κωδικκό ΟΠΣ 327465» για ττην έγκριση
η του
Σχεδίου 2ης Τρροποποίησης της Απόφ
φασης εκτέλλεσης με ίδ
δια μέσα τοου Υποέργου με
α/α «01» και ακολούθωςς, την έγκρ ιση του Σχχεδίου Απόφασης Εκττέλεσης με ίδια
μέσ
σα του Υποέέργου με α/α
α «02».

Σε συνέέχεια έκδοσ
σης των κάττωθι εγγράφ
φων της Ε.Υ
Υ.Δ. του Ε.Π
Π.Ε.Δ.Β.Μ., ως
εξήςς:
1. υπ. αριθμ. πρωτ. 22649/06.11
2
1.2013 εγγρ
ράφου για τη
τ διατύπω
ωση «Σύμφω
ωνης
Γνώμηςς» επί του Σχεδίου
Σ
2ης Τροποποίησης της Απ
πόφασης Εκκτέλεσης με ίδια
μέσα τοου Υποέργο
ου με α/α «001»,
2. υπ. αριιθμ. πρωτ. 2648/07.022.2014 εγγγράφου για την 2η Τρροποποίηση της
Πράξηςς και
3. υπ’ αριιθμ. πρωτ. 2826/10.022.2014 εγγρ
ράφου για τη
τ διατύπω
ωση «Σύμφω
ωνης
Γνώμηςς» επί του
υ Σχεδίου της Απόφα
ασης Εκτέλ
λεσης με ίδια μέσα του
Υποέργγου με α/α «02»
«

εγκρρίθηκαν σύμφωνα
σ
με
μ τις υπ. αριθμ. 139/23.12.2
1
013 και 140/21.03.2
2014
Αποοφάσεις Έκ
κτακτων Συνεδριάσεω
Σ
ων της Επιτροπής Διαχείρισης
Δ
ς του Ειδικού
Λογγαριασμού Κονδυλίω
ων Έρευναας (Επιτροπή Ερευνώ
ών) του Πανεπιστημίου
Μακκεδονίας ανντίστοιχα η 2η Τροποπποίηση τηςς Απόφασηςς Εκτέλεσηης με ίδια μέσα
μ
του Υποέργου με α/α «01»
» και η διαχχείριση του Υποέργου με
μ ίδια μέσαα και α/α «0
02».

2. Κατανομ
μή αρμοδιιοτήτων μ
μεταξύ ΔΑ
ΑΣΤΑ καιι άλλων δδομών
Η

Πράξη

«Δομ
μή

Απασχχόλησης

και
κ

Σταδιο
οδρομίας

((ΔΑΣΤΑ)

του

Παννεπιστημίουυ Μακεδονίίας» λειτουυργεί ως υπ
περδομή, υπό την αιγγίδα της οπ
ποίας
συνντονίζονται και υλοποιιούνται τρειις υποκείμεενες Πράξειις: α) «Πραακτική Άσκ
κηση
Παννεπιστημίουυ

Μακεδο
ονίας»,

ββ)

«Γραφείο

Διασύ
ύνδεσης

Πανεπιστημίου

Μακκεδονίας» και γ) «Μ
Μονάδα Κ
Καινοτομίαςς και Επιχχειρηματικόότητας (Μ
ΜΚΕ)
Παννεπιστημίουυ Μακεδονίίας». Με ααυτόν τον τρόπο
τ
επιτυ
υγχάνεται ααφενός σωστός
σχεδδιασμός κα
αι προγραμμ
ματισμός, αφ
φετέρου απ
ποτελεσματιικός συντοννισμός κατά
ά την
υλοποίηση των κοινών δράσεων ττων τεσσάρ
ρων πράξεω
ων, ενώ απποφεύγοντα
αι οι
αλλληλοεπικαλύύψεις.
Οι κοιννές δράσεις των
τ τεσσάρρων Πράξεω
ων περιγράφ
φονται παραακάτω ως εξξής:
 Δημιουργία
α και λειτου
υργία του ππληροφοριακ
κού συστήμ
ματος της Π
Πράξης ΔΑΣ
ΣΤΑ
και των τριών
τ
υποκ
κείμενων δδομών της, ως υποσυστήματα του κεντρικού
πληροφορια
ακού συστήματος, μεε στόχο τη
ην εισαγωγγή και άμεεση αξιοποίίηση
πληροφορια
ακών στοιχχείων από το σύνολο
ο των συνεργαζόμενω
ων δομών, την
αμφίδρομη ανταλλαγή
ή και χρήσ
ση ζητούμενων πληροφοριών, κκαθώς και την
ακριβή καιι αξιόπιστη μέτρηση ττων ωφελού
ύμενων χρη
ηστών και ττων υπολοίίπων
δεικτών μέττρησης της αποτελεσμ
ματικότητας των Πράξεεων.
 Ανάπτυξη και λειτου
υργία του δικτυακού
ύ τόπου της Πράξηςς ΔΑΣΤΑ και
ενσωμάτωσ
ση σε αυττόν των ιιστοχώρων των Γρα
αφείων Διαασύνδεσης και
Πρακτικής

Άσκηση
ης

καθώςς

και

της
τ

Μονά
άδας

Καιν
ινοτομίας

και

Επιχειρημα
ατικότητας, ώστε ο επισ
σκέπτης να
α έχει άμεση
η και εύκολλη πρόσβαση σε
αυτούς.
 Δικτύωση της
τ ΔΑΣΤΑ
Α και των τρριών υποκεείμενων δομ
μών, μέσω ττης δημιουρ
ργίας
μίας

κοιινής

βάσης

δεδομ
μένων

επιμελητηρρίων/συνδέσ
σμων/φορέω
ων,
επιχειρήσεω
ων

και

εκπροσ
σώπους

μεε

φορείς

επιχχειρηματίες,,
οργανισμών

όπως:

εκπροσώπ
πους

ανώταατα
υποσττήριξης

στελ
λέχη
της

επιχειρηματτικότητας. Με αυτόν ττον τρόπο, τόσο οι απόφοιτοι πουυ απευθύνο
ονται
στο Γραφείο Διασύνδδεσης όσο κκαι οι φοιττητές που απευθύνοντα
α
αι στο Γρα
αφείο
Πρακτικής Άσκησης για αναζήήτηση εργα
ασίας, αλλά
ά και οι ππροπτυχιακο
οί ή
μεταπτυχια
ακοί φοιτηττές που ααπευθύνοντται στη Μονάδα
Μ
Κααινοτομίας και
Επιχειρημα
ατικότητας, μέσω της συμμετοχής τους στιςς δράσεις ττων σεμιναρ
ρίων

και του menntoring έχουν τη δυναττότητα αξιο
οποίησης ενός διευρυμέένου, σε αριθμό
και ποικιλία
α, μητρώου
υ συνεργαζόόμενων φορέων.
 Ενέργειες προβολής, δημοσιότηητας και διάχυσης των αποτεελεσμάτων της
ΔΑΣΤΑ κα
αι των τριιών άλλωνν Πράξεων.. Κάθε ενέέργεια δημμοσιότητας των
υποκείμενω
ων της ΔΑ
ΑΣΤΑ δομ
μών πραγμα
ατοποιείται σε συνερργασία με την
κεντρική Δομή,
Δ
ενώ κατά τη διιάρκειά τηςς πραγματο
οποιείται ανναφορά, κα
αι σε
ορισμένες περιπτώσεις
π
ς και διανομ
μή σχετικού
ύ ενημερωττικού υλικού
ού, ώστε αφενός
το κοινό να ενημερώννεται για ττο αντικείμεενο και τις δράσεις τηης ΔΑΣΤΑ
Α και
αφετέρου να
ν κατανοεεί σταδιακάά τη σύνδεεση των τεεσσάρων συ
συνεργαζόμεενων
δομών.
 Ανάπτυξη

Κώδικα

Δεοντολοογίας

λειτουργίας

της
τ

ΔΑΣΤ
ΤΑ

και

των

συνεργαζόμ
μενων δομών, ο οποοίος θα διέέπει το σύ
ύνολο των ενεργειών και
δράσεων των
τ
τεσσάρ
ρων Πράξεεων κατά τη συνεργα
ασία τους τόσο με τους
φοιτητές/απ
ποφοίτους/χχρήστες,
φορείς/επιχχειρήσεις.

όσο

κα
αι

με

τους

συυνεργαζόμεννους

3. Μοντέλο Διοίκηση
ης
Η Πρά
άξη με τίτλ
λο: «Δομή Απασχόλη
ησης και Σταδιοδρομ
Σ
μίας (ΔΑΣ
ΣΤΑ)
Παννεπιστημίοου Μακεδο
ονίας» (αρ. πρωτ. 719
9/17.01.2011 Απόφασηη Ένταξης)), με
κωδδικό MIS 327465
3
εκττελείται σττο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκκπαίδευση και Δια Βίου Μάάθηση» (Ε
Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ
Μ.) 2007--2013, Άξο
ονας
Προοτεραιότητα
ας 5: «Ανναβάθμιση των συσ
στημάτων αρχικής εεπαγγελματτικής
κατάρτισης κα
αι επαγγελμ
ματικής εκππαίδευσης και
κ σύνδεση
η της εκπαί
αίδευσης με την
αγορά εργασία
ας στις 3 πεεριφέρειες Σ
Σταδιακής Εξόδου»
Ε
κα
αι συγχρημαατοδοτείται από
το Ευρωπαϊκόό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) κα
αι από εθννικούς πόροους, μέσω του
Προογράμματοςς Δημοσίων Επενδύσ
σεων (Π.Δ..Ε.) του Υπουργείου
Υ
Παιδείας και
Θρη
ησκευμάτωνν, με χρονική διάρκεεια έργου από
α
01/01/2
2011 έως 331/10/2015 και
Υπεεύθυνο Πρά
άξης/Υποέρ
ργων τον Κ
Καθηγητή κ.
κ Αθανάσιο
ο Νούλα. Τ
Τον Ιούνιο του
2015, κατόπιν σχετικής απόφασης
α
ττης Συγκλή
ήτου του Πα
ανεπιστημίοου Μακεδο
ονίας
και αποδοχής της κατά την Συνεδρρίαση της Επιτροπής Διαχείρισηης του Ειδικού
Λογγαριασμού Κονδυλίωνν Έρευνας του Ιδρύμα
ατος μας, ο Αναπληρω
ωτής Πρύττανη,
Καθθηγητής κ. Κωνσταντίν
Κ
νος Παπαδόόπουλος ορίίστηκε Υπεύ
ύθυνος της Πράξης.
Η Πράξξη με τίτλο
ο: «Γραφείίο Διασύνδ
δεσης Πανεεπιστημίουυ Μακεδονίας»
(αρ.. πρωτ. 205546/1-11-20
010 Απόφασ
ση Ένταξηςς), με κωδικ
κό MIS 2999937 εκτελεείται
στο πλαίσιο του Επιχεειρησιακού Προγράμμ
ματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Β
Μάθθηση» (Ε.Π
Π.Ε.Δ.Β.Μ.)) 2007-20133, Άξονας Προτεραιότ
Π
τητας 5: «Α
Αναβάθμιση των
συσ
στημάτων αρχικής
α
επα
αγγελματικήής κατάρτισ
σης και επα
αγγελματικήής εκπαίδευ
υσης
και σύνδεση τη
ης εκπαίδευ
υσης με τηνν αγορά ερ
ργασίας στιςς 3 περιφέρρειες Σταδια
ακής
σ
δοτείται αππό το Ευρωπ
παϊκό Κοινω
ωνικό Ταμεείο (Ε.Κ.Τ.)) και
Εξόόδου» και συγχρηματοδ
απόό εθνικούς πόρους,
π
μέσ
σω του Προογράμματοςς Δημοσίων Επενδύσεω
ων (Π.Δ.Ε.)) του
Υποουργείου Πα
αιδείας και Θρησκευμάάτων, με χρ
ρονική διάρκ
κεια έργου ααπό 01/09/2
2010
έωςς 31/10/20115 και Υπ
πεύθυνο Πρράξης / Υποέργων τον Καθηγηητή κ. Ιωά
άννη
Παππαναστασίοου. Τον Ιούνιο του 20 15, κατόπινν σχετικής απόφασης της Συγκλή
ήτου
του Πανεπιστη
ημίου Μακ
κεδονίας κκαι αποδοχχής της κα
ατά την Σ
Συνεδρίαση της
Επιττροπής Διιαχείρισης του Ειδικκού Λογαρ
ριασμού Κονδυλίων
Κ
Έρευνας του
Ιδρύύματος μα
ας, ο Αναπ
πληρωτής Καθηγητήςς κ. Ιωάνννης Μαυρρίδης ορίσττηκε
Υπεεύθυνος τηςς Πράξης.

Η Πράξξη με τίτλο: «Πρακτικ
κή Άσκηση
η Πανεπιστ
τημίου Μαακεδονίας» (αρ.
πρω
ωτ. 16138/7.10.2010 Απόφαση
Α
Έννταξης), μεε κωδικό MIS
M 299959 εκτελείται στο
πλα
αίσιο του Επιχειρησιακ
Ε
κού Προγρ άμματος «Ε
Εκπαίδευση
η και Δια Β
Βίου Μάθη
ηση»
(Ε.Π
Π.Ε.Δ.Β.Μ.)

2007-20
013,

Άξοννας

Προτεεραιότητας 5:

«Ανααβάθμιση

των

συσ
στημάτων αρχικής
α
επα
αγγελματικήής κατάρτισ
σης και επα
αγγελματικήής εκπαίδευ
υσης
και σύνδεση τη
ης εκπαίδευ
υσης με τηνν αγορά ερ
ργασίας στιςς 3 περιφέρρειες Σταδια
ακής
σ
δοτείται αππό το Ευρωπ
παϊκό Κοινω
ωνικό Ταμεείο (Ε.Κ.Τ.)) και
Εξόόδου» και συγχρηματοδ
απόό εθνικούς πόρους,
π
μέσ
σω του Προογράμματοςς Δημοσίων Επενδύσεω
ων (Π.Δ.Ε.)) του
Υποουργείου Πα
αιδείας και Θρησκευμάάτων, με χρ
ρονική διάρκ
κεια έργου ααπό 01/06/2
2010
έωςς 30/09/2014 και Ιδρυ
υματικά Υππεύθυνη Πρ
ράξης/Υποέέργων την Καθηγήτριια κ.
Αγγγελική Νικοολάου.
Η Πρά
άξη με τίττλο: «Μονά
άδα Καινο
οτομίας και Επιχειρρηματικότη
ητας
(ΜΚ
ΚΕ) του Πανεπιστημ
Π
μίου Μακεεδονίας» (α
αρ. πρωτ. 1618/03.02.22011 Απόφ
φαση
Έντταξης), με κωδικό MIS
M 3043022 εκτελείτα
αι στο πλα
αίσιο του Ε
Επιχειρησια
ακού
Προογράμματοςς «Εκπαίδευ
υση και Δ
Δια Βίου Μάθηση»
Μ
(Ε
Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ
Μ.) 2007-2
2013,
Άξοονας Προτεραιότητας 5:
5 «Αναβάθθμιση των συστημάτω
σ
ν αρχικής εεπαγγελματτικής
κατάρτισης κα
αι επαγγελμ
ματικής εκππαίδευσης και
κ σύνδεση
η της εκπαί
αίδευσης με την
αγορά εργασία
ας στις 3 Πεεριφέρειες Σ
Σταδιακής Εξόδου»
Ε
κα
αι συγχρημαατοδοτείται από
αι από εθννικούς πόροους, μέσω του
το Ευρωπαϊκόό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) κα
σεων (Π.Δ..Ε.) του Υπουργείου
Υ
Παιδείας και
Προογράμματοςς Δημοσίων Επενδύσ
Θρη
ησκευμάτωνν, με χρονική διάρκεεια έργου από
α
01/09/2
2009 έως 331/10/2015 και
Υπεεύθυνο Πρά
άξης/Υποέργγων τον Κααθηγητή κ. Δημήτριο
Δ
Σουμπενιώτηη.
Η Σύγκλ
λητος του Πανεπιστημίο
Π
ου Μακεδονίας κατά την
ν αρ. 12/29..05.2009 Έκτακτη
Συνεδρίαση της::

α) Ενέκρινε: i) την ίδρυση
ί
καιι λειτουργγία της Δομής
Δ
Απαασχόλησης και
Στα
αδιοδρομίας του Παννεπιστημίουυ (ΔΑΣΤΑ) και ii) την υπαγω
ωγή της στην
σ
υπη
ηρεσιακή μοονάδα της Διεύθυνσηςς Ακαδημα
αϊκών Θεμά
άτων υπό τηην προϋπόθθεση
τήρη
ησης των, προδιαγεγρ
ραμμένων ααπό την πρ
ρόσκληση της
τ Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β
Β.Μ.,
όρω
ων εσωτερικ
κής της οργγανωτικής ααυτοτέλειαςς και με τη
ην επιφύλαξξη ενδεχόμ
μενης
επαννεξέτασής της ενόψεει της κατάάθεσης συννολικού σχχεδίου ανααμόρφωσης του
Οργγανισμού Διιοικητικών Υπηρεσιώνν του Ιδρύμα
ατος.

β) Ε
Επικύρωσε την υπ’ αριθμ.
α
22/166.3.2009 Απόφαση
Α
Έκ
κτακτης Συυνεδρίασης του
Πρυυτανικού Συυμβουλίου του
τ Πανεπιιστημίου, σχχετικά με τον ορισμό ττου Ιδρυμα
ατικά
Υπεευθύνου τηςς ΔΑΣΤΑ και
κ των λοιππών Ιδρυματτικά Υπευθύνων των ττριών επιμέρ
ρους
Πρά
άξεων.
υ ακολουθεεί αποτυπώννει την διοικητική δομμή της Πρά
άξης
Το διάγγραμμα που
«Δοομή Απασχόόλησης και Σταδιοδρομ
μίας (ΔΑΣΤ
ΤΑ) του Παννεπιστημίουυ Μακεδονίίας».

ή Δομή ΔΑΣΤΑ
Διάγγραμμα 1: Διοικητική

ΔΑΣΤΑ

Συμβο
ουλευτική
Επ
πιτροπή

Γραφείο
Δια
ασύνδεσης

Συντονιστική
ή
Επιτροπή

Πρρακτική Άσκη
ηση

Ιδρυμαατική
Επιτροοπή

Μονάδαα
Καινοτομίαας και
Επιχειρηματικκότητας

Η διοίκ
κηση της ΔΑΣΤΑ
Δ
πουυ Πανεπιστη
ημίου Μακ
κεδονίας ασσκείται από την
Συνντονιστική Επιτροπή, η τρέχουσαα σύνθεσή της
τ οποίας είναι
ε
η παραακάτω:
Πρόόεδρος:

Καθηγητής Κωνσταντίνος
Κ
ς Παπαδόπουλλος, Υπεύθυνο
ος Πράξης/Υπποέργων «Δομ
μή
Απασχόληση
ης και Σταδιοδδρομίας (ΔΑΣ
ΣΤΑ) Πανεπισ
στημίου Μακεεδονίας»

Μέλλη:

Αναπληρωτή
ής Καθηγητήής Ιωάννης Μαυρίδης, Υπεύθυνος Π
Πράξης/Υποέέργων
«Γραφείο Διιασύνδεσης Π
Πανεπιστημίου
υ Μακεδονίας»
»
Καθηγήτρια Νικολάου Αγγελική, Ιδρυματικά Υπεύθυνη Π
Πράξης/Υποέέργων
«Πρακτική Άσκηση
Ά
Πανεεπιστημίου Μα
ακεδονίας»
Καθηγητής Δημήτριος Σ
Σουμπενιώτηςς, Υπεύθυνοςς Πράξης/Υπποέργων «Μο
ονάδα
Καινοτομίαςς και Επιχειρηηματικότητας Πανεπιστημίο
ου Μακεδονίαας»

Ειδικόττερα, η Συνντονιστική Επιτροπή της
τ ΔΑΣΤΑ
Α έχει ως ααρμοδιότητα
α να
καταρτίζει το σχέδιο
σ
της γενικής
γ
στρρατηγικής το
ου Ιδρύματος στα σχεττικά θέματα
α, να
διαμ
μορφώνει το
τ γενικό πλαίσιο τωνν παρεμβάσ
σεων, να συ
υνθέτει τις εισηγήσεις των
τριώ
ών επιμέρουυς Πράξεωνν (του Γραφ
φείου Διασύ
ύνδεσης, της Πρακτικήής Άσκησηςς και
της Μονάδας Καινοτομίας και Επιιχειρηματικ
κότητας) κα
αι να εισηγγείται προςς τα
αρμ
μόδια Όργαννα του Ιδρύ
ύματος. Εππίσης είναι υπεύθυνη να
ν αποφασίίζει για θέμ
ματα
πουυ εμπίπτουνν στις αρμ
μοδιότητες της Δομή
ής, να συνντονίζει το έργο καιι τις
δρα
αστηριότητεες των άλ
λλων τριώ
ών Πράξεω
ων, να μεριμνά
μ
γιια τη δια
αρκή
αλλληλοενημέρω
ωση, την αποφυγή
α
εππικαλύψεωνν, την επίλ
λυση των πάσης φύσ
σεων
προοβλημάτων και
κ την υλο
οποίηση τωνν αποφάσεω
ων.
Ως επικ
κουρικό όργγανο στη Σ
Συντονιστική
ή Επιτροπή της ΔΑΣΤ
ΤΑ λειτουργγεί η
Ιδρυ
υματική Επιτροπή,
Ε
με Πρόεδρρο τον Υπ
πεύθυνο τηςς Πράξης και μέλη τους
Υπεευθύνους τω
ων τριών υπ
ποκείμενων δομών, καθώς και οκττώ (8) μέληη του Δ.Ε.Π
Π. ως
εκπροσώπους των ισάριθθμων Τμημ
μάτων του Πανεπιστη
ημίου Μακκεδονίας, όπως
ό
ορίσ
στηκαν καττόπιν αιτήμ
ματος του Π
Προέδρου της
τ Συντονιιστικής Επιτ
ιτροπής από
ό τις
Γενικές Συνελεεύσεις των ακαδημαϊκώ
α
ών Τμημάτω
ων.
Η τρέχοουσα σύνθεση της Ιδρυυματικής Επ
πιτροπής είνναι η εξής:

Πρόόεδρος:

Καθηγητής Κωνσταντίνος
Κ
ς Παπαδόπουλλος, Υπεύθυνο
ος Πράξης/Υπποέργων «Δομ
μή
Απασχόληση
ης και Σταδιοδδρομίας (ΔΑΣ
ΣΤΑ) Πανεπισ
στημίου Μακεεδονίας»

Μέλλη:

Αναπληρωτή
ής Καθηγητήςς Ιωάννης Μα
αυρίδης, Υπεύθυνος Πράξηςς/Υποέργων
«Γραφείο Διιασύνδεσης Π
Πανεπιστημίου
υ Μακεδονίας»
»
Καθηγήτρια Νικολάου Αγγγελική, Ιδρυμ
ματικά Υπεύθ
θυνη Πράξης/Υ
Υποέργων
«Πρακτική Άσκηση
Ά
Πανεεπιστημίου Μα
ακεδονίας»
Καθηγητής Δημήτριος
Δ
Σοουμπενιώτης, Υπεύθυνος
Υ
Πρ
ράξης/Υποέργγων «Μονάδα
α
Καινοτομίαςς και Επιχειρηηματικότητας Πανεπιστημίο
ου Μακεδονίαας»
Καθηγητής Τζιώνας
Τ
Ιωάνν
ννης, Εκπρόσω
ωπος του Τμήμ
ματος Βαλκαννικών Σλαβικών
και Ανατολικ
κών Σπουδώνν
Επίκουρος Καθηγητής
Κ
Κιιόχος Απόστολλος, Εκπρόσω
ωπος του Τμήμματος Διεθνώνν και
Ευρωπαϊκώνν Σπουδών
Καθηγητής Δαγδιλέλης
Δ
Β
Βασίλειος, Εκπ
πρόσωπος του Τμήματος Εκκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής
Αναπληρωτή
ής Καθηγητήςς Μαυρίδης Ιω
ωάννης, Εκπρό
όσωπος του Τ
Τμήματος
Εφαρμοσμέννης Πληροφορρικής
Αναπληρωτή
ής Καθηγητήςς Μιχαλόπουλλος Γεώργιος, Εκπρόσωποςς του Τμήματο
ος
Λογιστικής και
κ Χρηματοοοικονομικής
Καθηγητής Βαρελάς
Β
Ερωττόκριτος, Εκπ
πρόσωπος του
υ Τμήματος Οιικονομικών
Επιστημών
Καθηγητής Δημήτριος
Δ
Σοουμπενιώτης, Εκπρόσωπος
Ε
του
τ Τμήματοςς Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ε
Αναπληρώτρ
ρια Καθηγήτρρια, Λελούδα Στάμου,
Σ
Εκπρ
ρόσωπος του Τ
Τμήματος
Μουσικής Επιστήμης
Ε
και Τέχνης
Κατ’ εφαρμο
ογή του Π.Δ. 888/2013 και κα
ατόπιν συγχώννευσης του Τμήήματος Διοίκη
ησης
Τεχνολογίας με το Τμήμα Ε
Εφαρμοσμένης Πληροφορικ
κής και του Τμμήματος
Μάρκετινγκ και Διοίκησηςς Λειτουργιών με το Τμήμα Οργάνωσης
Ο
κααι Διοίκησης
Επιχειρήσεω
ων, τα ως άνω Τμήματα εκπρροσωπούνται από
α τους κ. Μ
Μαυρίδη και
Σουμπενιώτη
η, εκπροσώπουυς των Τμημά
άτων Εφαρμοσ
σμένης Πληροφφορικής και
Οργάνωσης και Διοίκησηςς Επιχειρήσεω
ων αντίστοιχα.

Κατά την
τ
χρονική
ή περίοδο από 01/09/2011 έως 31/08/20122 τα μέλη της
πιτροπής εννημέρωσαν τα μέλη των Γενικών Συνελεύσεω
Σ
ων των οκτώ
ώ (8)
Ιδρυυματικής Επ

ακα
αδημαϊκών Τμημάτων του Πανεππιστημίου Μακεδονία
ας για το ααντικείμενο, τις
γενιικές δράσειις και τις επ
πιμέρους δρραστηριότη
ητες/εκδηλώ
ώσεις της Δ
ΔΑΣΤΑ και των
τριώ
ών υποκείμεενων δομώνν της.
Τέλος, ως επικου
υρικό όργαανο στη Συντονιστική
Σ
ή Επιτροπήή της ΔΑΣ
ΣΤΑ
λειττουργεί και η Συμβουλ
λευτική Επ
πιτροπή, μεε Πρόεδρο τον
τ Υπεύθυν
υνο της Πρά
άξης,
μέλη
η του Υπεευθύνους τω
ων τριών υυποκείμενωνν δομών και
κ πέντε (55) λοιπά μέλη,
μ
εκπροσώπους επιμελητη
ηρίων/συνδέέσμων/φορέέων, επιχεειρηματίες

και ανώττατα

στελλέχη επιχειρρήσεων.
Η τρέχοουσα σύνθεση της Συμ
μβουλευτική
ής Επιτροπή
ής είναι η εξξής:
Πρόόεδρος:

Καθηγητήςς Κωνσταντίνοος Παπαδόπου
υλος, Υπεύθυννος Πράξης/Υ
Υποέργων «Δ
Δομή
Απασχόλησ
σης και Σταδιοοδρομίας (ΔΑ
ΑΣΤΑ) Πανεπιιστημίου Μακκεδονίας»

Μέλλη:

Αναπληρωττής Καθηγητήής Ιωάννης Μαυρίδης, Υπεύ
ύθυνος Πράξηης/Υποέργων
«Γραφείο Διασύνδεσης
Δ
Π
Πανεπιστημίο
ου Μακεδονίας»
Καθηγήτρια
α Νικολάου Α
Αγγελική, Ιδρυ
υματικά Υπεύ
ύθυνη Πράξηςς/Υποέργων
«Πρακτική Άσκηση Παννεπιστημίου Μακεδονίας»
Μ
Καθηγητήςς Δημήτριος Σ
Σουμπενιώτης,, Υπεύθυνος Πράξης/Υποέρ
Π
ργων «Μονάδδα
Καινοτομία
ας και Επιχειρρηματικότηταςς Πανεπιστημίου Μακεδονίίας»
Συνδέσμου
Χρήστος Γεωργίου, Διευυθυντής Τεκμη
ηρίωσης και Μελετών
Μ
του Σ
Βιομηχανιώ
ών Βορείου Ελλλάδος
Κυριακός Λουφάκης,
Λ
Β΄΄ Αντιπρόεδρο
ος του Συνδέσ
σμου Εξαγωγέέων Βορείου
Ελλάδος κα
αι μέλος του Σ
Συμβουλίου Διοίκησης
Δ
του Πανεπιστημίοου Μακεδονία
ας
Παναγιώτη
ης Παπαδόπουυλος, Πρόεδρο
ος του Βιοτεχννικού Επιμεληητηρίου
Θεσσαλονίκης
Θεόδωρος Αξυλιθιώτης,
Α
Οικονομικόςς Σύμβουλος του Προέδρουυ του Εμπορικού
και Bιομηχχανικού Επιμελ
ελητηρίου Θεσ
σσαλονίκης
Παναγιώτη
ης Τσινάβος, Π
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύ
ύμβουλος τηςς «ΚΡΙ ΚΡΙ Α..Ε.»

Κατά την
τ
χρονική
ή περίοδο από 01/09/2011 έως 31/08/20122 τα μέλη της
Συμ
μβουλευτική
ής Επιτροπή
ής ενημερώ
ώθηκαν τόσ
σο για το αντικείμενο
α
και τον σκ
κοπό
της ΔΑΣΤΑ, όσο και για το ειδδικότερο αντικείμενο
α
, τους σκκοπούς καιι τις
δρα
αστηριότητεες των τριώνν υποκείμεννων δομών της. Ιδιαίτεερη υπήρξε η συμβολή των

μελών της Συμ
μβουλευτικ
κής Επιτροππής στον πρ
ρογραμματιισμό των δδραστηριοτή
ήτων
ων δομών, με προτάσεεις και λύσεεις που συνέέβαλλαν στοον ειδικό σττόχο
του συνόλου τω
του Επιχειρησιιακού Προγγράμματος ««Εκπαίδευσ
ση και Δια Βίου
Β
Μάθηηση 2007-20
013»
για την αποτελλεσματικότεερη σύνδεσ
ση του εκπα
αιδευτικού συστήματοςς με την αγγορά
εργα
ασίας.
Κατά την
τ
χρονική
ή περίοδο από 01/09
9/2013 έως 31/08/20144, οι τρειςς (3)
παρραπάνω Επιιτροπές συννέχισαν το έργο του συντονισμού
σ
ύ και της σσυμβουλευττικής
της ΔΑΣΤΑ και των υποκείμενω
υ
ων δομών της. Ακολ
λούθως, σττις 09/09/2
2015
πρα
αγματοποιήθθηκαν συνεδριάσεις τηης Συντονισ
στικής και Ιδρυματικήςς Επιτροπήςς για
τον συντονισμ
μό των εννεργειών τηης ΔΑΣΤΑ
Α έως τηνν λήξη τηςς Πράξης του
Ε.Π
Π.Ε.Δ.Β.Μ., αλλά και το
ον σχεδιασμ
μό των μελλλοντικών δρ
ράσεών τηςς.
Τέλος, στην οργά
άνωση της εκδήλωση
ης «Γεφυρώ
ώνοντας δύύο κόσμους: η
σύννδεση του εκ
κπαιδευτικο
ού συστήμαατος με την αγορά εργα
ασίας» στις 15/10/2015
5, με
τη σ
συμμετοχή μελών όλω
ων των Επιττροπών, αλλλά και συννεργαζόμενω
ων φορέωνν της
ΔΑΣ
ΣΤΑ τονίσττηκαν τα οφ
φέλη της διαασύνδεσης της εκπαιδεευτικής διαδδικασίας μεε την
αγορά εργασία
ας όχι μόνο κατά
κ
την διιάρκεια της Πράξης, αλ
λλά και στηη συνέχεια μέσω
μ
της επιτυχούς συνεργασία
σ
ας που επιτεύύχθηκε τα προηγούμεν
π
να χρόνια.

4. Ωφελούμ
μενοι Φοιττητές/τριεες
Οι υπη
ηρεσίες που
υ παρέχοντται στους επωφελούμ
μενους φοιιτητές από
ό τις
υποοκείμενες της
τ
«Δομής Απασχχόλησης και
κ
Παννεπιστημίουυ

Μακεδο
ονίας»

Πράάξεις,

Σταδιο
οδρομίας ((ΔΑΣΤΑ) του

ακο
ολουθώνταςς σχετική

μεθοδολο
ογία,

περιιγράφονται αναλυτικά
ά στις ετήήσιες Εκθέέσεις Ενδιά
άμεσης Αξξιολόγησης της
ΔΑΣ
ΣΤΑ (ως Πα
αραρτήματα
α).
Στο χροονικό διάσττημα 01/09//2012 έως 31/08/2013,
3
μέσω της λλειτουργίαςς του
Πλη
ηροφοριακοού Συστήμα
ατος της «Δοομής Απασχχόλησης κα
αι Σταδιοδροομίας (ΔΑΣ
ΣΤΑ)
του Πανεπιστη
ημίου Μακ
κεδονίας» κκαι των τριών διακριττών υποσυυστημάτων του,
συσ
στηματοποιή
ήθηκε η μεθθοδολογία ππαροχής υπη
ηρεσιών προς τους φοιιτητές καθώ
ώς το
πλη
ηροφοριακό σύστημα παρήγαγε σττατιστικά κα
αι ποσοτικά
ά στοιχεία.
ακας που ακολουθεί
α
ππαρουσιάζεει συνοπτικ
κά τα διαθέέσιμα ποσο
οτικά
Ο πίνα
στοιιχεία:

Π
Πίνακας 3: Ωφεελούμενοι Φοιτη
ητές/τριες1

Επωφελούμενοι ανά Ακαδ
δημαϊκό Έτος

Πράξξη
2010 – 2011

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

2014 – 2015
5

646

720

272

267

562

Φοιττητές/τριες

668

2973

4341

-

-

Άλλοοι Χρήστες

1797

2601

5398

-

-

Φοιττητές/τριες

6406

2593

5398

-

24000

Άλλοοι Χρήστες

15839

379

2476

-

1500

412

388

268

608

1370

25768

9654

15235

-

-

Π
Πρακτική Άσκη
ηση

Γ
Γραφείο
Δ
Διασύνδεσης

Επωφελούύμενοι
από
παρεχόμεννες
υπηρεσίες
Επωφελούύμενοι
από
παρεχόμεννες
διαδικτυακ
κές
υπηρεσίες

Μ
Μονάδα Καινοττομίας και Επιχχειρηματικότηττας
ΣΥΝΟ
ΟΛΟ

1

Κατά το ακαδημα
αϊκό έτος 2014-2015, οι ωφελούμενοιι χρήστες των διαδιικτυακών υπηρεσιώ
ών του Γραφείου Διασύνδεσης
Δ
υπολο
ογίζονται σε περισσ
σότερους από 24.00
00
φ
φοιτητές και αποφοίίτους, καθώς και σεε περισσότερα από 1.500 άτομα από εππιχειρήσεις και φορ
ρείς.

5. Ενέργειεςς
5.1 Τηρ
ρούμενα Αρ
ρχεία
Η τήρηση των αρχχείων της Π
Πράξης ΔΑΣ
ΣΤΑ του Πανεπιστημί
Π
ίου Μακεδο
ονίας
ακοολουθεί: α) το
τ σύστημα
α εσωτερικήής παρακολο
ούθησης, ελ
λέγχου και ππαραλαβήςς των
εργα
ασιών, υπη
ηρεσιών καιι υλικών του φυσικού
ύ και οικοννομικού ανντικειμένου του
Υποοέργου, όπω
ως ορίζεται από την Αππόφαση Έντταξης Πράξξης, το Σύμφ
φωνο Αποδοχής
Όρω
ων και τιςς Αποφάσεεις Εκτέλεσ
σης των Υποέργων
Υ
με
μ ίδια μέέσα και β)) το
εγκεεκριμένο εγχειρίδιο
ε
διαδικασιώ
ών του Ειιδικού Λογγαριασμού Ερευνών του
Ιδρύύματος.
Με απ
πόφαση τηςς Συνεδρίαασης της Επιτροπής
Ε
Διαχείρισηης του Ειδδικού
Λογγαριασμού Κονδυλίων Έρευναςς (Επιτροπ
πή Ερευνώ
ών) του ΙΙδρύματος μας
ορίσ
στηκαν η Επιτροπή
Ε
για
γ τον έλεεγχο, την πιστοποίηση
π
η και την παραλαβή των
παρραδοτέων (Μ
Μηχανισμός Πιστοποίίησης), η οποία
ο
αποτελείται απόό τα ακόλο
ουθα
μέλη
η:
 Ρεφανίδδη Ιωάννη, Αναπληρωττή Καθηγηττή
 Στάμουυ Λελούδα, Αναπληρώτ
Α
τρια Καθηγγήτρια
 Φουντά
ά Στυλιανό, Καθηγητή
 Αναπλη
ηρωματικό μέλος:
μ
Κωννσταντινίδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητήςς

Στόχος της Ενέργειιας «Τηρούμ
ύμενα Αρχεία
α»
Για τηνν καλύτερη
η διοικητικήή και τεχνιική υποστή
ήριξη της λλειτουργίας της
άξης
Πρά

ΔΑΣ
ΣΤΑ

του

Πανεπιστηημίου

Μα
ακεδονίας

υλοποιήθηηκαν

οι

εξής

δρα
αστηριότητεες – παραδοττέα:
1. Εξαμηννιαίες εκθέσ
σεις προόδοου του φυσ
σικού και οικονομικοού αντικειμένου
Πράξηςς
2. Αρχεία με στοιχεία
α αναφορικάά με τα χρηματοοικονο
ομικά στοιχε
χεία της Πρά
άξης
3. Αρχείο Πράξης

4. Πρακτικ
κά συνεδριά
άσεων της Σ
Συντονιστικ
κής, Ιδρυμα
ατικής και Σ
Συμβουλευττικής
Επιτροπ
πής της ΔΑΣ
ΣΤΑ
5. Ετήσια σχέδια δρά
άσης
6. Τελική έκθεση απολογισμού
α
ύ του φυσ
σικού και οικονομικού
ο
ύ αντικειμέένου
πράξης
Στην πα
αραπάνω Ενέργεια
Ε
συυμμετείχαν ο Υπεύθυνος της Πράάξης/Υποέρ
ργου,
Καθθηγητής Αθθανάσιος Νο
ούλας, η διοοικητική υπάλληλος του Ιδρύματοος μας, κ. Ιο
ουλία
Γαββριηλίδου, ένας (1) εξωτερικόςς συνεργάτης ο οπο
οίος επιλέχχθηκε καττόπιν
πρόόσκλησης εκ
κδήλωσης ενδιαφέροντ
ε
τος, και ένας (1) ακόμ
μη διοικητιικός υπάλλη
ηλος
του Ιδρύματος..
Κατόπινν διαχωρισ
σμού του φ
φυσικού κα
αι οικονομικ
κού αντικειιμένου και της
δημ
μιουργίας δύύο (2) διακρ
ριτών Υποέρργων της Πράξης
Π
ΔΑΣ
ΣΤΑ αντίστοοιχα, η α΄ φάση
φ
υλοποίησης του
τ
φυσικο
ού αντικειιμένου τηςς Ενέργεια
ας «Τηρούύμενα Αρχχεία»
οριοοθετείται χρρονικά μέχρ
ρι και την 331/12/2012, με συνολιικό προϋποολογισμό ύψ
ψους
11.7777,64€, ενώ
ώ η β΄ φάση
η υλοποίησηης της ως άνω
ά Ενέργειιας λαμβάνεει χώρα από
ό την
01/001/2013 έω
ως και την προβλεπόμε
π
ενη λήξη της
τ Πράξης, ήτοι την 31/10/2015
5, με
συννολικό προϋϋπολογισμό 14.758,33€€.


Συνολική Χρονική Διάρκεια
Δ
Υ
Υλοποίησηςς Ενέργεια
ας «Τηρούμ
μενα Αρχεεία»:
01/01/2011 – 31/10/20
015



Ε
«Τηρούμεενα Αρχεία
α»: 26.5355,97€ (αύξξηση
Συνολικό Κόστος Ενέργειας
ά 6.686,42€)).
προϋπολογισμού κατά

«Τηρούμεννα Αρχεία»
Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Ενέργειας
Ε
», Περιόδουυ 01/01/201
11 –
31/008/2011
Κατά

την

χρο
ονική

περρίοδο

απ
πό

01/01/2011

έωςς

31/08/2
2011

πρα
αγματοποιήθθηκε τήρησ
ση τόσο ττου αρχείο
ου της Πρ
ράξης (διεκκπεραίωση και
κατα
αχώρηση ειισερχόμενης – εξερχόμ
μενης αλληλλογραφίας) όσο και τουυ αρχείου με
μ τα
χρηματοοικονοομικά στοιχχεία της Π
Πράξης, σύ
ύμφωνα με το σύστη μα εσωτερ
ρικής
σης, ελέγχου
υ και παραλλαβής των εργασιών, υπηρεσιών
υ
και υλικώνν του
παρρακολούθησ
φυσ
σικού και οικονομικού
ύ αντικειμέννου του υπο
οέργου, και με βάση ττο εγκεκριμ
μένο

εγχεειρίδιο διαδδικασιών το
ου Ειδικού Λ
Λογαριασμο
ού Ερευνώνν του Ιδρύμματος. Με βάση
β
τα δδεδομένα ποου τηρούντα
αι στο αρχεείο αναφορικ
κά με τα χρ
ρηματοοικοννομικά στοιιχεία
της Πράξης έγιινε η προετοιμασία των
ων Μηνιαίωνν Δελτίων Δαπανών
Δ
πεεριόδου Ιου
υνίου
–Ο
Οκτωβρίου 2011,
2
ενώ ολοκληρώθη
ο
ηκε η περιγγραφή του φυσικού ανντικειμένου
υ της
περιιόδου Ιανοουαρίου – Ιουνίου 22011 στο πλαίσιο
π
υπ
ποβολής τοου 1ου Δελ
λτίου
Παρρακολούθησ
σης Προόδου της Πρ άξης. Τα Μηνιαία
Μ
Δεελτία Δαπαανών και το 1ο
Δελλτίο Παρακ
κολούθησηςς Προόδουυ της Πρά
άξης διαβιβ
βάστηκαν στον Ε.Λ.Κ.Ε.
(Επιιτροπή Ερεευνών) του Ιδρύματος γγια την ολο
οκλήρωση των
τ διοικηττικών ενεργγειών
υποοβολής και αποστολής
α
τους
τ
στην Ε
Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.
Στο πλα
αίσιο προεττοιμασίας κκαι σύνταξη
ης των Ετησίων Σχεδίω
ων Δράσηςς της
ΔΑΣ
ΣΤΑ του Πανεπιστημίου Μακεδοονίας και τω
ων υποκείμενων τριών δδομών, τα μέλη
μ
της Συντονιστιικής Επιτροπής συνεδρρίασαν για τον
τ απολογιισμό των πεεπραγμένωνν του
προοηγούμενου ακαδημαϊκ
κού έτους κααι τον προγγραμματισμό της στραττηγικής καιι των
δρα
αστηριοτήτω
ων του επομ
μένου έτουςς, ενώ τα Ετήσια
Ε
Σχέδ
δια Δράσηςς των τεσσά
άρων
Πρά
άξεων ολοκ
κληρώθηκανν τον Οκτώββριο του 20
011.
Τέλος όπως περ
ριγράφεται παραπάνω
ω ολοκληρ
ρώθηκε η σύνθεση της
Ιδρυυματικής Επ
πιτροπής τη
ης ΔΑΣΤΑ.


Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσικ
κού

Αντικ
κειμένου Ενέργειας

μενα
«Τηρούμ

Αρχεία», Περιόδου
Π
01
1/01/2011 – 31/08/201
11: 7%


Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμένο
ου Ενέργειιας «Τηρούύμενα Αρχεεία»,
Περιόδου 01/01/2011
0
– 31/08/20011: 1.400,0
00€

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Ενέργειας
Ε
«Τηρούμεννα Αρχεία»
», Περιόδουυ 01/09/201
11 –
31/008/2012
Κατά

το

χροννικό

διάσ
στημα

απ
πό

01/09//2011

έωςς

31/08/2
2012

πρα
αγματοποιήθθηκαν οι ακ
κόλουθες εν έργειες, ως εξής:
 Τήρηση
η του αρχεείου αναφοορικά με τα
τ χρηματο
οοικονομικάά στοιχεία της
Πράξηςς για την υποβολή των Μηννιαίων Δελ
λτίων Προόόδου περιό
όδου
Νοεμβρρίου 2011 – Αυγούσττου 2012 και διαβίβαση τους στον Ε.Λ.Κ.Ε.

(Επιτροοπή Ερευνώ
ών) του Ιδδρύματος όπου
ό
ολοκλ
ληρώθηκαν οι διοικηττικές
ενέργειες υποβολή
ής και αποσττολής τους στην Ε.Υ.Δ
Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β
Β.Μ.
 Σύνταξη
η εκθέσεωνν της πορείαας του φυσιικού αντικειιμένου περιιόδων Ιουλίίου –
Δεκεμβ
βρίου 2011 και Ιανουααρίου – Ιου
υνίου 2012 και διαβίββαση τους στον
σ
Ε.Λ.Κ.Ε
Ε. (Επιτροπ
πή Ερευνώ
ών) του Ιδδρύματος για την ολοοκλήρωση των
διοικητικών ενεργγειών υποβοολής και απ
ποστολής στην
σ
Ε.Υ.Δ . Ε.Π.Ε.Δ.Β
Β.Μ.
λτίου Παρακκολούθησηςς Προόδου της Πράξηςς, αντίστοιχχα.
του 2ου και 3ου Δελ
 Τήρηση
η

του

αρ
ρχείου

τηςς

Πράξης (διεκπερα
αίωση

καιι

καταχώρ
ρηση

εισερχόόμενης – εξερχόμενη
ε
ης αλληλογγραφίας) σύμφωνα μμε το σύσττημα
εσωτερικής παρα
ακολούθησηης, ελέγχου
υ και παραλαβής ττων εργασ
σιών,
υπηρεσ
σιών και υλικών
υ
του φυσικού και οικονομικού ανττικειμένου του
Υποέργγου και το
τ εγκεκρριμένο εγχχειρίδιο διιαδικασιών

του Ειδδικού

Λογαριιασμού Ερευ
υνών του Ιδδρύματος.
 Τήρηση των Πρα
ακτικών Συννεδριάσεωνν της Συντο
ονιστικής, Ιδδρυματικήςς και
Συμβουυλευτικής Επιτροπής
Ε
ττης ΔΑΣΤΑ
Α από εξωττερικό συνεεργάτη, καττόπιν
σχετική
ής πρόσκλησ
σης εκδήλω
ωσης ενδιαφ
φέροντος.
 Προετοοιμασία και σύνταξη τοου Ετησίου
υ Σχεδίου Δράσης ακαδδημαϊκού έτους
έ
2012-20013 της ΔΑ
ΑΣΤΑ και τω
ων υποκείμεενων δομώνν της.


Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσικ
κού

Αντικ
κειμένου Ενέργειας

«Τηρούμ
μενα

Π
01
1/09/2011 – 31/08/201
12: 42%
Αρχεία», Περιόδου


Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμένο
ου Ενέργειιας «Τηρούύμενα Αρχεεία»,
Περιόδου 01/09/2011
0
– 31/08/20012: 6.875,9
97€
Κατά

την

χρο
ονική

περρίοδο

από
ό

01/09/2
2011

έωςς

31/08/2
2012,

αγματοποιήθθηκε αναμό
όρφωση τουυ προϋπολογγισμού της παραπάνω Ενέργειας, που
πρα
συννίσταται σεε μεταφορά
ά ποσού 1 .050,00€ στον
σ
προϋπ
πολογισμό της Ενέργγειας
«Εκκδηλώσεις».

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Ενέργειας
Ε
«Τηρούμεννα Αρχεία»
», Περιόδουυ 01/09/201
12 –
31/008/2013
Κατά τη
ην χρονική περίοδο 01 /09/2012 έω
ως 31/08/20
013 πραγμαατοποιήθηκα
αν οι
ε
ακόόλουθες ενέρργειες, ως εξής:
 Τήρηση
η του αρχεείου αναφοορικά με τα
τ χρηματο
οοικονομικάά στοιχεία της
Πράξηςς για την υποβολή των Μηννιαίων Δελ
λτίων Προόόδου περιό
όδου
Σεπτεμβ
βρίου 2012
2 – Αυγούσ
στου 2013 και διαβίβ
βαση τους στον Ε.Λ.Κ.Ε.
(Επιτροοπή Ερευνώ
ών) του Ιδδρύματος όπου
ό
ολοκλ
ληρώθηκαν οι διοικηττικές
ενέργειες υποβολή
ής και αποσττολής τους στην Ε.Υ.Δ
Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β
Β.Μ..
η εκθέσεωνν της πορείαας του φυσιικού αντικειιμένου περιιόδων Ιουλίίου –
 Σύνταξη
Δεκεμβ
βρίου 2012 και Ιανουααρίου – Ιου
υνίου 2013 και διαβίββαση τους στον
σ
Ε.Λ.Κ.Ε
Ε. (Επιτροπ
πή Ερευνώ
ών) του Ιδδρύματος για την ολοοκλήρωση των
διοικητικών ενεργγειών υποβοολής και απ
ποστολής στην
σ
Ε.Υ.Δ . Ε.Π.Ε.Δ.Β
Β.Μ.
του 4ου και 5ου Δελ
λτίου Παρακκολούθησηςς Προόδου της Πράξηςς, αντίστοιχχα.
 Τήρηση
η των Πρακ
κτικών Συννεδριάσεων της Συντονιστικής, Ιδδρυματικήςς και
Συμβουυλευτικής Επιτροπής
Ε
τηης ΔΑΣΤΑ.
 Προετοοιμασία και σύνταξη τοου Ετησίου
υ Σχεδίου Δράσης ακαδδημαϊκού έτους
έ
2012 – 2013 τη
ης ΔΑΣΤΑ
Α και των υποκείμεννων δομώνν της, καττόπιν
συνεδρίίασης της Συντονισ
στικής Επιττροπής για
α τον αππολογισμό των
πεπραγμένων του προηγούμεν
π
νου ακαδημ
μαϊκού έτου
υς και τον πρρογραμματισμό
της στρρατηγικής κα
αι των δρασ
στηριοτήτωνν του επομέένου έτους.


Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσικ
κού

Αντικ
κειμένου Ενέργειας

«Τηρούμ
μενα

Αρχεία», Περιόδου
Π
01/09/2012 – 31/08/201
13: 51% & 4% για τα Υ
Υποέργα 1 & 2,
αντίστοιχα


Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμένο
ου Ενέργειιας «Τηρούύμενα Αρχεεία»,
Περιόδου 01/09/2012
0
– 31/08/20013: 4.117,6
67€

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Ενέργειας
Ε
«Τηρούμεννα Αρχεία»
», Περιόδουυ 01/09/201
13 –
31/008/2014
Κατά τη
ην χρονική περίοδο αππό 01/09/20
013 έως 31//08/2014, οολοκληρώθη
ηκαν
ητικές και τεχνικές εενέργειες γιια τη εύρυ
υθμη και ααποτελεσμα
ατική
όλεςς οι διοικη
λειττουργία της Πράξης, τό
όσο προς τηην Διαχειρισ
στική Αρχή του Ε.Π.Ε.Δ
Δ.Β.Μ. όσο
ο και
εντόός της Πανεεπιστημιακή
ής Κοινότηττας.


Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσικ
κού

Αντικ
κειμένου Ενέργειας

«Τηρούμ
μενα

Αρχεία», Περιόδου
Π
01
1/09/2013 – 31/08/201
14: 20%


Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμένο
ου Ενέργειιας «Τηρούύμενα Αρχεεία»,
Περιόδου 01/09/2013
0
– 31/08/20014: 2.215,0
06€
Σημειώ
ώνεται ότι ενώ
ε
το κόσ
στος υλοπο
οίησης της εν λόγω Ε
Ενέργειας ήταν
ή

χαμ
μηλότερο τοου προβλεπό
όμενου, το φ
φυσικό αντιικείμενο εξεελίχθηκε ομμαλά.

Αποολογισμός Ενέργειας
Ε
«Τηρούμενα
«
α Αρχεία», Περιόδου
Π
01/09/2014
0
– 31/10/201
15
Κατά

την

χρο
ονική

περρίοδο

από
ό

01/09/2
2014

έωςς

31/10/2
2015,

πρα
αγματοποιήθθηκαν τα εξξής: α) τήρηηση του αρ
ρχείου της Πράξης
Π
(διεεκπεραίωση
η και
κατα
αχώρηση ειισερχόμενης-εξερχόμεννης αλληλο
ογραφίας), β)
β τήρηση ττων Πρακτιικών
Συννεδριάσεων της Συντο
ονιστικής κκαι Ιδρυματτικής Επιτρ
ροπής της Δ
ΔΑΣΤΑ κα
αι γ)
τήρη
ηση του αρχείου
α
με τα χρημαατοοικονομιικά στοιχεία της Πράάξης. Έως την
31/110/2015 ολοοκληρώθηκ
καν όλες οι διοικητικέςς ενέργειες στο πλαίσιοο ολοκλήρω
ωσης
της Πράξης κα
αθώς και η τελική έκθθεση περιγραφής του φυσικού κκαι οικονομ
μικού
αντιικειμένου τη
ης Δομής.


Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσικ
κού

Αντικ
κειμένου Ενέργειας

«Τηρούμ
μενα

Αρχεία», Περιόδου
Π
01
1/09/2014 – 31/10/201
15: 76%


Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμένο
ου Ενέργειιας «Τηρούύμενα Αρχεεία»,
Περιόδου 01/09/2014
0
έως 31/10//2015: 9.672,10€

Στον πίίνακα που ακολουθεί συνοψίζετα
αι η πορεία
α υλοποίησηης του φυσ
σικού
αντιικειμένου τη
ης Ενέργεια
ας καθώς κααι το αντίσττοιχο κόστος.

Πίννακας 4: Εννέργεια «Τη
ηρούμενα Α
Αρχεία»

Υπ
ποέργο 1

Υπ
ποέργο 2

Περίοδος
01/01/2
2011 – 31/008/2011
01/09/2
2011 – 31/008/2012
01/09/2
2012 – 31/1 2/2012
01/01/2
2013 – 31/008/2013
01/09/2
2013 – 31/008/2014
01/09/2
2014 – 31/008/2015

Υλοποίίηση
7%
%
42%
%
51%
%
4%
%
20%
%
76%
%

Κόστος (€
€)
1.400,00
0
6.875,97
7
3.501,67
7
616,00
2.215,06
6
9.672,10
0

100%
%
100%
%
24.280,880€

Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 1
Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 2
Συννολικό Κόσ
στος

5.2 Λειτουργικ
κότητα Πλη
ηροφοριακ
κού Συστήμ
ματος Υποσ
στήριξης ΔΑ
ΑΣΤΑ
Στόχος

της

Ενέέργειας

«Λ
Λειτουργικό
ότητα

Πλη
ηροφοριακοού

Συστήματος

Υποοστήριξης ΔΑ
ΑΣΤΑ»
Ο χώροος της εκπα
αίδευσης αππό τη μία και
κ ο χώρος της παρααγωγής από
ό την
άλλλη δεν κινούύνται παράλ
λληλα, αλλλά μπορούν και πρέπει να συγκλίννουν. Προςς την
κατεεύθυνση της
τ
ουσιασ
στικής καιι διαρκούςς σύνδεσηςς και επικκοινωνίας των
εκπα
αιδευτικών ιδρυμάτωνν και της κοινωνίαςς, το ολοκ
κληρωμένο πληροφοριακό
σύσ
στημα της Δομής
Δ
Απασ
σχόλησης κκαι Σταδιοδρομίας (ΔΑ
ΑΣΤΑ) αποττελεί το βασικό
εργα
αλείο σύζεευξης της προσφοράάς και ζήττησης εργα
ασίας και σύνδεσης της
καιννοτομίας μεε την παραγωγή και τηνν εκπαίδευσ
ση.

Γενική Περιγραφή
Π
Το πληροφοριακό σύστημα ττης ΔΑΣΤΑ
Α, εκτός των άλλων, ππεριλαμβάνεει τα
ήματα:
εξήςς υποσυστή


Υποσύσ
στημα Γραφ
φείο Διασύννδεσης (ΓΔ))



Υποσύσ
στημα Γραφ
φείου Πρακτ
κτικής Άσκη
ησης (ΓΠΑ)



Υποσύσ
στημα Μονά
άδας Καινοοτομίας και Επιχειρημα
ατικότητας ((ΜΚΕ)

Στόχος του πληρ
ροφοριακούύ συστήματτος της ΔΑ
ΑΣΤΑ, μέσσω των τρ
ριών
παρραπάνω υποσυστημάτων του, εείναι να αποτελέσει
α
κοινό τόππο ανταλλα
αγής
πληροφοριών και
κ ιδεών μεταξύ
μ
της εεκπαιδευτικ
κής κοινότη
ητας και των
ων παραγωγιικών
φορρέων.
άδες χρηστώ
ών που θα έχουν πρό
όσβαση στο
ο Πληροφορριακό Σύσττημα
Οι ομά
(ΠΣ
Σ) είναι οι εξξής:


η ομάδα
α των διαχεειριστών καιι των υπευθθύνων του περιεχομένο
π
ου



το διδακ
κτικό και διιοικητικό πρροσωπικό



οι φοιτη
ητές και οι απόφοιτοι
α
ττου Πανεπισ
στημίου Μα
ακεδονίας



συνδεδεεμένοι φορεείς



κάθε εννδιαφερόμεννος
Το Πλη
ηροφοριακό
ό Σύστημαα θα εξυπηρετεί τους φοιτητές, από το πρ
ρώτο

στάδιο της φοίττησής μέχριι και την απποφοίτησή τους.
τ
Η υλοπ
ποίηση του
υ ΠΣ (δηημιουργία καταλόγων,
κ
, διαμόρφω
ωση ενοτήτων,
καθθορισμός περιεχομένο
π
ου κλπ) έλλαβε υπόψ
ψη το υφιστάμενο Ολοκληρωμ
μένο
Πλη
ηροφοριακόό

Σύστημα
α

Διαχείριισης

Φοιττητών,

το οποίο

λλειτουργεί

στο

Παννεπιστήμιο, ολοκληρώννοντας τη δδιαχείριση του κύκλου της
τ φοιτητικ
ικής ζωής.
Ειδικόττερα το ΠΣ έχει σχεδιααστεί ώστε:


Να ενη
ημερώνει το
ου αποφοίτοους για θέσ
σεις εργασίίας καθώς και τάσεις που
επικραττούν στην αγγορά εργασίίας, τόσο σττην Ελλάδα όσο και στοο εξωτερικό



Να ενη
ημερώνει τις
τ επιχειρήήσεις και τους οργα
ανισμούς γιια τα διάφ
φορα
προγράμματα επιμό
όρφωσης ή κατάρτισηςς που διοργα
ανώνονται, είτε από τα
α ίδια
ματα είτε απ
πό άλλα ιδρύύματα και φορείς
φ
τα ιδρύμ



Να ενημερώνει κα
αι να συμβουυλεύει τουςς αποφοίτου
υς για θέματτα παρουσία
ασής
τους (π..χ. οδηγίες σύνταξης
σ
βιοογραφικού σημειώματο
σ
ος)



Να συμ
μβάλλει στο
ον επαγγελλματικό προ
οσανατολισμ
μό των φοιιτητών και των
αποφοίττων προς νέους
ν
κλάδοους απασχόλησης και δυναμικά ααναπτυσσόμ
μενες
αγορές



Να παρρέχει πληρ
ροφορίες σεε φοιτητές και αποφοίτους για μεταπτυχιιακές
σπουδέςς, υποτροφ
φίες και πρρογράμματα
α κατάρτιση
ης στην Ελλλάδα και στο
εξωτεριικό



Να συμ
μβάλλει στη
ην εύρεση κκαι στην κα
αλύτερη τοπ
ποθέτηση τω
ων φοιτητώ
ών σε
θέσεις εργασίας ή πρακτικήςς άσκησης και να αξξιοποιεί τηνν εμπειρία που
προκύπττει από την πραγματοποοίησή της



Να συμβάλλει σττην ανάπτυυξη διεθνώ
ών σχέσεωνν, ανταλλααγής ιδεών και
εμπειριώ
ών, μεταφο
οράς τεχνογγνωσίας μεεταξύ των μελών τηςς εκπαιδευττικής
κοινότη
ητας (φοιτηττές, απόφοιττοι, διδακτιικό προσωπικό) και τω
ων παραγωγικών
φορέωνν (εταιρίες, δημόσιοι οργανισμοίί και φορείίς) στην Ελ
Ελλάδα και στο
εξωτεριικό



Να ενημ
μερώνει για
α τη διοργάννωση ενημεερωτικών εκ
κδηλώσεων, όπως ημερίδων
ανάπτυξξης της επιχχειρηματικόττητας ή ημεερίδων αλλη
ηλοενημέρω
ωσης μεταξύ
ύ των
ιδρυμάττων, των επιχειρήσεω
ε
ων και τωνν εργαζομέένων, καθώ
ώς και για
α τις
τρέχουσ
σες και μελλοντικές
μ
ς εξελίξειςς της αγο
οράς εργαασίας και της
δραστηρριότητας γεννικότερα (νέέα επαγγέλμ
ματα, νέες τεεχνολογίες)



Να υποοστηρίζει κα
αι να ενθαρρρύνει νέους εργαζόμενο
ους και εκπααιδευτικούςς στη
δημιουρργία καινοτο
ομικών επιχε
χειρήσεων



Να πλληροφορεί διαρκώς γγια πηγές χρηματοδότησης – ενίσχυσης των
επιχειρη
ηματικών ιδδεών και ναα εφοδιάζειι με τις κα
ατάλληλες γγνώσεις για
α την
ανάπτυξξη της επιχεειρηματικότηητας



Να προοσφέρει πληροφορίες σεε φοιτητές και
κ απόφοιττους του ιδρρύματος σχεετικά
με την απασχόληση
α
η και την καατάρτιση



Να παρρέχει πληρο
οφορίες σε μ
μαθητές τηςς δευτεροβά
άθμιας εκπααίδευσης γιια τα
Τμήματτα του Πανεεπιστημίου Μ
Μακεδονίαςς
Άμεσοςς στόχος του
υ ΠΣ είναι η δημιουργγία ενός κοιινού τόπου, όπου φοιτη
ητές,

απόόφοιτοι, επιχχειρήσεις, δη
ημόσιοι οργγανισμοί κα
αι φορείς θα
α μπορούν ννα καταγράφ
φουν
τις α
ανάγκες τουυς, θα προω
ωθούνται λύύσεις για τηνν εξεύρεση κατάλληλαα εκπαιδευμ
μένου
ανθρρώπινου δυυναμικού κα
αι θα γίνετται μεταφορ
ρά πληροφο
ορίας και τεεχνογνωσία
ας με
σκοοπό την ενθά
άρρυνση τηςς επιχειρημαατικότητας.

Στο πλλαίσιο σχεδδιασμού, αννάπτυξης και
κ λειτουρ
ργίας του ππληροφορια
ακού
συσ
στήματος τη
ης ΔΑΣΤΑ του Πανεπιιστημίου Μακεδονίας
Μ
προβλέπετααι η υλοποίίηση
τωνν παρακάτω Δράσεων και
κ των αντίίστοιχων δρ
ραστηριοτήττων – παραδδοτέων του
υς:
 Δρά
άση: Διοικηττική και Τεχχνική Υποσττήριξη ΔΑΣΤ
ΤΑ
 Δρά
άση: Δημιουρ
υργία πληροφ
φοριακού συυστήματος ΔΑΣΤΑ
Δ

I.

Δ
Δράση: Διοοικητική και Τεχνική Υπποστήριξη ΔΑΣΤΑ
 Έκθεση
η με τις προδιαγραφές ττου συστήμ
ματος
 Παραμεετροποίηση και μετάπττωση δεδομ
μένων
 Έκθεση
η αναφοράς δοκιμαστικκής λειτουργίας του συ
υστήματος
 Έκθεση
η με τις ανα
αβαθμίσεις – παρεμβάσ
σεις – διγλω
ωσσικό περιιβάλλον για
α την
λειτουρργική βελτισ
στοποίηση ττου συστήματος
 Ερωτημ
ματολόγια για
γ την αξιοολόγηση του
υ συστήματος από τουςς χρήστες το
ου
 Τελική έκθεση απ
ποτίμησης ττης χρήσης και αξιοπο
οίησης του συστήματο
ος με
αναλυτιικά στατισττικά στοιχείία

Στην

παραπάνω Δράση

αν
συμμετείχα

ο

Καθ
θηγητής,

κκ.

Εμμανο
ουήλ

ος του Ιδρ
ρύματος μαας κ. Ασπασία
Ρουυμελιώτης, η μόνιμη διοικητικήή υπάλληλο
Τσα
ακιρίδου, ο υπάλληλοςς Ε.Ε.Δ.Ι.Π . του Ιδρύμ
ματος μας, κ. Δημήτριιος Μπιλιού
ύσης
και οι διοικη
ητικοί υπάλ
λληλοι τουυ Ιδρύματο
ος μας κκ
κ. Παρασκεευή Καλίγγκου,
μανουήλ Αναστασιάδη
Α
ης, Μαρίαα Μύαρη και Δέσπο
οινα Κακααλή. Επιπλ
λέον,
Εμμ
απα
ασχολήθηκεε και ένας εξωτερικόςς συνεργάτη
ης κατόπιν Πρόσκλησσης Εκδήλω
ωσης
Ενδδιαφέροντοςς.
Κατόπινν διαχωρισ
σμού του φ
φυσικού κα
αι οικονομικ
κού αντικειιμένου και της
δημ
μιουργίας δύύο (2) διακρ
ριτών Υποέρργων της Πράξης
Π
ΔΑΣ
ΣΤΑ αντίστοοιχα, η α΄ φάση
φ
υλοποίησης τοου φυσικο
ού αντικειμ
μένου της Δράσης «Διοικητική
«
ή και Τεχχνική
Υποοστήριξη ΔΑΣΤΑ» οριοθετείται χχρονικά μέχχρι και τηνν 31/12/201 2, με συνο
ολικό
προοϋπολογισμόό ύψους 22
2.650,00€, εενώ η β΄ φά
άση υλοποίίησης της ω
ως άνω Δρά
άσης
λαμ
μβάνει χώρα
α από την 01/01/2013 έέως την 31/0
08/2014, μεε συνολικό ππροϋπολογισμό
11.5500,00€.



Δ
Υ
Υλοποίησηςς Δράσης «Διοικητική
«
κή και Τεχννική
Συνολική Χρονική Διάρκεια
»: 01/01/20011 – 31/08//2014
Υποστήριξξη ΔΑΣΤΑ»



Συνολικό Κόστος Δρ
ράσης «Διοοικητική και
κ Τεχνική
ή Υποστήρριξη ΔΑΣΤ
ΤΑ»:
34.150,00€€ (ο προϋπολ
λογισμός τηης εν λόγω Δράσης
Δ
δενν μεταβλήθηηκε)

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Δράσης
Δ
«Δ
Διοικητική και Τεχνικ
κή Υποστήρ
ήριξη ΔΑΣΤ
ΤΑ»,
Περ
ριόδου 01/001/2011 – 31
1/08/2011
Κατά τοο χρονικό διάστημα
δ
απ
από 01/01/20
011 έως 31/08/2011, σστο πλαίσιο
ο της
μελέέτης για την
τ
τεχνική
ή περιγραφ
φή, τις πρ
ροδιαγραφέςς και την ανάλυση των
απα
αιτήσεων του
τ
πληροφοριακού συστήματο
ος της Πρ
ράξης με τίτλο: «Δ
Δομή
Απα
ασχόλησης και Σταδιο
οδρομίας (Δ
ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημί
Π
ίου Μακεδδονίας» και της
συγγ
γγραφής

τη
ης

έκθεση
ης

με

τιςς

προδιαγρ
ραφές

του
υ ανωτέρω
ω

συστήματος

πρα
αγματοποιήθθηκε αρχικά
ά συνάντησ
ση της ομάδας έργου κα
αι ακολούθηησε εντοπισ
σμός
και καθορισμόός της τεχννικής περιγγραφής καιι των λειτο
ουργικών ααπαιτήσεων του
πληροφοριακούύ συστήμα
ατος τόσο της ανωτέρω Πράξηςς – Δομήςς όσο και των
υποοκείμενων δομών
δ
τηςς: «Γραφείίο Διασύνδδεσης Πανεεπιστημίου Μακεδονίίας»,
«Πρρακτική Άσκηση
Ά
Πα
ανεπιστημίοου Μακεδο
ονίας», «Μ
Μονάδα Κααινοτομίας και
Επιχχειρηματικόότητας (ΜΚ
ΚΕ) Πανεπιιστημίου Μακεδονίας»
Μ
». Στη συννέχεια, με βάση
β
τις απαιτήσεις που προέκ
κυψαν και κατόπιν νέων συναντήσεων, κααθορίστηκα
αν οι
προοδιαγραφές, ώστε να
α εξασφαλλιστεί η κάλυψη των
τ
απαιτήήσεων κα
αι η
κή λειτουργίία του πληρροφοριακού συστήματο
ος και των υυποσυστημά
άτων
αποοτελεσματικ
του.. Ακολούθθως, ολοκλ
ληρώθηκε η μελέτη για την τεχνική ππεριγραφή, τις
προοδιαγραφές και
κ την ανά
άλυση απαιττήσεων του
υ ενιαίου πλ
ληροφοριακκού συστήματος
της ΔΑΣΤΑ και
κ συντάχθθηκε η τελιική έκθεση
η προδιαγρα
αφών του ππληροφορια
ακού
συσ
στήματος, η οποία διαβιβάστηκ
δ
κε στον Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε
(Επιτροπή
(
Ερευνών) του
Ιδρύύματος προκ
κειμένου να
α προετοιμααστεί και να
α συνταχθεί το Σχέδιο Δ
Διακήρυξηςς του
πρόόχειρου διαγγωνισμού.


Ποσοστό Υλοποίηση
ης Φυσικοού Αντικεειμένου Δρ
ράσης «Διιοικητική και
Τεχνική Υπ
ποστήριξη ΔΑΣΤΑ», Περιόδου 01/01/2011 – 31/08/20011: 10%



Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμένο
ου Δράσης «Διοικητικκή και Τεχννική
Υποστήριξξη ΔΑΣΤΑ»
», Περιόδουυ 01/01/201
11 – 31/08/2
2011: 3.4000,00€

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Δράσης
Δ
«Δ
Διοικητική και Τεχνικ
κή Υποστήρ
ήριξη ΔΑΣΤ
ΤΑ»,
Περ
ριόδου 01/009/2011 – 31
1/08/2012
Κατά το χρονικό διάστημα
δ
ααπό 01/09/2
2011 έως 31
1/08/2012 σστο πλαίσιο
ο της
Δρά
άσης «Διοοικητική και
κ
Τεχνικκή Υποστή
ήριξη ΔΑΣ
ΣΤΑ» ολοοκληρώθηκεε η
παρραμετροποίη
ηση και μεττάπτωση πααλαιών και νέων δεδο
ομένων στο πληροφοριακό
σύσ
στημα, ενώ ξεκίνησε η πραγματοοποίηση ανα
αβαθμίσεωνν – παρεμββάσεων και του
διγλλωσσικού περιβάλλοντ
π
τος για τη λειτουργικ
κή βελτιστοποίηση τουυ, καθώς και
κ η
διαδδικασία αξιοολόγησης του συστήμαατος από το
ους χρήστες του. Σημειώ
ώνεται ότι στην
σ
ομά
άδα έργου προστέθηκε ένας εξωτερρικός συνερ
ργάτης, πλη
ηροφορικός..


ης Φυσικοού Αντικεειμένου Δρ
ράσης «Διιοικητική και
Ποσοστό Υλοποίηση
Τεχνική Υπ
ποστήριξη ΔΑΣΤΑ», Περιόδου 01/09/2011 – 31/08/20012: 26%



Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμένο
ου Δράσης «Διοικητικκή και Τεχννική
Υποστήριξξη ΔΑΣΤΑ»
», Περιόδουυ 01/09/201
11 – 31/08/2
2012: 9.0000,00€

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Δράσης
Δ
«Δ
Διοικητική και Τεχνικ
κή Υποστήρ
ήριξη ΔΑΣΤ
ΤΑ»,
Περ
ριόδου 01/009/2012 – 31
1/08/2013
Κατά την χρονική περίοδο ααπό 01/09/2012 έως 31
1/08/2013 σστο πλαίσιο
ο της
Δρά
άσης «Διοικητική καιι Τεχνική Υποστήριξξη ΔΑΣΤΑ
Α», κατόπινν της χροννικής
παρράτασης τηςς Πράξης, παρατάθηκα
π
αν οι δράσ
σεις: «Έκθεση με τις ααναβαθμίσεεις –
παρρεμβάσεις – διγλωσσικό περιβάλλλον για την λειτουρ
ργική βελτιιστοποίηση του
συσ
στήματος» και
κ «Ερωτη
ηματολόγια για την αξξιολόγηση του
τ συστήμματος από τους
χρήστες του», ώστε να συ
υμπεριλάβουυν νέα δεδο
ομένα, όπωςς αυτά θα ππροέκυπταν από
οφοριακού συστήματο
ος της ΔΑΣ
ΣΤΑ την ω
ως άνω χρο
ονική
τη λλειτουργία του πληρο
περίίοδο και έω
ως την 31/08
8/2014, οπόττε και αναμ
μενόταν η ολ
λοκλήρωσήή τους.


Ποσοστό Υλοποίηση
ης Φυσικοού Αντικεειμένου Δρ
ράσης «Διιοικητική και
Τεχνική Υποστήριξη
Υ
η ΔΑΣΤΑ»», Περιόδου
υ 01/09/201
12 – 31/088/2013: 64%
% &
33% για τα
α Υποέργα 1 & 2, αντίσ
στοιχα



Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμένο
ου Δράσης «Διοικητικκή και Τεχννική
Υποστήριξξη ΔΑΣΤΑ»
», Περιόδουυ 01/09/201
12 – 31/08/2
2013: 14.0770,00€

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Δράσης
Δ
«Δ
Διοικητική και Τεχνικ
κή Υποστήρ
ήριξη ΔΑΣΤ
ΤΑ»,
Περ
ριόδου 01/009/2013 – 31
1/08/2014
Κατά τη
ην χρονική περίοδο αππό 01/09/20
013 έως 31/08/2014, σστο πλαίσιο
ο της
Δρά
άσης «Διοικ
κητική και Τεχνική Υπποστήριξη ΔΑΣΤΑ»
Δ
ολοκληρώθη
ο
ηκαν τα κάτωθι
παρραδοτέα:
 Έκθεση
η με τις ανα
αβαθμίσεις – παρεμβάσ
σεις – διγλω
ωσσικό περιιβάλλον για
α την
λειτουρργική βελτισ
στοποίηση ττου συστήματος
 Ερωτημ
ματολόγια για
γ την αξιοολόγηση του
υ συστήματος από τουςς χρήστες το
ου
 Τελική έκθεση απ
ποτίμησης ττης χρήσης και αξιοπο
οίησης του συστήματο
ος με
αναλυτιικά στατισττικά στοιχείία


Ποσοστό Υλοποίηση
ης Φυσικοού Αντικεειμένου Δρ
ράσης «Διιοικητική και
Τεχνική Υπ
ποστήριξη ΔΑΣΤΑ», Περιόδου 01/09/2013 – 31/08/20014: 67%



Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμένο
ου Δράσης «Διοικητικκή και Τεχννική
Υποστήριξξη ΔΑΣΤΑ»
», Περιόδουυ 01/09/201
13 – 31/08/2
2014: 7.6800,00€

Στον πίίνακα που ακολουθεί συνοψίζετα
αι η πορεία
α υλοποίησηης του φυσ
σικού
αντιικειμένου τη
ης Δράσης καθώς και ττο αντίστοιχχο κόστος.
Πίννακας 5: Δρ
ράση «Διοικ
κητική καιι Τεχνική Υποστήριξη
Υ
η ΔΑΣΤΑ

Υπ
ποέργο 1
Υπ
ποέργο 2

Περίοδος
01/01/2
2011 – 31/008/2011
01/09/2
2011 – 31/008/2012
01/09/2
2012 – 31/1 2/2012
01/01/2
2013 – 31/008/2013
01/09/2
2013 – 31/008/2014

Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 1
Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 2
Συννολικό Κόσ
στος

Υλοποίίηση
10%
%
26%
%
64%
%
33%
%
67%
%

Κόστος (€
€)
3.400,00
0
9.000,00
0
10.250,00
0
3.820,00
0
7.680,00
0

100%
%
100%
%
34.150,000€

II.

Δ
Δράση: Δημ
μιουργία πλη
ηροφοριακοού συστήματτος ΔΑΣΤΑ
 Έκθεση
η με την αρχχιτεκτονικήή του συστήματος
 Υπηρεσ
σία σε λειτο
ουργία
 Αναλυττική έκθεση
η του συστή ματος και των
τ εργαλείων του
 Πηγαίοος Κώδικας του συστήμ
ματος και τω
ων εργαλείω
ων του
 Εγχειρίίδιο χρήσης του περιβάάλλοντος για
α τον διαχειιριστή
 Εγχειρίίδιο χρήσης του περιβάάλλοντος για
α τον απλό χρήστη
χ

Για τη
ην υλοποίη
ηση της ανωτέρω Δράσης προκηρύχθη
π
ηκε πρόχεειρος
διαγγωνισμός για
γ την επιιλογή αναδδόχου εταιρ
ρείας, η οπ
ποία θα ανναλάμβανε την
εκπόόνηση του ανωτέρω
α
πα
αραδοτέου έέργου.


Συνολική

Χρονική
ή

Διάρκεεια

Υλοποίησης

Δράσης

«Δημιουργία

ΑΣΤΑ»: 01//03/2011 – 30/09/20111
πληροφοριιακού συσττήματος ΔΑ


Συνολικό

Κόστος

Δράσης

«Δημιουργγία

πληρο
οφοριακούύ

συστήμα
ατος

ΔΑΣΤΑ»: 30.000,00€
€2


Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσιικού

Ανττικειμένου

Δράσης

«Δημιουργία

πληροφοριιακού συσττήματος Δ
ΔΑΣΤΑ», Περιόδου
Π
01/01/2011
0
– 31/08/2011:
7%


Κόστος

Υλοποίηση
ης

Φυσικ
κού

Αντιικειμένου

Δράσης

«Δημιουργία

ΔΑΣΤΑ», Περιόδου
Π
01/01/2011
0
πληροφοριιακού συσττήματος Δ
– 31/08/2011:
0,00€

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Ενέργειας
Ε
««Λειτουργικ
κότητα Πλη
ηροφοριακοού Συστήμα
ατος
Υποοστήριξης ΔΑΣΤΑ»,
Δ
Περιόδου
Π
011/09/2011 – 31/08/2012
2
Με τηνν υπ. αριθμ.. 129/23.122.2011 Απόφ
φαση της Έκτακτης
Έ
Συ
Συνεδρίασηςς της
Επιττροπής Δια
αχείρισης το
ου Ειδικούύ Λογαριασ
σμού Κονδυ
υλίων Έρευυνας (Επιτρ
ροπή
Ερεευνών)

2

τοου

Πανεπιιστημίου

Αρρχικός προϋπολογισμός Δρά
άσης.

Μακεδονία
ας

ολοκλη
ηρώθηκε

η

διαδικασία

ακύρωσης του
κατα
τ υπ. αριιθμ. 03/11 ππρόχειρου διαγωνισμού
δ
ύ κλειστών προσφορώ
ών με
κριττήριο αξιολλόγησης τη
ην πλέον συυμφέρουσα
α από οικοννομική άποοψη προσφ
φορά,
συννολικού προοϋπολογισμο
ού 30.000,000 €, συμπεεριλαμβανομένου του Φ
Φ.Π.Α., για
α την
κάλλυψη των αναγκών
α
υλοποίησης του Πακέττου Εργασ
σίας Π.Ε. 88: «Δημιου
υργία
Πλη
ηροφοριακοού Συστήμ
ματος ΔΑΣ
ΣΤΑ». Ως ανάδοχοςς εταιρία επιλέχθηκε η
«CA
ARDISOFT
T Α.Ε.» κα
αι η καταακύρωση ανήλθε
α
στο
ο ποσό τω
ων 28.720,,50€,
συμ
μπεριλαμβαννομένου του
τ
Φ.Π.Α
Α. 23%. Σύμφωνα
Σ
με το αππό 10/01/2
2012
υποογεγραμμένοο συμφωνηττικό, τον Μ
Μάρτιο του 2012
2
πραγμ
ματοποιήθηκκε ποσοτική
ή και
ποιοοτική παραλλαβή του Παραδοτέου
Π
Π8.1.1 με τίτλο: «Έκθ
θεση με τηνν αρχιτεκτο
ονική
του συστήματοος» στο πλα
αίσιο της Δ
Δράσης Δ8.1 με τίτλο:: «Αναλυτικκός σχεδιασ
σμός
της αρχιτεκτοννικής του πλ
ληροφοριακκού συστήμ
ματος» του Πακέτου Ε
Εργασίας Π..Ε. 8
με ττίτλο: «Δημ
μιουργία Πλ
ληροφοριακκού Συστήμ
ματος του ΔΑΣΤΑ»,
Δ
ύψ
ψους 4.882
2,47€
που αντιστοιχοούσε στο 17% του συνοολικού συμβ
βατικού τιμ
μήματος. Μεε την υπ. αρ
ριθμ.
130 (γ) Μέροςς Α’/05.07.2
2012 Απόφ
φαση της Έκτακτης
Έ
Συ
υνεδρίασης της Επιτρο
οπής
Λ
ού Κονδυλίίων Έρευνας (Επιτροπήή Ερευνών)) του
Διαχχείρισης τοου Ειδικού Λογαριασμο
Παννεπιστημίουυ Μακεδονίίας, βάσει ττου αιτιολογικού που αναπτύχθηκ
α
κε στο έγγρ
ραφο
της Τεχνικά Υπευθύνου
Υ
του
τ Π.Σ. τηης ΔΑΣΤΑ, κα Α. Τσ
σακιρίδου, σσύμφωνα με
μ το
οποοίο: α) απαιτούνταν επ
πιπλέον χρ όνος για την αναδιορ
ργάνωση τω
ων υπαρχόνντων
ών, β) κατάά την ενημέρ
ρωση των στελεχών
σ
τω
ων τριών δο
ομών
διακκομιστών και υπηρεσιώ
για τις λειτουυργικές δυ
υνατότητες του πληρ
ροφοριακού συστήματτος προέκυ
υψαν
ατηρήσεις οι οποίες δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί
π
αλλά κρίθθηκε
επιππλέον παρα
ανα
αγκαίο να εννσωματωθο
ούν και γ) ααπαιτούντανν επιπλέον χρόνος
χ
για ττην εκπαίδεευση
τωνν διαχειριστών του συσ
στήματος εγγκρίθηκε η μετάθεση του χρόνου ππαράδοσης των
παρραδοτέων έως
έ
τις 09
9/07/2012, οπότε καιι ολοκληρώθηκε η παράδοση του
πληροφοριακούύ συστήματτος της ΔΑΣ
ΣΤΑ.


Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσιικού

Ανττικειμένου

Δράσης

«Δημιουργία

πληροφοριιακού συσττήματος Δ
ΔΑΣΤΑ», Περιόδου
Π
01/09/2011
0
– 31/08/2012:
100%


Κόστος

Υλοποίηση
ης

Φυσικ
κού

Αντιικειμένου

Δράσης

«Δημιουργία

ΔΑΣΤΑ», Περιόδου
Π
01/09/2011
0
πληροφοριιακού συσττήματος Δ
– 31/08/2012:
28.720,50€€

5.3 Ιστοοτόπος
Στόχος της Ενέργειιας «Ιστοτόππος»
Η ιστοσ
σελίδα/δικτυακός τόποος της ΔΑΣ
ΣΤΑ σχεδιά
άστηκε και δημιουργήθθηκε
με στόχο να προβάλλεει σε μόνιιμη βάση τις δυνατό
ότητες τηςς ΔΑΣΤΑ, τις
σημ
μαντικότερεες ενέργειεςς και γεγοννότα που συνδέονται
σ
με αυτήν, καθώς κα
αι τα
σημ
μαντικότερα
α ποιοτικά και ποσοοτικά σταττιστικά στο
οιχεία χρήήσης του νέου
ν
πληροφοριακούύ συστήματτος.
Ο νέος δικτυακός κόμβος
κ
είνααι σε θέση να
ν παρέχει πληροφορίεες προς το ευρύ
ε
κοιννό σχετικά με
μ το νέο πλ
ληροφοριακκό σύστημα
α, τους στόχχους, τις δράάσεις καθώςς και
τα οοφέλη που αποκομίζοννται από ααυτό. Ταυτό
όχρονα όμω
ως αποτελείί και το ση
ημείο
εκκίίνησης για την
τ πρόσβα
αση σε πληρροφορίες πο
ου αφορούν συγκεκριμμένα κάποιο από
τα υποσυστήμ
ματα του (Γραφείο
(
Δ
Διασύνδεση
ης, Πρακτικ
κή Άσκησηη και Μοννάδα
Καιινοτομίας και
κ Επιχειρ
ρηματικότηττας). Με τον
τ
τρόπο αυτό καθέένας από τους
δικττυακούς τόπ
πους των τριών
τ
υποσ
συστημάτωνν «στεγάζετται» κάτω από τον εννιαίο
δικττυακό κόμβο της ΔΑΣΤ
ΤΑ.
Επιπλέοον, ενημερώ
ώνεται σε ττακτική βάσ
ση και περιιλαμβάνει ττα ενημερω
ωτικά
έντυυπα της ΔΑΣΤΑ,
Δ
αννακοινώσειςς, δελτία τύπου,
τ
προ
οσκλήσεις ενδιαφέρονντος,
σταττιστικά στοοιχεία για την
τ αγορά εργασίας, χαρτογράφ
φηση των εεπαγγελματιικών
ανα
αγκών ανά κλάδο,
κ
στοιιχεία για τιςς ερευνητικ
κές και καιννοτομικές δδραστηριότη
ητες,
κτλ...
Τέλος αξίζει
α
να ση
ημειωθεί όττι ο νέος δικτυακός κόμβος κάνεει πλήρη χρ
ρήση
του πληροφοριακού συσττήματος τηης ΔΑΣΤΑ, επιλέγοντα
ας και προοβάλλοντας την
πληροφορία ποου έχει ορισ
στεί από τουυς διαχειρισ
στές του πλη
ηροφοριακοού συστήμα
ατος.
Η εννιαία αντιμεετώπιση τω
ων τριών υποοσυστημάτω
ων υπό την στέγη του ννέου δικτυα
ακού
κόμ
μβου, καθισ
στά δυνατή και την εννιαία αντιμεετώπιση τωνν τεχνικών προδιαγρα
αφών
τουςς. Κατά συννέπεια, απο
οτελεί ένα δδυναμικό κα
αι αμφίδρομ
μο μηχανισμμό υποστήρ
ριξης
της ΔΑΣΤΑ κα
αι των τριώνν (3) συνεργγαζόμενων πράξεων.
Στο πλα
αίσιο σχεδια
ασμού, ανάπ
άπτυξης και λειτουργίας του δικτυαακού τόπου
υ της
αι Σταδιοδρρομίας (ΔΑ
ΑΣΤΑ) Παννεπιστημίουυ Μακεδοννίας»
«Δοομής Απασχχόλησης κα
προοβλέφθηκε η υλοποίηση των πααρακάτω δραστηριοτή
δ
ήτων – πααραδοτέων που
περιιγράφονται ως εξής:

 Μελέτη
η για την τεεχνική περιιγραφή, προ
οδιαγραφές και ανάλυυση απαιτήσ
σεων
του ενια
αίου πληροφ
φοριακού σ
συστήματος (Ε.Π.Σ.)
 Αναφορρά ανάλυσ
σης & προοσδιορισμού
ύ απαιτήσεεων της ισστοσελίδας του
ΔΑΣΤΑ
Α
 Δημιουργία Ιστοσεελίδας ΔΑΣ
ΣΤΑ
 Ενημέρρωση περιεχχομένου (uppdates) ισττοσελίδας ΔΑΣΤΑ
Δ
(νέεες ενημερώ
ώσεις
και διορρθώσεις σχχετικά με τηην ασφάλεια
α, διορθώσεεις στην υππάρχουσα δομή,
γενικόττερη διαχείρ
ριση τεχνικώ
ών αιτημάτω
ων)
 Συντήρηση

κόμβ
βου

(ενημ
μερώσεις

ασφαλείας,
α
εγκατάστταση

σχεττικού

ση απόδοσηης και ομαλλής λειτουργγίας)
λογισμιικού, ρύθμισ
 Ψηφιοπ
ποίηση και ανάρτηση
α
σ
στοιχείων, τακτική
τ
ενημέρωση κααι ανάρτηση
η του
ψηφιακ
κού υλικού και
κ λοιπών ενημερώσεεων στη δικττυακή πύληη της Πράξη
ης
Στην παραπάνω
π
Ενέργεια συμμετείχχαν ο Κα
αθηγητής, κκ. Εμμανο
ουήλ
Ρουυμελιώτης, η μόνιμη διοικητικήή υπάλληλο
ος του Ιδρ
ρύματος μαας κ. Ασπασία
Τσα
ακιρίδου, οιι υπάλληλο
οι Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύμ
ματος, κ. Ευ
υστράτιος Κ
Καρατζίδηςς και
Ιωά
άννης Αθαννασιάδης, ο υπάλληλλος Ε.Ε.Δ.Ι.Π. του Ιδρύματος,
Ι
κ. Δημήττριος
Μπιιλιούσης κα
αι η διοικηττική υπάλληηλος του Ιδρ
ρύματος κ. Ευαγγελία Κατσεμακίίδου.
Τέλλος, απασχολήθηκε ένα
ας εξωτερικόός συνεργά
άτης κατόπινν Πρόσκλησσης Εκδήλω
ωσης
Ενδδιαφέροντοςς.
Κατόπινν διαχωρισ
σμού του φ
φυσικού κα
αι οικονομικ
κού αντικειιμένου και της
δημ
μιουργίας δύύο (2) διακρ
ριτών Υποέρργων της Πράξης
Π
ΔΑΣ
ΣΤΑ αντίστοοιχα, η α΄ φάση
φ
υλοποίησης τοου φυσικού
ύ αντικειμέένου της Ενέργειας
Ε
«Ιστοτόποςς» οριοθετεείται
1/12/2012, μ
με συνολικ
κό προϋπολο
ογισμό ύψοους 15.567,,43€,
χροννικά μέχρι και την 31
ενώ
ώ η β΄ φάση υλοποίησης της ως άννω Ενέργεια
ας λαμβάνειι χώρα από την 01/01/2
2013
έως και την προβλεπόμε
π
ενη λήξη τηης Πράξης, ήτοι την 31/10/20155, με συνο
ολικό
προοϋπολογισμόό 10.282,57
7€.


Συνολική Χρονική
Χ
Διάρκεια Υλλοποίησης Ενέργειας «Ιστοτόποος»: 01/05/2
2011
– 31/10/20115



Συνολικό

Κόστος

Ενέργεειας

προϋπολογισμού κατά
ά 1.500,00€))

«Ισττοτόπος»:

25.850,000€

(αύξξηση

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Ενέργειας
Ε
«Ι
«Ιστοτόπος»
», Περιόδου
υ 01/05/20111 – 31/08/2
2011
Κατά τοο χρονικό διάστημα
δ
αππό 01/05/20
011 έως 31//08/2011 ολλοκληρώθηκε η
μελέέτη για τηνν τεχνική περιγραφή,
π
ττις προδιαγγραφές και την ανάλυ ση απαιτήσ
σεων
της ιστοσελίδας της «Δ
Δομής Απαασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του
Παννεπιστημίουυ Μακεδονίίας». Ακολοούθως, αναπ
πτύχθηκε ο βασικός σχχεδιασμός και
κ η
κύρια δομή τουυ δικτυακού
ύ τόπου, ώσ
στε να καλύπ
πτει τις ανά
άγκες της ΔΑ
ΑΣΤΑ αλλά
ά και
τωνν υποκείμενω
ων δομών της.
τ


Ποσοστό Υλοποίησ
σης Φυσικ
κού Αντικ
κειμένου Ενέργειας
Ε

«Ιστοτόπ
πος»,

Περιόδου 01/05/2011
0
– 31/08/20011: 5%


Κόστος

Υ
Υλοποίηση
ης

Φυσικοού

Αντικ
κειμένου

Ενέργειας
Ε

«Ιστοτόπ
πος»,

Περιόδου 01/05/2011
0
– 31/08/20011: 1.100,0
00€

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Ενέργειας
Ε
«Ι
«Ιστοτόπος»
», Περιόδου
υ 01/09/20111 – 31/08/2
2012
Ο ιστοοτόπος τη
ης ΔΑΣΤΑ
Α βρίσκετται στην ηλεκτρονικκή διεύθυννση
dastta.uom.gr. Αποτελεί βασικό εεργαλείο επ
πικοινωνίαςς φοιτητώνν και άλλ
λων
ενδιιαφερομένω
ων με επιχειιρήσεις και λοιπούς φο
ορείς της αγγοράς εργασσίας. Επιπλέέον,
παρρέχει ενημέρρωση για τιςς δραστηριόότητες της ΔΑΣΤΑ
Δ
και των υποκεείμενων δομ
μών
της.. Ταυτόχροονα, με σττόχο την ααμεσότερη πρόσβαση και επικοοινωνία με το
φοιττητικό κοιννό η ΔΑΣ
ΣΤΑ δημιοούργησε λο
ογαριασμούς στα μέσσα κοινωνιικής
δικττύωσης

Facebook

&

Tw
witter

στις
σ

ηλεκ
κτρονικές

διευθύνσ
σεις

httpp://facebookk.com/dastauom και http
tps://twitterr.com/@dastauom, αντίίστοιχα.
Αξίζει να
ν σημειωθθεί ότι ο ιστοοτόπος, το Facebook και
κ το Twittter αποτέλεσαν
σημ
μαντικά εργαλεία επικο
οινωνίας μεε τους φοιτη
ητές του Πα
ανεπιστημίοου Μακεδοννίας
κατά
ά την περίοοδο ανακοίννωσης και εξξέλιξης του
υ «1ου Διαγω
ωνισμού Καιινοτομικών και
Επιχχειρηματικώ
ών Ιδεών και
κ Σχεδίωνν» της ΔΑΣ
ΣΤΑ. Σημανντικός αριθθμός φοιτηττών
ενημ
μερώθηκε για
γ την προκ
κήρυξη τουυ παραπάνω
ω διαγωνισμ
μού μέσω τηης ιστοσελίδδας,
όποου βρίσκοντταν αναρτημένες χρήσ
σιμες πληρο
οφορίες για
α τους όρουυς συμμετο
οχής
πιπλέον, σττην ιστοσελλίδα της ΔΑ
ΑΣΤΑ, μέσω
ω ηλεκτρονιικής
και την υλοποίίηση του. Επ
ψηφ
φοφορίας, όλοι
ό
οι φοιτη
ητές του Ιδρρύματος είχχαν τη δυνα
ατότητα να μμελετήσουνν τα

διαγγωνιζόμενα επιχειρημα
ατικά σχέδιαα και να ανα
αδείξουν μεε τη ψήφο τοους τα τρία
α (3)
κατά
η τους επιχεειρηματικά καινοτόμα και αρτιότεερα δομημέν
ένα.
ά την γνώμη
Συνολικ
κά, κατά την χρονικκή περίοδο
ο από 01/09/2011 έω
ως 31/08/2
2012
υλοποιηθήκαν οι ακόλουθθες ενέργειεες:


Ενημέρρωση περιεχχομένου (uppdates) ιστο
οσελίδας ΔΑΣΤΑ (Νέεες ενημερώ
ώσεις
και διορρθώσεις σχχετικά με τηην ασφάλεια
α, διορθώσεεις στην υππάρχουσα δομή,
γενικόττερη διαχείρ
ριση τεχνικώ
ών αιτημάτω
ων)



Συντήρηση

κόμβ
βου

(ενημ
μερώσεις

ασφαλείας,
α
εγκατάστταση

σχεττικού

λογισμιικού, ρύθμισ
ση απόδοσηης και ομαλλής λειτουργγίας)


Ψηφιοπ
ποίηση και ανάρτηση
α
σ
στοιχείων, τακτική
τ
ενημέρωση κααι ανάρτηση
η του
ψηφιακ
κού υλικού και
κ λοιπών ενημερώσεεων στη δικττυακή πύληη της Πράξη
ης



Ποσοστό Υλοποίησ
σης Φυσικ
κού Αντικ
κειμένου Ενέργειας
Ε

«Ιστοτόπ
πος»,

Περιόδου 01/09/2011
0
– 31/08/20012: 43%


Κόστος

Υ
Υλοποίηση
ης

Φυσικοού

Αντικ
κειμένου

Ενέργειας
Ε

«Ιστοτόπ
πος»,

Περιόδου 01/09/2011
0
– 31/08/20012: 10.500,,00€

Αποολογισμός Εργασιών Ενέργεια
ας «Ιστοτό
όπος», Πεεριόδου 011/09/2012 έως
31/008/2013
Κατά τη
ην χρονική περίοδο αππό 01/09/20
012 έως 31/08/2013 σσυνεχίστηκα
αν οι
κάτω
ωθι δράσειςς:


Ενημέρρωση περιεχχομένου (uppdates) ιστο
οσελίδας ΔΑΣΤΑ (Νέεες ενημερώ
ώσεις
και διορρθώσεις σχχετικά με τηην ασφάλεια
α, διορθώσεεις στην υππάρχουσα δομή,
γενικόττερη διαχείρ
ριση τεχνικώ
ών αιτημάτω
ων)



Συντήρηση

κόμβ
βου

(ενημ
μερώσεις

ασφαλείας,
α
εγκατάστταση

σχεττικού

λογισμιικού, ρύθμισ
ση απόδοσηης και ομαλλής λειτουργγίας)


Ψηφιοπ
ποίηση και ανάρτηση
α
σ
στοιχείων, τακτική
τ
ενημέρωση κααι ανάρτηση
η του
ψηφιακ
κού υλικού και
κ λοιπών ενημερώσεεων στη δικττυακή πύληη της Πράξη
ης

Ο ιστοττόπος της ΔΑΣΤΑ,
Δ
τοο Facebook και το Twitter αποτέλλεσαν για άλλη
ά
μια φορά σημ
μαντικά εργγαλεία επικκοινωνίας με
μ τους φοιιτητές του Πανεπιστημίου
ο
Μακκεδονίας κατά
κ
τη διενέργεια του «2ου
Διαγωνισμού Καιννοτομικών και

Επιχχειρηματικώ
ών Ιδεών και
κ Σχεδίωνν» της ΔΑΣ
ΣΤΑ. Άλλω
ωστε μέσω του ιστοτό
όπου
πρα
αγματοποιήθθηκε η ηλεκ
κτρονική ψηηφοφορία γιια την ανάδ
δειξη των τρριών καλύτεερων
επιχχειρηματικώ
ών σχεδίων, που συμμεετείχαν στο διαγωνισμό
ό.


Ποσοστό Υλοποίησ
σης Φυσικ
κού Αντικ
κειμένου Ενέργειας
Ε

«Ιστοτόπ
πος»,

Περιόδου 01/09/2012
2 – 31/08//2013: 52%
% & 25% για τα Υπποέργα 1 & 2,
αντίστοιχα


Κόστος

Υ
Υλοποίηση
ης

Φυσικοού

Αντικ
κειμένου

Ενέργειας
Ε

«Ιστοτόπ
πος»,

Περιόδου 01/09/2012
0
– 31/08/20013: 6.551,3
37€

Αποολογισμός

Εργασιώ
ών Ενέργειιας «Ιστοττόπος», Πεεριόδου 011/09/2013 έως

31/008/2014
τ
χρονική
ή περίοδο από 01/09/2013 έως 31/08/20144, ο ιστοτό
όπος
Κατά την
συννέχισε τη λεειτουργία του, ως έναα από τα βα
ασικότερα εργαλεία
ε
εππικοινωνίαςς της
ΔΑΣ
ΣΤΑ και τω
ων υποκείμενων δομώνν της με το
ους χρήστεςς του. Κατόόπιν ανάρτη
ησης
τωνν ερωτηματοολογίων για
α την αξιολλόγηση του
υ συστήματτος από τουυς χρήστες του,
προοέκυψαν σημ
μαντικά συμπεράσματ α, καθώς αφ
φενός αντιμ
μετωπίστηκκαν προβλήμ
ματα
χ
κααι αφετέρο
ου βελτιώθ
θηκαν οι προσφερόμ
μενες
προοσβασιμότηττας των χρηστών
υπη
ηρεσίες και λειτουργίες
λ
ς.
Επιπλέοον, ο ιστοττόπος λειτοούργησε γιια άλλη μίία φορά μεε επιτυχία στο
πλα
αίσιο της ηλλεκτρονικήςς ψηφοφορρίας των φο
οιτητών για
α την ανάδεειξη των τρ
ριών
καλλύτερων προοτάσεων του
υ «3ου Διαγω
ωνισμού Κα
αινοτόμων Επιχειρηματ
Ε
τικών Ιδεώνν και
Σχεδδίων» της ΔΑΣΤΑ.
Δ


Ποσοστό Υλοποίησ
σης Φυσικ
κού Αντικ
κειμένου Ενέργειας
Ε

«Ιστοτόπ
πος»,

Περιόδου 01/09/2013
0
– 31/08/20014: 35%


Κόστος

Υ
Υλοποίηση
ης

Φυσικοού

Αντικ
κειμένου

Περιόδου 01/09/2013
0
– 31/08/20014: 3.549,8
80€

Ενέργειας
Ε

«Ιστοτόπ
πος»,

Αποολογισμός Ενέργειας
Ε
«Ιστοτόπος»
«
», Περιόδουυ 01/09/201
14 – 31/10/22015
Κατά τη
ην χρονική περίοδο αππό 01/09/20
014 έως 31//10/2015, ο ιστοχώροςς της
ΔΑΣ
ΣΤΑ συνέχχισε ομαλά την λειτουυργία του. Ενόψει
Ε
ολο
οκλήρωσης της Πράξη
ης οι
δρά
άσεις της ενν λόγω ενέργειας αυυξήθηκαν με
μ στόχο τη
ην ομαλή λειτουργία του
ιστοοχώρου τηςς ΔΑΣΤΑ και
κ μετά τηνν λήξη τηςς. Ως αποτέέλεσμα, ο ππροϋπολογισ
σμός
της Δράσης αυξήθηκε καττά 2.550,19€€.


Ποσοστό Υλοποίησ
σης Φυσικ
κού Αντικ
κειμένου Ενέργειας
Ε

«Ιστοτόπ
πος»,

Περιόδου 01/09/2014
0
έως 31/10//2015: 40%
%


Κόστος

Υ
Υλοποίηση
ης

Φυσικοού

Αντικ
κειμένου

Ενέργειας
Ε

«Ιστοτόπ
πος»,

Περιόδου 01/09/2014
0
έως 31/10//2015: 6.372,70€.

Στον πίίνακα που ακολουθεί συνοψίζετα
αι η πορεία
α υλοποίησηης του φυσ
σικού
αντιικειμένου τη
ης Ενέργεια
ας καθώς κααι το αντίσττοιχο κόστος.
Πίννακας 6: Εννέργεια «Ισ
στοτόπος»

Υπ
ποέργο 1

Υπ
ποέργο 2

Περίοδος
01/05/2
2011 – 31/008/2011
01/09/2
2011 – 31/008/2012
01/09/2
2012 – 31/1 2/2012
01/01/2
2013 – 31/008/2013
01/09/2
2013 – 31/008/2014
01/09/2
2014 – 31/008/2015

Υλοποίίηση
5%
%
43%
%
52%
%
25%
%
35%
%
40%
%

Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 1
Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 2
Συννολικό Κόσ
στος

Κόστος (€
€)
1.100,00
0
10.500,00
0
3.967,43
2.583,94
4
3.549,80
0
6.372,70
0

100%
%
100%
%
28.073,887€

5.4 Συννεργασίες/Δ
Δικτυώσειςς
Στόχος της Ενέργειιας «Συνεργγασίες/Δικτυυώσεις»
Στόχος της Ενέργεειας αυτής εείναι η συσττηματοποίησ
ση και ενταατικοποίηση
η της
λειττουργίας ενόός δικτύου συνεργασίαας της «Δομ
μής Απασχό
όλησης καιι Σταδιοδρο
ομίας
(ΔΑ
ΑΣΤΑ) του Πανεπιστη
ημίου Μακεεδονίας» μεε δημόσιουςς, μη κερδοοσκοπικούςς και
ιδιω
ωτικούς φορρείς, τοπικο
ούς, εθνικοούς ή διεθνείς, των οπ
ποίων το αν
αντικείμενο έχει

άμεση σχέση με την αγορά εργγασίας. Στο
ο πλαίσιο αυτό αξιοοποιήθηκανν οι
ο, των Γρα
αφείων Διαασύνδεσης και
συννεργασίες, σε εθνικό και διεθννές επίπεδο
Πρα
ακτικής Άσ
σκησης του Πανεπιστηημίου Μακ
κεδονίας με επιχειρήσεεις και λοιπ
πούς
επιχχειρηματικοούς φορείς, οι οποίεες ήδη υπ
πήρχαν αλ
λλά και νέέες, οι οπ
ποίες
ανα
απτύχθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησ
σης των τεσσ
σάρων Πρά
άξεων. Στηνν υλοποίηση
η της
παρραπάνω Ενέέργειας, συννετέλεσαν θθετικά και ιδιαίτερα βοηθητικά
β
η ανάπτυξη του
πληροφοριακούύ συστήμα
ατος της Δ
ΔΑΣΤΑ καιι των υποκ
κείμενων δδομών της,, ως
υποοσυστήματα
α του, καθώ
ώς μέσω αυυτού επιτεύ
ύχθηκε η άμεση και ααποτελεσμα
ατική
αξιοοποίηση τωνν διαθέσιμω
ων πληροφοοριακών στο
οιχείων από
ό τους χρήσττες.
Η Ενέρργεια «Συνερ
ργασίες/Δικκτυώσεις» περιλαμβάν
π
ει τις εξής δδραστηριόττητες
– πα
αραδοτέα:
 Δημιουργία κανοννισμού συν εργασίας φορέων/επιχ
φ
χειρήσεων μμε τη ΔΑΣ
ΣΤΑ.
Κατά την
τ
υλοπο
οίηση της δραστηριό
ότητας αυττής θα αππασχοληθού
ύν ο
Καθηγη
ητής, κ. Ιω
ωάννης Χαττζηδημητρίο
ου και η διοικητική
δ
υυπάλληλος του
Ιδρύματτος μας, κ. Ιουλία
Ι
Γαβρριηλίδου.


Δημιουργία μητρώου συνερργαζόμενωνν φορέων της ΔΑΣΤ
ΤΑ, κατά την
υλοποίη
ηση της δρ
ραστηριότηττας αυτής θα
θ απασχολ
ληθούν έναα (1) μέλος του
Δ.Ε.Π. του Ιδρύ
ύματος καιι ένας (1)) εξωτερικ
κός συνεργγάτης, καττόπιν
πρόσκλλησης εκδήλ
λωσης ενδιααφέροντος.

Κατόπινν διαχωρισ
σμού του φ
φυσικού κα
αι οικονομικ
κού αντικειιμένου και της
μιουργίας δύύο (2) διακρ
ριτών Υποέρργων της Πράξης
Π
ΔΑΣ
ΣΤΑ αντίστοοιχα, η α΄ φάση
φ
δημ
υλοποίησης τοου φυσικού
ύ αντικειμέένου της Ενέργειας
Ε
«Συνεργασί
«
ίες/Δικτυώσ
σεις»
οριοοθετείται χρρονικά μέχρ
ρι και την 331/12/2012, με συνολιικό προϋποολογισμό ύψ
ψους
8.0330,17€, ενώ
ώ η β΄ φάση υλοποίησηης της ως άννω Ενέργεια
ας λαμβάνεει χώρα από
ό την
01/001/2013 έω
ως και την προβλεπόμε
π
ενη λήξη της
τ Πράξης, ήτοι την 31/10/2015
5, με
συννολικό προϋϋπολογισμό 5.059,83€.


Συνολική

Χροννική

Διάρκεια

Υλοποίησης

σίες/Δικτυώ
ώσεις»: 01/001/2011 – 31/10/2015
3
«Συνεργασ

Ενέργγειας



Συνολικό Κόστος
Κ
Εννέργειας «Σ
Συνεργασίεες/Δικτυώσ
σεις»: 13.0990,00€ (αύξξηση
προϋπολογισμού κατά
ά 1.590,00€))

Αποολογισμός

Εργασιών

Ενέργεειας

«Συυνεργασίες/Δ
Δικτυώσειςς»,

Περιό
όδου

01/001/2011 – 31/08/2011
3
Κατά το
τ χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως 31/08/201 1, στο πλα
αίσιο
ενερργειών για
α την δημιιουργία μηητρώου συννεργαζόμενων φορέων
ων της Πρά
άξης
πρα
αγματοποιήθθηκε αρχικ
κά συνάντηηση της ομάδας
ο
έργγου, όπου συζητήθηκ
κε η
μεθοοδολογία ανάπτυξης
α
της
τ εν λόγω
ω Δράσης. Ως αποτέλ
λεσμα, πρααγματοποιήθθηκε
εντοοπισμός κα
αι καταγραφ
φή ενός σηημαντικού αριθμού
α
επ
πιχειρηματικκών και άλ
λλων
φορρέων οι οπ
ποίοι δρασττηριοποιούννται στην πόλη της Θεσσαλοννίκης και στην
σ
ευρύύτερη περιφ
φέρεια της Μακεδονίαας, και θα μπορούσαν
μ
να
ν αποτελέσσουν τα αρ
ρχικά
μέλη
η του μητρρώου συνερ
ργαζόμενωνν φορέων της
τ ανωτέρ
ρω Πράξηςς. Ακόμη, έγινε
έ
πρόόβλεψη ώσττε να αξιοπ
ποιηθούν τόόσο οι υπά
άρχουσες συνεργασίες
σ
ς των Πράξξεων
«Γρραφείο Δια
ασύνδεσης Πανεπιστηημίου Μακ
κεδονίας» και
κ «Πρακκτική Άσκη
ησης
Παννεπιστημίουυ Μακεδοννίας» με επιχειρήσεεις και άλ
λλους δημμόσιους ή μη
κερδδοσκοπικούύς φορείς, όσο και ννέες συνερ
ργασίες που
υ είχαν ήδδη προκύψει ή
επιδδιώκονταν στο
σ πλαίσιο υλοποίησηης των ανωττέρω Πράξεεων.
Επιπροσ
σθέτως, στη
ην πρώτη σ
συνάντηση της ομάδαςς έργου προοσδιορίστηκε ο
τρόππος και η μέθοδος πρ
ροσέγγισης και επικοιινωνίας με το σύνολοο των ανωττέρω
φορρέων, ώστε να εξασφα
αλιστεί η όόσο το δυννατόν αμεσ
σότερη εγγρραφή τους στο
μητρώο. Τέλοςς, πραγματο
οποιήθηκε έέρευνα, κυρ
ρίως στο δια
αδίκτυο αλλλά και σε άλλες
ά
μό κανονισ
σμών συνερ
ργασίας μεε φορείς/εππιχειρήσεις στο
πηγές, για τονν εντοπισμ
αίσιο δημιουυργίας του αντίστοιχου
α
υ κανονισμο
ού της ανωτέρω Πράξη ς.
πλα


Ποσοστό

Υλοπο
οίησης

Φυσικού
ύ

Αντιικειμένου

Ενέργγειας

«Συνεργασ
σίες/Δικτυώ
ώσεις», Περριόδου 01/0
01/2011 – 31/08/2011: 9%


Κόστος

Υλοποίίησης

Φυσικού

Αντικειμένου

Ενέργγειας

«Συνεργασ
σίες/Δικτυώ
ώσεις», Περριόδου 01/0
01/2011 – 31/08/2011: 526,00€

Αποολογισμός

Εργασιών

Ενέργεειας

«Συυνεργασίες/Δ
Δικτυώσειςς»,

Περιό
όδου

01/009/2011 – 31/08/2012
3
Κατά τοο χρονικό διάστημα
δ
αππό 01/09/20
011 έως 31//08/2012, ολλοκληρώθη
ηκε η
σύννταξη του πρότυπου κανονισμοού συνεργασίας των φορέων με τη «Δ
Δομή
Απα
ασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ
ΔΑΣΤΑ) Πα
ανεπιστημίο
ου Μακεδοννίας». Συνολικά
κατά
ά την πα
αραπάνω περίοδο
π
υππογράφηκανν είκοσι εννέα (299) πρωτόκο
ολλα
συννεργασίας. Κύριο κριιτήριο για την επιλλογή των συνεργαζόμμενων φορ
ρέων
αποοτέλεσε η στενή
σ
συνεεργασία αυυτών με τα
α Γραφεία Πρακτικήςς Άσκησης και
Διασ
σύνδεσης καθώς
κ
και η υποστήριξξη τους, μέσ
σω των δρά
άσεων συμββουλευτικήςς και
menntoring της Μονάδας Καινοτομία
Κ
ας και Επιχειρηματικόττητας, προςς τους φοιττητές
του Ιδρύματοςς. Ενδεικτιικά αναφέρρονται οι συνεργαζόμ
μενοι φορεείς: α) Κένντρο
άνατζερ Ελλ
λάδος, β) F
Future Lead
ders, γ) Ελλ
ληνοϊταλικόό Επιμελητή
ήριο,
Εθεελοντών Μά
δ) Ελληνογερμανικό Επ
πιμελητήριο, ε) Σύνδεεσμος Επιχχειρήσεων Πληροφορ
ρικής
Βορρείου Ελλά
άδος, στ) Ελληνική
Ε
Ε
Εταιρεία Εμφιαλώσεω
Ε
ως Α.Ε., ζ) 3E Α.Ε., η)
Helexpo, θ) KL
LEEMAN κα..
κ
Αξίζει να
ν σημειωθθεί ότι, κατάά την περίοδδο 01/09/20
011 – 31/088/2012, η δρ
ράση
της «Δικτύωση
ης» διευρύ
ύνθηκε περααιτέρω μέσ
σω συνεργα
ασιών που αναπτύχθη
ηκαν
μετα
αξύ της ΔΑ
ΑΣΤΑ του Πανεπιστημ
Π
μίου Μακεδονίας και των «Δομώνν Απασχόλη
ησης
και Σταδιοδρομίας» άλλω
ων ελληνικώ
ών ΑΕΙ ή/κ
και ΤΕΙ. Εννδεικτικά ααναφέροντα
αι τα
ωτόκολλα συνεργασίας
σ
ς με το Παννεπιστήμιο Πατρών, το
τ Ιόνιο Παανεπιστήμιο
ο, το
πρω
Παννεπιστήμιο Θεσσαλίαςς καθώς κκαι το Παννεπιστήμιο Δυτικής Μ
Μακεδονίαςς. Η
υποοστήριξη τη
ης Δράσης της Δικτύύωσης ήδη από τον Δεκέμβριο
Δ
του 2011 από
εξειιδικευμένο εξωτερικό συνεργάτηη καθώς κα
αι η λειτου
υργία του ππληροφορια
ακού
συσ
στήματος τη
ης ΔΑΣΤΑ, η οποία τέέθηκε σε πλλήρη λειτου
υργία τον Ιοούνιο του 2012,
2
συννετέλεσαν σημαντικά
σ
στην
σ
επιλογγή των συννεργαζόμενω
ων φορέων από την κοινή
κ
βάσ
ση δεδομένω
ων συνεργα
αζόμενων φ
φορέων τωνν Γραφείωνν Πρακτική ς Άσκησηςς και
Διασ
σύνδεσης και
κ της Μοννάδας Καινοοτομίας και Επιχειρημα
ατικότητας.


Ποσοστό

Υλοπο
οίησης

Φυσικού
ύ

Αντιικειμένου

Ενέργγειας

σίες/Δικτυώ
ώσεις», Περριόδου 01/0
09/2011 – 31/08/2012: 61%
«Συνεργασ


Κόστος

Υλοποίίησης

Φυσικού

Αντικειμένου

Ενέργγειας

«Συνεργασ
σίες/Δικτυώ
ώσεις», Περριόδου 01/0
09/2011 – 31/08/2012: 7.000,00€

Αποολογισμός

Εργασιών

Ενέργεειας

«Συυνεργασίες/Δ
Δικτυώσειςς»,

Περιό
όδου

01/009/2012 – 31/08/2013
3
Κατά την
τ χρονική
ή περίοδο ααπό 01/09/2
2012 έως 31/08/2013
3
συνεχίστηκ
κε ο
τ μητρώο
ου συνεργααζόμενων φο
ορέων και ο εντοπισμόός νέων μελ
λών.
εμπλλουτισμός του
Συννολικά υπογγράφηκαν σαράντα
σ
επττά (47) πρω
ωτόκολλα συ
υνεργασίαςς, είκοσι (20
0) εκ
τωνν οποίων τοο χρονικό διάστημα
δ
αππό 01/09/20
012 έως 31/08/2013. Σ
Στον παρακ
κάτω
πίνα
ακα παρατίίθενται ενδδεικτικά φοορείς επιχειιρηματικότη
ητας/επιχειρρήσεις/Α.Ε..Ι &
Τ.Ε.Ι. που έχουυν συνάψει πρωτόκολλλο συνεργασ
σίας με τηνν ΔΑΣΤΑ, κκατά το χρο
ονικό
διάσ
στημα αναφ
φοράς.
Πίννακας 7α: Συνεργαζόμ
Σ
μενοι Φορείίς
α
α/α

ΕΠΩ
ΩΝΥΜΙΑ

1

ΕΛΛ
ΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚ
ΚΟ ΕΠΙΜΕΛ
ΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕ
ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΣ

2

FUT
TURE LEADE
ERS

3

ματούχων του Διατμηματικού Προγράμμ
ματος Μεταπτυυχιακών Σπου
υδών
Σύλλλογος Διπλωμ
στη Διοίκηση Επιιχειρήσεων τοου Πανεπιστημ
μίου Μακεδοννίας

4

Μακ
κεδονική Βιομ
μηχανία Γάλακ
ακτος ΜΕΒΓΑ
ΑΛ Α.Ε.

5

ORA
ANGE A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ
Π
ΔΙΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚ
ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6

Ομοοσπονδία Ελλη
ηνικών Συνδέ σμων Νέων Επιχειρηματιώ
Ε
ών (Ο.Ε.ΣΥ.Ν..Ε.)

7

Ακα
αδημία Επιχειρ
ρηματικότηταας

8

Ανα
αστασίου Ανέσ
στης και ΣΙΑ Ε
ΕΕ "ΑΑ & Paartners"

9

Ελλη
ηνική Ακαδημ
μία Μάνατζμεεντ (Αναστασίου Αν. Ε.Ε.)

10

Youung Entrepreneeurs of Thessaaloniki

11

Σύνδδεσμος Επιχειιρηματιών Γυνναικών Ελλάδδος

12

Adeecco HR

13

Greccruitment

14

ΑΝΑ
ΑΔΕΙΞΗ

15

KLE
EEMAN HEL
LLAS ΑΒΕΕ

16

ΔΑΣ
ΣΤΑ του Γεωπ
πονικού Πανεεπιστημίου Αθθηνών

17

Ανώ
ώτατη Σχολή Παιδαγωγικής
Π
ς και Τεχνολογγικής Εκπαίδεευσης Θεσσααλονίκης

18

ΔΑΣ
ΣΤΑ Πανεπισττημίου Κρήτηης

19

ΔΑΣ
ΣΤΑ Εθνικού Καποδιστριακκού Πανεπισττημίου Αθηνώ
ών

220

ΔΑΣ
ΣΤΑ Αριστοτέέλειου Πανεπιιστημίου Θεσ
σσαλονίκης



Ποσοστό

Υλοπο
οίησης

Φυσικού
ύ

Αντιικειμένου

Ενέργγειας

«Συνεργασ
σίες/Δικτυώ
ώσεις», Περριόδου 01//09/2012 – 31/08/20133: 30% & 47%
για τα Υποέέργα 1 & 2,, αντίστοιχαα


Κόστος

Υλοποίίησης

Φυσικού

Αντικειμένου

Ενέργγειας

«Συνεργασ
σίες/Δικτυώ
ώσεις», Περριόδου 01/0
09/2012 – 31/08/2013: 2.887,17€

Αποολογισμός Ενέργειαςς «Συνεργα
ασίες/Δικτυυώσεις», Περιόδου
Π
01/09/2013
3 –
31/008/2014
Κατά την
τ χρονική
ή περίοδο ααπό 01/09/2
2013 έως 31/08/2014
3
συνεχίστηκ
κε ο
εμπλλουτισμός του
τ μητρώο
ου συνεργααζόμενων φο
ορέων και ο εντοπισμόός νέων μελ
λών.
Συννολικά υπογγράφηκαν εβ
βδομήντα οοκτώ (78) πρωτόκολλα
α συνεργασίίας, τριάντα
α ένα
(31)) εκ των οποίων
ο
το χρονικό
χ
διάάστημα από 01/09/2013 έως 31 /08/2014. Στον
Σ
παρρακάτω

πίνακα

παρατίθετται

η

πλειοψη
ηφία

τω
ων

φορ
ρέων

επιχχειρηματικόότητας/επιχεειρήσεις/Α.Ε
Ε.Ι & Τ.Ε.Ι. που έχο
ουν συνάψε
ψει πρωτόκο
ολλο
συννεργασίας μεε την ΔΑΣΤ
ΤΑ, κατά τοο χρονικό διιάστημα ανα
αφοράς.

Πίννακας 7β: Συνεργαζόμ
Σ
μενοι Φορείίς
α
α/α

ΕΠΩ
ΩΝΥΜΙΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
220

ΔΑΣ
ΣΤΑ Ιονίου Πανεπιστημίου
Π
υ
AIE
ESEC ΠΑΝΕΠ
ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΙΑΣ
ISOSOFT A.E.
MOTIVE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Η
ΚΕΝ
ΝΤΡΟ ΕΘΕΛΟ
ΟΝΤΩΝ ΜΑΝ
ΝΑΤΖΕΡ ΕΛΛ
ΛΑΔΟΣ "ΚΕΜ
ΜΕΛ"
ΒΙΟ
ΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡ
ΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛ
ΛΟΝΙΚΗΣ
MET
TECO A.E.
"DIG
GITAL PROM
MOTION" ΧΡ
ΡΗΣΤΟΣ ΚΑΟ
ΟΥΡΗΣ
IAN
NOS Α.Ε.
ΑΘΑ
ΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Σ ΚΑΙ BUSTE
ER ΕΠΕ
ΔΙΕΘ
ΘΝΗΣ ΕΚΘΕ
ΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛ
ΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΔΕΘ Α.Ε
Ε.
ΣΥΝ
ΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞ
ΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛ
ΛΛΑΔΟΣ (ΣΕ
ΕΒΕ)
KLE
EEMAN HEL
LLAS ΑΒΕΕ
KLIINIKUM – Π.ΚΑΪΚΟΝΙΔΗ
ΗΣ ΕΠΕ
ΕΛΛ
ΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚ
ΚΘΕΣΕΙΣ – H
HELEXPO Α.Ε
Ε.
COC
CACOLA 3E ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕ
Ε
ΕΩΣ Α.Ε. ΕΡΓ
Γ. ΒΟΛΟΥ
Com
m. Ec. – Consu
ulting – Θ.Ε.Β
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥ
ΥΛΟΣ
ΕΛΛ
ΛΗΝΟΓΕΡΜΑ
ΑΝΙΚΟ ΕΜΠ
ΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝ
ΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕ
ΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΚΕ.Π
Π.ΚΑ. ΚΕΝΤ
ΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑ
ΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε
Ε.

221
222
223
224
225
226
227
228
229
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
660
661



ΔΑΣ
ΣΤΑ Πανεπισττημίου Θεσσααλίας
ΔΑΣ
ΣΤΑ Πανεπισττημίου Δυτικήής Μακεδονία
ας
COC
CACOLA 3E ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕ
Ε
ΕΩΣ
ΣΥΝ
ΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΩ
ΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
Υ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ)
ΕΜΠ
ΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝ
ΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕ
ΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ
Θ
ΙΚΗΣ
ΣΥΝ
ΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠ
ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ
ΩΝ ΠΛΗΡΟΦ
ΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟ
ΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ
ΛΑΔΟΣ
ΔΑΣ
ΣΤΑ Πανεπισττημίου Πατρώ
ών
ΕΛΛ
ΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚ
ΚΟ ΕΠΙΜΕΛ
ΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕ
ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΣ
Ανα
αστασίου Ανέσ
στης και ΣΙΑ Ε
ΕΕ "ΑΑ & Paartners"
Ελλη
ηνική Ακαδημ
μία Μάνατζμεεντ (Αναστασίου Αν. Ε.Ε.)
ΣΚΟ
ΟΥΡΑΣ Α.Ε.
Upggrade, Consultting and Trainning
Κ.Α
Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.
ΣΑΝ
ΝΗ Α.Ε.
Γ.Α..Κ. – ΙΣΤΟΡΙΚ
ΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΙΑΣ
EME
ETRIS A.E. Σύμβουλοι
Σ
ανάάπτυξης, Οργά
άνωσης και Πληροφορικής
Π
ς
Δ.Ε..Υ.Α. ΠΥΛΑΙΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑ
ΑΤΗ
DOT
TSOFT A.E.
ΕΛΛ
ΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠ
ΠΑΊΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
Ε
Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ
Π)
PLA
AN Ανώνυμη Εταιρία
Ε
Συμββούλων, Τεχνο
ολογίας και Εξξαγωγών
Ε.ΣΑ
ΑΜΑΡΑ – ΩΔ
ΔΕΙΟ Ε.ΣΑΜ
ΜΑΡΑ
Ε.ΣΑ
ΑΜΑΡΑ – Α.ΣΜΑΡΑΓΔΑ
Α – ΑΣΤΡΙΝΙΔ
ΔΕΙΟ ΩΔΕΙΟ
ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ
Χ
ΩΔΕ
ΕΙΟ "ΜΟΥΣΙΚ
ΚΟ ΚΟΛΛΕΓ
ΓΙΟ" ΘΕΣΣΑΛ
ΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Σ. Πατσούμη
Π
& Γ.
Γ Κάλφας ΟΕ
Ε
ΜΙΧ
ΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
IMC
C INTEGRAT
TED MANAG
GEMENT CON
NSULTING AE
A
ΖΗΣ
ΣΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ
Κ ΖΗΣΗΣ Ζ
ΖΗΣΗΣ Ο.Ε.
INFOTRUST ΜΕ
ΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑ
ΑΛΕΙΩΝ A.E
E.
Ανα
απτυξιακή Σύμ
μπραξη "Πολιττισμός – Ανάπ
πτυξη – Απασ
σχόληση"
PAP
P SAFETY GL
LASS Α.Β.Ε.Ε
Ε.
ΙΔΡΥ
ΥΜΑ ΜΕΛΕΤ
ΤΩΝ ΧΕΡΣΟ
ΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ
Υ ΑΙΜΟΥ (ΙΜ
ΜΧΑ)
PEO
OPLEATWOR
RK – HELLAS
S (ΠΡΑΤΣΙΔΗ
ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
Τ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Γ
Υ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε
Ε.
4η Υγειονομική
Υ
Περιφέρεια
Π
Μ
Μακεδονίας και Θράκης
Δημ
μήτριος Ν. Τσό
όκανος ΑΒΕΕ
Ε
ΜΕΤ
ΤΡΟΝ ΑΥΤΟ
ΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.
ΔΗΜ
ΜΟΣ ΘΕΡΜΑ
ΑΪΚΟΥ
Γ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Μ
& ΣΙΑ ΟΕ (meeans4)
RET
THINK AEBE
E
ΕΝΩ
ΩΜΕΝΕΣ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩ
ΩΝ ΒΑΛΚΑΝ
ΝΙΩΝ

Ποσοστό

Υλοπο
οίησης

Φυσικού
ύ

Αντιικειμένου

Ενέργγειας

«Συνεργασ
σίες/Δικτυώ
ώσεις», Περριόδου 01/0
09/2013 – 31/08/2014: 26%


Κόστος

Υλοποίίησης

Φυσικού

Αντικειμένου

Ενέργγειας

«Συνεργασ
σίες/Δικτυώ
ώσεις», Περριόδου 01/0
09/2013 – 31/08/2014: 200,00€
Σημειώ
ώνεται ότι ενώ το κόόστος υλοπ
ποίησης τηςς εν λόγω
ω Δράσης ήταν
ή
χαμ
μηλότερο τοου προβλεπό
όμενου, το φ
φυσικό αντιικείμενο εξεελίχθηκε ομμαλά.

Αποολογισμός Ενέργειαςς «Συνεργα
ασίες/Δικτυυώσεις», Περιόδου
Π
01/09/2014
4 –
31/110/2015
Κατά τη
ην χρονική περίοδο αππό 01/09/20
014 έως 31/10/2015, ολλοκληρώθη
ηκε η
κατά
άρτιση τουυ μητρώου συνεργαζόόμενων φορ
ρέων. Συνολ
λικά από ττην έναρξη της
Πρά
άξης, την 01/01/2011, έως τηην λήξη τη
ης, 31/10/2
2015, υπογγράφηκαν 150
πρω
ωτόκολλα συνεργασίας
σ
ς. Στις 15/110/2015 πρ
ραγματοποιή
ήθηκε τιμηττική εκδήλ
λωση
για την απόδοσ
ση ευχαρισττιών προς ττους συνεργγαζόμενους φορείς, όππου αναλύθη
ηκαν
τα αμοιβαία ουσιαστικά
ο
οφέλη
ο
από την έμπρακ
κτη συνεισφ
φορά τους σστο πλαίσιο
ο της
«Δοομής Απασχχόλησης καιι Σταδιοδροομίας (ΔΑΣΤ
ΤΑ) Πανεπιστημίου Μ
Μακεδονίας»
».


Ποσοστό

Υλοπο
οίησης

Φυσικού
ύ

Αντιικειμένου

Ενέργγειας

«Συνεργασ
σίες/Δικτυώ
ώσεις», Περριόδου 01/0
09/2014 – 31/10/2015: 27%


Κόστος

Υλοποίίησης

Φυσικού

Αντικειμένου

Ενέργγειας

«Συνεργασ
σίες/Δικτυώ
ώσεις», Περριόδου 01/0
09/2014 – 31/10/2015: 1.347,63€

Στον πίίνακα που ακολουθεί συνοψίζετα
αι η πορεία
α υλοποίησηης του φυσ
σικού
αντιικειμένου τη
ης Ενέργεια
ας καθώς κααι το αντίσττοιχο κόστος.
Πίννακας 8: Εννέργεια «Συ
υνεργασίες//Δικτυώσειις»

Υπ
ποέργο 1

Υπ
ποέργο 2

Περίοδος
01/01/2
2011 – 31/008/2011
01/09/2
2011 – 31/008/2012
01/09/2
2012 – 31/1 2/2012
01/01/2
2013 – 31/008/2013
01/09/2
2013 – 31/008/2014
01/09/2
2014 – 31/008/2015

Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 1
Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 2
Συννολικό Κόσ
στος

Υλοποίίηση
9%
%
61%
%
30%
%
47%
%
26%
%
27%
%

Κόστος (€
€)
526,00
7.000,00
0
504,17
2.384,00
0
200,00
1.347,63

100%
%
100%
%
11.961,880€

5.5 Εκδ
δηλώσεις
Στόχος της Ενέργειιας «Εκδηλώ
ώσεις»
Στο πλα
αίσιο των ενεργειών
ε
δδημοσιότητα
ας και προβ
βολής των ααποτελεσμά
άτων
της Πράξης ΔΑΣΤΑ
Δ
του
υ Πανεπισττημίου Μακ
κεδονίας έγγιναν προσσπάθειες για
α τη
συννεχής ενημέέρωση τωνν φοιτητώνν (προπτυχχιακών, μεταπτυχιακώ
ών, υποψήφ
φιων
διδα
ακτόρων), των
τ αποφοίίτων, της Π
Πανεπιστημιιακής Κοινό
ότητας και του ευρύτεερου
κοιννού της Βοορείου Ελλά
άδος μέσω των εκδηλλώσεων του
υ Γραφείουυ Διασύνδεεσης.
Ειδιικότερα, οι φοιτητές ενημερώθηκ
ε
καν για τις δυνατότητεες πρακτικήής άσκησηςς και
την πραγματοπ
ποίηση σεμ
μιναρίων, ημ
μερίδων κα
αι λοιπών εκδηλώσεωνν προβολήςς της
ινοτομίας και
κ Επιχειρρηματικότητας. Προς αυτήν τηην κατεύθυ
υνση,
Μοννάδας Καιν
ιδια
αίτερα αποοτελεσματικ
κά αποδείχχθηκαν τα σύγχρονα
α εργαλείαα διαδικτυα
ακής
επικκοινωνίας, όπως ο ισττοχώρος τηης ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμε
σ
ενων δομώ
ών, η
ηλεκκτρονική αλληλογραφ
α
φία καθώς κκαι τα μέσ
σα κοινωνικ
κής δικτύωσσης (Faceb
book,
Twiitter κα.). Παράλληλα
α σχεδιάσττηκε και έντυπο
έ
προ
οωθητικό υυλικό (bann
ners,
φυλλλάδια, αφίσ
σες κα.) το οποίο διανέέμονταν και αναρτιόντταν σε κάθεε εκδήλωση είτε
της ΔΑΣΤΑ, είίτε των υποκ
κείμενων δοομών.
Στο πλλαίσιο προώ
ώθησης και
αι προβολήςς της ΔΑΣ
ΣΤΑ προγρραμματίστηκ
κε η
υλοποίηση τωνν παρακάτω
ω δραστηριοοτήτων – πα
αραδοτέων:
1. Διοργάννωση

ημερίδων

ευ
ευαισθητοπο
οίησης

το
ου

φοιτηττικού

κοιινού,

εκδηλώ
ώσεων βράβ
βευσης καιννοτόμων επ
πιχειρηματιικών σχεδίω
ων και τελ
λικής
ημερίδα
ας διάχυσηςς αποτελεσμ
μάτων.
2. Παραγω
ωγή ψηφιακ
κού και έντυυπου υλικού
ύ (αφίσες, φυλλάδια
φ
καα.).

Στην παραπάνω
π
Ενέργεια συμμετείχχαν οι διο
οικητικοί υυπάλληλοι του
Ιδρύύματός μας κ. Μαριέτ Βαϊνά και Άννα Κυριιακίδου. Επ
πιπλέον απαασχολήθηκεε και
έναςς (1) εξωτερρικός συνερ
ργάτης κατόόπιν Πρόσκλλησης Εκδή
ήλωσης Ενδδιαφέροντοςς.
Κατόπινν διαχωρισ
σμού του φ
φυσικού κα
αι οικονομικ
κού αντικειιμένου και της
δημ
μιουργίας δύύο (2) διακρ
ριτών Υποέρργων της Πράξης
Π
ΔΑΣ
ΣΤΑ αντίστοοιχα, η α΄ φάση
φ
υλοποίησης τοου φυσικού
ύ αντικειμέννου της Εννέργειας «Ε
Εκδηλώσειςς» οριοθετεείται
χροννικά έως κα
αι την 31/12
2/2012, με σ
συνολικό πρ
ροϋπολογισ
σμό ύψους 110.609,98€, ενώ

η β΄΄ φάση υλοποίησης της παραπάνω
ω Ενέργειαςς λαμβάνει χώρα από την 01/01/2
2013
έως και την προβλεπόμε
π
ενη λήξη τηης Πράξης, ήτοι την 31/10/20155, με συνο
ολικό
προοϋπολογισμόό 11.503,23€.


Συνολική

Χρονική

Διάρκεια
α

Υλοποίίησης

Ενέέργειας

««Εκδηλώσεεις»:

015
01/01/2011 – 31/10/20


Συνολικό

Κόστος

Ενέργεια
ας

«Εκδηλώσεις»:

22.113,21

€

(αύξξηση

προϋπολογισμού κατά
ά 7.986,56€))

Αποολογισμός Εργασιώνν Ενέργεια
ας «Εκδηλλώσεις», Περιόδου
Π
01/01/2011
1 –
31/008/2011
Κατά την
τ
χρονικ
κή περίοδοο 01/01/201
11 – 31/08/2011 ολο
λοκληρώθηκ
κε ο
σχεδδιασμός της ιστοσελίδδας της ΔΑ
ΑΣΤΑ και των
τ συνεργα
αζόμενων δδομών, η οποία
αποοτελεί ένα από τα βασικότερα
β
εργαλεία επικοινωνιιακής πολιιτικής και των
τεσσ
σάρων Πρά
άξεων.
Επιπλέοον, οι φοιττητές και η Πανεπισ
στημιακή Κοινότητα
Κ
του Ιδρύματος
ενημ
μερώθηκανν για τις δρά
άσεις της ΔΑ
ΑΣΤΑ κατά
ά την τελετή
ή υποδοχής ττων πρωτοεετών
φοιττητών, καττά την ενη
ημέρωση ττων φοιτητών για τιςς δράσεις των Γραφείων
Διασ
σύνδεσης και
κ Πρακτικής Άσκησ
σης, καθώς και κατά την πραγμματοποίηση των
σεμ
μιναρίων κα
αι μαθημάττων επιχειρρηματικότητας της Μονάδας
Μ
Κ
Καινοτομίας και
Επιχχειρηματικόότητας.


Ποσοστό Υλοποίηση
ης Φυσικοού Αντικεειμένου Εννέργειας ««Εκδηλώσεεις»,
Περιόδου 01/01/2011
0
– 31/08/20011: 10%



Κόστος Υλοποίησης
Υ
ς Φυσικοού Αντικειιμένου Εννέργειας ««Εκδηλώσεεις»,
Περιόδου 01/01/2011
0
– 31/08/20011: 0,00€

Αποολογισμός Εργασιώνν Ενέργεια
ας «Εκδηλλώσεις», Περιόδου
Π
01/09/2011
1 –
31/008/2012
Κατά τη
ην χρονική περίοδο αππό 01/09/20
011 έως 31//08/2012, υλλοποιήθηκα
αν οι
ην προβολήή και δημοσ
σιότητα της ΔΑΣΤΑ κααι των τριώνν (3)
παρρακάτω ενέρργειες για τη
υποοκείμενων δομών της:
 Τέθηκε σε πλήρη λειττουργία ο ισ
στοχώρος dasta.uom.gr
d
r ενώ λειτοούργησαν κα
αι οι
σελίδες

τ
της

ΔΑΣΤΑ

στα

μέσα

κοινωνικής
κ

δικτύωσσης

Faceb
book

(http://facebbook.com/d
dastauom) κκαι Twitter (https://twit
(
tter.com/@ddastauom).
 Συντάχθηκαν και δημ
μοσιεύθηκααν τρία (3)) ηλεκτρονιικά newslettters, τα οποία
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα
ι
της ΔΑΣ
ΣΤΑ και ταυτόχρονα
τ
α απεστάλη
ησαν
ηλεκτρονικ
κά στις ανντίστοιχες Δ
Δομές Απα
ασχόλησης και Σταδδιοδρομίας των
ελληνικών ανωτάτων και
κ τεχνολοογικών εκπα
αιδευτικών ιδρυμάτων.
ι
 Κατασκευά
άστηκε ένα
α (1) μεγάλλο banner, με μηχανισμό roll-uup και ένα
α (1)
banner-παννό, τα οποία
α αναρτώντααι σε κάθε εκδήλωση της
τ ΔΑΣΤΑ
Α και των τρ
ριών
(3) υποκείμενων δομ
μών της, είίτε αυτή λα
αμβάνει χώ
ώρα εντός είτε εκτός του
Πανεπιστημ
μίου Μακεδδονίας.
 Τυπώθηκανν: α) ένα δίπ
πτυχο φυλλλάδιο, το οποίο περιγρά
άφει το αντικ
ικείμενο καιι τον
σκοπό της ΔΑΣΤΑ
Δ
του
υ Πανεπισττημίου Μακ
κεδονίας, β) ένα τρίπτυυχο φυλλάδιιο το
οποίο περιγγράφει περιιληπτικά τοο αντικείμεννο και το σκοπό της Δ
ΔΑΣΤΑ και των
υποκείμενω
ων δομών της, γ) έννας σελιδο
οδείκτης κα
αι ένα υφ
φασμάτινο κλιπ
κλειδιών-ussb stick, ωςς προωθητικκό-διαφημισ
στικό υλικό
ό και δ) μία αφίσα του «1ου
Δ
Διαγωνισμοού Καινοτο
ομικών κααι Επιχειρη
ηματικών Ιδεών
Ι
και Σχεδίων» της
ΔΑΣΤΑ.
 Καταβλήθη
ηκε συστημ
ματική προσ
σπάθεια κα
αι συνεργασ
σία μεταξύ των τεσσά
άρων
Δομών, ώσ
στε σε κάθθε εκδήλωσ
ση να γίνεται αναφορ
ρά του ανττικειμένου, του
σκοπού καιι των δρασττηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ
Α.
Επιπλέοον, αξίζει να
ν σημειωθεεί ότι στο πλαίσιο
π
τωνν ενεργειώνν προβολήςς και
δημ
μοσιότητας της
τ Πράξηςς πραγματοπποιήθηκε τη
ην Τετάρτη 30 Μαΐου 22012 εκδήλ
λωση
για την τιμητικ
κή βράβευση
η όσων συμ
μμετείχαν σττον «1ο Διαγωνισμό Κααινοτομικώνν και
Επιχχειρηματικώ
ών Ιδεών και
κ Σχεδίωνν» της ΔΑΣ
ΣΤΑ με τίττλο: «…Σταα γρανάζια
α της
καιννοτομίας». Η ημερίδα
α, που πρααγματοποιήθθηκε στο Αμφιθέατρο
Α
ο Τελετών του

Παννεπιστημίουυ Μακεδοννίας, κορυφ
φώθηκε με την αποννομή βραβεείων, εύφη
ημων
μνειιών και πισ
στοποιητικώ
ών συμμετοχχής σε όλου
υς τους συμ
μμετέχοντες προπτυχιακ
κούς
φοιττητές. Την εκδήλωση
ε
χαιρέτισε
χ
ο Πρύτανης του Πανεπιιστημίου Μ
Μακεδονίας, ενώ
εισα
αγωγικές ομιλίες
ο
σχεετικά με τοο αντικείμ
μενο της Πράξης
Π
ΔΑ
ΑΣΤΑ και των
υποοκείμενων Δομών
Δ
της πραγματοπποιήθηκαν από μέλη του Δ.Ε.Π.. και από τους
επισ
στημονικούς υπευθύνο
ους των Δ
Δομών: «Γρ
ραφείο Δια
ασύνδεσης Πανεπιστημίου
Μακκεδονίας, «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστη
ημίου Μακ
κεδονίας» και «Μοννάδα
Καιινοτομίας κα
αι Επιχειρηματικότηταας Πανεπισττημίου Μακ
κεδονίας».
Κύριος ομιλητής της
τ εκδήλω
ωσης ήταν ο καθηγητής Jan Jongbbloed, ο οπ
ποίος
παρρουσίασε τοο βραβευμέένο διαδρααστικό παιχχνίδι προσο
ομοίωσης μμε τίτλο «X
XLX
Entrrepreneur Game»
G
με συμμετοχχή επιχειρη
ηματιών κα
αθώς και κκαθηγητών και
φοιττητών του Πανεπιστημ
Π
μίου Μακεδ ονίας.
Στις τρεις καλύτερ
ρες συμμεττοχές απονεεμήθηκαν βραβεία,
β
εννώ δόθηκανν και
χρηματικά έπα
αθλα με τηνν ευγενική χορηγία το
ου Ειδικού Λογαριασμμού Κονδυλ
λίων
Έρεευνας (Επιττροπή Ερευ
υνών) του Π
Πανεπιστημ
μίου Μακεδ
δονίας ύψουυς 2.500, 2.000
2
και 1.500 ευρώ
ώ, αντίστοιχχα. Επίσης, τρεις ακόμ
μη προτάσειις που διακρρίθηκαν έλα
αβαν
εύφημο μνεία
α κατόπιν ομόφωνης απόφασηςς της Επιττροπής Αξι
ξιολόγησης του
Διαγγωνισμού.


ης Φυσικοού Αντικεειμένου Εννέργειας ««Εκδηλώσεεις»,
Ποσοστό Υλοποίηση
0
– 31/08/20012: 65%
Περιόδου 01/09/2011



Κόστος Υλοποίησης
Υ
ς Φυσικοού Αντικειιμένου Εννέργειας ««Εκδηλώσεεις»,
– 31/08/20012: 9.176,6
Περιόδου 01/09/2011
0
65€
Κατά

την

χρο
ονική

περρίοδο

από
ό

01/09/2
2011

έωςς

31/08/2
2012,

πρα
αγματοποιήθθηκε αναμόρφωση του προϋπολογγισμού της ως
ω άνω Ενέέργειας, η οποία
συννίσταται σε μεταφορά
ά των ποσώ
ών: i) 1.05
50,00€ από
ό τον προϋϋπολογισμό της
Ενέργειας «Τη
ηρούμενα Αρχεία»
Α
κααι ii) 1.07
76,65€ από τον προϋϋπολογισμό της
Δρά
άσης «Διαδιικασία εξωττερικής αξιοολόγησης».

Αποολογισμός Εργασιώνν Ενέργεια
ας «Εκδηλλώσεις», Περιόδου
Π
01/09/2012
2 –
31/008/2013
Κατά

την

χρο
ονική

περρίοδο

από
ό

01/09/2
2012

έωςς

31/08/2
2013,

αγματοποιήθθηκε παρου
υσίαση τουυ αντικειμέένου και των
τ
δρασττηριοτήτων της
πρα
ΔΑΣ
ΣΤΑ και τω
ων τριών υποκείμενωνν δομών τη
ης κατά τηνν υποδοχή ττων πρωτοεετών
φοιττητών του ακαδημαϊκο
α
ού έτους 20112-2013.
Σημειώ
ώνεται ότι από
α την 01//01/2013 έως την 31//08/2013, εννόψει έγκρ
ρισης
διαχχωρισμού τοου φυσικού
ύ και οικονοομικού αντικ
κειμένου κα
αι της δημιοουργίας τωνν δύο
(2) διακριτών Υποέργων της Πράξηης ΔΑΣΤΑ δεν πραγμα
ατοποιήθηκκαν εκδηλώσ
σεις.
μοσιότητας της Πρά
άξης πραγγματοποιήθη
ηκαν
Οι ενέργειες προβολήςς και δημ
εναλλλακτικά μέέσω της ισττοσελίδας κααι των λοιπ
πών ηλεκτρο
ονικών μέσω
ων προβολή
ής.


Ποσοστό Υλοποίηση
ης Φυσικοού Αντικεειμένου Εννέργειας ««Εκδηλώσεεις»,
Περιόδου 01/09/2012
2 – 31/08//2013: 25%
% & 0% για
γ τα Υπποέργα 1 & 2,
αντίστοιχα



Κόστος Υλοποίησης
Υ
ς Φυσικοού Αντικειιμένου Εννέργειας ««Εκδηλώσεεις»,
Περιόδου 01/09/2012
0
– 31/08/20013: 1.433,3
33€

Αποολογισμός Εργασιώνν Ενέργεια
ας «Εκδηλλώσεις», Περιόδου
Π
01/09/2013
3 –
31/008/2014
Κατά τη
ην χρονική περίοδο αππό 01/09/20
013 έως 31//08/2014, σστο πλαίσιο των
ενερργειών δημοοσιότητας της
τ Πράξης , εντατικοποιήθηκαν οι
ο δράσεις εννημέρωσηςς των
φοιττητών του Ιδρύματος, αρχικά μέέσω της παρ
ρουσίασης του αντικει
ειμένου και των
δρα
αστηριοτήτω
ων των ΔΑΣ
ΣΤΑ, ΓΔ, Π
ΠΑ και ΜΚ
ΚΕ κατά τηνν υποδοχή ττων πρωτοεετών
φοιττητών του ακαδημαϊκο
α
ού έτους 20013-2014, αλλά
α
κυρίω
ως μέσω ενηημέρωσης όλων
ό
τωνν φοιτητών, όλων των Τμημάτων , με ολιγόλλεπτες παρο
ουσιάσεις ππριν την ένα
αρξη
κάθθε διάλεξης.. Ιδιαίτερη έμφαση δόόθηκε στην επικοινωνίία με τους φοιτητές μέσω
μ
του πληροφοριιακού συσττήματος, το οποίο παρέχει την δυ
υνατότητα εεπικοινωνία
ας με
μεγά
άλο αριθμόό χρηστών με
μ την χρήσ
ση ενός μόννο μέσου. Τέλος, ολιγόόλεπτη αναφ
φορά
στιςς δραστηριόότητες της ΔΑΣΤΑ
Δ
γινόόταν σε κάθθε εκδήλωση των τριώνν δομών τηςς.

Κατά το παραπάνω
ω χρονικό διάστημα είχε
ε
προβλεεφθεί η ανάάθεση έργου
υ σε
ης ως άνω Ενέργειας . Η διαδικασία
ένανν (1) εξωτεερικό συνεεργάτη στο πλαίσιο τη
δημ
μοσίευσης της
τ
πρόσκλ
λησης εκδήήλωσης εννδιαφέροντο
ος και της επιλογής των
υποοψηφίων εξξελίχθηκε ομαλά,
ο
ωσ
στόσο τόσο
ο η επιτυχχούσα όσο και η πρ
ρώτη
ποσύρθηκανν από την διιαδικασία, με
μ αποτέλεσ
σμα η διαδικκασία ανάθεεσης
επιλλαχούσα απ
να οολοκληρωθεεί στις αρχέές του 2015..


Ποσοστό Υλοποίηση
ης Φυσικοού Αντικεειμένου Εννέργειας ««Εκδηλώσεεις»,
Περιόδου 01/09/2013
0
– 31/08/20014: 3%



Κόστος Υλοποίησης
Υ
ς Φυσικοού Αντικειιμένου Εννέργειας ««Εκδηλώσεεις»,
Περιόδου 01/09/2013
0
– 31/08/20014: 300,00€
€

Αποολογισμός Εργασιών Ενέργειαςς «Εκδηλώσεις», Περιόδου
Π
001/09/2014 –
31/110/2015
Κατά τοο διάστημα αναφοράς, πραγματοπ
ποιήθηκαν οι
ο ακόλουθεες δράσεις:
 Ενημερρώσεις, μέσω
ω ανοιχτώνν εκδηλώσεων, των φο
οιτητών τουυ Ιδρύματοςς μας
στις 30/09/0215, 07/10/2015
0
και 14/10/2
2015 για τιςς δράσεις ττης ΔΑΣΤΑ
Α και
των τριών υποκείμ
μενων δομώ
ών της, μέσω
ω παρουσιάσ
σεων όλων των δομών από
αντίστοοιχους συνερ
ργάτες και δδιανομής σχχετικού ενη
ημερωτικού υλικού.
 Παρουσ
σίαση του αντικειμένο
α
ου και των δραστηριοτ
δ
ήτων της Δ
ΔΑΣΤΑ και των
τριών υποκείμενων
υ
ν δομών τηης κατά τηνν υποδοχή των πρωτοοετών φοιτη
ητών
των ακα
αδημαϊκών ετών 2014--2015 και 20
015-2016.
 Ενημέρρωση των φοιτητών
φ
όλλων των τμη
ημάτων του
υ Πανεπιστηημίου μας, λίγο
πριν τη
ην έναρξη των
τ
διαλέξξεων εντός των αμφιιθεάτρων, μμέσω σύντο
ομης
ανακοίννωσης και διανομής
δ
σχχετικού υλικ
κού.
 Οργάνω
ωση εκδήλ
λωσης στιςς 15/10/2015 με τίτλο: «Γεφυυρώνοντας δύο
κόσμουυς: η σύνδεσ
ση του εκπααιδευτικού συστήματος με την αγγορά εργασίίας»,
κατά την
τ
οποία
α πραγματοοποιήθηκε παρουσία
αση και ββράβευση των
επιχειρη
ηματικών προτάσεων
π
ττων διακριθθέντων φοιττητών του ««2ου, 3ου κα
αι 4ου
Διαγωνισμού Καιινοτομικών Επιχειρημ
ματικών Ιδ
δεών και Σχεδίων» της
ΔΑΣΤΑ
Α, τιμώνταςς παράλληλλα τους συννεργαζόμενο
ους φορείς γγια την αγα
αστή
συνεργα
ασία τους με
μ την Δομήή.

 Προβολλή της ΔΑΣΤΑ μέσω
ω των ήδη χρησιμοποιούμενων εεπικοινωνια
ακών
εργαλείίων της.
 Οργάνω
ωση εκδήλ
λωσης για την τιμηττική βράβεευση των φοιτητών που
συμμετείχαν στον «5ο Διαγωννισμό Καινοτομικών και
κ Επιχειρηηματικών Ιδδεών
και Σχεεδίων» της ΔΑΣΤΑ.
Δ
 Οργάνω
ωση ημερίδδας για τηνν παρουσίασ
ση των τελ
λικών αποττελεσμάτωνν της
Πράξηςς ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημί
Π
ίου Μακεδο
ονίας.
ώνεται ότι ο προϋπολοογισμός τηςς Ενέργειαςς μειώθηκε κατά 800,,00€,
Σημειώ
μετα
αφέροντας το ως άνω ποσό στηνν Ενέργεια: «Ιστοτόπος», όπως ή δη αναφέρθθηκε
παρραπάνω.


Ποσοστό Υλοποίηση
ης Φυσικοού Αντικειιμένου Ενέέργειας «Ε
Εκδηλώσειις»,
Περιόδου 01/09/2014
0
– 31/10/20015: 97%



Κόστος Υλοποίησης
Υ
ς Φυσικούύ Αντικειμ
μένου Ενέέργειας «Ε
Εκδηλώσειις»,
Περιόδου 01/09/2014
0
– 31/10/20015: 7.064,9
97€

Στον πίίνακα που ακολουθεί συνοψίζετα
αι η πορεία
α υλοποίησηης του φυσ
σικού
αντιικειμένου τη
ης Ενέργεια
ας καθώς κααι το αντίσττοιχο κόστος.
Πίννακας 9: Εννέργεια «Εκ
κδηλώσεις»»

Υπ
ποέργο 1

Υπ
ποέργο 2

Περίοδος
01/01/2
2011 – 31/008/2011
01/09/2
2011 – 31/008/2012
01/09/2
2012 – 31/1 2/2012
01/01/2
2013 – 31/008/2013
01/09/2
2013 – 31/008/2014
01/09/2
2014 – 31/008/2015

Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 1
Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 2
Συννολικό Κόσ
στος

Υλοποίίηση
10%
%
65%
%
25%
%
0%
%
3%
%
97%
%

Κόστος (€
€)
0,00
9.176,65
1.433,33
0,00
300,00
7.064,97
7

100%
%
100%
%
17.974,995€

Σύστημα

5.6

διασφάλλισης

πο
οιότητας

(σύστημαα

μέτρη
ησης

αποδοττικότητας)
Στόχος της Ενέργεειας «Σύσττημα διασφά
άλισης ποιό
ότητας (σύσστημα μέτρη
ησης
αποοδοτικότηταςς)»
Στο πλλαίσιο της ενέργειας αξιολόγησ
σης και δια
ασφάλισης της ποιότη
ητας
υλοποίησης του φυσικο
ού και οικκονομικού αντικειμέννου της Π
Πράξης «Δ
Δομή
Απα
ασχόλησης

και

Σταδιοδρομίαας

(ΔΑΣΤ
ΤΑ)

Πανεπιστημίου

Μακεδοννίας»

υλοποιήθηκαν οι τρεις (3
3) παρακάτω
ω δράσεις, ενώ εκπονήθηκαν καιι τα αντίσττοιχα
παρραδοτέα:
I.

Δρά
άση «Διαδικκασία εσωτερρικής αξιολλόγησης»
 Έντυπα
α αξιολόγησ
σης
 Ετήσιεςς εκθέσεις ααξιολόγησης

II.

Δρά
άση «Διαδικκασία εξωτερρικής αξιολόγησης»
 Ενδιάμεεση έκθεσηη αξιολόγησ
σης
 Τελική έκθεση αξιιολόγησης

III.

Δρά
άση «Πιστοπ
ποίηση ΔΑΣ
ΣΤΑ κατά IS
SO»
 Καταγρ
ραφή και απποτύπωση υφιστάμενης
υ
ς κατάστασηης ΔΑΣΤΑ
 Σχηματτισμός και εεκπαίδευση ομάδας εργγασίας
 Γενικόςς σχεδιασμόός του συστήματος ποιό
ότητας
 Προετο
οιμασία τεκμ
μηρίωσης
 Εφαρμο
ογή συστήμ
ματος ποιότη
ητας
 Σύνταξη
η του εγχειρριδίου ποιόττητας
 Υλοποίίηση εσωτερρικών επιθεεωρήσεων
 Ανασκό
όπηση της δδιοίκησης
 Πιστοποίηση του σ
συστήματοςς
 Παρακο
ολούθηση ττου συστήμα
ατος πιστοπ
ποίησης

I.

Δ
Δράση «Δια
αδικασία εσωτερικής αξξιολόγησης»
»
Κατόπινν διαχωρισ
σμού του φ
φυσικού κα
αι οικονομικ
κού αντικειιμένου και της
δημ
μιουργίας δύύο (2) διακρ
ριτών Υποέρργων της Πράξης
Π
ΔΑΣ
ΣΤΑ αντίστοοιχα, η α΄ φάση
φ
υλοποίησης του φυσικο
ού αντικειμ
μένου της Δράσης «Διαδικασσία εσωτερ
ρικής
αξιοολόγησης» οριοθετείτται χρονικκά μέχρι και
κ
την 31/12/2012,
3
με συνο
ολικό
προοϋπολογισμόό ύψους 8.4
429,17€, ενώ
ώ η β΄ φάσ
ση υλοποίησ
σης της παρραπάνω Δρά
άσης
λαμ
μβάνει χώρα
α από την 01/01/20133 έως και την
τ προβλεπ
πόμενη λήξξη της Πρά
άξης,
ήτοιι την 31/10//2015, με συ
υνολικό προοϋπολογισμ
μό 10.945,83€.


Συνολική Χρονική Διάρκεια
Δ
Υ
Υλοποίησηςς Δράσης «Διαδικασί
«
ία εσωτεριικής
ης»: 01/01//2011 – 31/110/2015
αξιολόγηση



Συνολικό Κόστος
Κ
Δράσης «Διαδδικασία εσωτερικής αξιολόγηση
α
ης»: 19.375,00€
(αύξηση πρροϋπολογισμού κατά 6 .125,00€)

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Δράσης
Δ
«Διιαδικασία εσωτερικής
ε
ς αξιολόγησσης», Περιό
όδου
01/001/2011 – 31/08/2011
3
Στο πλλαίσιο της Δράσης «Δ
Διαδικασία εσωτερική
ής αξιολόγηησης» κατά
ά το
χροννικό διάστημα από 01/01/2011
0
έως 31/08
8/2011, τα μέλη της ομάδας έρ
ργου
πρα
αγματοποίησ
σαν συνάνττηση για τοον συντονισ
σμό της Δρ
ράσης, ενώ συνέλλεξα
αν το
απα
αραίτητο υλλικό για τον προσδιορισ
σμό των κρ
ριτηρίων εσωτερικής ααξιολόγησηςς της
Πρά
άξης «Δομ
μή Απασχχόλησης κκαι Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

Πανεπιστημίου

Μακκεδονίας», λαμβάνοντας υλικό αππό τις υποκ
κείμενες δομές της Πρράξης (ΓΔ, ΠΑ,
ΜΚ
ΚΕ) καθώς και
κ μέσω βιβ
βλιογραφικκής και διαδικτυακής έρ
ρευνας.


Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσιικού

Ανττικειμένου

Δράσης

«Διαδικα
ασία

εσωτερική
ής αξιολόγη
ησης», Περιιόδου 01/01
1/2011 – 31
1/08/2011: 111%


Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμένο
ου Δράσης «Διαδικασσία εσωτεριικής
αξιολόγηση
ης», Περιόδου 01/01/22011 – 31/0
08/2011: 1.4
450,00€

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Δράσης
Δ
«Διιαδικασία εσωτερικής
ε
ς αξιολόγησσης», Περιό
όδου
01/009/2011 – 31/08/2012
3
Κατά τοο χρονικό διάστημα
δ
αππό 01/09/20
011 έως 31//03/2011 ολλοκληρώθηκε η
σύννταξη της Ετήσιας
Ε
Έκθθεσης Αξιοολόγησης έττους 2011. Ως βάση γγια τη συλλ
λογή
τωνν δεδομένω
ων της Έκθθεσης αποτ έλεσε το Ετήσιο
Ε
Σχέέδιο Δράσηης της ΔΑΣ
ΣΤΑ
ακα
αδημαϊκού

έτους

2011-20122.

Στην

Ετήσια

Έκθεση

Αξιολόγη
ησης

χρησιμοποιήθη
ηκαν ερωτη
ηματολόγια μέτρησης της ικανοπ
ποίησης τωνν χρηστών των
παρρακάτω υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ:


Πλη
ηροφοριακό
ό σύστημα
 Ερωτημ
ματολόγιο ααξιολόγησης της εκπαίίδευσης στοο πληροφοριακό
σύστημ
μα
 Ερωτημ
ματολόγιο

αξιολόγγησης

πιλοτικής

λειτουρ
ργίας

πληροφ
φοριακού συυστήματος


Ιστοοσελίδα
 Ερωτημ
ματολόγιο

αξιολόγησ
σης

συνολ
λικής

πλοοήγησης

στην
σ

ιστοσελ
λίδα: συμπλληρώνεται από
α τους επ
πισκέπτες κκατά την έξξοδό
τους απ
πό την ιστοσ
σελίδα


Δημ
μοσιότητα – Ημερίδες
 Ερωτημ
ματολόγιο ααξιολόγησης ημερίδας: συμπληρώ
ώνεται από τους
επισκέπ
πτες στο πέρρας της εκδήλωσης



Διαγγωνισμοί Καινοτομικώ
Κ
ών και Επιχειρηματικ
κών Ιδεών και Σχεδίω
ων –
Βρα
αβεία
 Ερωτημ
ματολόγιο ααξιολόγηση
ης συνολική
ής διαδικασί
σίας υλοποίη
ησης
διαγωνιισμού: συμ
μπληρώνεται από τους φοιτηητές μετά την
δημοσιο
οποίηση τω
ων αποτελεσ
σμάτων του εκάστοτε δδιαγωνισμού
ύ
 Ερωτημ
ματολόγιο ααξιολόγηση
ης συνολική
ής διαδικασί
σίας υλοποίη
ησης
διαγωνιισμού: συμ
μπληρώνετα
αι από Επιτροπή Αξξιολόγησης του
εκάστοττε διαγωνισ
σμού



Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσιικού

Ανττικειμένου

Δράσης

«Διαδικα
ασία

εσωτερική
ής αξιολόγη
ησης», Περιιόδου 01/09
9/2011 – 31
1/08/2012: 225%



Αντικειμένο
ου Δράσης «Διαδικασσία εσωτεριικής
Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
αξιολόγηση
ης», Περιόδου 01/09/22011 – 31/0
08/2012: 3.3
325,00€

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Δράσης
Δ
«Διιαδικασία εσωτερικής
ε
ς αξιολόγησσης», Περιό
όδου
01/009/2012 – 31/08/2013
3
Κατά τη
ην χρονική περίοδο αππό 01/09/20
012 έως 31//08/2013 ολλοκληρώθηκε η
σύννταξη της Ετήσιας
Ε
Έκθθεσης Αξιοολόγησης έττους 2012. Ως βάση γγια τη συλλ
λογή
ων της Έκθθεσης αποτ έλεσε το Ετήσιο
Ε
Σχέέδιο Δράσηης της ΔΑΣ
ΣΤΑ
τωνν δεδομένω
ακα
αδημαϊκού έτους
έ
2012
2-2013. Ιδιααίτερη έμφαση δόθηκ
κε στα ευρήήματα και στις
προοτάσεις της Ενδιάμεσηςς Έκθεσης Α
Αξιολόγηση
ης των κκ. Κ. Ζοπουνίίδη, Μ. Δού
ύμπο
και Χ. Γαγάνη.. Ειδικότερα
α, λαμβάνον
οντας υπόψη
η: α) τα συμ
μπεράσματαα της παραπ
πάνω
Έκθθεσης, β) τα αποτελέσ
σματα από την υλοπο
οίηση «Πιλο
οτικής Έρεευνας ανάλυ
υσης
αντιιλήψεων σχχετικά με τιις ιστοσελίδδες των τριιών υπηρεσ
σιών» του Π
Πληροφορια
ακού
Συσ
στήματος τη
ης ΔΑΣΤΑ
Α και γ) τοους δείκτεςς του Ετησ
σίου Σχεδίοου Δράσης της
ΔΑΣ
ΣΤΑ ακαδη
ημαϊκού έτους 2012-20013, προτάθη
ηκαν οι ακό
όλουθες βελλτιώσεις:
i.

Για τη
η «Δομή Απασχόλησ
σης και Σταδιοδρομ
μίας του Πανεπιστημίου
Μακεδοονίας»:
 Να προταθούν εναλλαακτικοί τρόπ
ποι χρηματο
οδότησης τηης ΔΑΣΤΑ από
ότηση μετάά το πέρας της
φορείς, με ιδιαίτερη μνεία στη χρηματοδό
σεις,
Πράξης (χχορηγίες, εεπαγγελματτικοί φορείίς, ιδιώτεςς, επιχειρήσ
νομικά πρό
όσωπα ιδιωττικού και δη
ημόσιου δικ
καίου, τράπεεζες, Ε.Ε.)
ητικά βραβεεία και οι διακρίσειςς φοιτητών θα πρέπει να
 Τα ερευνη
αξιοποιούνται περαιτέέρω από τηνν ΔΑΣΤΑ
 Για πιθανή
ή σύνδεση με την αγο
ορά και ευρ
ρύτερα τηνν παρουσία του
Πανεπιστημ
μίου και σττο εξωτερικ
κό προτείνετται η καλλιέέργεια σχέσ
σεων
με φορείς που απεευθύνονται στην αγο
ορά και σστο ευρωπαϊκό
επιχειρηματτικό γίγνεσ θαι

ii.

Για τη Δομή
Δ
«Γραφ
φείο Διασύννδεσης Παννεπιστημίου
υ Μακεδονία
ίας»
 Πραγματοπ
ποίηση εκδδηλώσεων προβολής των δρασττηριοτήτων της
ΔΑΣΤΑ κα
αι των τριώ
ών υποκείμ
μενων δομώ
ών της, σε συνεργασία
α με
δημόσιους, επαγγελμαατικούς και επιστημονικ
κούς φορείςς

iii.

Για τη Δομή
Δ
«Πρα
ακτική Άσκηηση Πανεπιιστημίου Μακεδονίας»»
 Υποκίνηση
η των φοιττητών ορισ
σμένων Τμ
μημάτων γγια μεγαλύττερη
συμμετοχή στην πρακττική άσκησ
ση
 Ανάγκη

για
γ

συνέχχιση

της

υιοθέτηση
ης

του

εεμπλουτισμέένου

ερωτηματολογίου ποου προτάθη
ηκε στην 1η Έκθεσση Εσωτερ
ρικής
Αξιολόγησης
 Συμμετοχή σε εκδηλώ
ώσεις εσωτερικού του Γραφείου
Γ
Δ
Διασύνδεσηςς και
προώθηση σε επαγγελλματίες και φορείς τη
ης δυνατότηητας πρακττικής
οιτητών
άσκησης φο
ρικό
 Δυνατότητεες πρακτικήής άσκησης στο εξωτερ
ση στην ισ
στοσελίδα της
τ
ΔΑΣΤΑ
Α της γνώ
ώμης στελεεχών
 Δημοσίευσ
επιχειρήσεω
ων και φοιττητών για τη
ην πρακτική
ή άσκηση
iv.

Για τη Δομή «Μοννάδα Καινοοτομίας και Επιχειρημα
ατικότητας Πανεπιστημίου
Μακεδοονίας»
 Δημιουργία
α παρατηρηητηρίου και εργαστηρίο
ου επιχειρημματικότηταςς
ης επισκεψιιμότητας τω
ων φοιτητών στους συυνεργαζόμεννους
 Αύξηση τη
φορείς



Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσιικού

Ανττικειμένου

Δράσης

«Διαδικα
ασία

ής αξιολόγη
ησης», Περιιόδου 01/09
9/2012 – 31
1/08/2013: 664% & 22%
% για
εσωτερική
τα Υποέργα
α 1 & 2, ανττίστοιχα


Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμένο
ου Δράσης «Διαδικασσία εσωτεριικής
αξιολόγηση
ης», Περιόδου 01/09/22012 – 31/0
08/2013: 6.0
054,17€

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Δράσης
Δ
«Διιαδικασία εσωτερικής
ε
ς αξιολόγησσης», Περιό
όδου
01/009/2013 – 31/08/2014
3
Κατά τη
ην χρονική περίοδο αππό 01/09/20
013 έως 31//08/2014, οολοκληρώθη
ηκε
Έ
Αξιιολόγησης έτους 2013 λαμβάνονττας υπόψη: α)
η σύύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης
το Ε
Ετήσιο Σχέέδιο Δράσηςς της ΔΑΣΤ
ΤΑ ακαδημ
μαϊκού έτου
υς 2013-20 14 και β) την
τ
Ενδδιάμεση Έκθθεση Αξιολόγησης.



Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσιικού

Ανττικειμένου

Δράσης

«Διαδικα
ασία

εσωτερική
ής αξιολόγη
ησης», Περιιόδου 01/09
9/2013 – 31
1/08/2014: 335%


Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμένο
ου Δράσης «Διαδικασσία εσωτεριικής
αξιολόγηση
ης», Περιόδου 01/09/22013 – 31/0
08/2014: 2.0
050,00€
Σημειώ
ώνεται ότι ενώ το κόόστος υλοπ
ποίησης τηςς εν λόγω
ω Δράσης ήταν
ή

χαμ
μηλότερο τοου προβλεπό
όμενου, το φ
φυσικό αντιικείμενο εξεελίχθηκε ομμαλά.

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Δράσης
Δ
«Διιαδικασία εσωτερικής
ε
ς αξιολόγησσης», Περιό
όδου
01/009/2014 – 31/10/2015
3
Κατά το
τ ως άνω
ω διάστημαα αναφοράςς ολοκληρώ
ώθηκε η Ε
Ετήσια Έκθθεση
Ολοοκλήρωσης έτους 2014
4.
Ακολούύθως, ολοκ
κληρώθηκε η διαδικα
ασία ανάθεεσης έργουυ σε έναν (1)
εξω
ωτερικό συνεεργάτη στο πλαίσιο σύύνταξης τηςς «Τελικής Έκθεσης
Έ
αππολογισμού
ύ του
φυσ
σικού και οιικονομικού αντικειμένοου πράξης». Συνολικά, ολοκληρώθθηκαν:
 Η Ετήσ
σια Έκθεση Αξιολόγησ
σης έτους 20
014-2015
 Η Τελικ
κή Έκθεση Εξωτερικήςς Αξιολόγησ
σης
 Η Τελικ
κής Έκθεση
η απολογισ
σμού του φυ
υσικού και οικονομικοού αντικειμέένου
πράξης


Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσιικού

Ανττικειμένου

Δράσης

«Διαδικα
ασία

ής αξιολόγη
ησης», Περιιόδου 01/09
9/2014 – 31
1/10/2015: 443%
εσωτερική


Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμένο
ου Δράσης «Διαδικασσία εσωτεριικής
αξιολόγηση
ης», Περιόδου 01/09/22014 – 31/1
10/2015: 4.4
411,23€

Στον Πίνακα 5 που
υ ακολουθεεί συνοψίζετται η πορεία
α υλοποίηση
σης του φυσ
σικού
ης Δράσης καθώς και ττο αντίστοιχχο κόστος.
αντιικειμένου τη

Πίννακας 10: Δράση
Δ
«Δια
αδικασία εσ
σωτερικής αξιολόγηση
ης»

Υπ
ποέργο 1

Υπ
ποέργο 2

Περίοδος
01/01/2
2011 – 31/008/2011
01/09/2
2011 – 31/008/2012
01/09/2
2012 – 31/1 2/2012
01/01/2
2013 – 31/008/2013
01/09/2
2013 – 31/008/2014
01/09/2
2014 – 31/008/2015

Υλοποίησ
ση
11%
%
25%
%
64%
%
22%
%
35%
%
43%
%

100%
%
100%
%
17.290,440€

Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 1
Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 2
Συννολικό Κόσ
στος

II.

Κ
Κόστος (€)
1.450,00
0
3.325,00
0
3.654,17
7
2.400,00
0
2.050,00
0
4.411,23

Δ
Δράση «Δια
αδικασία εξω
ωτερικής αξξιολόγησης»
»
Κατόπινν διαχωρισ
σμού του φ
φυσικού κα
αι οικονομικ
κού αντικειιμένου και της

δημ
μιουργίας δύύο (2) διακρ
ριτών Υποέρργων της Πράξης
Π
ΔΑΣ
ΣΤΑ αντίστοοιχα, η α΄ φάση
φ
υλοποίησης του
τ
φυσικο
ού αντικειμ
μένου τηςς Δράσης «Διαδικασσία εξωτερ
ρικής
αξιοολόγησης» οριοθετείτται χρονικκά μέχρι και
κ
την 31/12/2012,
3
με συνο
ολικό
προοϋπολογισμόό ύψους 1.9
975,00€, ενώ
ώ η β΄ φάσ
ση υλοποίησ
σης της παρραπάνω Δρά
άσης
λαμ
μβάνει χώρα
α από την 01/01/20133 έως και την
τ προβλεπ
πόμενη λήξξη της Πρά
άξης,
ήτοιι την 31/10//2015, με συ
υνολικό προοϋπολογισμ
μό 3.300,00€
€.


Συνολική Χρονική Διάρκεια
Δ
Υ
Υλοποίησηςς Δράσης «Διαδικασσία εξωτεριικής
ης»: 01/01//2012 – 31/110/2015
αξιολόγηση



Συνολικό Κόστος
Κ
Δρ
ράσης «Δια
αδικασία εξξωτερικής αξιολόγησσης»: 5.275,00€
(μείωση πρροϋπολογισμ
μού κατά 1..872,44€)

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Δράσης
Δ
«Διιαδικασία εξωτερικής
ε
ς αξιολόγησσης», Περιό
όδου
01/001/2012 – 31/08/2012
3
Για τηνν υλοποίησ
ση της Δρράσης «Δια
αδικασία εξξωτερικής αξιολόγηση
ης»
συγγκροτήθηκε η Επιτρ
ροπή Εξωττερικής Αξιολόγησης
Α
ς της Πρράξης «Δο
ομή
Απα
ασχόλησης

και

Στα
αδιοδρομίαςς

(ΔΑΣΤΑ
Α)

Πανεπ
πιστημίου

αποοτελούμενη από τα παρ
ρακάτω εξω--ιδρυματικά
ά μέλη Δ.Ε.Π.:

Μακεδονία
ας»

1. Κωνστα
αντίνο Ζοπο
ουνίδη, Κα θηγητή του
υ Τμήματος Μηχανικώ
ών Παραγωγγής
και Διοίκησης του Πολυτεχνεείου Κρήτηςς,
2. Μιχαήλλ Δούμπο, Αναπληρ ωτή Καθη
ηγητή του Τμήματοςς Μηχανικ
κών
Παραγω
ωγής και Διιοίκησης τουυ Πολυτεχννείου Κρήτη
ης και
3. Χρυσοβ
βαλάντη Γα
αγάνη, Επίκκουρο Καθθηγητή του Τμήματος Οικονομικ
κών
Επιστημ
μών του Πα
ανεπιστημίοου Κρήτης
Η Ενδιά
άμεση Έκθεση Αξιολόόγησης της Πράξης ΔΑ
ΑΣΤΑ ολοκκληρώθηκε από
τα ππαραπάνω μέλη Δ.Ε.Π
Π. αξιοποιώ
ώντας και αξιολογώντ
α
τας το υλικκό του Ετησίου
Σχεδίου Δράση
ης ακαδημ
μαϊκού έτουυς 2011-2012 και κυρ
ρίως την Ε
Ετήσια Έκθθεση
Εσω
ωτερικής Αξιολόγησηςς έτους 201 1. Στην Έκ
κθεση προττάθηκαν διοορθωτικά μέτρα
και παρεμβάσεις προς δύο
δ
(2) κύ ριες κατευ
υθύνσεις, ως
ω εξής: i) την ανάπττυξη
υποοδομών και συνεργασιιών με τοππικούς, εθνιικούς και φορείς
φ
του εξωτερικού
ύ, οι
οποοίοι θα εξασ
σφαλίσουν τη
τ βιωσιμόττητα της Πρ
ράξης και ii) τη διεύρυννση της χρή
ήσης
της Ιστοσελίδδας της ΔΑ
ΑΣΤΑ, ωςς κύριου επικοινωνια
ε
ακού εργαλλείου προςς το
φοιττητικό, ακα
αδημαϊκό κα
αι επιχειρημ
ματικό κοινό
ό.


Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσιικού

Ανττικειμένου

Δράσης

«Διαδικα
ασία

εξωτερικής αξιολόγησης», Περιιόδου 01/01
1/2012 – 31/08/2012: 226%


Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμένο
ου Δράσης «Διαδικασσία εξωτεριικής
αξιολόγηση
ης», Περιόδου 01/01/22012 – 31/0
08/2012: 1.8
850,00€
Κατά

την

χρο
ονική

περρίοδο

από
ό

01/09/2
2011

έωςς

31/08/2
2012,

πρα
αγματοποιήθθηκε αναμό
όρφωση τοου προϋπολλογισμού της παραπάάνω Δράση
ης, η
οποοία συνίσταται σε μετα
αφορά ποσ ού 1.076,65
5€ στον πρ
ροϋπολογισμμό της Δρά
άσης
«Ημ
μερίδες».

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Δράσης
Δ
«Διιαδικασία εξωτερικής
ε
ς αξιολόγησσης», Περιό
όδου
01/009/2012 – 31/08/2013
3
Ξεκίνησ
σε η σύνταξη της Ενδδιάμεσης Έκ
κθεσης Αξιολόγησης έέτους 2013,, της
οποοίας τα συμπεράσματα προβλέππεται να εννσωματωθο
ούν στην υυλοποίηση του
φυσ
σικού αντικεειμένου της επόμενης ππρογραμματτικής περιόδ
δου.



Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσιικού

Ανττικειμένου

Δράσης

«Διαδικα
ασία

ησης», Περιιόδου 01/09/2012 – 31
1/08/2013: 74% & 3%
% για
εξωτερικής αξιολόγη
τα Υποέργα
α 1 & 2, ανττίστοιχα


Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμένο
ου Δράσης «Διαδικασσία εξωτεριικής
αξιολόγηση
ης», Περιόδου 01/09/22012 – 31/0
08/2013: 225,00€

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Δράσης
Δ
«Δ
Διαδικασία εξωτερικής
ε
ς αξιολόγησσης», Περιό
όδου
01/009/2013 – 31/08/2014
3
Κατά τη
ην χρονική περίοδο αππό 01/09/20
013 έως 31/08/2014, ολλοκληρώθη
ηκε η
Ε
Έκθεσης Α
Αξιολόγηση
ης της Πρά
άξης «Δομήή Απασχόλη
ησης
σύννταξη της Ενδιάμεσης
και Σταδιοδρομ
μίας (ΔΑΣΤ
ΤΑ) Πανεπισ
στημίου Μα
ακεδονίας».


Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσιικού

Δράσης

Ανττικειμένου

«Διαδικα
ασία

εξωτερικής αξιολόγησης», Περιιόδου 01/09
9/2013 – 31/08/2014: 448%


Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμένο
ου Δράσης «Διαδικασσία εξωτεριικής
αξιολόγηση
ης», Περιόδου 01/09/22013 – 31/0
08/2014: 100,00€
Σημειώ
ώνεται ότι ενώ το κόόστος υλοπ
ποίησης τηςς εν λόγω
ω Δράσης ήταν
ή

χαμ
μηλότερο τοου προβλεπό
όμενου, το φ
φυσικό αντιικείμενο εξεελίχθηκε ομμαλά.

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Δράσης
Δ
«Διιαδικασία εξωτερικής
ε
ς αξιολόγησσης», Περιό
όδου
01/009/2014 – 31/10/2015
3
Κατά τοο διάστημα
α αναφοράς,, ολοκληρώ
ώθηκε η Τελ
λική Έκθεσση Αξιολόγη
ησης
της Πράξης από την τριμελή ομάδα εεξωτερικής αξιολόγηση
α
ης.


Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσικ
κού

Αντικ
κειμένου Ενέργειας

«Διαδικα
ασία

εξωτερικής αξιολόγησης», Περιιόδου 01/09
9/2014 – 31/10/2015: 449%


Κόστος

Υ
Υλοποίηση
ης

Φυσικ
κού

Αντικ
κειμένου

Ενέργειας

«Διαδικα
ασία

εξωτερικής αξιολόγησης», Περιιόδου 01/09
9/2014 – 31/10/2015: 33.000,00€

Στον Πίνακα 6 που
υ ακολουθεεί συνοψίζετται η πορεία
α υλοποίηση
σης του φυσ
σικού
αντιικειμένου τη
ης Δράσης καθώς και ττο αντίστοιχχο κόστος.
Πίννακας 11: Δράση
Δ
«Δια
αδικασία εξξωτερικής αξιολόγηση
α
ης»

Υπ
ποέργο 1
Υπ
ποέργο 2

Περίοδος
01/01/2
2012 – 31/008/2012
01/09/2
2012 – 31/1 2/2012
01/01/2
2013 – 31/008/2013
01/09/2
2013 – 31/008/2014
01/09/2
2014 – 31/008/2015

Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 1
Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 2
Συννολικό Κόσ
στος

Υλοποίίηση
26%
%
74%
%
3%
%
48%
%
49%
%

Κόστος (€
€)
1.850,00
0
125,00
100,00
100,00
3.000,00
0

100%
%
100%
%
5.175,000€

III.

Δ
Δράση «Πισστοποίηση ΔΑΣΤΑ
Δ
κατάά ISO»
Στο πλα
αίσιο της ενν λόγω Δράάσης πραγμ
ματοποιήθηκε πρόχειροος διαγωνισ
σμός

για την ανάδδειξη της αναδόχου εταιρείαςς που ανέέλαβε την προετοιμασία
τ ΔΑΣΤΑ
Α κατά ISO
O, ενώ παρ
ράλληλα, απ
πασχολήθηκκε και έναςς (1)
πισττοποίησης της
διοιικητικός υπά
άλληλος του
υ Ιδρύματο ς μας.
Κατόπινν διαχωρισ
σμού του φ
φυσικού κα
αι οικονομικ
κού αντικειιμένου και της
δημ
μιουργίας δύύο (2) διακρ
ριτών Υποέρργων της Πράξης
Π
ΔΑΣ
ΣΤΑ αντίστοοιχα, η α΄ φάση
φ
υλοποίησης τουυ φυσικού αντικειμένο
α
ου της Δράσ
σης «Πιστοπ
ποίηση ΔΑΣ
ΣΤΑ κατά ISO»
I
οριοοθετείται χρρονικά μέχρ
ρι και την 331/12/2012, με συνολιικό προϋποολογισμό ύψ
ψους
525,00€, ενώ η β΄ φάση υλοποίησης
υ
ς της παραπ
πάνω Δράση
ης λαμβάνει
ει χώρα από
ό την
01/001/2013 έω
ως και την προβλεπόμε
π
ενη λήξη της
τ Πράξης, ήτοι την 31/10/2015
5, με
συννολικό προϋϋπολογισμό 11.780,00€€.


Συνολική Χρονική Διάρκεια
Δ
Υ
Υλοποίηση
ης Δράσης «Πιστοποοίηση ΔΑΣ
ΣΤΑ
κατά ISO»»: 01/09/201
11 – 31/10/22015



Συνολικό Κόστος Δράσης «Π
Πιστοποίηση
η ΔΑΣΤΑ κατά ISO
O»: 12.305,00€
(μείωση πρροϋπολογισμ
μού κατά 111.695,00€)

Αποολογισμός Εργασιών Δράσης ««Πιστοποίη
ηση ΔΑΣΤΑ
Α κατά ISSO», Περιό
όδου
01/009/2011 – 31/08/2012
3
Στις 23/07/2012 πρ
ροκηρύχθηκκε ο υπ. αρ
ριθμ. 2/12 πρόχειρος διιαγωνισμός με
κλειιστές προσ
σφορές και κριτήριο ααξιολόγηση
ης τη χαμη
ηλότερη τιμμή για: α) το
σχεδδιασμό, τη
η μελέτη, την ανάπττυξη, την εγκατάστα
αση και τηην εφαρμο
ογή
Συσ
στήματος Διιαχείρισης Ποιότητας
Π
για τις ανά
άγκες της «Δ
Δομής Απαασχόλησης και
κ
Στα
αδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημ
Π
μίου Μακεδδονίας» προ
οϋπολογισμοού 16.000,0
00€
συμ
μπεριλαμβαννομένου του
υ Φ.Π.Α. 233%, β) το σχεδιασμό,
σ
τη
τ μελέτη, ττην ανάπτυξη,
την εγκατάστα
αση και τηνν εφαρμογήή Συστήμα
ατος Διαχείρ
ρισης Ποιόότητας για τις
ανά
άγκες

τουυ

«Γραφ
φείου

Διαασύνδεσης

Πανεπισ
στημίου

Μακεδονία
ας»

προοϋπολογισμοού 13.000,00€ συμπεεριλαμβανο
ομένου του
υ Φ.Π.Α. 23%, γ) την
τ
πισττοποίηση

της

«Δο
ομής

Απαασχόλησης

και

Σταδιοδρομίαας

(ΔΑΣΤ
ΤΑ)

Παννεπιστημίουυ Μακεδοννίας» από διαπιστευμ
μένο Φορέα
α Πιστοποίίησης με την
τ

έκδοοση

πισττοποιητικού
ύ

ISO

9001:200
08

προϋπ
πολογισμούύ

4.000,0
00€

συμ
μπεριλαμβαννομένου το
ου Φ.Π.Α. 23% και δ)
δ την πισττοποίηση τοου «Γραφείου
Διασ
σύνδεσης

Πανεπισττημίου

Μ
Μακεδονίας»
»

από

διαπιστευμμένο

Φορ
ρέα

Πισ
στοποίησης με την έκ
κδοση πισττοποιητικού
ύ ISO 9001:2008 προοϋπολογισμ
μού
4.0000,00€ συμπ
περιλαμβαννομένου τουυ Φ.Π.Α. 23
3%.
Τα ανω
ωτέρω Τμήμ
ματα (α) καιι (γ) επρόκεειτο να εκτελεστούν σττο πλαίσιο των
τ
ανα
αγκών υλοποίησης του
τ
Υποέρργου με τίτλο:
τ
«Δο
ομή Απασσχόλησης και
κ
Στα
αδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημ
μίου Μακεδδονίας», ενώ
ώ τα Τμήμαατα (β) και (γ)
πρόόκειται να εκτελεστούνν στο πλαίσ
σιο των ανα
αγκών υλοποίησης του Υποέργου με
σης Πανεπισ
στημίου Μα
ακεδονίας».
τίτλλο «Γραφείοο Διασύνδεσ
Η συννολική προ
οϋπολογιζόμ
μενη δαπά
άνη για τις παραπάννω αναθέσ
σεις
ανέρρχεται στο ποσό των 37.000,00€€ συμπεριλλαμβανομένου του Φ.Π
Π.Α. 23% και
κ
βαρρύνει τους πόρους του Υποέρργου με τίτλο: «Δο
ομή Απασσχόλησης και
κ
Στα
αδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστηημίου Μακεεδονίας» κα
ατά 20.000,,00€ ενώ το
ους
πόρρους

του

Υποέργου

με

τίτλλο

«Γραφεείο

Διασύ
ύνδεσης

Π
Πανεπιστημίίου

Μακκεδονίας» κατά
κ
17.000
0,00€.
Ο διαγω
ωνισμός πρ
ραγματοποιήήθηκε τον Σεπτέμβριο
ο του 2012 και σύμφω
ωνα
με ττο προβλεπόόμενο χροννοδιάγραμμαα, η διαδικα
ασία προετο
οιμασίας τηης ΔΑΣΤΑ και
κ
του Γραφείου Διασύνδεσης διήρκησ
σε οκτώ (8)) μήνες, ώσ
στε στη συυνέχεια οι δύο
δ
Δομ
μές να πιστοοποιηθούν από
α πιστοποοιημένο φορ
ρέα απόδοσης πιστοποιιητικών ISO
O.


Ποσοστό Υλοποίηση
Υ
ς Φυσικού Αντικειμέένου Δράση
ης «Πιστοπποίηση ΔΑΣ
ΣΤΑ
κατά ISO»», Περιόδου
υ 01/09/20111 – 31/08/2
2012: 0%



Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμέννου Δράσης «Πιστοποοίηση ΔΑΣ
ΣΤΑ
κατά ISO»», Περιόδου
υ 01/09/20111 – 31/08/2
2012: 0,00€

Αποολογισμός Εργασιών Δράσης ««Πιστοποίη
ηση ΔΑΣΤΑ
Α κατά ISSO», Περιό
όδου
01/009/2012 – 31/08/2013
3
Σε συννέχεια της υπ. αριθ μ. 132/03..12.2012 απόφασης
α
ττης Επιτρο
οπής
Διαχχείρισης τοου Ειδικού
ύ Λογαριασ
σμού Κονδδυλίων Έρεευνας του Πανεπιστημίου
Μακκεδονίας και
κ σύμφωννα με το ααπό 28/12/2
2012 συμφωνητικό, η ετερόρρυθθμος
εταιιρεία με τη
ην επωνυμίία: «ΜΥΛΩ
ΩΝΑΣ ΣΩΤ
ΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..» ανέλαβε τον

σχεδδιασμό, τη
η μελέτη, την ανάππτυξη, την εγκατάστταση και την εφαρμ
μογή
Συσ
στήματος Διαχείρισης Ποιότητας για τις ανά
άγκες της «Δομής
«
Αππασχόλησηςς και
Στα
αδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεππιστημίου Μακεδονίας»
Μ
», ως αποτέέλεσμα του
υ υπ’
αριθθμ. 2/12 πρόχειρου διαγωνισμ
μού, με κλειστές
κ
προσφορές
π
και κριτήριο
αξιοολόγησης

τη

χαμη
ηλότερη

ττιμή,

συνο
ολικού

πο
οσού

ύψοους

4.305,00€

(συμ
μπεριλαμβα
ανομένου το
ου Φ.Π.Α. 223%).
Ειδικόττερα, από τιις 28/12/20 12 και για διάστημα οκτώ
ο
(8) μηηνών, βάσειι του
χροννοδιαγράμμ
ματος του υπ.
υ αριθμ. 22/12 πρόχειρ
ρου διαγωννισμού, ολοοκληρώθηκα
αν οι
ακόόλουθες φάσ
σεις υλοποίη
ησης:
Φάσ
ση 1: Καταγγραφή και αποτύπωση
α
υφιστάμενη
ης κατάστασ
σης (διάρκεεια 1 μήνας)),
Φάσ
ση 2: Σχημα
ατισμός και εκπαίδευσηη ομάδας ερ
ργασίας (διά
άρκεια 1 μήήνας),
Φάσ
ση 3: Γενικόός Σχεδιασμ
μός των Συσ
στημάτων Ποιότητας
Π
(διάρκεια 2 μήνες),
Φάσ
ση 4: Προεττοιμασία τεκ
κμηρίωσης (διάρκεια 6 μήνες),
Φάσ
ση 5: Εφαρμ
μογή Συστη
ημάτων Ποιιότητας (διά
άρκεια 5 μήννες),
Φάσ
ση 6: Σύντα
αξη των εγχεειριδίων ποιιότητας (διά
άρκεια 1 μή
ήνας),
Φάσ
ση 7: Υλοποοίηση εσωτερικών επιθθεωρήσεων (διάρκεια 2 μήνες),
Φάσ
ση 8: Ανασκ
κόπηση τηςς διοίκησης (διάρκεια 1 μήνας) ,
Φάσ
ση 9: Πιστοοποίηση τωνν συστημάτω
ων (διάρκειια 1 μήνας).
Η υλοοποίηση τω
ων ανωτέρρω φάσεωνν συντονίσ
στηκε και επικουρήθθηκε
διοιικητικά απόό την διοικη
ητική υπάλλληλο του Ιδρ
ρύματος κα
αι μέλος τηςς ομάδας έρ
ργου,
κ. Υ
Υπατία Θεοοδωράκιογλου, κάτοχο διδακτορικ
κού διπλώμ
ματος στη δδιοίκηση ολ
λικής
ποιόότητας.
Ακολούύθως, σε συνέχεια
σ
τηης υπ. αρ
ριθμ. 137/22.07.2013 απόφασης της
ακτης συνεδρίασης της
τ
Επιτροοπής Διαχεείρισης του Ειδικού Λογαριασ
σμού
έκτα
Κοννδυλίων Έρρευνας του
υ Πανεπισττημίου Μακεδονίας, και
κ σύμφω
ωνα με το από
02/008/2013 συμφωνητικό,, η ανάδοχοος με την επ
πωνυμία: «T
TUV AUST
TRIA HELL
LAS
Μ.Ε
Ε.Π.Ε.», ως
ω διαπιστευμένος Φ
Φορέας Πιιστοποίησης ανέλαβεε την έκδδοση

πισττοποιητικούύ ISO 9001:2008 για ττην πιστοπο
οίηση της «Δομής
«
Αππασχόλησηςς και
Στα
αδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεππιστημίου Μακεδονίας
Μ
», ως αποτέέλεσμα του
υ υπ.
αριθθμ. 6/13 πρόχειρου διαγωνισμ
μού, με κλειστές
κ
προσφορές
π
και κριτήριο
αξιοολόγησης τη
η χαμηλότεερη τιμή, συυνολικού πο
οσού 922,50
0€ (συμπερριλαμβανομέένου
του Φ.Π.Α. 23%
%).
Ο Οργα
ανισμός Πισ
στοποίησηςς «TUV AU
USTRIA HE
ELLAS Μ.Ε
Ε.Π.Ε.» διεξήγε
την συμφωνη
ηθείσα Επιιθεώρηση Πιστοποίησης του Συστήματοος Διαχείρ
ρισης
Ποιιότητας στιςς 26/09/201
13 και ακολλούθως διαττύπωσε «Θεετική Εισήγγηση» προςς τον
Φορρέα Πιστοποίησης για την έκδοσηη του σχετικ
κού πιστοποιητικού, σσύμφωνα μεε την
απόό 02/10/2013 Βεβαίωσ
ση προς το Πανεπιστή
ήμιο Μακεδ
δονίας – Π
Πιστοποιούμ
μενες
Δομ
μές.


Ποσοστό Υλοποίηση
Υ
ς Φυσικού Αντικειμέένου Δράση
ης «Πιστοπποίηση ΔΑΣ
ΣΤΑ
κατά ISO»», Περιόδου
υ 01/09/20112 – 31/08//2013: 100%
% & 8% γιαα τα Υποέργα 1
& 2, αντίσττοιχα



Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμέννου Δράσης «Πιστοποοίηση ΔΑΣ
ΣΤΑ
κατά ISO»», Περιόδου
υ 01/09/20112 – 31/08/2
2013: 1.525,00€

Αποολογισμός Εργασιών Δράσης ««Πιστοποίη
ηση ΔΑΣΤΑ
Α κατά ISSO», Περιό
όδου
01/009/2013 – 31/08/2014
3
Κατά τη
ην χρονική περίοδο αππό 01/09/20
013 έως 31//08/2014, εεφαρμόστηκ
κε το
Σύσ
στημα Διαχεείρισης Ποιιότητας ISO
O 9001:200
08 σύμφωνα
α με τα προοβλεπόμενα
α στο
Εγχχειρίδιο Ποιότητας, υπ
πό το συνττονισμό του μέλους της
τ ομάδαςς έργου, κ.
κ Υ.
Θεοοδωράκιογλλου. Τον Αύγουστο
Α
του 2014 ξεκίνησε η προετοιιμασία της 1ης
εσω
ωτερικής επιιθεώρησης, με τη σύντταξη της Έκ
κθεσης Εσω
ωτερικής Εππιθεώρησης από
την ως άνω Υπεύθυνη Ποιότηταας της Δομής. Η 1η εσωτερικκή επιθεώρ
ρηση
πρα
αγματοποιήθθηκε με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2014, οπότε και ανανεώθηκ
κε η
ισχύύς του Πισττοποιητικού ISO 9001:22008 κατά ένα
έ έτος.


Ποσοστό Υλοποίηση
Υ
ς Φυσικού Αντικειμέένου Δράση
ης «Πιστοπποίηση ΔΑΣ
ΣΤΑ
κατά ISO»», Περιόδου
υ 01/09/20113 – 31/08/2
2014: 53%



Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμέννου Δράσης «Πιστοποοίηση ΔΑΣ
ΣΤΑ
κατά ISO»», Περιόδου
υ 01/09/20113 – 31/08/2
2014: 6.227,50€

Αποολογισμός Εργασιών Δράσης ««Πιστοποίη
ηση ΔΑΣΤΑ
Α κατά ISSO», Περιό
όδου
01/009/2014 – 31/10/2015
3
Στις 29//09/2015 ολ
λοκληρώθηηκε με επιτυ
υχία η 3η Επ
πιθεώρηση Ε
Εφαρμογήςς του
στήματος Διιαχείρισης ISO
I
από τονν ανεξάρτη
ητο φορέα TUV
T
Austriaa Hellas, κα
αι το
Συσ
πισττοποιητικό ISO της ΔΑ
ΑΣΤΑ ανανεεώθηκε καττά ένα έτος.


Ποσοστό Υλοποίηση
Υ
ς Φυσικού Αντικειμέένου Δράση
ης «Πιστοπποίηση ΔΑΣ
ΣΤΑ
κατά ISO»», Περιόδου
υ 01/09/20114 – 31/10/2
2015: 39%



Κόστος Υλλοποίησης Φυσικού Α
Αντικειμέννου Δράσης «Πιστοποοίηση ΔΑΣ
ΣΤΑ
κατά ISO»», Περιόδου
υ 01/09/20114 – 31/10/2
2015: 3.074,00€

Στον πίίνακα που ακολουθεί συνοψίζετα
αι η πορεία
α υλοποίησηης του φυσ
σικού
αντιικειμένου τη
ης Δράσης καθώς και ττο αντίστοιχχο κόστος.
Πίννακας 12: Δράση
Δ
«Πισ
στοποίηση ΔΑΣΤΑ κα
ατά ISO»

Υπ
ποέργο 1
Υπ
ποέργο 2

Περίοδος
01/09/2
2011 – 31/008/2012
01/09/2
2012 – 31/1 2/2012
01/01/2
2013 – 31/008/2013
01/09/2
2013 – 31/008/2014
01/09/2
2014 – 31/008/2015

Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 1
Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 2
Συννολικό Κόσ
στος

Υλοποίίηση
0%
%
100%
%
8%
%
53%
%
39%
%

Κόστος (€
€)
0,00
525,00
1000,00
6.227,50
0
3.074,00
0

100%
%
100%
%
10.826,550€

5.7 Δια
αγωνισμοί καινοτομικ
κ
ών και επιχχειρηματικ
κών ιδεών κκαι σχεδίωνν
Στόχος της Ενέργεειας «Διαγω
ωνισμοί καιννοτομικών και
κ επιχειρηηματικών ιδδεών
και σχεδδίων»
Κατά την διάρκ
κεια υλοποοίησης τηςς ΔΑΣΤΑ πραγματοπποιήθηκαν (3)
διαγγωνισμοί καινοτομικώ
κ
ών και εππιχειρηματικ
κών ιδεών και σχεδίίων. Δικαίίωμα
συμ
μμετοχής είχχαν όλοι οιι φοιτητές ττων Τμημάττων του ιδρ
ρύματος, μεε βασικό σττόχο
την ενθάρρυνσ
ση της ανάλη
ηψης καινοττομικής καιι επιχειρημα
ατικής δρασστηριότηταςς και
την επιβράβευσ
ση των προ
οσπαθειών αυτών. Και σε αυτή την
τ περίπτω
ωση, η εν λόγω
λ
Ενέργεια, λειτοούργησε συ
υνδυαστικά με την Ενέέργεια «Συννεργασίες/Δ
Δικτυώσεις»
» της
ΔΑΣ
ΣΤΑ καθώ
ώς στην αξιολόγηση
α
των επιχχειρηματικώ
ών σχεδίωνν συμμετεείχαν
εκπρρόσωποι τω
ων παραγω
ωγικών φορρέων οι οπ
ποίοι μετέφεραν στουςς φοιτητές την
εμπειρία τους και συνέδραμαν, κατάά το δυνατό
όν, στη προώθηση τωνν βραβευθένντων
ιδεώ
ών στην αγοορά για την χρηματοδόότηση και υλλοποίησή το
ους.
Στο πλαίσιο της παραπάνω
π
Ε
Ενέργειας πραγματοπο
π
οιήθηκε η υυλοποίηση των
παρρακάτω δρασ
στηριοτήτω
ων – παραδοοτέων:
6.1.1 Δημιουργία
Δ
μηχανισμούύ αξιολόγησης και επιιβράβευσηςς Καινοτομιικών
και Επιχειρηματικώ
ών Ιδεών κααι Σχεδίων.
6.1.2 Σύύστημα διάχχυσης των ααποτελεσμά
άτων μέσω του
τ δικτύουυ του ΔΑΣΤ
ΤΑ.
Κατόπινν διαχωρισ
σμού του φ
φυσικού κα
αι οικονομικ
κού αντικειιμένου και της
μιουργίας δύύο (2) διακρ
ριτών Υποέρργων της Πράξης
Π
ΔΑΣ
ΣΤΑ αντίστοοιχα, η α΄ φάση
φ
δημ
υλοποίησης τουυ φυσικού αντικειμένο
α
ου της Ενέργγειας «Διαγγωνισμοί κααινοτομικώνν και
επιχχειρηματικώ
ών ιδεών κα
αι σχεδίων»» οριοθετείτται χρονικά μέχρι και ττην 31/12/2
2012,
με συνολικό προϋπολογι
π
ισμό ύψουςς 10.650,00
0€, ενώ η β΄ φάση υυλοποίησης της
παρραπάνω Ενέέργειας λαμβάνει χώραα από την 01/01/2013 έως
έ και τηνν προβλεπόμ
μενη
λήξη
η της Πράξξης, ήτοι τηνν 31/10/20115, με συνολλικό προϋπο
ολογισμό 9..350,00€.


Συνολική

Χρονική

Διάρκειια

Υλοπο
οίησης

Ενέργειας

«Διαγωνισ
σμοί

καινοτομικ
κών και επιχειρημα
ατικών ιδεεών και σχεδίων»:
σ
01/01/2011 –
31/10/20155



Συνολικό

Κόστος

Ενέργεειας

«Διιαγωνισμοί

καινοττομικών

και

ατικών ιδεεών και σχχεδίων»: 20.000,00€
2
(αύξηση ππροϋπολογισ
σμού
επιχειρημα
κατά 8.000,00€)

Αποολογισμός

Εργασιώ
ών

Ενέργγειας

«Δ
Διαγωνισμο
οί

καινοττομικών

και

επιχχειρηματικώ
ών ιδεών κα
αι σχεδίων»», Περιόδουυ 01/01/201
11 – 31/08/22011
Στο πλα
αίσιο της Ενέργειας:
Ε
««Διαγωνισμο
οί καινοτομ
μικών και επ
επιχειρηματιικών
ών και σχεεδίων» καιι κατόπιν συναντήσεεων της ομ
μάδας έργοου συντάχθθηκε
ιδεώ
προοσχέδιο τουυ μηχανισμ
μού αξιολόόγησης κα
αι επιβράβεευσης Καιν
ινοτομικών και
ών Ιδεών και
κ Σχεδίωνν, χρησιμοπ
ποιώντας υλ
λικό το οποοίο εντοπίσττηκε
Επιχχειρηματικώ
μέσ
σω βιβλιογραφικής έρευ
υνας και πρροσαρμόστη
ηκε στα ιδια
αίτερα χαραακτηριστικά
ά και
τις α
ανάγκες τωνν μαθημάτω
ων επιχειρηηματικότητα
ας που διδάσ
σκονται στοο Πανεπιστήμιο
Μακκεδονίας.


Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικ
κού Αντικ
κειμένου Ενέργειας
Ε
«Διαγωνισ
σμοί
καινοτομικ
κών και επιιχειρηματικ
κών ιδεών και σχεδίω
ων», Περιόδδου 01/01/2
2011
– 31/08/20111: 18%



Κόστος

Υ
Υλοποίηση
ς

Φυσικοού

Αντικεειμένου Ενέργειας
Ε

«Διαγωνισ
σμοί

καινοτομικ
κών και επιιχειρηματικ
κών ιδεών και σχεδίω
ων», Περιόδδου 01/01/2
2011
– 31/08/20111: 2.200,00€

Αποολογισμός

Εργασιώ
ών

Ενέργγειας

«Δ
Διαγωνισμο
οί

καινοττομικών

και

επιχχειρηματικώ
ών ιδεών κα
αι σχεδίων»», Περιόδουυ 01/09/201
11 – 31/08/22012
Κατά τοο χρονικό διάστημα
δ
αππό 01/09/20
011 έως 31//08/2012 ολλοκληρώθηκε η
σύννταξη του μηχανισμο
ού αξιολόγγησης καιι επιβράβευσης Καιννοτομικών και
Επιχχειρηματικώ
ών Ιδεών κα
αι Σχεδίων.. Επίσης ορ
ρίστηκε η Επιτροπή
Ε
Αξξιολόγησης των
συμ
μμετοχών μεε μέλη τους παρακάτω::
 Καθηγητή του
τ Ιδρύματτος κ. Ευτύύχιο Σαρτζεττάκη
 Αναπληρωττή Καθηγηττή του Ιδρύ ματος κ. Αννδρέα Ανδρ
ρονικίδη
 Επίκουρο Καθηγητή
Κ
του Ιδρύματτος, κ. Συμεών Παπαδό
όπουλο

 Κυριάκο Λουφάκη,
Λ
Β΄ Αντιπρρόεδρο του
υ Συνδέσμ
μου Εξαγω
ωγέων Βορ
ρείου
Ελλάδος
 Χρήστο Γεωργίου,
Γ
Διευθυντή
Δ
Τεκμηρίωσ
σης και Μελετών
Μ
ττου Συνδέσ
σμου
Βιομηχανιώ
ών Βορείου Ελλάδος
 Παναγιώτη
η

Παπαδό
όπουλο,

Π
Πρόεδρο

του

Βιοττεχνικού

Επιμελητηρίου

Θεσσαλονίίκης ως τα
ακτικό μέλλος, με ανναπληρωμα
ατικό αντίσστοιχο τον Α΄
Αντιπρόεδρρο κ. Συμεώ
ών Διαμαντίίδη
Αξίζει να σημειω
ωθεί ότι καατά τη δια
αδικασία βράβευσης των τριώνν (3)
καλλύτερων επιιχειρηματικ
κών προτάσ
σεων είχε προβλεφθεί
π
η χορήγησση χρηματιικών
βρα
αβείων, με την
τ ευγενικ
κή χορηγία του Ειδικο
ού Λογαριασ
σμού Κονδδυλίων Έρευ
υνας
(Επιιτροπή Ερεευνών) του Πανεπιστηημίου Μακεεδονίας, ύψ
ψους 2.500,,00€, 2.000
0,00€
και 1.500,00€ για
γ την πρώ
ώτη, δεύτερ η και τρίτη καλύτερη συμμετοχή,, αντίστοιχα
α, σε
επίππεδο Ιδρύμα
ατος.
Ακολούύθως, στις 17
1 Φεβρουααρίου 2012 ανακοινώθηκε η προκκήρυξη του «1ου
Διαγγωνισμού Καινοτομικώ
Κ
ών και Επιχχειρηματικώ
ών Ιδεών και
κ Σχεδίωνν» στο πλα
αίσιο
υλοποίησης της Πράξης με
μ τίτλο: «Δ
Δομή Απασχχόλησης και Σταδιοδροομίας (ΔΑΣ
ΣΤΑ)
Παννεπιστημίουυ

Μακεδο
ονίας».

Η

υποβολή
ή

προτάσεεων

Καιννοτομικών

και

Επιχχειρηματικώ
ών Ιδεών και Σχεδίω
ων ολοκληρώθηκε τη
ην 31 Μαρρτίου 2012
2. Η
αξιοολόγηση τω
ων είκοσι έννα (21) υποοβληθέντωνν προτάσεω
ων πραγματτοποιήθηκε από
την Επιτροπή Αξιολόγησης των συμ
μμετοχών του
τ Διαγωννισμού αλλάά και από τους
φοιττητές του Πανεπιστημ
Π
μίου Μακεδδονίας με online ψηφ
φοφορία σττην ιστοσελ
λίδα:
httpp://dasta.uom
m.gr/voting-2012, η οπποία ολοκλη
ηρώθηκε στιις 30/04/20 12.
Οι τρειςς (3) επικρα
ατέστερες πρροτάσεις ήτταν οι εξής:
1. «HEYS
SUCCESS.C
COM - YO
OUR ACCE
ESS TO SUCCESS!»
S
», του φοιττητή
PILIC MILENKO
M
2. «GREE
EKVACATIION.COM»»,
ΝΙΚΟΛ
ΛΑΟΥ,

των

φοιτητών

ΚΑΡΑ
ΑΜΠΑΤΖΑ
ΑΚΗ

ΛΟΓΟΘΕΤΗ
Λ
Η

ΠΑΝΑ
ΑΓΙΩΤΗ

ΚΑΙ

Π
ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΤΙΔΗ

ΠΑ
ΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σ,

ΕΜΦΙΑ
ΑΛΩΣΗΣ

ΚΑΙ

ΤΥ
ΥΠΟΠΟΙΗΣ
ΣΗΣ

ΑΘΑΝΑ
ΑΣΙΟΥ
3. «ΜΟΝΑ
ΑΔΑ

ΠΟΛΥΤ
ΤΕΛΟΥΣ

ΕΛΑΙΟ
ΟΛΑΔΟΥ

ΕΜΠΛ
ΛΟΥΤΙΣΜΕ
ΕΝΟΥ

ΜΕ

ΕΥΕΡΓ
ΓΕΤΙΚΑ ΒΟ
ΟΤΑΝΑ “H
HERBOIL”», των φοιττητών ΚΩΝ
ΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΝΟΥ

ΙΩΑΝΝ
ΝΗ-ΜΑΡΙΝ
ΝΟΥ, ΑΛΑ
ΑΤΣΑΤΙΑΝΟΥ ΜΙΧΑ
ΑΗΛ, ΚΟΤ
ΤΖΑΣΤΑΥΡ
ΡΟΥ
ΘΕΟΔΩ
ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΣΑΚΑΛΟ
ΟΥ ΕΥΑΓΓ
ΓΕΛΟΥ
Οι προττάσεις οι οπ
ποίες επίσηςς διακρίθηκ
καν και έλαβαν εύφημοο μνεία καττόπιν
ομόόφωνης απόφασης της Επιτροπής
Ε
Α
Αξιολόγηση
ης του Διαγωνισμού ήτταν οι εξής:


«ΔΙΑΔΙΙΚΤΥΑΚΟ ΣΟΥΠΕΡ--ΜΑΡΚΕΤ ΜΕ ΔΙΑΝ
ΝΟΜΗ ΣΤΟ
Ο ΣΠΙΤΙ», του
φοιτητή
ή ΖΑΡΚΟΥ
Υ ΧΡΗΣΤΟΥ
Υ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ



«R-ICE
E CREAM. ΠΑΓΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΛΑ
ΑΚΤΟΖΗ (ΑΠΟ
(
ΓΑΛ
ΛΑ ΡΥΖΙΟΥ)»,
των φοοιτητών ΤΖ
ΖΙΜΠΩΝΗ
Η ΝΙΚΟΛΑ
ΑΟΥ, ΠΑΣ
ΣΧΑΛΙΔΟΥ
Υ ΜΑΡΙΑΣ –
ΕΛΕΝΗ
ΗΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΓΚΑΛΙΔΗ
Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ



«AUTO
O GREEN», των φοιτηητριών ΛΟΓ
ΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΑΣ,
Μ
ΚΟ
ΟΥΚΟΥΛΑ
ΑΡΗ
ΑΙΚΑΤ
ΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ
Κ ΠΛΥΜ
ΜΑΚΗ ΓΕΩΡ
ΡΓΙΑΣ
Η βράβ
βευση των φοιτητών πραγματοπ
ποιήθηκε στις
σ
30 Μααΐου 2012 στο

πλα
αίσιο της ημ
μερίδας της ΔΑΣΤΑ
Δ
με τίτλο: «…Σ
Στα γρανάζια της καινοοτομίας».


Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικ
κού Αντικ
κειμένου Ενέργειας
Ε
σμοί
«Διαγωνισ
καινοτομικ
κών και επιιχειρηματικ
κών ιδεών και σχεδίω
ων», Περιόδδου 01/09/2
2011
– 31/08/20112: 54%



Κόστος

Υ
Υλοποίηση
ς

Φυσικοού

Αντικεειμένου Ενέργειας
Ε

«Διαγωνισ
σμοί

καινοτομικ
κών και επιιχειρηματικ
κών ιδεών και σχεδίω
ων», Περιόδδου 01/09/2
2011
– 31/08/20112: 6.500,00€

Αποολογισμός

Εργασιώ
ών

Ενέργγειας

«Δ
Διαγωνισμο
οί

καινοττομικών

και

επιχχειρηματικώ
ών ιδεών κα
αι σχεδίων»», Περιόδουυ 01/09/201
12 – 31/08/22013
Στις 08/10/2012
0
ανακοινώθθηκε η προκήρυξη
π
του «2ουυ Διαγωνισ
σμού
Καινοτομικών και Επιχειρρηματικών ΙΙδεών και Σχεδίων»
Σ
σττο πλαίσιο υυλοποίησηςς της
Πρά
άξης με τίτλλο: «Δομή Απασχόλησ
Α
σης και Στα
αδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου
Μακκεδονίας». Η υποβολή
ή προτάσεω
ων Καινοτομ
μικών και Επιχειρηματ
Ε
τικών Ιδεώνν και
Σχεδίων ολοκλληρώθηκε την
τ 15η Φεεβρουαρίου 2013. Η αξιολόγηση
α
των δεκαο
οκτώ
(18)) υποβληθέέντων προτά
άσεων πραγγματοποιήθθηκε από τη
ην Επιτροπή
πή Αξιολόγη
ησης
τωνν συμμετοχώ
ών του Διαγωνισμού ααλλά και απ
πό τους φοιτητές του Πανεπιστημίου

Μακκεδονίας μεε online ψηφ
φοφορία σττην ιστοσελίδα http://daasta.uom.grr/voting-201
13, η
οποοία ολοκληρρώθηκε στιςς 15/03/20133.
Δύο ημ
μέρες πριν τη
ην λήξη τηςς ψηφοφορίίας, στις 13//03/2013, κα
και με στόχο
ο την
περα
αιτέρω προοβολή και δημοσιοποοίηση του 2ου
2
διαγωννισμού πρααγματοποιήθθηκε
Συννέντευξη Τύύπου με θέμα: «2ος Δ
Διαγωνισμόςς Καινοτομικών και Ε
Επιχειρηματιικών
Ιδεώ
ών και Σχεδδίων - Παρουσίαση υπποψήφιων προτάσεων»
πρ
, όπου οι υυποψήφιοι είχαν
ε
την ευκαιρία να
ν παρουσιά
άσουν τις ππροτάσεις το
ους στους συνυποψήφι
σ
ιούς τους, στην
σ
Επιττροπή Αξιολόγησης και κυρίω
ως στο ακα
αδημαϊκό και
κ φοιτηττικό κοινό του
Ιδρύύματος. Στη
ην συνέντευ
υξη τύπου σ
συμμετείχανν τοπικά μέέσα ενημέρρωσης, τα οποία
έκανναν γνωστή
ή την υλοπο
οίηση του Διιαγωνισμού
ύ στο ευρύτερο κοινό ττης πόλης.
Η Επιτρροπή Αξιολ
λόγησης τουυ Διαγωνισ
σμού ανακο
οίνωσε στις 30/04/2013
3 τις
προοτάσεις με την υψηλό
ότερη βαθμ
μολογία κα
αι κάλεσε τους
τ
υποψηηφίους για την
παρρουσίασή τοους ενώπιο
ον των μελλών της Επιτροπής.
Ε
Στις 03/06/
6/2013, καττόπιν
ολοκλήρωσης της διαδικα
ασίας αξιολλόγησης τωνν προτάσεω
ων ανακοινώ
ώθηκαν οι τρεις
τ
(3) κκαλύτερες προτάσεις
π
ως
ω εξής:
1. STEVIE
EA: ΜΟΝΑ
ΑΔΑ ΕΠΕ ΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΣ ΤΗΣ ΓΛ
ΛΥΚΑΝΤΙΙΚΗΣ ΟΥΣ
ΣΙΑΣ
ΣΤΕΒΙΑ
Α
2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟ
ΟΝΑΔΑ ΓΙΑ
Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤ
ΤΙΚΗ ΑΝΕΠ
ΠΑΡΚΕΙΑ
3. HEALH
HYPOPS A.E.
A
Οι προοτάσεις οι οποίες επίίσης διακρίίθηκαν λαμ
μβάνοντας τιμητικό τίτλο
τ
κατόόπιν ομόφω
ωνης απόφα
ασης της Εππιτροπής Αξξιολόγησηςς του Διαγω
ωνισμού ήτα
αν οι
εξήςς:


ΜΟΝΑ
ΑΔΑ ΚΑΛΛ
ΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Σ, ΠΑΡΑΓΩ
ΩΓΗΣ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΣ ΤΡΟΥΦ
ΦΑΣ
«TRUF
FFLEPASSIION»



GLOBA
ALMENTO
ORING



ΔΙΑΔΡΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΙΣ
ΣΤΟΣΕΛΙΔ
ΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Α



TAXI COOPERA
ATION - ΣΥΝΕΡΓΑ
ΑΣΙΑ ΚΡΑ
ΑΤΟΥΣ ΠΟ
ΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΙΩΣ
ΣΗ ΤΟΥ ΚΟ
ΟΜΙΣΤΡΟΥ
Υ ΤΑΞΙ
Οι φοιττητές βραβεεύθηκαν σεε ειδική εκδδήλωση ενώ
ώ αξίζει ναα σημειωθείί ότι,

όπω
ως και στονν 1ο Διαγω
ωνισμό, καατά την δια
αδικασία βράβευσης
β
των τριώνν (3)

καλλύτερων προοτάσεων χο
ορηγήθηκανν χρηματικά βραβεία, με την ευυγενική χορ
ρηγία
του

Ειδικού

Λογαριασ
σμού

Κονδδυλίων

Έρευνας

(Ε
Επιτροπή

Ε
Ερευνών) του

Παννεπιστημίουυ Μακεδοννίας, ύψουςς 2.500,00€
€, 2.000,00€ και 1.5000,00€ για την
πρώ
ώτη, δεύτερη
η και τρίτη καλύτερη σ
συμμετοχή, αντίστοιχα,, σε επίπεδοο Ιδρύματοςς.


Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικ
κού Αντικ
κειμένου Ενέργειας
Ε
«Διαγωνισ
σμοί
κών και επιιχειρηματικ
κών ιδεών και σχεδίω
ων», Περιόδδου 01/09/2
2012
καινοτομικ
– 31/08/20113: 28% & 7% για τα Υ
Υποέργα 1 & 2, αντίσττοιχα



Κόστος

Υ
Υλοποίηση
ς

Φυσικοού

Αντικεειμένου Ενέργειας
Ε

«Διαγωνισ
σμοί

καινοτομικ
κών και επιιχειρηματικ
κών ιδεών και σχεδίω
ων», Περιόδδου 01/09/2
2012
– 31/08/20113: 2.650,00€

Αποολογισμός

Εργασιώ
ών

Ενέργγειας

«Δ
Διαγωνισμο
οί

καινοττομικών

και

επιχχειρηματικώ
ών ιδεών κα
αι σχεδίων»», Περιόδουυ 01/09/201
13 – 31/08/22014
Στις 29/11/2013 προκηρύχθθηκε ο «3
3ος Διαγωννισμός Καιινοτομικών και
Επιχχειρηματικώ
ών Ιδεών κα
αι Σχεδίων»». Η υποβολλή προτάσεων ολοκληρρώθηκε τηνν 14η
Φεββρουαρίου 2014. Η αξιολόγησ
ση των ενννέα (9) υποβληθέντω
υ
ων προτάσ
σεων
πρα
αγματοποιήθθηκε από τη
ην Επιτροππή Αξιολόγη
ησης του Διαγωνισμού
Δ
ύ αλλά και από
τουςς φοιτητές του
τ Πανεπιστημίου Μαακεδονίας με
μ online ψη
ηφοφορία σστην ιστοσεελίδα
httpp://dasta.uom
m.gr/voting-2014, η οοποία ολοκ
κληρώθηκε την 21/03 /2014. Έξιι (6)
προοτάσεις έλα
αβαν την υψηλότερη βαθμολογία
α και παρο
ουσιάστηκααν ενώπιον της
Επιττροπής Αξιιολόγησης. Στις 24/066/2014, καττόπιν ολοκ
κλήρωσης ττης διαδικα
ασίας
αξιοολόγησης των προτάσεων, ανακοοινώθηκαν οι τρεις (3)) καλύτερεςς προτάσεις ως
εξήςς:
1. yabe.grr
2. Bioenerrgy
3. Lihoudiia
σης διακρίίθηκαν λαμ
Οι προοτάσεις οι οποίες επίσ
μβάνοντας ττιμητικό τίίτλο,
κατόόπιν ομόφω
ωνης απόφα
ασης της Εππιτροπής Αξξιολόγησης του Διαγω
ωνισμού είνα
αι οι
εξήςς:



Intelligeent Home Systems
S
– IR
RIS



BALKA
AN PROJEC
CT



Ηλεκτρρονικό εμπόριο αγαθώνν του πρωτο
ογενούς Τομ
μέα Παραγω
ωγής
Οι φοιττητές βραβεεύθηκαν σεε ειδική εκδδήλωση ενώ
ώ αξίζει ναα σημειωθείί ότι,

όπω
ως και στους προηγούμ
μενους Διαγγωνισμούς, κατά την διαδικασία
δ
βράβευσης των
τριώ
ών (3) καλύύτερων προτάσεων χορρηγήθηκαν χρηματικά βραβεία, μμε την ευγεενική
χορη
ηγία του Ειδικού
Ε
Λογγαριασμού Κονδυλίωνν Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του
Παννεπιστημίουυ Μακεδοννίας, ύψουςς 2.500,00€
€, 2.000,00€ και 1.5000,00€ για την
πρώ
ώτη, δεύτερη
η και τρίτη καλύτερη σ
συμμετοχή, αντίστοιχα,, σε επίπεδοο Ιδρύματοςς.


Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικ
κού Αντικ
κειμένου Ενέργειας
Ε
«Διαγωνισ
σμοί
κών και επιιχειρηματικ
κών ιδεών και σχεδίω
ων», Περιόδδου 01/09/2
2013
καινοτομικ
– 31/08/20114: 45%



Κόστος

Υ
Υλοποίηση
ς

Φυσικοού

Αντικεειμένου Ενέργειας
Ε

«Διαγωνισ
σμοί

καινοτομικ
κών και επιιχειρηματικ
κών ιδεών και σχεδίω
ων», Περιόδδου 01/09/2
2013
– 31/08/20114: 4.159,09€

Αποολογισμός

Εργασιώ
ών

Ενέργγειας

«Δ
Διαγωνισμο
οί

καινοττομικών

και

επιχχειρηματικώ
ών ιδεών κα
αι σχεδίων»», Περιόδουυ 01/09/201
14 – 31/10/22015
Κατά τη
ην περίοδο αναφοράς ππροκηρύχθη
ηκαν και υλ
λοποιήθηκαν
αν ο 4ος και ο 5ος
διαγγωνισμός κα
αινοτομικώνν και επιχειιρηματικών ιδεών και σχεδίων.
σ
Ειδικόττερα, ο 4ος διαγωνισμός
δ
ς προκηρύχχθηκε στις 04/11/2014
0
κκαι στο πλα
αίσιο
αυτοού υποβλήθηκαν οκτώ
ώ (8) επιχε
χειρηματικά σχέδια. Κατόπιν
Κ
ολοοκλήρωσης της
ηλεκκτρονικής ψηφοφορία
ψ
ς στις 16/033/2015 και αξιολόγηση
ης από την Επιτροπή, στις
02/007/2015 ανα
ακοινώθηκα
αν οι τρεις ((3) καλύτερ
ρες προτάσεις, ως εξής::
1. FLIIP.N'JOY
2. ARSIMPLE

–

ΔΙΑΔΡ
ΡΑΣΤΙΚΕΣ

ΠΡΑ
ΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΟΤΗΤΑΣ
3. RIG
GOURMET

ΥΠΗΡΕΣ
ΣΙΕΣ

ΕΠΑ
ΑΥΞΗΜΕΝ
ΝΗΣ

Ο 5ος διαγωνισμό
δ
ς προκηρύχχθηκε στις 23/07/2015 και στο πλαίσιο αυ
υτού
υποοβλήθηκαν τέσσερα (4)
(
επιχειρρηματικά σχέδια.
σ
Κα
ατόπιν ολοοκλήρωσης της
ηλεκκτρονικής ψηφοφορία
ψ
ς στις 09/100/2015 και αξιολόγηση
ης από την Επιτροπή, στις
23/110/2015 ανα
ακοινώθηκα
αν οι τρεις ((3) καλύτερ
ρες προτάσεις, ως εξής::
1. Studdy4u.gr : Το
Τ Απόλυτ ο App e-Π
Πολυεργαλείο για τον μαθητή τη
ης γ'
λυκ
κείου
2. Flyiing Hospitaal
3. #styylinsta – Pro
o Style Tipss, Just for You
Y

κε παραπάάνω, στις 15/10/2015, σε ειδδική εκδήλ
λωση
Όπως, αναφέρθηκ
βρα
αβεύτηκαν οι
ο νικητές του 4ου διιαγωνισμού
ύ, ενώ η εκδήλωση ββράβευσης των
νικη
ητήριων προοτάσεων του 5ου διαγω
ωνισμού πρα
αγματοποιήθ
θηκε στις 299/10/2015.


Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικ
κού Αντικ
κειμένου Ενέργειας
Ε
«Διαγωνισ
σμοί
καινοτομικ
κών και επιιχειρηματικ
κών ιδεών και σχεδίω
ων», Περιόδδου 01/09/2
2014
– 31/10/20115: 48%



Κόστος

Υ
Υλοποίηση
ς

Φυσικοού

Αντικεειμένου Ενέργειας
Ε

«Διαγωνισ
σμοί

καινοτομικ
κών και επιιχειρηματικ
κών ιδεών και σχεδίω
ων», Περιόδδου 01/09/2
2014
– 31/10/20115: 2.550,00€

Στον πίίνακα που ακολουθεί συνοψίζετα
αι η πορεία
α υλοποίησηης του φυσ
σικού
αντιικειμένου τη
ης Ενέργεια
ας καθώς κααι το αντίσττοιχο κόστος.

Πίννακας 13: Ενέργεια
Ε
«Δ
Διαγωνισμοοί καινοτομ
μικών και επιχειρηματ
ε
τικών ιδεώ
ών
και σχεδίων»

Υπ
ποέργο 1

Υπ
ποέργο 2

Περίοδος
01/01/2
2011 – 31/008/2011
01/09/2
2011 – 31/008/2012
01/09/2
2012 – 31/1 2/2012
01/01/2
2013 – 31/008/2013
01/09/2
2013 – 31/008/2014
01/09/2
2014 – 31/008/2015

Υλοποίίηση
18%
%
54%
%
28%
%
7%
%
45%
%
48%
%

100%
%
100%
%
18.059,009€

Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 1
Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 2
Συννολικό Κόσ
στος

5.8

Κ
Κώδικας

δεοντολογίίας

λειτου
υργίας

Κόστος (€
€)
2.200,00
0
6.500,00
0
1.950,00
0
700,00
4.159,09
9
2.550,00
0

το
ου

ΔΑΣΤ
ΤΑ

και

των

συνεργαζόμενων δομών
δ
Στόχος της Ενέργειας «Κώδικκας δεοντολογίας λειτουυργίας του Δ
ΔΑΣΤΑ και των
συνεεργαζόμενω
ων δομών»
Στο πλα
αίσιο της ενν λόγω Ενέρργειας συνττάχθηκε ο Κώδικας
Κ
Δεεοντολογίαςς της
ΔΑΣ
ΣΤΑ και τω
ων συνεργαζόμενων Δοομών, ο οπ
ποίος περιλα
αμβάνει αρχχές και καννόνες
συμ
μπεριφοράς και δράση
ης τόσο ττων διοικηττικών αρχώ
ών, όσο κααι όλων όσων
ό
συμ
μμετέχουν άμεσα
ά
ή έμμ
μεσα στις δρράσεις των τεσσάρων
τ
Πράξεων.
Π
Δεδομέένου ότι κα
ατά την υλλοποίηση της πλειοψ
ψηφίας τωνν δράσεων της
ΔΑΣ
ΣΤΑ και των
τ
τριών υποκείμενω
ων Δομών έγινε εξ αντικειμένο
α
ου επεξεργασία
δεδοομένων προοσωπικού χαρακτήρα
χ
εευαίσθητωνν ή απλών. Ο Κώδικας
ας Δεοντολο
ογίας
περιιλαμβάνει ειδικούς
ε
καννόνες και αρρχές για τηνν προστασία
α του υποκεειμένου καττά τη
συλλλογή και επ
πεξεργασία των προσω
ωπικών δεδομένων του
υ, εναρμονισσμένους μεε την
ισχύύουσα νομοοθεσία.
Ο Κώδδικας δεονττολογίας είνναι σύμφωνος τουλάχχιστον με ττις θεμελιώ
ώδεις
συννταγματικές επιταγές (ιισότητα, δικκαίωμα ακρ
ροάσεως κλ
λπ.), τη βασσική διοικη
ητική
νομ
μοθεσία (πχ. κώδικας διιοικητικής δδιαδικασίαςς), τη νομοθ
θεσία περί Α
ΑΕΙ όπως ισ
σχύει
εκάστοτε και τοον εσωτερικ
κό κανονισμ
μό λειτουργγίας του Πα
ανεπιστημίου
ου.

Στο πλα
αίσιο της πα
αραπάνω Εννέργειας εκπ
πονήθηκαν τα παρακάττω παραδοττέα:
ολογίας.
 Συλλογή δεεδομένων γιια τη σύντααξη του Κώδδικα Δεοντο
 Κώδικας Δεοντολογίας.
Κατόπινν διαχωρισ
σμού του φ
φυσικού κα
αι οικονομικ
κού αντικειιμένου και της
δημ
μιουργίας δύο
δ
(2) δια
ακριτών Υ
Υποέργων της
τ
Πράξης ΔΑΣΤΑ αντίστοιχα
α, η
υλοποίηση τοου φυσικού
ύ αντικειμέένου της Ενέργειας «Κώδικαςς δεοντολο
ογίας
Α και των συνεργαζόμ
μενων δομώ
ών» οριοθεετείται χρο
ονικά
λειττουργίας τοου ΔΑΣΤΑ
μέχρρι και την 31/12/2012 στην α΄ φάση υλο
οποίησης τη
ης ΔΑΣΤΑ
Α, με συνο
ολικό
προοϋπολογισμόό ύψους 8.0
000,00€.


Συνολική Χρονική
Χ
Διάρκεια
Δ
Υλλοποίησης Ενέργειαςς «Κώδικαςς δεοντολο
ογίας
λειτουργία
ας του ΔΑ
ΑΣΤΑ και των συνερ
ργαζόμενωνν δομών»:: 01/01/201
11 –
31/12/20122



Συνολικό Κόστος
Κ
Ενέέργειας «Κ
Κώδικας δεο
οντολογίαςς λειτουργίαας του ΔΑΣ
ΣΤΑ
και των συ
υνεργαζόμεενων δομώ
ών»: 8.000,0
00€ (ο προ
οϋπολογισμόός της εν λόγω
λ
Ενέργειας δεν
δ μεταβλή
ήθηκε)

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Ενέργειας
Ε
««Κώδικας δεοντολογία
δ
ας λειτουργίίας του ΔΑΣ
ΣΤΑ
και των συνεργγαζόμενων δομών», Π
Περιόδου 01
1/01/2011 – 31/08/20111
Στο πλλαίσιο προεετοιμασίας ττου Παραδδοτέου: «Συ
υλλογή δεδδομένων για
α τη
σύννταξη του Κώδικα
Κ
Δεεοντολογίαςς» πραγματτοποιήθηκε η πρώτη σσυνάντηση της
ομά
άδας έργου ενώ παράλλ
ληλα συγκεεντρώθηκε υλικό
υ
το οπ
ποίο θα χρηησιμοποιηθεεί ως
πρόότυπο για τη σύνταξη
η του Κώ
ώδικα Δεονντολογίας της
τ
Πράξηςς ΔΑΣΤΑ του
Παννεπιστημίουυ Μακεδονίας.


Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσιικού

Ανττικειμένου

Ενέργειαας

«Κώδικας

δεοντολογίίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και
κ των συνεργαζόμ
σ
μενων δομώ
ών»,
Περιόδου 01/01/2011
0
– 31/08/20011: 6%


Κόστος

Υλοποίηση
ης

Φυσικ
κού

Αντιικειμένου

Ενέργειαας

«Κώδικας

δεοντολογίίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και
κ των συνεργαζόμ
σ
μενων δομώ
ών»,
– 31/08/20011: 500,00€
Περιόδου 01/01/2011
0
€

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Ενέργειας
Ε
««Κώδικας δεοντολογία
δ
ας λειτουργίίας του ΔΑΣ
ΣΤΑ
και των συνεργγαζόμενων δομών», Π
Περιόδου 01
1/09/2011 – 31/08/20122
Κατά το
τ χρονικό διάστημα ααπό 01/09/2
2011 έως 31/08/2012
3
συνεχίστηκ
κε η
διαδδικασία συλλλογής δεδο
ομένων γιαα τη σύνταξξη του Κώδ
δικα Δεοντοολογίας έχο
οντας
ως στόχος: α)) τη συνεχχή επικαιροοποίηση κα
αι τον εμπλ
λουτισμό τοου Κώδικα
α ως
κειμ
μένου αρχώ
ών, δυναμικο
ού και όχι σ
στατικού, μεε βάση στοιιχεία τα οποοία προκύπττουν
εξελλικτικά καττά τη διάρκ
κεια υλοποίηησης της Πράξης
Π
ΔΑΣ
ΣΤΑ και τω
ων υποκείμεενων
δομ
μών της και β) την ενερ
ργοποίηση ττου «Κώδικ
κα» με τη συ
υμμόρφωσηη στην πράξξη με
την απαρέγκλιιτη τήρηση
η των νομ
μίμων διαδιικασιών, τη
ην ευθυγράάμμιση με την
σωμάτωσης του στη διιοικητική κοουλτούρα όλων
ό
«ηθική» του διιάσταση μέέσω της ενσ
τωνν ενεχομένω
ων στη ΔΑΣ
ΣΤΑ και τιςς υποκείμεννες δομές της,
τ
αλλά κκαι την επιβ
βολή
κυρώσεων

(δδιοικητικών,

οικονομ
μικών)

σε

περίπτωσ
ση

τυχόν

αποκλινόνντων

συμ
μπεριφορών προερχόμενων από όλο το φά
άσμα των εμπλεκομέν
ε
νων που διιέπει
(φορρείς απασχόόλησης, φο
οιτητές, απόόφοιτοι, διοιικητικό προ
οσωπικό κα..).


Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσιικού

Ανττικειμένου

Ενέργειαας

«Κώδικας

δεοντολογίίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και
κ των συνεργαζόμ
σ
μενων δομώ
ών»,
– 31/08/20012: 44%
Περιόδου 01/09/2011
0


Κόστος

Υλοποίηση
ης

Φυσικ
κού

Αντιικειμένου

Ενέργειαας

«Κώδικας

δεοντολογίίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και
κ των συνεργαζόμ
σ
μενων δομώ
ών»,
Περιόδου 01/09/2011
0
00€
– 31/08/20012: 3.500,0

Αποολογισμός Εργασιών
Ε
Ενέργειας
Ε
««Κώδικας δεοντολογία
δ
ας λειτουργίίας του ΔΑΣ
ΣΤΑ
και των συνεργγαζόμενων δομών», Π
Περιόδου 01
1/09/2012 – 31/12/20122
Ο Κώδικας δεοντο
ολογίας λειιτουργίας το
ου ΔΑΣΤΑ και των συ
συνεργαζόμεενων
μών ολοκληρρώθηκε στις 31/12/20112.
δομ


Ποσοστό

Υλοποίησ
σης

Φυσιικού

Ανττικειμένου

Ενέργειαας

«Κώδικας

κ των συνεργαζόμ
σ
μενων δομώ
ών»,
δεοντολογίίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και
– 31/12/20012: 50%
Περιόδου 01/09/2012
0



Κόστος

Υλοποίηση
ης

Φυσικ
κού

Αντιικειμένου

Ενέργειαας

«Κώδικας

δεοντολογίίας λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και
κ των συνεργαζόμ
σ
μενων δομώ
ών»,
Περιόδου 01/09/2012
0
– 31/12/20012: 4.000,0
00€

Στον πίίνακα που ακολουθεί συνοψίζετα
αι η πορεία
α υλοποίησηης του φυσ
σικού
αντιικειμένου τη
ης Ενέργεια
ας καθώς κααι το αντίσττοιχο κόστος.
Πίννακας 14: Ενέργεια
Ε
«Κ
Κώδικας δεεοντολογίας λειτουργίίας του ΔΑΣ
ΑΣΤΑ και των
συννεργαζόμενω
ων δομών»
»

Υπ
ποέργο 1

Περίοδος
01/01/2
2011 – 31/008/2011
01/09/2
2011 – 31/008/2012
01/09/2
2012 – 31/1 2/2012

Συννολικό Ποσ
σοστό Υλοπ
ποίησης Υπ
ποέργου 1
Συννολικό Κόσ
στος

Υλοποίίηση
6%
%
44%
%
50%
%

Κόστος (€
€)
500,00
3.500,00
0
4.000,00
0

100%
%
8.000,000€

6. Υλοποίησ
ση Φυσικ
κού & Οιικονομικο
ού Αντικεειμένου τη
ης Πράξη
ης –
Αποκλίσεεις – Σχολ
λιασμός
Στις εννότητες που προηγήήθηκαν πεεριγράφηκε λεπτομερρώς η πο
ορεία
υλοποίησης τοου φυσικού
ύ και οικοννομικού ανντικειμένου των Ενερργειών και των
άσεων της Πράξης ΔΑΣΤΑ
Δ
Παανεπιστημίο
ου Μακεδο
ονίας. Η πεεριγραφή αυτή
α
Δρά
καθθιστά σαφέςς πως το φυσικό
φ
ανττικείμενο όλων των Ενεργειών
Ε
κκαθώς και των
Δρά
άσεων που προβλέποντται από αυττές υλοποιή
ήθηκε σε απ
πόλυτο βαθθμό (100%)) και
μάλλιστα εντόςς των προκ
καθορισμέννων χρονικών περιόδω
ων, υπογρααμμίζοντας την
αποοτελεσματικ
κότητα με τη
ην οποία έδδρασαν τόσο η διοίκησ
ση της Δομήής όσο και όλοι
όσοοι δραστηριοοποιήθηκανν, άμεσα ή έέμμεσα, σε αυτή.
α
Ο Πίνα
ακας 14 που
π
ακολουυθεί παρουσιάζει την πορεία υλλοποίησης των
Ενεργειών ανά
ά Υποέργο.

Π
Πίνακας 15: Υλλοποίηση Υποέρ
ργων 1 & 2

Ενέέργεια
Τ
Τηρούμενα Αρχεία

Λ
Λειτουργικότητα
Π
Πληροφοριακού
Σ
Συστήματος Υποστήρ
ριξης
Δ
ΔΑΣΤΑ

αι
Διοικητική κα
Τεχνική
Υποστήριξη
ΔΑΣΤΑ
Δημιουργία
πληροφοριακκού
συστήματος
ΔΑΣΤΑ

Ισ
στοτόπος
Σ
Συνεργασίες/Δικτυώσ
σεις
Ε
Εκδηλώσεις

Σ
Σύστημα διασφάλιση
ης
π
ποιότητας (σύστημα
μ
μέτρησης
α
αποδοτικότητας)

Διαδικασία
εσωτερικής
αξιολόγησης
Διαδικασία
εξωτερικής
αξιολόγησης
Πιστοποίησηη
ΔΑΣΤΑ κατά
ά ISO

Δ
Διαγωνισμοί καινοτοομικών και
επ
πιχειρηματικών ιδεώ
ών και σχεδίων
Κ
Κώδικας δεοντολογία
ας λειτουργίας της
Δ
ΔΑΣΤΑ και των συνεεργαζόμενων δομών
ΣΥΝΟΛΟ

Υποέργο 1

Υποέργο 2

01/01/2011 – 31/12/2012

01
1/01/2013 – 31/10/201
15

Προϋπολλογισμός (€)

Κόστος (€)

Υλοποίηση

Προϋπολογισμός (€
€)

Κόστος (€
€)

Υλοποίηση
η

11.7777,64

11.777,64

100%

14.758,33

12.503,1
16

100%

22.6650,00

22.650,00

100%

11.500,00

11.500,0
00

100%

30.0000,00

28.720,50

100%







15.5567,43

15.567,43

100%

10.282,57

12.506,4
44

100%

8.0030,17

8.030,17

100%

5.059,83

3.931,63

100%

10.6609,98

10.609,98

100%

11.503,23

7.364,97

100%

8.4429,17

8.429,17

100%

10.945,83

8.861,23

100%

1.9975,00

1.975,00

100%

3.300,00

3.200,00

100%

5225,00

525,00

100%

11.780,00

10.301,5
50

100%

10.6650,00

10.650,00

100%

9.350,00

7.409,09

100%

8.0000,00

8.000,00

100%







128..214,40

126.934,90

100%

88.479,79

77.578,0
02

100%

Κατά την
τ
διάρκεεια εκτέλεσ
σης του Υπ
ποέργου 1 (περίοδοςς 01/01/201
11 –
31/112/2012) τοο φυσικό ανντικείμενο όόλων τον Ενεργειών
Ε
και
κ Δράσεω
ων υλοποιήθθηκε
στονν απόλυτο βαθμό (100
0%). Επιπλλέον, ο προϋπολογισμό
ός των Ενερργειών και των
Δρά
άσεων αποορροφήθηκεε πλήρως. Μοναδική
ή εξαίρεση η Δράσηη «Δημιου
υργία
πληροφοριακούύ

συστήμ
ματος

ΔΑ
ΑΣΤΑ»

όπ
που

o

αρχικός
α

ππροϋπολογισ
σμός

αποορροφήθηκεε κατά 96%,, αφήνονταςς ανεκμετάλλλευτο το ποσό των 1.2279,50€.
Σε ότι αφορά τη
ην εκτέλεσ
ση του Υπ
ποέργου 2 (περίοδος 01/01/201
13 –
31/110/2015) τοο φυσικό ανντικείμενο όόλων των Ενεργειών
Ε
και
κ Δράσεω
ων υλοποιήθθηκε
σε ποσοστό 100%. Ωσ
στόσο, στιςς περισσόττερες των περιπτώσεω
ων το κόστος
πολείπεται του
τ αντίστοοιχου προϋπ
πολογισμού. Πλήρης αππορρόφηση
η του
υλοποίησης υπ
προοϋπολογισμοού παρατηρ
ρείται μόνοο στην περίίπτωση τηςς Δράσης ««Διοικητική
ή και
χνική Υποσ
στήριξη ΔΑ
ΑΣΤΑ». Ανντίθετα, το κόστος υλοποίησης της Ενέργγειας
Τεχν
% σε σχέση
«Ισττοτόπος» είίναι αυξημένο κατά 22%
η με τον ανττίστοιχο προοϋπολογισμ
μό.
Ο Πίνα
ακας 15 πο
ου ακολουθθεί παρουσ
σιάζει το επίπεδο αποορρόφησης του
συννολικού προοϋπολογισμ
μού (Υποέρργο 1 & 2)) των Ενερ
ργειών και κατ’ επέκτταση
Δρά
άσεων της Πράξης
Π
ΔΑΣ
ΣΤΑ.

Π
Πίνακας 16: Απ
πορρόφηση Προ
οϋπολογισμού Ε
Ενεργειών

Ενέέργεια

Προοϋπολογισμός ((€)

Κόστος (€
€)

% Απορ
ρρόφησης

26.535,97

24.280,80
0

93,54%

34.150,00

34.150,00
0

100%

30.000,00

28.720,50
0

96
6%

Ισ
στοτόπος

25.850,00

28.073,87
7

+9
9%

Σ
Συνεργασίες/Δικτυώσ
σεις

13.090,00

11.961,80
0

91
1%

22.113,21

17.974,95
5

81
1%

19.375,00

17.290,40
0

89
9%

5.275,00

5.175,00

98
8%

12.305,00

10.826,50
0

88
8%

20.000,00

18.059,09
9

90
0%

8.000,00

8.000,00

100%

216.694,20

204.512,88

94
4%

Τ
Τηρούμενα Αρχεία

Λ
Λειτουργικότητα
Π
Πληροφοριακού
Σ
Συστήματος Υποστήρ
ριξης
Δ
ΔΑΣΤΑ

αι
Διοικητική κα
Τεχνική
Υποστήριξη
ΔΑΣΤΑ
Δημιουργία
πληροφοριακκού
συστήματος
ΔΑΣΤΑ

Ε
Εκδηλώσεις

Σ
Σύστημα διασφάλιση
ης
π
ποιότητας (σύστημα
μ
μέτρησης
α
αποδοτικότητας)

Διαδικασία
εσωτερικής
αξιολόγησης
Διαδικασία
εξωτερικής
αξιολόγησης
Πιστοποίησηη
ΔΑΣΤΑ κατά
ά ISO

Δ
Διαγωνισμοί καινοτοομικών και
επ
πιχειρηματικών ιδεώ
ών και σχεδίων
Κ
Κώδικας δεοντολογία
ας λειτουργίας της
Δ
ΔΑΣΤΑ και των συνεεργαζόμενων δομών

ΣΥΝ
ΝΟΛΟ

Σύμφωννα με τον πίνακα,
π
πλήήρης απορρ
ρόφηση (10
00%) του ππροϋπολογισ
σμού
παρρατηρείται μόνο
μ
στην περίπτωση
π
ττης Δράσης «Διοικητικ
κή και Τεχνιική Υποστή
ήριξη
ΔΑΣ
ΣΤΑ» και της
τ Ενέργεια
ας «Κώδικαας δεοντολο
ογίας λειτου
υργίας της Δ
ΔΑΣΤΑ καιι των
συννεργαζόμενω
ων δομών». Στην περρίπτωση τω
ων Ενεργειώ
ών «Τηρούύμενα Αρχεεία»,
Δικτυώσεις»,
«Συυνεργασίες/Δ

«Εκδηηλώσεις»,

«Διαγωνισ
σμοί

καινοοτομικών

και

επιχχειρηματικώ
ών ιδεών κα
αι σχεδίων»» και των Δράσεων «Δημιουργία ππληροφορια
ακού
συσ
στήματος

Δ
ΔΑΣΤΑ»,

σία
«Διαδικασ

εσωτεερικής

αξιιολόγησης»,,

«Διαδικασία

εξω
ωτερικής αξιιολόγησης», «Πιστοποοίηση ΔΑΣΤ
ΤΑ κατά ISO
O» παρά τοο γεγονός όττι το
φυσ
σικό τους ανντικείμενο, όπως προααναφέρθηκεε, ολοκληρώ
ώθηκε ομαλλά, το ποσο
οστό
αποορρόφησης του προϋπο
ολογισμού τους κυμαίίνεται από 81% έως 998%. Τέλοςς, το
συννολικό κόσττος υλοποίη
ησης της Εννέργειας «Ισ
στοτόπος» ξεπέρασε κκατά 2.223,,87€,
σμό της.
ήτοιι κατά 9%, τον αρχικό συνολικό ππροϋπολογισ
Συνοψίζοντας, το τελικό κό
κόστος υλοποίησης φυσικού αντ
ντικειμένου της
Πρά
άξης ΔΑΣΤ
ΤΑ Πανεπιστημίου Μ
Μακεδονίας ανέρχεται στις 204.5512,88€, μεε το
ποσ
σοστό απορρόφησης του συνολικκού προϋπο
ολογισμού της
τ Πράξηςς να φτάνεει το
94%
% (σύνολο προϋπολογισ
π
σμού Πράξηης 216.694,,20€).
Κλείνονντας, θα πρέπει ναα σημειωθεεί πως σττην παραππάνω ανάλ
λυση
αποορρόφησης του
τ προϋπο
ολογισμού ττης Πράξηςς, δεν λαμβάνονται υπόόψη οι έμμ
μεσες
δαππάνες οι οποοίες προβλέέπονται για την υλοποίίηση της. Το
Τ ύψος τωνν δικαιούμεενων
έμμ
μεσων δαπαννών αντιστο
οιχεί στο 177% των άμεεσων πραγμα
ατοποιηθεισσών δαπανώ
ών.

