
 

Δο

 

«Δ

«Δο

 

Η

πό

 

 

ομή Απασχόλ

Δομή Απασχό

ομή Απασχόλ

«

«Αναβάθμι

εκπαίδευ

Η Πράξη συγχ

όρους, μέσω τ

1.1.6: «Τελ

ΤΕΛΙΚΗ

 

λησης και Στα

λησης και Στ

λησης και Στα

«Εκπαίδευση

Υ

 

ιση των συστ

υσης και σύνδ

«Δομές 

χρηματοδοτείτ

του Προγράμμ

Ενέργεια 

λική έκθεση α

Η ΕΚΘΕΣΗ Α

αδιοδρομίας 

ταδιοδρομίας

αδιοδρομίας 

ΕΠΙΧΕΙΡΗ

η και Δια Βίου

Υπουργείο Πα

ΑΞΟΝΑ

τημάτων αρχι

δεση της εκπ

Σ

ΚΑΤΗ

Απασχόληση

ται από το Ευ

ματος Δημοσί

Παιδεία

1: «Διοικητική

απολογισμού τ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΑΝΤΙΚΕ

 

ΠΡΑΞΗ: 

(ΔΑΣΤΑ) Πα

327465 

ΥΠΟΕΡΓΑ:

ς (ΔΑΣΤΑ) Π

(ΔΑΣΤΑ) Πα

α/α «02» 

ΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ

υ Μάθηση»  

αιδείας και Θ

ΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑ

ικής επαγγελ

παίδευσης με 

Σταδιακής Εξ

 

ΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑ

ης και Σταδιο

 

ρωπαϊκό Κοιν

ίων Επενδύσε

ας και Θρησκε

Παραδοτέο

κή και Τεχνική

του φυσικού κ

 

 

ΜΟΥ ΤΟΥ Φ

ΕΙΜΕΝΟΥ Π

ανεπιστημίου

Πανεπιστημίο

ανεπιστημίου

ΓΡΑΜΜΑ: 

(Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ

Θρησκευμάτω

ΑΙΟΤΗΤΑΣ 5:

λματικής κατά

την αγορά ερ

ξόδου» 

ΑΞΗΣ: 

οδρομίας (ΔΑ

νωνικό Ταμείο

εων (Π.Δ.Ε.) τ

ευμάτων 

ή Υποστήριξη 

και οικονομικο

ΦΥΣΙΚΟΥ Κ

ΠΡΑΞΗΣ 

 

υ Μακεδονίας

υ Μακεδονία

υ Μακεδονίας

Μ.) 2007-2013

ων 

: 

άρτισης και ε

ργασίας στις 3

ΑΣΤΑ)» 

ο (Ε.Κ.Τ.) και

ου Υπουργείο

 ΔΑΣΤΑ» 

ού αντικειμένο

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ

ς» Κωδικός M

ας» και α/α «0

ς (Β΄ Φάση)»

3 

επαγγελματικ

3 περιφέρειες

ι από εθνικού

ου Πολιτισμού

νου πράξης» 

ΟΜΙΚΟΥ 

MIS 

01» 

» και 

κής 

ς 

ς 

ύ, 



συν

 

 

 

Για την

νεργάτης: 

 

ν εκπόνησηη του παρα

 

αδοτέου απ

Υποψή

πασχολήθη

ήφιος Διδάκ

 

ηκε ο κάτω

κτωρ Κρουσ

ωθι εξωτερ

στάλης Ιωάν

ικός 

ννης 



 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5

5

5

5

5

5

5

5

δ

6. 

Σχο

 

 

 
 

 

 

Γενικές Πλ

Κατανομή

Μοντέλο Δ

Ωφελούμε

Ενέργειες 

.1 Τηρούμε

.2 Λειτουργ

.3 Ιστοτόπο

.4 Συνεργα

.5 Εκδηλώσ

.6 Σύστημα

.7 Διαγωνισ

.8 Κώδικα

ομών .........

Υλοποίηση

ολιασμός ....

ληροφορίες

ή αρμοδιοτή

Διοίκησης ..

ενοι Φοιτητέ

..................

ενα Αρχεία .

γικότητα Πλ

ος ...............

σίες/Δικτυώ

σεις ............

α διασφάλισ

σμοί καινοτ

ας δεοντολο

..................

η Φυσικού 

..................

Πίνακα

ς .................

των μεταξύ

..................

ές/τριες ......

..................

..................

ληροφοριακ

..................

ώσεις ..........

..................

σης ποιότητα

τομικών και

ογίας λειτου

..................

& Οικονομ

..................

 

ας περιεχ

...................

ύ ΔΑΣΤΑ κ

...................

...................

...................

...................

κού Συστήμ

...................

...................

...................

ας (σύστημ

ι επιχειρημα

υργίας του

...................

μικού Αντικ

...................

ομένων 

...................

αι άλλων δο

...................

...................

...................

...................

ματος Υποσ

...................

...................

...................

α μέτρησης

ατικών ιδεώ

υ ΔΑΣΤΑ 

...................

κειμένου τη

...................

 

...................

ομών ..........

...................

...................

...................

...................

τήριξης ΔΑ

...................

...................

...................

ς αποδοτικό

ών και σχεδί

και των συ

...................

ης Πράξης –

...................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

ΑΣΤΑ .........

..................

..................

..................

ότητας) .......

ίων .............

συνεργαζόμε

..................

– Αποκλίσε

..................

..... 4 

... 10 

... 12 

... 19 

... 21 

... 21 

... 27 

... 36 

... 41 

... 49 

... 56 

... 71 

ενων 

... 79 

εις – 

... 83 



1. 

Παν

κωδ

«Εκ

Προ

κατ

αγο

συγ

πόρ

Παι

έργο

Καθ

Παν

Προ

απο

εργ

μέσ

καλ

Στα

Δρά

εκπ

επιμ

Πρα

(ΜΚ

Γενικές Π

Η Πρά

νεπιστημίο

δικό MIS 3

κπαίδευση 

οτεραιότητα

άρτισης κα

ρά εργασ

γχρηματοδοτ

ρους, μέσω 

ιδείας, Δια 

ου από 0

θηγητή κ. Α

Η και

νεπιστημίο

ογράμματος

οτελεσματικ

ασίας. 

Η σύνδ

σω της πρα

λλιέργειας το

Η θεσμ

αδιοδρομίας

άσεων που

αίδευσης με

Η (υπερ

μέρους Πρά

ακτικής Άσ

ΚΕ). 

Πληροφορ

άξη με τίτλ

ου Μακεδο

327465 εκτ

και Δια 

ας 5: «Αν

αι επαγγελμ

σίας στις 

τείται από τ

του Προγρ

Βίου Μάθ

1/01/2011 

Αθανάσιο Νο

ινοτόμος «

ου Μακεδο

ς «Εκπαίδ

κότερη σύ

δεση αυτή ε

ακτικής άσ

ου επιχειρη

μοθέτηση σ

 (ΔΑΣΤΑ

υ στοχεύου

ε την αγορά

ρ)δομή ΔΑ

άξεων και υ

σκησης (ΠΑ

ρίες 

λο: «Δομή 

ονίας» (αρ. 

τελείται στ

Βίου Μά

ναβάθμιση 

ματικής εκπ

τρεις (

το Ευρωπαϊ

ράμματος Δ

θησης και 

έως 31/12

ούλα. 

«Δομή Απ

νίας» συμβ

ευση και 

ύνδεση του

πιδιώκεται 

σκησης, το

ματικού πν

σε επίπεδο 

Α)» πραγμα

υν στην 

ά εργασίας.

ΑΣΤΑ συντο

υποκείμενω

Α) και της Μ

Απασχόλη

πρωτ. 719

το πλαίσιο 

άθηση» (Ε

των συσ

παίδευσης κ

(3) περιφ

ϊκό Κοινων

Δημοσίων Ε

Θρησκευμά

2/2013 και

πασχόληση

βάλλει στον

Δια Βίο

υ εκπαιδευ

μέσα από σ

ου επαγγελ

νεύματος τω

Ιδρύματος 

ατοποιήθηκ

αποτελεσμα

ονίζει υπό 

ων δομών: τ

Μονάδας Κ

ησης και Σ

9/17.01.201

του Επιχε

Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ

στημάτων 

και σύνδεση

φέρειες Στ

ικό Ταμείο 

Επενδύσεων 

άτων, με (α

ι Υπεύθυνο

ης και Στ

ν Ειδικό Σ

υ Μάθηση

υτικού συσ

συνδυασμέν

λματικού π

ων φοιτητών

της νέας «

κε στο πλ

ατικότερη 

ενιαίο πλαί

του Γραφείο

Καινοτομίας

 

Σταδιοδρομ

1 Απόφαση

ιρησιακού 

Μ.) 2007-

αρχικής ε

η της εκπαί

ταδιακής 

(Ε.Κ.Τ.) κα

(Π.Δ.Ε.) τ

αρχική) χρ

ο Πράξης/

ταδιοδρομί

Στόχο του Ε

η 2007-20

στήματος μ

νες Δράσεις

ροσανατολι

ν. 

«Δομής Απ

λαίσιο συν

σύνδεση 

ίσιο την υλ

ου Διασύνδ

ς και Επιχει

μίας (ΔΑΣ

η Ένταξης)

Προγράμμ

-2013, Άξο

επαγγελματ

αίδευσης με

Εξόδου» 

αι από εθνικ

του Υπουργ

ρονική διάρ

/Υποέργου 

ίας (ΔΑΣ

Επιχειρησια

013» για 

με την αγ

ς και ειδικότ

ισμού και 

πασχόλησης

νδυασμού 

της ανώτ

λοποίηση τρ

δεσης (ΓΔ),

ειρηματικότη

ΣΤΑ) 

), με 

ατος 

ονας 

τικής 

 την 

και 

κούς 

γείου 

ρκεια 

τον 

ΣΤΑ)   

ακού 

την 

γορά 

τερα 

της 

ς και 

των 

ατης 

ριών 

, της 

ητας 



εργα

απο

παρ

 

 

 

 

προ

Ε.Π

έως

προ

πρα

Ακο

Ε.Π

του 

δόθη

23.3

ο νέ

Οι παρ

ασίας, με 

οφοιτήσαντε

Οι στό

ρακάτω: 

Η επέκτασ

έξοδο στη

προσέλκυσ

Η δικτύωση

και διαμεσο

Η προώθησ

του επιχειρ

επιχειρηματ

Δράσεις 

επιχειρηματ

Χρονική

ϋπολογισμο

Σύμφων

Π.Ε.Δ.Β.Μ. 

ς την 31/10

οϋπολογισμο

αγματοποιηθ

ολούθως, μ

Π.Ε.Δ.Β.Μ., 

προϋπολογ

ηκε η δυνα

348,63€. 

Ως εκ τ

έος προϋπο

απάνω Πρά

κύρια επ

ες. 

χοι του ενι

ση της πρακ

ην αγορά ε

ση περισσότ

η των Γραφ

ολάβησης. 

σης της νεαν

ρηματικού π

τικών σχεδ

θυρίδων 

τικότητας. 

ή Επέκτασ

ού της 

να με το 

εγκρίθηκε: 

0/2015, αντ

ού της προ

θεί ομαλά η

με το υπ. 

και καθώς

γισμού της,

ατότητα αύ

τούτου, η Π

λογισμός τη

άξεις αφορο

πωφελούμε

ιαίου αυτού

κτικής άσκ

εργασίας κ

ερων επιχει

φείων Διασύ

νικής επιχει

πνεύματος, 

δίων, επισκ

επιχειρη

ση της Π

υπ. αριθμ.

α) χρονική

τί της αρχι

οκειμένου ν

η μετάβαση 

αριθμ. πρω

ς η Πράξη 

, σύμφωνα 

ξησης του 

Πράξη ΔΑΣΤ

ης διαμορφ

ούν την σύ

ενους τους

ύ πλαισίου

κησης σε ε

και η ανά

ιρήσεων υπ

ύνδεσης με

ιρηματικότη

με συστημ

κέψεων σε

ηματικότητα

Πράξης ΔΑ

. πρωτ. 36

ή επέκταση 

ικής λήξης 

να ολοκληρ

 στην κατ’

ωτ. 4374/2

ΔΑΣΤΑ κά

με τα ειδικ

 αρχικού π

ΤΑ παρατά

φώθηκε στο

ύνδεση του

ς φοιτητές

υ υλοποίηση

πίπεδα εκπ

άπτυξη πλα

οδοχής της 

ε Δομές προ

ητας προς τ

ματική παρ

ε επιχειρήσ

ας και 

ΑΣΤΑ και

687/14.02.20

της υλοποί

την 31/12/

ρωθεί το φυ

αποκοπή δ

2.02.2013 

άλυπτε τις 

κώς οριζόμ

προϋπολογι

θηκε χρονικ

 ποσό των 

 

Ιδρύματος

ς και του

ης των Δρά

παίδευσης τ

αισίου κινή

πρακτικής 

οώθησης τη

την κατεύθυ

οχή κινήτρ

σεις και σ

Δράσεις 

ι αύξηση 

013 έγγραφ

ίησης της Π

/2013 και 

υσικό αντικ

ήλωση εμμ

έγγραφο τη

προϋποθέσ

ενα στο ως

ισμού της 

κά έως την 

241.560,13

ς με την αγ

υς προσφά

άσεων είνα

τα οποία έχ

ήτρων για 

άσκησης. 

ης απασχόλη

υνση ανάπτυ

ρων κατάρτ

συμμετοχής

κοινων

του αρχ

φο της Ε.Υ

Πράξης ΔΑΣ

β) αύξηση 

κείμενο κα

μέσων δαπαν

της Ε.Υ.Δ. 

σεις για αύξ

ς άνω έγγρ

Πράξης, κ

31/10/2015

3€. Στον πίν

γορά 

άτως 

αι οι 

χουν 

την 

ησης 

υξης 

τισης 

ς σε 

νικής 

χικού 

Υ.Δ. 

ΣΤΑ 

του 

αι να 

νών. 

του 

ξηση 

αφο, 

κατά 

5 και 

νακα 



που

23.3

Ενέ

Πίν

Τηρ

Λειτ
Πλη
Συστ
Υπο

Ιστο

Συνε

Εκδη

Σύστ
ποιό
μέτρ
αποδ

Διαγ
επιχ

Κώδ
ΔΑΣ

ΣΥΝ
ΠΡΑ
ΠΡΑ

ΕΜΜ

ΤΕΛ
ΠΡΟ

 

Ε.Υ

απο

υ ακολουθε

348,63€ αν

έργειας για τ

νακας 1: Πρ

ούμενα Αρχε

τουργικότητα
ηροφοριακού 
τήματος 
στήριξης ΔΑ

οτόπος   

εργασίες/Δικτ

ηλώσεις 

τημα διασφά
ότητας (σύστη
ρησης 
δοτικότητας)

γωνισμοί καιν
χειρηματικών

δικας δεοντολ
ΣΤΑ και των 

ΝΟΛΟ ΑΜΕΣ
ΑΓΜΑΤΟΠΟ
ΑΞΗΣ 

ΜΕΣΕΣ ΔΑΠ

ΛΙΚΟ ΣΥΝΟ
ΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

Ακολού

Υ.Δ. του Ε

οκοπή δήλω

εί παρουσι

νά Ενέργεια

το χρονικό δ

ροϋπολογισ

Ενέργεια 

εία 

α 

ΑΣΤΑ 

Διο
Τεχ
Υπο
ΔΑΣ
Δημ
πλη
συσ
ΔΑΣ

τυώσεις 

άλισης 
ημα 

) 

Δια
εσω
αξιο
Δια
εξω
αξιο
Πισ
ΔΑΣ

νοτομικών κα
ν ιδεών και σχ

λογίας λειτου
συνεργαζόμε

ΣΩΝ 
ΟΙΗΘΕΙΣΩΝ

ΠΑΝΕΣ ΠΡΑ

ΛΟ 
ΣΜΟΥ ΠΡΑΞ

ύθως, σύμφ

.Π.Ε.Δ.Β.Μ

ωσης δαπα

άζεται ο ε

α καθώς κ

διάστημα απ

σμός Ενεργ

ικητική κα
χνική 
οστήριξη 
ΣΤΑ 
μιουργία 
ηροφοριακού 
στήματος 
ΣΤΑ 

αδικασία 
ωτερικής 
ολόγησης 
αδικασία 
ωτερικής 
ολόγησης 
στοποίηση 
ΣΤΑ κατά ISO

αι 
χεδίων 

υργίας της 
ενων δομών 

Ν ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΞΗΣ 

ΞΗΣ 

φωνα με το 

Μ. για να ε

ανών, πραγ

επιμερισμός

και το τελ

από 01/01/20

γειών (€) 

01/01/20
31/12/2

19.850

αι 

34.150

30.000

24.350

11.500

14.126

13.250

7.147

O 
24.000

12.000

8.000

Ν 198.37

19.837

218.21

υπ. αριθμ. 

εφαρμοστεί

γματοποιήθη

ς του ποσ

ικό ποσό 

011 έως 31/

Περίοδος

011 – 
2013 

01/
31

0,00 26

0,00 34

0,00 28

0,00 25

0,00 13

6,65 22

0,00 19

,44 5

0,00 12

0,00 20

,00 8

4,09 21

7,41 26

1,50 24

πρωτ. 437

ί η μέθοδο

ηκε διαχωρ

 

σού της αύ

προϋπολογι

/10/2015. 

01/2011 – 
/10/2015 

6.535,97 

4.150,00 

8.720,50 

5.850,00 

3.090,00 

2.113,21 

9.375,00 

.275,00 

2.305,00 

0.000,00 

8.000,00 

5.414,68 

6.145,45 

41.560,13 

4/22.02.201

ος υπολογισ

ρισμός του

ύξησης, ύψ

γισμού εκάσ

Μεταβολ
Προϋπολογι

6.685,97

0,00 

-1.279,50

1.500,00

1.590,00

7.986,56

6.125,00

-1.872,44

-11.695,0

8.000,00

0,00 

17.040,5

6.308,04

23.348,6

13 έγγραφο

σμού της 

υ φυσικού 

ψους 

στης 

λή 
σμού 

7 

0 

0 

0 

6 

0 

4 

00 

0 

9 

4 

3 

ο της 

κατ’ 

και 



οικο

Πρά

{Υπ

Παν

συν

με 

Παν

και 

προ

 

Υπο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ονομικού α

άξης ΔΑΣΤ

ποέργο με α

νεπιστημίου

νολικό προϋ

α/α «02» 

νεπιστημίου

την προβ

οϋπολογισμό

Στον π

οέργων με α

αντικειμένου

ΤΑ αντίστο

α/α «01» κα

υ Μακεδονί

ϋπολογισμό 

και τίτλο

υ Μακεδονί

βλεπόμενη 

ό 103.521,3

πίνακα που

α/α «01» κα

υ και της 

οιχα, η α΄

αι τίτλο: «Δ

ίας»} οριοθ

ύψους 138

ο: «Δομή 

ίας (Β΄ Φά

λήξη της 

34€. 

υ ακολουθ

αι «02» ανά 

δημιουργία

φάση υλο

Δομή Απασχ

θετείται χρ

8.038,79€, ε

Απασχόλη

άση)»} λαμβ

Πράξης, ή

θεί παρουσ

Ενέργεια.

ας δύο (2) 

οποίησης το

χόλησης κα

ονικά μέχρ

ενώ η β΄ φά

ησης και 

βάνει χώρα

ήτοι την 3

σιάζονται ο

 

διακριτών 

ου φυσικού

ι Σταδιοδρο

ρι και την 

άση υλοποίη

Σταδιοδρομ

α από την 0

31/10/2015,

οι προϋπολ

Υποέργων 

ύ αντικειμέ

ομίας (ΔΑΣ

31/12/2012

ησης {Υποέ

μίας (ΔΑΣ

01/01/2013 

, με συνο

λογισμοί  

της 

ένου 

ΣΤΑ) 

2, με 

έργο 

ΣΤΑ) 

έως 

ολικό 

των 



Πίν

Τηρ

Λειτ
Πλη
Συστ
Υπο

Ιστο

Συνε

Εκδη

Σύστ
ποιό
μέτρ
αποδ

Διαγ
ιδεώ

Κώδ
και τ

ΣΥΝ
ΠΡΑ

ΕΜΜ

ΤΕΛ

 

328

Παν

Τεχν

(ΔΑ

Σχε

α/α 

μέσ

νακας 2: Πρ

ούμενα Αρχε

τουργικότητα
ηροφοριακού 
τήματος 
στήριξης ΔΑ

οτόπος   

εργασίες/Δικτ

ηλώσεις 

τημα διασφά
ότητας (σύστη
ρησης 
δοτικότητας)

γωνισμοί καιν
ών και σχεδίω

δικας δεοντολ
των συνεργαζ

ΝΟΛΟ ΑΜΕΣ
ΑΓΜΑΤΟΠΟ

ΜΕΣΕΣ ΔΑΠ

ΛΙΚΟ ΣΥΝΟ

Τα παρ

0/29.03.201

νεπιστημίου

νικού Δελτί

ΑΣΤΑ) Πανε

δίου 2ης Τρ

«01» και 

σα του Υποέ

ροϋπολογισ

Ενέργεια 

εία 

α 

ΑΣΤΑ 

Διο
Υπ
Δη
πλ
συ

τυώσεις 

άλισης 
ημα 

) 

Δια
αξ

Δια
αξ

Πι
κα

νοτομικών κα
ων 

λογίας λειτου
ζόμενων δομώ

ΣΩΝ 
ΟΙΗΘΕΙΣΩΝ

ΠΑΝΕΣ 

ΛΟ ΠΡΟΫΠ

ραπάνω πλη

13 έγγραφ

υ Μακεδον

ίου της Πρά

επιστημίου Μ

ροποποίηση

ακολούθως

έργου με α/α

σμός Υποέρ

οικητική και Τ
ποστήριξη ΔΑΣ
ημιουργία 
ηροφοριακού 
στήματος ΔΑΣ

αδικασία εσωτ
ξιολόγησης 

αδικασία εξωτ
ξιολόγησης 

ιστοποίηση ΔΑ
ατά ISO 

αι επιχειρημα

υργίας της ΔΑ
ών 

Ν ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΛΟΓΙΣΜΟ

ηροφοριακά

ο του Ειδ

νίας, με θ

άξης (ΤΔΠ) 

Μακεδονίας

ς της Απόφ

ς, την έγκρ

α «02».  

ργων 1 & 2 

Τεχνική 
ΣΤΑ 

ΣΤΑ 

τερικής 

τερικής 

ΑΣΤΑ 

ατικών 

ΑΣΤΑ 

Ν 

ΟΥ 

ά στοιχεία α

δικού Λογα

θέμα: «Υπο

με τίτλο «Δ

ς» και κωδικ

φασης εκτέλ

ιση του Σχ

(€) 

Υποέργο 1

01/01/2011 
31/12/2012

11.777,64

22.650,00

28.720,50

15.567,43

8.030,17

10.609,98

8.429,17

1.975,00

525,00 

10.650,00

8.000,00

128.214,40

11.103,90

138.038,79

αποτυπώθη

αριασμού Κ

οβολή Αιτήμ

Δομή Απασχ

κό ΟΠΣ 32

λεσης με ίδ

χεδίου Από

 

1 

– 
2 

0 

9 

241.560,13 

καν στο υπ

Κονδυλίων 

ματος Τρο

χόλησης και

7465» για τ

δια μέσα το

φασης Εκτ

Υποέργο 2 

01/01/2013 –
31/10/2015 

14.758,33 

11.500,00 

0,00 

10.282,57 

5.059,83 

11.503,23 

10.945,83 

3.300,00 

11.780,00 

9.350,00 

 

88.479,79 

15.041,55 

103.521,34 

 

π. αριθμ. π

Έρευνας 

οποποίησης 

ι Σταδιοδρο

την έγκριση

ου Υποέργο

τέλεσης με 

– 

ρωτ. 

του 

του 

ομίας 

η του 

υ με 

ίδια 



εξής

 

εγκρ

Απο

Λογ

Μακ

του 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε συνέ

ς: 

1. υπ. αρι

Γνώμης

μέσα το

2. υπ. αρι

Πράξης

3. υπ’ αρι

Γνώμης

Υποέργ

ρίθηκαν σ

οφάσεις Έκ

γαριασμού 

κεδονίας αν

Υποέργου 

έχεια έκδοσ

θμ. πρωτ. 2

ς» επί του Σ

ου Υποέργο

ιθμ. πρωτ. 

ς και  

ιθμ. πρωτ. 

ς» επί του

γου με α/α «

σύμφωνα μ

κτακτων Σ

Κονδυλίω

ντίστοιχα η

με α/α «01»

σης των κάτ

22649/06.11

Σχεδίου 2ης

ου με α/α «0

2648/07.02

2826/10.02

υ Σχεδίου 

«02» 

με τις υπ.

Συνεδριάσεω

ων Έρευνα

η 2η Τροποπ

» και η διαχ

τωθι εγγράφ

1.2013 εγγρ

Τροποποίη

01», 

2.2014  εγγ

2.2014 εγγρ

της Απόφα

 αριθμ. 1

ων της Ε

ας (Επιτρο

ποίηση της

χείριση του 

φων της Ε.Υ

ράφου για τ

σης της Απ

γράφου για 

ράφου για τ

ασης Εκτέλ

139/23.12.2

πιτροπής Δ

πή Ερευνώ

ς Απόφασης

Υποέργου μ

 

Υ.Δ. του Ε.Π

τη διατύπω

πόφασης Εκ

την 2η Τρ

τη διατύπω

λεσης με 

013 και 

Διαχείρισης

ών) του 

ς Εκτέλεση

με ίδια μέσα

Π.Ε.Δ.Β.Μ

ωση «Σύμφω

κτέλεσης με 

ροποποίηση

ωση «Σύμφω

ίδια μέσα 

140/21.03.2

ς του Ειδ

Πανεπιστη

ης με ίδια μ

α και α/α «0

., ως 

ωνης 

ίδια 

 της 

ωνης 

του 

2014 

ικού 

μίου 

μέσα 

02». 



2. 

Παν

συν

Παν

Μακ

Παν

σχεδ

υλο

αλλ

 

 

 

Κατανομ

Η Πρ

νεπιστημίου

ντονίζονται 

νεπιστημίου

κεδονίας» 

νεπιστημίου

διασμός κα

ποίηση τω

ληλοεπικαλύ

Οι κοιν

Δημιουργία

και των τ

πληροφορια

πληροφορια

αμφίδρομη 

ακριβή και

δεικτών μέτ

Ανάπτυξη 

ενσωμάτωσ

Πρακτικής 

Επιχειρημα

αυτούς. 

Δικτύωση τ

μίας κοι

επιμελητηρ

επιχειρήσεω

επιχειρηματ

στο Γραφε

Πρακτικής 

μεταπτυχια

Επιχειρημα

μή αρμοδι

άξη «Δομ

υ Μακεδονί

και υλοποι

υ Μακεδο

και γ) «Μ

υ Μακεδονί

αι προγραμμ

ν κοινών 

ύψεις. 

νές δράσεις τ

α και λειτου

τριών υποκ

ακού συστ

ακών στοιχ

 ανταλλαγή

ι αξιόπιστη

τρησης της 

και λειτου

ση σε αυτ

Άσκηση

ατικότητας, 

της ΔΑΣΤΑ

ινής βάσ

ρίων/συνδέσ

ων και 

τικότητας. 

ίο Διασύνδ

Άσκησης 

ακοί φοιτητ

ατικότητας, 

ιοτήτων μ

μή Απασχ

ίας» λειτου

ιούνται τρει

ονίας», β

Μονάδα Κ

ίας». Με α

ματισμός, αφ

δράσεων τ

των τεσσάρ

υργία του π

κείμενων δ

ήματος, με

χείων από 

ή και χρήσ

μέτρηση τ

αποτελεσμ

υργία του 

τόν των ι

ης καθώς

ώστε ο επισ

Α και των τρ

ης δεδομ

σμων/φορέω

εκπροσ

Με αυτόν τ

δεσης όσο κ

για αναζή

τές που α

μέσω της 

μεταξύ ΔΑ

χόλησης κ

υργεί ως υπ

ις υποκείμε

β) «Γραφ

Καινοτομίας

αυτόν τον τ

φετέρου απ

των τεσσάρ

ρων Πράξεω

πληροφοριακ

δομών της,

ε στόχο τη

το σύνολο

ση ζητούμ

των ωφελού

ματικότητας

δικτυακού

ιστοχώρων 

ς και τ

σκέπτης να

ριών υποκε

μένων με

ων, επιχ

σώπους 

τον τρόπο, 

και οι φοιτ

ήτηση εργα

απευθύνοντ

συμμετοχή

ΑΣΤΑ και

και Σταδιο

περδομή, υ

ενες Πράξει

είο Διασύ

ς και Επιχ

τρόπο επιτυ

ποτελεσματι

ρων πράξεω

ων περιγράφ

κού συστήμ

 ως υποσ

ην εισαγωγ

ο των συν

ενων πληρ

ύμενων χρη

των Πράξε

ύ τόπου τ

των Γρα

της Μονά

α έχει άμεση

είμενων δομ

ε φορείς 

χειρηματίες,

οργανισμώ

τόσο οι απ

τητές που α

ασίας, αλλά

ται στη Μ

ς τους στις

 

ι άλλων δ

οδρομίας (

πό την αιγ

ις: α) «Πρα

ύνδεσης 

χειρηματικό

υγχάνεται α

ικός συντον

ων, ενώ απ

φονται παρα

ματος της Π

υστήματα 

γή και άμε

εργαζόμενω

οφοριών, κ

ηστών και τ

εων. 

ης Πράξης

αφείων Δια

άδας Καιν

η και εύκολ

μών, μέσω τ

όπως: 

, ανώτα

ν υποστ

όφοιτοι που

απευθύνοντα

ά και οι π

Μονάδα Κα

ς δράσεις τ

δομών 

(ΔΑΣΤΑ) 

γίδα της οπ

ακτική Άσκ

Πανεπιστη

ότητας (Μ

αφενός σω

νισμός κατά

ποφεύγοντα

ακάτω ως εξ

Πράξης ΔΑΣ

του κεντρ

εση αξιοποί

ων δομών, 

καθώς και 

των υπολοί

ς ΔΑΣΤΑ 

ασύνδεσης 

ινοτομίας 

λη πρόσβασ

της δημιουρ

εκπροσώπ

ατα στελ

τήριξης 

υ απευθύνο

αι στο Γρα

προπτυχιακο

αινοτομίας 

των σεμιναρ

του 

ποίας 

κηση 

μίου 

ΜΚΕ) 

στός 

ά την 

αι οι 

ξής: 

ΣΤΑ 

ικού 

ίηση 

την 

την 

ίπων 

και 

και 

και 

η σε 

ργίας 

πους 

λέχη 

της 

ονται 

αφείο 

οί ή 

και 

ρίων 



 

 

 

 

 

και του men

και ποικιλία

Ενέργειες 

ΔΑΣΤΑ κα

υποκείμενω

κεντρική Δ

ορισμένες π

το κοινό ν

αφετέρου ν

δομών. 

Ανάπτυξη 

συνεργαζόμ

δράσεων τ

φοιτητές/απ

φορείς/επιχ

ntoring έχο

α, μητρώου

προβολής, 

αι των τρι

ων της ΔΑ

Δομή, ενώ 

περιπτώσεις

α ενημερών

να κατανοε

Κώδικα 

μενων δομ

των τεσσάρ

ποφοίτους/χ

χειρήσεις. 

υν τη δυνατ

υ συνεργαζό

δημοσιότη

ιών άλλων 

ΑΣΤΑ δομ

κατά τη δι

ς και διανομ

νεται για τ

εί σταδιακά

Δεοντολο

ών, ο οπο

ρων Πράξε

χρήστες, 

 

τότητα αξιο

όμενων φορ

ητας και 

ν Πράξεων.

μών πραγμα

ιάρκειά της

μή σχετικού

το αντικείμε

ά τη σύνδε

ογίας λειτ

οίος θα διέ

εων κατά 

όσο κα

οποίησης εν

έων. 

διάχυσης 

. Κάθε ενέ

ατοποιείται 

ς πραγματο

ύ ενημερωτ

ενο και τις

εση των τε

ουργίας τ

έπει το σύ

τη συνεργα

αι με 

 

ός διευρυμέ

των αποτε

έργεια δημ

σε συνερ

οποιείται αν

τικού υλικού

δράσεις τη

εσσάρων συ

της ΔΑΣΤ

ύνολο των 

ασία τους 

τους συ

ένου, σε αρ

ελεσμάτων 

μοσιότητας 

ργασία με 

ναφορά, κα

ού, ώστε αφ

ης ΔΑΣΤΑ

συνεργαζόμε

ΤΑ και 

ενεργειών 

τόσο με 

υνεργαζόμεν

ιθμό 

της 

των 

την 

αι σε 

ενός 

Α και 

ενων 

των 

και 

τους 

νους 



3. 

Παν

κωδ

«Εκ

Προ

κατ

αγο

το 

Προ

Θρη

Υπε

201

και 

Λογ

Καθ

(αρ.

στο 

Μάθ

συσ

και 

Εξό

από

Υπο

έως

Παπ

του 

Επιτ

Ιδρύ

Υπε

Μοντέλο 

Η Πρά

νεπιστημίο

δικό MIS 3

κπαίδευση 

οτεραιότητα

άρτισης κα

ρά εργασία

Ευρωπαϊκό

ογράμματος

ησκευμάτων

εύθυνο Πρά

5, κατόπιν 

αποδοχής 

γαριασμού 

θηγητής κ. Κ

Η Πράξ

. πρωτ. 205

πλαίσιο 

θηση» (Ε.Π

στημάτων α

σύνδεση τη

όδου» και σ

ό εθνικούς π

ουργείου Πα

ς 31/10/201

παναστασίο

Πανεπιστη

τροπής Δι

ύματος μα

εύθυνος της

Διοίκηση

άξη με τίτλ

ου Μακεδο

327465 εκτ

και Δια 

ας 5: «Αν

αι επαγγελμ

ας στις 3 πε

ό Κοινωνικ

ς Δημοσίω

ν, με χρον

άξης/Υποέρ

σχετικής α

της κατά 

Κονδυλίων

Κωνσταντίν

ξη με τίτλο

546/1-11-20

του Επιχε

Π.Ε.Δ.Β.Μ.)

αρχικής επα

ης εκπαίδευ

συγχρηματοδ

πόρους, μέσ

αιδείας και 

15 και Υπ

ου. Τον Ιού

ημίου Μακ

ιαχείρισης 

ας, ο Αναπ

ς Πράξης. 

ης 

λο: «Δομή 

ονίας» (αρ. 

τελείται στ

Βίου Μά

ναβάθμιση 

ματικής εκπ

εριφέρειες Σ

ό Ταμείο 

ν Επενδύσ

ική διάρκε

ργων τον Κ

απόφασης τ

την Συνεδρ

ν Έρευνας 

νος Παπαδό

ο: «Γραφεί

010 Απόφασ

ειρησιακού 

) 2007-2013

αγγελματική

υσης με την

δοτείται απ

σω του Προ

Θρησκευμά

πεύθυνο Πρ

νιο του 20

κεδονίας κ

του Ειδικ

πληρωτής 

Απασχόλη

πρωτ. 719

το πλαίσιο 

άθηση» (Ε

των συσ

παίδευσης κ

Σταδιακής Ε

(Ε.Κ.Τ.) κα

σεων (Π.Δ.

εια έργου α

Καθηγητή κ

της Συγκλή

ρίαση της 

του Ιδρύμα

όπουλος ορί

ίο Διασύνδ

ση Ένταξης

Προγράμμ

3, Άξονας Π

ής κατάρτισ

ν αγορά ερ

πό το Ευρωπ

ογράμματος

άτων, με χρ

ράξης / Υ

15, κατόπιν

και αποδοχ

κού Λογαρ

Καθηγητής

ησης και Σ

9/17.01.201

του Επιχε

Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ

στημάτων 

και σύνδεση

Εξόδου» κα

αι από εθν

.Ε.) του Υ

από 01/01/2

κ. Αθανάσιο

ήτου του Πα

Επιτροπής 

ατος μας, ο

ίστηκε Υπεύ

δεσης Πανε

ς), με κωδικ

ματος «Εκ

Προτεραιότ

σης και επα

ργασίας στις

παϊκό Κοινω

ς Δημοσίων 

ρονική διάρκ

ποέργων τ

ν σχετικής 

χής της κα

ριασμού Κ

ς κ. Ιωάν

 

Σταδιοδρομ

1 Απόφαση

ιρησιακού 

Μ.) 2007-

αρχικής ε

η της εκπαί

αι συγχρημα

νικούς πόρο

Υπουργείου 

2011 έως 3

ο Νούλα. Τ

ανεπιστημίο

Διαχείριση

ο Αναπληρω

ύθυνος της 

επιστημίου

κό MIS 299

παίδευση 

τητας 5: «Α

αγγελματική

ς 3 περιφέρ

ωνικό Ταμε

Επενδύσεω

κεια έργου α

ον Καθηγη

απόφασης 

ατά την Σ

Κονδυλίων 

ννης Μαυρ

μίας (ΔΑΣ

η Ένταξης)

Προγράμμ

-2013, Άξο

επαγγελματ

αίδευσης με

ατοδοτείται 

ους, μέσω 

 Παιδείας 

31/10/2015

Τον Ιούνιο 

ου Μακεδο

ης του Ειδ

ωτής Πρύτ

Πράξης. 

υ Μακεδον

9937 εκτελε

και Δια Β

Αναβάθμιση 

ής εκπαίδευ

ρειες Σταδια

είο (Ε.Κ.Τ.)

ων (Π.Δ.Ε.)

από 01/09/2

ητή κ. Ιωά

της Συγκλή

Συνεδρίαση 

Έρευνας 

ρίδης ορίστ

ΣΤΑ) 

), με 

ατος 

ονας 

τικής 

 την 

από 

του 

και 

και 

του 

ονίας 

ικού 

τανη, 

ίας» 

είται 

Βίου 

των 

υσης 

ακής 

) και 

) του 

2010 

άννη 

ήτου 

της 

του 

τηκε 



πρω

πλα

(Ε.Π

συσ

και 

Εξό

από

Υπο

έως

Αγγ

(ΜΚ

Έντ

Προ

Άξο

κατ

αγο

το 

Προ

Θρη

Υπε

Συν

α) 

Στα

υπη

τήρη

όρω

επαν

Οργ

Η Πράξ

ωτ. 16138/7

αίσιο του Ε

Π.Ε.Δ.Β.Μ.

στημάτων α

σύνδεση τη

όδου» και σ

ό εθνικούς π

ουργείου Πα

ς 30/09/201

γελική Νικο

Η Πρά

ΚΕ) του Π

ταξης), με 

ογράμματος

ονας Προτε

άρτισης κα

ρά εργασία

Ευρωπαϊκό

ογράμματος

ησκευμάτων

εύθυνο Πρά

Η Σύγκλ

εδρίαση της:

Ενέκρινε: 

αδιοδρομίας

ηρεσιακή μο

ησης των, 

ων εσωτερικ

νεξέτασής 

γανισμού Δι

ξη με τίτλο

.10.2010 Α

Επιχειρησιακ

) 2007-20

αρχικής επα

ης εκπαίδευ

συγχρηματοδ

πόρους, μέσ

αιδείας και 

4 και Ιδρυ

ολάου. 

άξη με τίτ

Πανεπιστημ

κωδικό M

ς «Εκπαίδευ

ραιότητας 5

αι επαγγελμ

ας στις 3 Πε

ό Κοινωνικ

ς Δημοσίω

ν, με χρον

άξης/Υποέργ

λητος του Π

: 

i) την ί

 του Παν

ονάδα της 

προδιαγεγρ

κής της οργ

της ενόψε

ιοικητικών 

: «Πρακτικ

Απόφαση Έν

κού Προγρ

013, Άξον

αγγελματική

υσης με την

δοτείται απ

σω του Προ

Θρησκευμά

υματικά Υπ

τλο: «Μονά

μίου Μακε

MIS 304302

υση και Δ

5: «Αναβάθ

ματικής εκπ

εριφέρειες Σ

ό Ταμείο 

ν Επενδύσ

ική διάρκε

γων τον Κα

Πανεπιστημίο

ίδρυση και

νεπιστημίου

Διεύθυνσης

ραμμένων α

γανωτικής α

ει της κατά

Υπηρεσιών

κή Άσκηση

νταξης), με

άμματος «Ε

νας Προτε

ής κατάρτισ

ν αγορά ερ

πό το Ευρωπ

ογράμματος

άτων, με χρ

πεύθυνη Πρ

άδα Καινο

εδονίας» (α

2 εκτελείτα

Δια Βίου Μ

θμιση των σ

παίδευσης κ

Σταδιακής Ε

(Ε.Κ.Τ.) κα

σεων (Π.Δ.

εια έργου α

αθηγητή κ. Δ

ου Μακεδον

ι λειτουργ

υ (ΔΑΣΤΑ

ς Ακαδημα

από την πρ

αυτοτέλειας

άθεσης συν

ν του Ιδρύμα

η Πανεπιστ

ε κωδικό M

Εκπαίδευση

εραιότητας 

σης και επα

ργασίας στις

παϊκό Κοινω

ς Δημοσίων 

ρονική διάρκ

ράξης/Υποέ

οτομίας κ

αρ. πρωτ. 1

αι στο πλα

Μάθηση» (Ε

συστημάτω

και σύνδεση

Εξόδου» κα

αι από εθν

.Ε.) του Υ

από 01/09/2

Δημήτριο Σ

ίας κατά την

γία της Δ

) και ii) 

αϊκών Θεμά

ρόσκληση τ

ς και με τη

νολικού σχ

ατος. 

 

τημίου Μα

MIS 299959 

η και Δια Β

5: «Ανα

αγγελματική

ς 3 περιφέρ

ωνικό Ταμε

Επενδύσεω

κεια έργου α

έργων την 

αι Επιχειρ

618/03.02.2

αίσιο του Ε

Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ

ν αρχικής ε

η της εκπαί

αι συγχρημα

νικούς πόρο

Υπουργείου 

2009 έως 3

ουμπενιώτη

ν αρ. 12/29.

Δομής Απα

την υπαγω

άτων υπό τη

της Ε.Υ.Δ. 

ην επιφύλαξ

χεδίου ανα

ακεδονίας» 

εκτελείται

Βίου Μάθη

αβάθμιση 

ής εκπαίδευ

ρειες Σταδια

είο (Ε.Κ.Τ.)

ων (Π.Δ.Ε.)

από 01/06/2

Καθηγήτρι

ρηματικότη

2011 Απόφ

Επιχειρησια

Μ.) 2007-2

επαγγελματ

αίδευσης με

ατοδοτείται 

ους, μέσω 

 Παιδείας 

31/10/2015

η. 

.05.2009 Έκτ

ασχόλησης 

ωγή της σ

ην προϋπόθ

Ε.Π.Ε.Δ.Β

ξη ενδεχόμ

αμόρφωσης 

(αρ. 

στο 

ηση» 

των 

υσης 

ακής 

) και 

) του 

2010 

ια κ. 

ητας 

φαση 

ακού 

2013, 

τικής 

 την 

από 

του 

και 

και 

ακτη 

και 

στην 

θεση 

Β.Μ., 

μενης 

του 



β) Ε

Πρυ

Υπε

Πρά

«Δο

Συν

Πρό

Μέλ

Επικύρωσε 

υτανικού Συ

ευθύνου της

άξεων. 

Το διάγ

ομή Απασχό

Η διοίκ

ντονιστική 

όεδρος: 

λη: 

 

Συμβο
Επ

Δια

την υπ’ α

υμβουλίου τ

ς ΔΑΣΤΑ κ

γραμμα που

όλησης και 

Διάγ

κηση της Δ

Επιτροπή, 

Καθηγητής Κ

Απασχόληση

Αναπληρωτή
«Γραφείο Δι

Καθηγήτρια 

«Πρακτική Ά

Καθηγητής 

Καινοτομίας

ουλευτική 
πιτροπή

Γραφείο  
ασύνδεσης

αριθμ. 22/16

του Πανεπι

και των λοιπ

υ ακολουθε

Σταδιοδρομ

γραμμα  1: 

ΔΑΣΤΑ που

η τρέχουσα

Κωνσταντίνος

ης και Σταδιοδ

ής Καθηγητή
ιασύνδεσης Π

Νικολάου 

Άσκηση Πανε

Δημήτριος Σ

ς και Επιχειρη

Πρ

6.3.2009 Α

ιστημίου, σχ

πών Ιδρυματ

εί αποτυπών

μίας (ΔΑΣΤ

 

Διοικητική

υ Πανεπιστη

α σύνθεσή τ

ς Παπαδόπουλ

δρομίας (ΔΑΣ

ής Ιωάννης 
Πανεπιστημίου

Αγγελική, 

επιστημίου Μα

Σουμπενιώτης

ηματικότητας 

ΔΑΣΤΑ

Συντονιστική
Επιτροπή

ρακτική Άσκη

Απόφαση Έκ

χετικά με τ

τικά Υπευθ

νει την διο

ΤΑ) του Παν

ή Δομή ΔΑ

ημίου Μακ

της οποίας ε

λος, Υπεύθυνο

ΣΤΑ) Πανεπισ

Μαυρίδης, 
υ Μακεδονίας»

Ιδρυματικά 

ακεδονίας» 

ς, Υπεύθυνος

Πανεπιστημίο

ή 

Ε
ηση

 

κτακτης Συ

ον ορισμό τ

ύνων των τ

ικητική δομ

νεπιστημίου

ΣΤΑ 

κεδονίας ασ

είναι η παρα

ος Πράξης/Υπ

στημίου Μακε

Υπεύθυνος Π
» 

Υπεύθυνη Π

ς Πράξης/Υπ

ου Μακεδονία

Μονάδα
Καινοτομία

πιχειρηματικ

Ιδρυμα
Επιτρο

υνεδρίασης 

του Ιδρυμα

τριών επιμέρ

μή της Πρά

υ Μακεδονί

σκείται από

ακάτω: 

ποέργων «Δομ

εδονίας» 

Πράξης/Υποέ

Πράξης/Υποέ

ποέργων «Μο

ας» 

α 
ας και 
κότητας

ατική    
οπή

του 

ατικά 

ρους 

άξης 

ίας». 

 

 την 

μή 

έργων 

έργων 

ονάδα 



κατ

διαμ

τριώ

της 

αρμ

που

δρα

αλλ

προ

Ιδρυ

Υπε

εκπ

ορίσ

Γεν

Ειδικότ

αρτίζει το σ

μορφώνει τ

ών επιμέρου

Μονάδας 

μόδια Όργαν

υ εμπίπτουν

αστηριότητε

ληλοενημέρω

οβλημάτων κ

Ως επικ

υματική Ε

ευθύνους τω

ροσώπους 

στηκαν κατ

ικές Συνελε

Η τρέχο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τερα, η Συν

σχέδιο της γ

το γενικό π

υς Πράξεων

Καινοτομί

να του Ιδρύ

ν στις αρμ

ες των άλ

ωση, την α

και την υλο

κουρικό όργ

Επιτροπή, 

ων τριών υπ

των ισάριθ

τόπιν αιτήμ

εύσεις των α

ουσα σύνθε

ντονιστική 

γενικής στρ

λαίσιο των

ν (του Γραφ

ας και Επι

ύματος. Επ

μοδιότητες 

λλων τριώ

αποφυγή επ

οποίηση των

γανο στη Σ

με Πρόεδρ

ποκείμενων 

θμων Τμημ

ματος του Π

ακαδημαϊκώ

ση της Ιδρυ

Επιτροπή τ

ρατηγικής το

ν παρεμβάσ

φείου Διασύ

ιχειρηματικ

πίσης είναι

της Δομή

ών Πράξεω

πικαλύψεων

ν αποφάσεω

Συντονιστική

ρο τον Υπ

δομών, κα

μάτων του 

Προέδρου τ

ών Τμημάτω

υματικής Επ

της ΔΑΣΤΑ

ου Ιδρύματ

σεων, να συ

ύνδεσης, τη

κότητας) κα

υπεύθυνη ν

ής, να συν

ων, να μ

ν, την επίλ

ων. 

ή Επιτροπή

πεύθυνο της

θώς και οκτ

Πανεπιστη

της Συντονι

ων. 

πιτροπής είν

 

Α έχει ως α

ος στα σχετ

υνθέτει τις 

ς Πρακτική

αι να εισηγ

να αποφασί

ντονίζει το 

μεριμνά γι

λυση των 

 της ΔΑΣΤ

ς Πράξης 

τώ (8) μέλη

ημίου Μακ

ιστικής Επιτ

ναι η εξής: 

αρμοδιότητα

τικά θέματα

εισηγήσεις 

ής Άσκησης

γείται προς

ίζει για θέμ

 έργο και

ια τη δια

πάσης φύσ

ΤΑ λειτουργ

και μέλη 

η του Δ.Ε.Π

κεδονίας, ό

ιτροπής από

α να 

α, να 

των 

ς και 

ς τα 

ματα 

ι τις 

αρκή 

σεων 

γεί η 

τους 

Π. ως 

όπως 

ό τις 



Πρό

Μέλ

 

Ιδρυ

όεδρος: 

λη: 

Κατά τ

υματικής Επ

Καθηγητής Κ

Απασχόληση

Αναπληρωτή

«Γραφείο Δι

Καθηγήτρια 

«Πρακτική Ά

Καθηγητής Δ

Καινοτομίας

Καθηγητής Τ

και Ανατολικ

Επίκουρος Κ

Ευρωπαϊκών

Καθηγητής Δ

Κοινωνικής 

Αναπληρωτή

Εφαρμοσμέν

Αναπληρωτή

Λογιστικής κ

Καθηγητής Β

Επιστημών 

Καθηγητής Δ

Διοίκησης Ε

Αναπληρώτρ

Μουσικής Ε

Κατ’ εφαρμο

Τεχνολογίας 

Μάρκετινγκ 

Επιχειρήσεω

Σουμπενιώτη

Οργάνωσης 

την χρονική

πιτροπής εν

Κωνσταντίνος

ης και Σταδιοδ

ής Καθηγητής

ιασύνδεσης Π

Νικολάου Αγ

Άσκηση Πανε

Δημήτριος Σο

ς και Επιχειρη

Τζιώνας Ιωάνν

κών Σπουδών

Καθηγητής Κι

ν Σπουδών 

Δαγδιλέλης Β

Πολιτικής 

ής Καθηγητής

νης Πληροφορ

ής Καθηγητής

και Χρηματοο

Βαρελάς Ερωτ

Δημήτριος Σο

Επιχειρήσεων

ρια Καθηγήτρ

Επιστήμης και 

ογή του Π.Δ. 8

με το Τμήμα Ε

και Διοίκησης

ων, τα ως άνω 

η, εκπροσώπου

και Διοίκησης

ή περίοδο

νημέρωσαν 

ς Παπαδόπουλ

δρομίας (ΔΑΣ

ς Ιωάννης Μα

Πανεπιστημίου

γγελική, Ιδρυμ

επιστημίου Μα

ουμπενιώτης, Υ

ηματικότητας 

ννης, Εκπρόσω

ν 

ιόχος Απόστολ

Βασίλειος, Εκπ

ς Μαυρίδης Ιω

ρικής 

ς Μιχαλόπουλ

οικονομικής 

τόκριτος, Εκπ

ουμπενιώτης, Ε

ρια, Λελούδα Σ

Τέχνης 

88/2013 και κα

Εφαρμοσμένη

ς Λειτουργιών 

Τμήματα εκπρ

υς των Τμημά

ς Επιχειρήσεω

από 01/09

τα μέλη τω

λος, Υπεύθυνο

ΣΤΑ) Πανεπισ

αυρίδης, Υπεύ

υ Μακεδονίας»

ματικά Υπεύθ

ακεδονίας» 

Υπεύθυνος Πρ

Πανεπιστημίο

ωπος του Τμήμ

λος, Εκπρόσω

πρόσωπος του

ωάννης, Εκπρό

λος Γεώργιος, 

πρόσωπος του

Εκπρόσωπος τ

Στάμου, Εκπρ

ατόπιν συγχών

ς Πληροφορικ

με το Τμήμα Ο

ροσωπούνται α

άτων Εφαρμοσ

ων αντίστοιχα.

/2011 έως 

ν Γενικών Σ

 

ος Πράξης/Υπ

στημίου Μακε

θυνος Πράξης

» 

θυνη Πράξης/Υ

ράξης/Υποέργ

ου Μακεδονία

ματος Βαλκαν

ωπος του Τμήμ

 Τμήματος Εκ

όσωπος του Τ

Εκπρόσωπος 

υ Τμήματος Οι

του Τμήματος

ρόσωπος του Τ

νευσης του Τμή

κής και του Τμ

Οργάνωσης κα

από τους κ. Μ

σμένης Πληροφ

31/08/2012

Συνελεύσεω

ποέργων «Δομ

εδονίας» 

ς/Υποέργων 

Υποέργων 

γων «Μονάδα

ας» 

νικών Σλαβικ

ματος Διεθνών

κπαιδευτικής 

Τμήματος 

ς του Τμήματο

ικονομικών 

ς Οργάνωσης 

Τμήματος 

ήματος Διοίκη

μήματος 

αι Διοίκησης 

Μαυρίδη και 

φορικής και 

2 τα μέλη 

ων των οκτώ

μή 

α 

ών 

ν και 

και 

ος 

και 

ησης 

της 

ώ (8) 



ακα

γενι

τριώ

λειτ

μέλη

εκπ

στελ

Πρό

Μέλ

Συμ

της 

δρα

αδημαϊκών 

ικές δράσει

ών υποκείμε

Τέλος, 

τουργεί και 

η του Υπε

ροσώπους 

λέχη επιχειρ

Η τρέχο

όεδρος: 

λη: 

  

Κατά τ

μβουλευτική

ΔΑΣΤΑ, 

αστηριότητε

Τμημάτων 

ις και τις επ

ενων δομών

ως επικου

η Συμβουλ

ευθύνους τω

επιμελητη

ρήσεων. 

ουσα σύνθε

Καθηγητής

Απασχόλησ

Αναπληρωτ

«Γραφείο Δ

Καθηγήτρια

«Πρακτική

Καθηγητής

Καινοτομία

Χρήστος Γ

Βιομηχανιώ

Κυριακός Λ

Ελλάδος κα

Παναγιώτη

Θεσσαλονί

Θεόδωρος Α

και Bιομηχ

Παναγιώτη

την χρονική

ής Επιτροπή

όσο και 

ες των τριών

του Πανεπ

πιμέρους δρ

ν της. 

υρικό όργα

λευτική Επ

ων τριών υ

ηρίων/συνδέ

ση της Συμ

ς Κωνσταντίνο

σης και Σταδιο

τής Καθηγητή

Διασύνδεσης Π

α Νικολάου Α

Άσκηση Παν

ς Δημήτριος Σ

ας και Επιχειρ

εωργίου, Διευ

ών Βορείου Ελ

Λουφάκης, Β΄

αι μέλος του Σ

ης Παπαδόπου

κης 

Αξυλιθιώτης, 

χανικού Επιμελ

ης Τσινάβος, Π

ή περίοδο

ής ενημερώ

για το ειδ

ν υποκείμεν

πιστημίου 

ραστηριότη

ανο στη Σ

πιτροπή, με

υποκείμενων

έσμων/φορέ

μβουλευτική

ος Παπαδόπου

οδρομίας (ΔΑ

ής Ιωάννης Μ

Πανεπιστημίο

Αγγελική, Ιδρυ

νεπιστημίου Μ

Σουμπενιώτης,

ρηματικότητας

υθυντής Τεκμη

λλάδος 

΄ Αντιπρόεδρο

Συμβουλίου Δ

υλος, Πρόεδρο

 Οικονομικός

ελητηρίου Θεσ

Πρόεδρος και 

από 01/09

ώθηκαν τόσ

δικότερο α

νων δομών 

Μακεδονία

ητες/εκδηλώ

Συντονιστική

ε Πρόεδρο τ

ν δομών κ

έων, επιχε

ής Επιτροπή

υλος, Υπεύθυν

ΑΣΤΑ) Πανεπι

αυρίδης, Υπεύ

ου Μακεδονία

υματικά  Υπεύ

Μακεδονίας»

, Υπεύθυνος Π

ς Πανεπιστημ

ηρίωσης και Μ

ος του Συνδέσ

Διοίκησης του 

ος του Βιοτεχν

ς Σύμβουλος τ

σσαλονίκης  

Διευθύνων Σύ

/2011 έως 

σο για το α

αντικείμενο

της. Ιδιαίτε

 

ας για το α

ώσεις της Δ

ή Επιτροπή

τον Υπεύθυν

και πέντε (5

ειρηματίες 

ής είναι η εξ

νος Πράξης/Υ

ιστημίου Μακ

ύθυνος Πράξη

ς» 

ύθυνη Πράξης

Πράξης/Υποέρ

ίου Μακεδονί

Μελετών του Σ

σμου Εξαγωγέ

Πανεπιστημίο

νικού Επιμελη

ου Προέδρου 

ύμβουλος της 

31/08/2012

αντικείμενο 

, τους σκ

ερη υπήρξε 

αντικείμενο

ΔΑΣΤΑ και 

ή της ΔΑΣ

υνο της Πρά

5) λοιπά μ

και ανώτ

ξής: 

Υποέργων  «Δ

κεδονίας» 

ης/Υποέργων 

ς/Υποέργων 

ργων «Μονάδ

ίας» 

Συνδέσμου 

έων Βορείου 

ου Μακεδονία

ητηρίου 

υ του Εμπορικ

ς «ΚΡΙ ΚΡΙ Α.

2 τα μέλη 

και τον σκ

κοπούς και

η συμβολή

, τις 

των 

ΣΤΑ 

άξης, 

μέλη, 

τατα 

Δομή 

δα 

ας 

ού 

.Ε.» 

της 

κοπό 

ι τις 

 των 



μελ

του 

του 

για 

εργα

παρ

της 

πρα

τον 

Ε.Π

σύν

τη σ

ΔΑΣ

αγο

της 

 

ών της Συμ

συνόλου τω

Επιχειρησι

την αποτελ

ασίας. 

Κατά τ

ραπάνω Επι

ΔΑΣΤΑ 

αγματοποιήθ

συντονισμ

Π.Ε.Δ.Β.Μ., 

Τέλος, 

νδεση του εκ

συμμετοχή 

ΣΤΑ τονίστ

ρά εργασία

επιτυχούς σ

μβουλευτικ

ων δομών, 

ιακού Προγ

λεσματικότε

την χρονική

ιτροπές συν

και των υ

θηκαν συνε

μό των εν

αλλά και το

στην οργά

κπαιδευτικο

μελών όλω

τηκαν τα οφ

ας όχι μόνο κ

συνεργασία

κής Επιτροπ

με προτάσε

γράμματος «

ερη σύνδεσ

ή περίοδο

νέχισαν το 

υποκείμενω

δριάσεις τη

νεργειών τη

ον σχεδιασμ

άνωση της 

ού συστήμα

ων των Επιτ

φέλη της δια

κατά την δι

ας που επιτεύ

 

πής στον πρ

εις και λύσε

«Εκπαίδευσ

ση του εκπα

από 01/09

έργο του σ

ων δομών 

ης Συντονισ

ης ΔΑΣΤΑ

μό των μελλ

εκδήλωση

ατος με την 

τροπών, αλ

ασύνδεσης 

ιάρκεια της 

ύχθηκε τα π

ρογραμματι

εις που συνέ

ση και Δια Β

αιδευτικού 

9/2013 έως 

συντονισμού

της. Ακολ

στικής και Ι

Α έως την

λοντικών δρ

ης «Γεφυρώ

αγορά εργα

λλά και συν

της εκπαιδε

Πράξης, αλ

προηγούμεν

 

ισμό των δ

έβαλλαν στο

Βίου Μάθη

συστήματος

31/08/2014

ύ και της σ

λούθως, στ

δρυματικής

ν λήξη της

ράσεών της

ώνοντας δύ

ασίας» στις 

νεργαζόμενω

ευτικής διαδ

λλά και στη
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ίασης της 

μένων του π

ρατηγικής κα

Υλοποίησ

Περιόδου 0

λοποίησης 

01/09/2012 

Ενέργειας 

περίοδο 01

εξής: 

είου αναφο

υποβολή 

2 – Αυγούσ

ών) του Ιδ

ής και αποστ

ν της πορεία

και Ιανουα

πή Ερευνώ

γειών υποβο

λτίου Παρακ

κτικών Συν

Επιτροπής τη

σύνταξη το

ης ΔΑΣΤΑ

Συντονισ

προηγούμεν

αι των δρασ

σης Φυσικ

1/09/2012 –

Φυσικού Α

– 31/08/20

«Τηρούμεν

/09/2012 έω

ορικά με τ

των Μην

στου 2013 

δρύματος ό

τολής τους 

ας του φυσι

αρίου – Ιου

ών) του Ιδ

ολής και απ

κολούθησης

νεδριάσεων 

ης ΔΑΣΤΑ.

ου Ετησίου

Α και των 

στικής Επιτ

νου ακαδημ

στηριοτήτων

κού Αντικ

– 31/08/201

Αντικειμένο

013: 4.117,6

να Αρχεία»

ως 31/08/20

τα χρηματο

νιαίων Δελ

και διαβίβ

όπου ολοκλ

στην Ε.Υ.Δ

ικού αντικει

υνίου 2013 

δρύματος γ

ποστολής σ

ς Προόδου 

της Συντο

 

υ Σχεδίου Δ

υποκείμεν

τροπής για

μαϊκού έτου

ν του επομέ

κειμένου 

13: 51% & 

ου Ενέργει

67€ 

 

», Περιόδου

013 πραγμα

οοικονομικά

λτίων Προό

βαση τους 

ληρώθηκαν 

Δ. Ε.Π.Ε.Δ.Β

ιμένου περι

και διαβίβ

ια την ολο

στην Ε.Υ.Δ

της Πράξης

νιστικής, Ιδ

ράσης ακαδ

νων δομών

α τον απ

υς και τον πρ

ένου έτους. 

Ενέργειας 

4% για τα Υ

ιας «Τηρού

υ 01/09/201

ατοποιήθηκα

ά στοιχεία 

όδου περιό

στον Ε.Λ.

οι διοικητ

Β.Μ.. 

ιόδων Ιουλί

βαση τους σ

οκλήρωση 

. Ε.Π.Ε.Δ.Β

ς, αντίστοιχ

δρυματικής

δημαϊκού έ

ν της, κατ

πολογισμό 

ρογραμματ

 «Τηρούμ

Υποέργα 1 

ύμενα Αρχε

12 – 

αν οι 

της 

όδου 

Κ.Ε. 

τικές 

ίου – 

στον 

των 

Β.Μ. 

χα. 

ς και 

έτους 

τόπιν 

των 

ισμό 

μενα 

& 2, 

εία», 



Απο

31/0

 

όλες

λειτ

εντό

 

 

χαμ

 

Απο

πρα

κατα

Συν

τήρη

31/1

της 

αντι

 

 

 

αντι

ολογισμός Ε

08/2014 

Κατά τη

ς οι διοικη

τουργία της 

ός της Πανε

Ποσοστό 

Αρχεία», Π

Κόστος Υλ

Περιόδου 0

Σημειώ

μηλότερο το

ολογισμός Ε

Κατά 

αγματοποιήθ

αχώρηση ει

νεδριάσεων 

ηση του α

10/2015 ολο

Πράξης κα

ικειμένου τη

Ποσοστό 

Αρχεία», Π

Κόστος Υλ

Περιόδου 0

Στον πί

ικειμένου τη

Εργασιών Ε

ην χρονική 

ητικές και 

Πράξης, τό

επιστημιακή

Υλοποίησ

Περιόδου 01

λοποίησης 

01/09/2013 

ώνεται ότι ε

ου προβλεπό

Ενέργειας «

την χρο

θηκαν τα εξ

ισερχόμενη

της Συντο

αρχείου με 

οκληρώθηκ

αθώς και η

ης Δομής. 

Υλοποίησ

Περιόδου 01

λοποίησης 

01/09/2014 

ίνακα που 

ης Ενέργεια

Ενέργειας 

περίοδο απ

τεχνικές ε

όσο προς τη

ής Κοινότητ

σης Φυσικ

1/09/2013 –

Φυσικού Α

– 31/08/20

ενώ το κόσ

όμενου, το φ

«Τηρούμενα

ονική περ

ξής: α) τήρη

ς-εξερχόμεν

ονιστικής κ

τα χρημα

καν όλες οι 

 τελική έκθ

σης Φυσικ

1/09/2014 –

Φυσικού Α

έως 31/10/

ακολουθεί 

ας καθώς κα

«Τηρούμεν

πό 01/09/20

ενέργειες γι

ην Διαχειρισ

τας. 

κού Αντικ

– 31/08/201

Αντικειμένο

014: 2.215,0

στος υλοπο

φυσικό αντι

α Αρχεία», Π

ρίοδο από

ηση του αρ

νης αλληλο

και Ιδρυματ

ατοοικονομι

διοικητικές

θεση περιγ

κού Αντικ

– 31/10/201

Αντικειμένο

/2015: 9.67

συνοψίζετα

αι το αντίστ

να Αρχεία»

013 έως 31/

ια τη εύρυ

στική Αρχή 

κειμένου 

14: 20% 

ου Ενέργει

06€ 

οίησης της 

ικείμενο εξε

Περιόδου 0

ό 01/09/2

ρχείου της Π

ογραφίας), β

τικής Επιτρ

ικά στοιχεί

ς ενέργειες 

ραφής του 

κειμένου 

15: 76% 

ου Ενέργει

2,10€ 

αι η πορεία

τοιχο κόστο

 

», Περιόδου

/08/2014, ο

υθμη και α

του Ε.Π.Ε.Δ

Ενέργειας 

ιας «Τηρού

εν λόγω Ε

ελίχθηκε ομ

01/09/2014 –

2014 έως

Πράξης (διε

β) τήρηση τ

ροπής της Δ

α της Πρά

στο πλαίσιο

φυσικού κ

Ενέργειας 

ιας «Τηρού

α υλοποίηση

ς. 

υ 01/09/201

ολοκληρώθη

αποτελεσμα

Δ.Β.Μ. όσο

 «Τηρούμ

ύμενα Αρχε

Ενέργειας ή

μαλά. 

– 31/10/201

ς 31/10/2

εκπεραίωση

των Πρακτι

ΔΑΣΤΑ κα

άξης. Έως 

ο ολοκλήρω

και οικονομ

 «Τηρούμ

ύμενα Αρχε

ης του φυσ

13 – 

ηκαν 

ατική 

ο και 

μενα 

εία», 

ήταν 

15 

2015,  

η και 

ικών 

αι γ) 

την 

ωσης 

μικού 

μενα 

εία», 

σικού 



Πίν

 

Υπ

Υπ

 
Συν
Συν
Συν
 

 

5.2 

Υπο

άλλ

κατε

εκπα

σύσ

εργα

καιν

 

εξής

νακας 4: Εν

ποέργο 1 

ποέργο 2 

νολικό Ποσ
νολικό Ποσ
νολικό Κόσ

Λειτουργικ

Στόχος 

οστήριξης ΔΑ

Ο χώρο

λη δεν κινού

εύθυνση τ

αιδευτικών 

στημα της Δ

αλείο σύζε

νοτομίας με

Γενική Π

Το πλη

ς υποσυστή

 Υποσύσ

 Υποσύσ

 Υποσύσ

νέργεια «Τη

01/01/2
01/09/2
01/09/2
01/01/2
01/09/2
01/09/2

σοστό Υλοπ
σοστό Υλοπ
στος 

κότητα Πλη

της Ενέ

ΑΣΤΑ» 

ος της εκπα

ύνται παράλ

της ουσιασ

ιδρυμάτων

Δομής Απασ

ευξης της 

ε την παραγ

Περιγραφή 

ροφοριακό 

ήματα: 

στημα Γραφ

στημα Γραφ

στημα Μονά

ηρούμενα Α

Περίοδος
2011 – 31/0
2011 – 31/0
2012 – 31/1
2013 – 31/0
2013 – 31/0
2014 – 31/0

ποίησης Υπ
ποίησης Υπ

ηροφοριακ

έργειας «Λ

αίδευσης απ

λληλα, αλλ

στικής και

ν και της 

σχόλησης κ

προσφορά

ωγή και την

σύστημα τ

φείο Διασύν

φείου Πρακτ

άδας Καινο

Αρχεία» 

08/2011 
08/2012 

2/2012 
08/2013 
08/2014 
08/2015 

ποέργου 1 
ποέργου 2 

κού Συστήμ

Λειτουργικό

πό τη μία κ

λά μπορούν 

ι διαρκούς

κοινωνίας

και Σταδιοδ

άς και ζήτ

ν εκπαίδευσ

της ΔΑΣΤΑ

νδεσης (ΓΔ)

κτικής Άσκη

οτομίας και 

Υλοποί
7%

42%
51%
4%

20%
76%

ματος Υποσ

ότητα Πλη

και ο χώρο

και πρέπει

ς σύνδεσης

ς, το ολοκ

ρομίας (ΔΑ

τησης εργα

ση. 

Α, εκτός τω

) 

ησης (ΓΠΑ)

Επιχειρημα

 

ίηση 
% 
% 
% 

% 
% 
% 

100%
100%

24.280,8

στήριξης ΔΑ

ηροφοριακο

ς της παρα

να συγκλίν

ς και επικ

κληρωμένο 

ΑΣΤΑ) αποτ

ασίας και 

ν άλλων, π

 

ατικότητας (

Κόστος (€
1.400,00
6.875,97
3.501,67
616,00 

2.215,06
9.672,10

% 
% 
80€ 

ΑΣΤΑ 

ού Συστήμ

αγωγής από

νουν. Προς

κοινωνίας 

πληροφορ

τελεί το βα

σύνδεσης 

περιλαμβάνε

(ΜΚΕ) 

€) 
0 
7 
7 

6 
0 

ατος 

ό την 

ς την 

των 

ιακό 

σικό 

της 

ει τα 



παρ

πλη

φορ

(ΠΣ

στά

καθ

Πλη

Παν

Στόχος 

ραπάνω υπ

ροφοριών κ

ρέων.  

Οι ομά

Σ) είναι οι εξ

 η ομάδα

 το διδακ

 οι φοιτη

 συνδεδε

 κάθε εν

Το Πλη

διο της φοίτ

Η υλοπ

θορισμός π

ηροφοριακό

νεπιστήμιο, 

Ειδικότ

 Να ενη

επικρατ

 Να ενη

προγρά

τα ιδρύμ

 Να ενη

τους (π.

 Να συμ

αποφοίτ

αγορές 

του πληρ

οσυστημάτ

και ιδεών μ

άδες χρηστώ

ξής: 

α των διαχε

κτικό και δι

ητές και οι α

εμένοι φορε

νδιαφερόμεν

ηροφοριακό

τησής μέχρι

ποίηση του

περιεχομένο

ό Σύστημα

ολοκληρών

τερα το ΠΣ 

ημερώνει το

τούν στην αγ

ημερώνει τ

μματα επιμό

ματα είτε απ

μερώνει κα

.χ. οδηγίες σ

μβάλλει στο

των προς ν

ροφοριακού

ων του, ε

μεταξύ της ε

ών που θα 

ειριστών και

ιοικητικό πρ

απόφοιτοι τ

είς 

νος 

ό Σύστημα 

ι και την απ

υ ΠΣ (δη

ου κλπ) έλ

α Διαχείρι

νοντας τη δ

έχει σχεδια

ου αποφοίτο

γορά εργασί

τις επιχειρή

όρφωσης ή 

πό άλλα ιδρύ

αι να συμβου

σύνταξης βιο

ον επαγγελ

νέους κλάδο

ύ συστήματ

είναι να α

εκπαιδευτικ

έχουν πρό

ι των υπευθ

ροσωπικό 

του Πανεπισ

α θα εξυπη

ποφοίτησή τ

ημιουργία κ

λαβε υπόψ

ισης Φοιτ

διαχείριση τ

αστεί ώστε:

ους για θέσ

ίας, τόσο στ

ήσεις και 

κατάρτισης

ύματα και φ

υλεύει τους

ογραφικού σ

λματικό προ

ους απασχό

τος της ΔΑ

αποτελέσει 

κής κοινότη

όσβαση στο

θύνων του π

στημίου Μα

ρετεί τους 

τους.  

καταλόγων,

ψη το υφ

τητών, το 

ου κύκλου τ

σεις εργασί

την Ελλάδα 

τους οργα

ς που διοργα

φορείς 

ς αποφοίτου

σημειώματο

οσανατολισμ

λησης και 

 

ΑΣΤΑ, μέσ

κοινό τόπ

ητας και των

ο Πληροφορ

περιεχομένο

ακεδονίας 

φοιτητές, 

, διαμόρφω

ιστάμενο 

οποίο λ

της φοιτητικ

ίας καθώς 

όσο και στο

ανισμούς γι

ανώνονται, 

υς για θέματ

ος) 

μό των φοι

δυναμικά α

σω των τρ

πο ανταλλα

ων παραγωγι

ριακό Σύστ

ου 

από το πρ

ωση ενοτή

Ολοκληρωμ

λειτουργεί 

ικής ζωής. 

και τάσεις 

ο εξωτερικό

ια τα διάφ

είτε από τα

τα παρουσία

ιτητών και 

αναπτυσσόμ

ριών 

αγής 

ικών 

τημα 

ρώτο 

των, 

μένο 

στο 

που 

φορα 

α ίδια 

ασής 

των 

μενες 



από

τις α

ανθρ

σκο

 Να παρ

σπουδές

εξωτερι

 Να συμ

θέσεις 

προκύπτ

 Να συ

εμπειριώ

κοινότη

φορέων

εξωτερι

 Να ενημ

ανάπτυξ

ιδρυμάτ

τρέχουσ

δραστηρ

 Να υπο

δημιουρ

 Να πλ

επιχειρη

ανάπτυξ

 Να προ

με την α

 Να παρ

Τμήματ

Άμεσος

όφοιτοι, επιχ

ανάγκες του

ρώπινου δυ

οπό την ενθά

ρέχει πληρ

ς, υποτροφ

ικό 

μβάλλει στη

εργασίας ή

τει από την 

μβάλλει στ

ών, μεταφο

ητας (φοιτητ

ν (εταιρίες, 

ικό 

μερώνει για

ξης της επιχ

των, των ε

σες και μ

ριότητας γεν

οστηρίζει κα

ργία καινοτο

ληροφορεί 

ηματικών ιδ

ξη της επιχε

οσφέρει πλη

απασχόληση

ρέχει πληρο

τα του Πανε

ς στόχος του

χειρήσεις, δη

υς, θα προω

υναμικού κα

άρρυνση της

ροφορίες σε

φίες και πρ

ην εύρεση κ

ή πρακτικής

πραγματοπο

την ανάπτυ

οράς τεχνογ

τές, απόφοιτ

δημόσιοι 

α τη διοργάν

χειρηματικότ

επιχειρήσεω

μελλοντικές

νικότερα (νέ

αι να ενθαρρ

ομικών επιχε

διαρκώς γ

δεών και να

ειρηματικότη

ροφορίες σε

η και την κα

οφορίες σε μ

επιστημίου Μ

υ ΠΣ είναι 

ημόσιοι οργ

ωθούνται λύ

αι θα γίνετ

ς επιχειρημα

ε φοιτητές 

ρογράμματα

και στην κα

ς άσκησης 

οίησή της 

υξη διεθνώ

γνωσίας με

τοι, διδακτι

οργανισμοί

νωση ενημε

τητας ή ημε

ων και των

ς εξελίξεις

έα επαγγέλμ

ρύνει νέους 

χειρήσεων 

για πηγές 

α εφοδιάζει

ητας 

ε φοιτητές κ

ατάρτιση 

μαθητές της

Μακεδονίας

η δημιουργ

γανισμοί κα

ύσεις για την

ται μεταφορ

ατικότητας.

και αποφ

α κατάρτιση

αλύτερη τοπ

και να αξ

ών σχέσεων

εταξύ των 

ικό προσωπ

ί και φορεί

ερωτικών εκ

ερίδων αλλη

ν εργαζομέ

ς της αγο

ματα, νέες τε

εργαζόμενο

χρηματοδό

ι με τις κα

και απόφοιτ

ς δευτεροβά

ς 

γία ενός κοι

αι φορείς θα

ν εξεύρεση 

ρά πληροφο

 

οίτους για 

ης στην Ελ

ποθέτηση τω

ξιοποιεί την

ν, ανταλλα

μελών της

ικό) και τω

ίς) στην Ελ

κδηλώσεων, 

ηλοενημέρω

ένων, καθώ

οράς εργα

εχνολογίες) 

ους και εκπα

τησης – 

ατάλληλες γ

τους του ιδρ

άθμιας εκπα

ινού τόπου, 

α μπορούν ν

κατάλληλα

ορίας και τε

μεταπτυχι

λλάδα και 

ων φοιτητώ

ν εμπειρία 

αγής ιδεών 

ς εκπαιδευτ

ων παραγωγ

Ελλάδα και 

όπως ημερ

ωσης μεταξύ

ώς και για

ασίας και 

 

αιδευτικούς

ενίσχυσης 

γνώσεις για

ρύματος σχε

αίδευσης γι

 όπου φοιτη

να καταγράφ

α εκπαιδευμ

εχνογνωσία

ιακές 

στο 

ών σε 

που 

και 

τικής 

ικών 

στο 

ίδων 

ύ των 

α τις 

της 

ς στη 

των 

α την 

ετικά 

ια τα 

ητές, 

φουν 

μένου 

ας με 



συσ

των

I. Δ

 

Ρου

Τσα

και 

Εμμ

απα

Ενδ

δημ

υλο

Υπο

προ

λαμ

11.5

Στο πλ

στήματος τη

ν παρακάτω 

 Δρά

 Δρά

 

Δράση: Διο

 Έκθεση

 Παραμε

 Έκθεση

 Έκθεση

λειτουρ

 Ερωτημ

 Τελική 

αναλυτι

Στην 

υμελιώτης, 

ακιρίδου, ο 

οι διοικη

μανουήλ Α

ασχολήθηκε

διαφέροντος

Κατόπιν

μιουργίας δύ

ποίησης το

οστήριξη Δ

οϋπολογισμό

μβάνει χώρα

500,00€. 

λαίσιο σχεδ

ης ΔΑΣΤΑ 

Δράσεων κ

άση: Διοικητ

άση: Δημιουρ

οικητική και

η με τις προ

ετροποίηση

η αναφοράς 

η με τις ανα

ργική βελτισ

ματολόγια γ

έκθεση απ

ικά στατιστ

παραπάνω 

η μόνιμη 

υπάλληλος

ητικοί υπάλ

Αναστασιάδη

ε και ένας 

ς. 

ν διαχωρισ

ύο (2) διακρ

ου φυσικο

ΑΣΤΑ» ορ

ό ύψους 22

α από την 0

διασμού, αν

του Πανεπι

και των αντί

τική και Τεχ

υργία πληροφ

Τεχνική Υπ

διαγραφές τ

 και μετάπτ

δοκιμαστικ

αβαθμίσεις –

στοποίηση τ

για την αξιο

ποτίμησης τ

τικά στοιχεί

Δράση 

διοικητική

ς Ε.Ε.Δ.Ι.Π

λληλοι του

ης, Μαρία

εξωτερικός

σμού του φ

ριτών Υποέρ

ού αντικειμ

ιοθετείται χ

2.650,00€, ε

1/01/2013 έ

νάπτυξης κ

ιστημίου Μ

ίστοιχων δρ

χνική Υποστ

φοριακού συ

ποστήριξη Δ

του συστήμ

τωση δεδομ

κής λειτουρ

– παρεμβάσ

του συστήμ

ολόγηση του

της χρήσης 

ία 

συμμετείχα

ή υπάλληλο

. του Ιδρύμ

υ Ιδρύματο

α Μύαρη 

ς συνεργάτη

φυσικού κα

ργων της Π

μένου της 

χρονικά μέχ

ενώ η β΄ φά

έως την 31/0

και λειτουρ

Μακεδονίας 

ραστηριοτήτ

τήριξη ΔΑΣΤ

υστήματος Δ

ΑΣΤΑ 

ματος 

μένων 

γίας του συ

σεις – διγλω

ατος 

υ συστήματ

και αξιοπο

αν ο Καθ

ος του Ιδρ

ματος μας, 

ος μας κκ

και Δέσπο

ης κατόπιν 

αι οικονομικ

Πράξης ΔΑΣ

Δράσης «

χρι και την

άση υλοποί

08/2014, με

 

ργίας του π

προβλέπετα

των – παραδ

ΤΑ 

ΔΑΣΤΑ 

υστήματος 

ωσσικό περι

ος από τους

οίησης του 

θηγητής, κ

ρύματος μα

κ. Δημήτρι

κ. Παρασκε

οινα Κακα

Πρόσκλησ

κού αντικει

ΣΤΑ αντίστο

«Διοικητική

ν 31/12/201

ίησης της ω

ε συνολικό π

πληροφορια

αι η υλοποί

δοτέων του

ιβάλλον για

ς χρήστες το

συστήματο

κ. Εμμανο

ας κ. Ασπ

ιος Μπιλιού

ευή Καλίγ

αλή. Επιπλ

σης Εκδήλω

ιμένου και 

οιχα, η α΄ φ

ή και Τεχ

2, με συνο

ως άνω Δρά

προϋπολογ

ακού 

ίηση  

υς:  

α την 

ου 

ος με 

ουήλ 

ασία 

ύσης 

γκου, 

λέον, 

ωσης 

της 

φάση 

χνική 

ολικό 

άσης 

ισμό 



 

 

 

Απο

Περ

μελέ

απα

Απα

συγγ

πρα

και 

πλη

υπο

«Πρ

Επιχ

τις 

προ

απο

του.

προ

της 

συσ

Ιδρύ

πρό

 

 

Συνολική 

Υποστήριξ

Συνολικό 

34.150,00€

ολογισμός Ε

ριόδου 01/0

Κατά το

έτης για τ

αιτήσεων τ

ασχόλησης 

γγραφής τη

αγματοποιήθ

καθορισμό

ροφοριακού

οκείμενων δ

ρακτική Ά

χειρηματικό

απαιτήσεις 

οδιαγραφές, 

οτελεσματικ

. Ακολούθ

οδιαγραφές κ

ΔΑΣΤΑ κ

στήματος, η

ύματος προκ

όχειρου διαγ

Ποσοστό 

Τεχνική Υπ

Κόστος Υλ

Υποστήριξ

Χρονική Δ

ξη ΔΑΣΤΑ»

Κόστος Δρ

€ (ο προϋπολ

Εργασιών Δ

01/2011 – 31

ο χρονικό δ

την τεχνική

του πληρο

και Σταδιο

ης έκθεση

θηκε αρχικά

ός της τεχν

ύ συστήμα

δομών της

Άσκηση Πα

ότητας (ΜΚ

που προέκ

ώστε να

κή λειτουργί

θως, ολοκλ

και την ανά

και συντάχθ

η οποία δ

κειμένου να

γωνισμού. 

Υλοποίηση

ποστήριξη 

λοποίησης 

ξη ΔΑΣΤΑ»

Διάρκεια Υ

»: 01/01/20

ράσης «Διο

λογισμός τη

Δράσης «Δ

1/08/2011 

διάστημα απ

ή περιγραφ

φοριακού 

οδρομίας (Δ

ης με τις

ά συνάντησ

νικής περιγ

ατος τόσο 

ς: «Γραφεί

ανεπιστημίο

ΚΕ) Πανεπι

κυψαν και 

α εξασφαλ

ία του πληρ

ληρώθηκε 

άλυση απαιτ

θηκε η τελι

διαβιβάστηκ

α προετοιμα

ης Φυσικο

ΔΑΣΤΑ», 

Φυσικού Α

», Περιόδου

Υλοποίησης

011 – 31/08/

οικητική κ

ης εν λόγω Δ

Διοικητική 

από 01/01/20

φή, τις πρ

συστήματο

ΔΑΣΤΑ) Π

ς προδιαγρ

ση της ομάδ

γραφής και

της ανωτέ

ίο Διασύνδ

ου Μακεδο

ιστημίου Μ

κατόπιν ν

λιστεί η 

ροφοριακού

η μελέτη 

τήσεων του

ική έκθεση

κε στον Ε

αστεί και να

ού Αντικε

Περιόδου 

Αντικειμένο

υ 01/01/201

ς Δράσης «

/2014 

και Τεχνική

Δράσης δεν

και Τεχνικ

011 έως 31

ροδιαγραφές

ος της Πρ

Πανεπιστημί

ραφές του

ας έργου κα

ι των λειτο

ρω Πράξης

δεσης Πανε

ονίας», «Μ

Μακεδονίας»

έων συναν

κάλυψη τ

 συστήματο

για την 

υ ενιαίου πλ

η προδιαγρα

Ε.Λ.Κ.Ε. (

α συνταχθεί 

ειμένου Δρ

01/01/2011

ου Δράσης 

11 – 31/08/2

 

«Διοικητική

ή Υποστήρ

ν μεταβλήθη

κή Υποστήρ

/08/2011, σ

ς και την 

ράξης με 

ίου Μακεδ

υ ανωτέρω

αι ακολούθη

ουργικών α

ς – Δομής

επιστημίου 

Μονάδα Κα

». Στη συν

τήσεων, κα

των απαιτή

ος και των υ

τεχνική π

ληροφοριακ

αφών του π

(Επιτροπή 

το Σχέδιο Δ

ράσης «Δι

 – 31/08/20

«Διοικητικ

2011: 3.400

κή και Τεχν

ριξη ΔΑΣΤ

ηκε) 

ήριξη ΔΑΣΤ

στο πλαίσιο

ανάλυση 

τίτλο: «Δ

δονίας» και

ω συστήμ

ησε εντοπισ

απαιτήσεων 

ς όσο και 

Μακεδονί

αινοτομίας 

νέχεια, με β

αθορίστηκα

ήσεων κα

υποσυστημά

περιγραφή, 

κού συστήμ

πληροφορια

Ερευνών) 

Διακήρυξης

ιοικητική 

011: 10% 

κή και Τεχν

0,00€ 

νική 

ΤΑ»: 

ΤΑ», 

ο της 

των 

Δομή 

της 

ατος 

σμός 

του 

των 

ίας», 

και 

βάση 

αν οι 

αι η 

άτων 

τις 

ατος 

ακού 

του 

ς του 

και 

νική 



Απο

Περ

Δρά

παρ

σύσ

διγλ

διαδ

ομά

 

 

 

Απο

Περ

Δρά

παρ

παρ

συσ

χρή

τη λ

περί

 

 

ολογισμός Ε

ριόδου 01/0

Κατά τ

άσης «Διο

ραμετροποίη

στημα, ενώ 

λωσσικού π

δικασία αξιο

άδα έργου π

Ποσοστό 

Τεχνική Υπ

Κόστος Υλ

Υποστήριξ

ολογισμός Ε

ριόδου 01/0

Κατά τ

άσης «Διοι

ράτασης της

ρεμβάσεις –

στήματος» κ

στες του», 

λειτουργία 

ίοδο και έω

Ποσοστό 

Τεχνική Υ

33% για τα

Κόστος Υλ

Υποστήριξ

Εργασιών Δ

09/2011 – 31

ο χρονικό δ

οικητική κ

ηση και μετ

ξεκίνησε η

περιβάλλοντ

ολόγησης τ

ροστέθηκε 

Υλοποίηση

ποστήριξη 

λοποίησης 

ξη ΔΑΣΤΑ»

Εργασιών Δ

09/2012 – 31

ην χρονική

κητική και

ς Πράξης, π

– διγλωσσι

και «Ερωτη

ώστε να συ

του πληρο

ως την 31/08

Υλοποίηση

Υποστήριξη

α Υποέργα 1

λοποίησης 

ξη ΔΑΣΤΑ»

Δράσης «Δ

1/08/2012 

διάστημα α

και Τεχνικ

τάπτωση πα

η πραγματο

τος για τη 

ου συστήμα

ένας εξωτερ

ης Φυσικο

ΔΑΣΤΑ», 

Φυσικού Α

», Περιόδου

Δράσης «Δ

1/08/2013 

 περίοδο α

ι Τεχνική 

παρατάθηκα

κό περιβάλ

ηματολόγια 

υμπεριλάβου

οφοριακού 

8/2014, οπότ

ης Φυσικο

η ΔΑΣΤΑ»

1 & 2, αντίσ

Φυσικού Α

», Περιόδου

Διοικητική 

από 01/09/2

κή Υποστή

αλαιών και

οποίηση ανα

λειτουργικ

ατος από το

ρικός συνερ

ού Αντικε

Περιόδου 

Αντικειμένο

υ 01/09/201

Διοικητική 

από 01/09/2

Υποστήριξ

αν οι δράσ

λλον για τ

για την αξ

υν νέα δεδο

συστήματο

τε και αναμ

ού Αντικε

», Περιόδου

στοιχα 

Αντικειμένο

υ 01/09/201

και Τεχνικ

2011 έως 31

ήριξη ΔΑΣ

νέων δεδο

αβαθμίσεων

κή βελτιστο

ους χρήστες 

ργάτης, πλη

ειμένου Δρ

01/09/2011

ου Δράσης 

11 – 31/08/2

και Τεχνικ

012 έως 31

ξη ΔΑΣΤΑ

σεις: «Έκθε

ην λειτουρ

ξιολόγηση τ

ομένα, όπως

ος της ΔΑΣ

μενόταν η ολ

ειμένου Δρ

υ 01/09/201

ου Δράσης 

12 – 31/08/2

 

κή Υποστήρ

1/08/2012 σ

ΣΤΑ» ολο

ομένων στο 

ν – παρεμβ

ποίηση του

του. Σημειώ

ηροφορικός.

ράσης «Δι

 – 31/08/20

«Διοικητικ

2012: 9.000

κή Υποστήρ

1/08/2013 σ

Α», κατόπιν

ση με τις α

ργική βελτι

του συστήμ

ς αυτά θα π

ΣΤΑ την ω

λοκλήρωσή

ράσης «Δι

12 – 31/08

«Διοικητικ

2013: 14.07

ήριξη ΔΑΣΤ

στο πλαίσιο

οκληρώθηκε

 πληροφορ

βάσεων και

υ, καθώς κ

ώνεται ότι σ

. 

ιοικητική 

012: 26% 

κή και Τεχν

0,00€ 

ήριξη ΔΑΣΤ

στο πλαίσιο

ν της χρον

αναβαθμίσε

ιστοποίηση 

ματος από 

προέκυπταν

ως άνω χρο

ή τους. 

ιοικητική 

8/2013: 64%

κή και Τεχν

70,00€ 

ΤΑ», 

ο της 

ε η 

ιακό 

του 

και η 

στην 

και 

νική 

ΤΑ», 

ο της 

νικής 

εις – 

του 

τους 

από 

ονική 

και 

% & 

νική 



Απο

Περ

Δρά

παρ

 

 

 

αντι

Πίν

 

Υπ

Υπ

 
Συν
Συν
Συν
 

 

 

ολογισμός Ε

ριόδου 01/0

Κατά τη

άσης «Διοικ

ραδοτέα: 

 Έκθεση

λειτουρ

 Ερωτημ

 Τελική 

αναλυτι

 

Ποσοστό 

Τεχνική Υπ

Κόστος Υλ

Υποστήριξ

Στον πί

ικειμένου τη

νακας 5: Δρ

ποέργο 1 

ποέργο 2 

νολικό Ποσ
νολικό Ποσ
νολικό Κόσ

Εργασιών Δ

09/2013 – 31

ην χρονική

κητική και 

η με τις ανα

ργική βελτισ

ματολόγια γ

έκθεση απ

ικά στατιστ

Υλοποίηση

ποστήριξη 

λοποίησης 

ξη ΔΑΣΤΑ»

ίνακα που 

ης Δράσης 

ράση «Διοικ

01/01/2
01/09/2
01/09/2
01/01/2
01/09/2

σοστό Υλοπ
σοστό Υλοπ
στος 

Δράσης «Δ

1/08/2014 

 περίοδο απ

Τεχνική Υπ

αβαθμίσεις –

στοποίηση τ

για την αξιο

ποτίμησης τ

τικά στοιχεί

ης Φυσικο

ΔΑΣΤΑ», 

Φυσικού Α

», Περιόδου

ακολουθεί 

καθώς και τ

κητική και

Περίοδος
2011 – 31/0
2011 – 31/0
2012 – 31/1
2013 – 31/0
2013 – 31/0

ποίησης Υπ
ποίησης Υπ

Διοικητική 

πό 01/09/20

ποστήριξη Δ

– παρεμβάσ

του συστήμ

ολόγηση του

της χρήσης 

ία 

ού Αντικε

Περιόδου 

Αντικειμένο

υ 01/09/201

συνοψίζετα

το αντίστοιχ

ι Τεχνική Υ

08/2011 
08/2012 

2/2012 
08/2013 
08/2014 

ποέργου 1 
ποέργου 2 

και Τεχνικ

013 έως 31

ΔΑΣΤΑ» ο

σεις – διγλω

ατος 

υ συστήματ

και αξιοπο

ειμένου Δρ

01/09/2013

ου Δράσης 

13 – 31/08/2

αι η πορεία

χο κόστος.

Υποστήριξη

Υλοποί
10%
26%
64%
33%
67%

 

κή Υποστήρ

/08/2014, σ

ολοκληρώθη

ωσσικό περι

ος από τους

οίησης του 

ράσης «Δι

 – 31/08/20

«Διοικητικ

2014: 7.680

α υλοποίηση

η ΔΑΣΤΑ 

ίηση 
% 
% 
% 
% 
% 

100%
100%

34.150,0

ήριξη ΔΑΣΤ

στο πλαίσιο

ηκαν τα κά

ιβάλλον για

ς χρήστες το

συστήματο

ιοικητική 

014: 67% 

κή και Τεχν

0,00€ 

ης του φυσ

Κόστος (€
3.400,00
9.000,00

10.250,00
3.820,00
7.680,00

% 
% 
00€ 

ΤΑ», 

ο της 

τωθι 

α την 

ου 

ος με 

και 

νική 

σικού 

€) 
0 
0 
0 

0 
0 



II. Δ

διαγ

εκπό

 

 

 

 

 

Απο

Υπο

Επιτ

Ερε

      
2 Αρ

Δράση: Δημ

 Έκθεση

 Υπηρεσ

 Αναλυτ

 Πηγαίο

 Εγχειρί

 Εγχειρί

 

Για τη

γωνισμός γ

όνηση του α

Συνολική 

πληροφορι

Συνολικό 

ΔΑΣΤΑ»: 

 

Ποσοστό 

πληροφορι

7% 

Κόστος 

πληροφορι

0,00€ 

ολογισμός Ε

οστήριξης Δ

Με την

τροπής Δια

ευνών) το

                  
ρχικός προϋπο

μιουργία πλη

η με την αρχ

σία σε λειτο

τική έκθεση

ος Κώδικας 

ίδιο χρήσης 

ίδιο χρήσης 

ην υλοποίη

για την επι

ανωτέρω πα

Χρονική

ιακού συστ

Κόστος 

30.000,00€

Υλοποίησ

ιακού συστ

Υλοποίηση

ιακού συστ

Εργασιών Ε

ΔΑΣΤΑ», Π

ν υπ. αριθμ.

αχείρισης το

ου Πανεπι

                  
λογισμός Δρά

ηροφοριακο

χιτεκτονική

ουργία 

η του συστή

του συστήμ

του περιβά

του περιβά

ηση της 

ιλογή αναδ

αραδοτέου έ

ή Διάρκε

τήματος ΔΑ

Δράσης 

€2 

σης Φυσι

τήματος Δ

ης Φυσικ

τήματος Δ

Ενέργειας «

Περιόδου 01

. 129/23.12

ου Ειδικού

ιστημίου 

       
άσης. 

ού συστήματ

ή του συστή

ματος και τ

ματος και τω

άλλοντος για

άλλοντος για

ανωτέρω 

δόχου εταιρ

έργου. 

εια Υλο

ΑΣΤΑ»: 01/

«Δημιουργ

ικού Αντ

ΔΑΣΤΑ», Π

κού Αντι

ΔΑΣΤΑ», Π

«Λειτουργικ

1/09/2011 –

2.2011 Απόφ

ύ Λογαριασ

Μακεδονία

τος ΔΑΣΤΑ

ματος 

των εργαλεί

ων εργαλείω

α τον διαχει

α τον απλό χ

Δράσης π

ρείας, η οπ

ποίησης 

/03/2011 –

γία πληρο

τικειμένου 

Περιόδου 0

ικειμένου 

Περιόδου 0

κότητα Πλη

– 31/08/2012

φαση της Έ

σμού Κονδυ

ας ολοκλη

 

ων του 

ων του 

ιριστή 

χρήστη 

προκηρύχθη

ποία θα αν

Δράσης 

30/09/2011

οφοριακού

Δράσης 

01/01/2011 

Δράσης 

01/01/2011 

ηροφοριακο

2 

Έκτακτης Συ

υλίων Έρευ

ηρώθηκε 

ηκε πρόχε

ναλάμβανε 

«Δημιου

1 

ύ συστήμα

«Δημιου

– 31/08/2

«Δημιου

– 31/08/2

ού Συστήμα

Συνεδρίασης

υνας (Επιτρ

η διαδικ

ειρος 

την 

ργία 

ατος 

ργία 

011: 

ργία 

011: 

ατος 

ς της 

ροπή 

ασία 



κατα

κριτ

συν

κάλ

Πλη

«CA

συμ

υπο

ποιο

του 

της 

με τ

που

130

Διαχ

Παν

της 

οπο

διακ

για 

επιπ

ανα

των

παρ

πλη

 

 

 

ακύρωσης τ

τήριο αξιολ

νολικού προ

λυψη των α

ηροφοριακο

ARDISOFT

μπεριλαμβαν

ογεγραμμένο

οτική παραλ

συστήματο

αρχιτεκτον

τίτλο: «Δημ

 αντιστοιχο

 (γ) Μέρος

χείρισης το

νεπιστημίου

Τεχνικά Υ

οίο: α) απα

κομιστών κ

τις λειτου

πλέον παρα

αγκαίο να εν

ν διαχειριστ

ραδοτέων έ

ροφοριακού

Ποσοστό 

πληροφορι

100% 

Κόστος 

πληροφορι

28.720,50€

του υπ. αρι

λόγησης τη

οϋπολογισμο

αναγκών υ

ού Συστήμ

T Α.Ε.» κα

νομένου τ

ο συμφωνητ

λαβή του Π

ος» στο πλα

νικής του πλ

μιουργία Πλ

ούσε στο 17

ς Α’/05.07.2

ου Ειδικού Λ

υ Μακεδονί

Υπευθύνου τ

ιτούνταν επ

αι υπηρεσιώ

υργικές δυ

ατηρήσεις 

νσωματωθο

ών του συσ

έως τις 09

ύ συστήματ

Υλοποίησ

ιακού συστ

Υλοποίηση

ιακού συστ

€ 

ιθμ. 03/11 π

ην πλέον συ

ού 30.000,0

λοποίησης 

ματος ΔΑΣ

αι η κατα

του Φ.Π.Α

τικό, τον Μ

Παραδοτέου 

αίσιο της Δ

ληροφοριακ

ληροφοριακ

% του συνο

2012 Απόφ

Λογαριασμο

ίας, βάσει τ

του Π.Σ. τη

πιπλέον χρ

ών, β) κατά

υνατότητες 

οι οποίες 

ούν και γ) α

στήματος εγ

9/07/2012, 

τος της ΔΑΣ

σης Φυσι

τήματος Δ

ης Φυσικ

τήματος Δ

 

πρόχειρου δ

υμφέρουσα

00 €, συμπε

του Πακέτ

ΣΤΑ». Ως 

ακύρωση α

Α. 23%. Σ

Μάρτιο του 2

Π8.1.1 με 

Δράσης Δ8.

κού συστήμ

κού Συστήμ

ολικού συμβ

φαση της Έ

ού Κονδυλί

του αιτιολο

ης ΔΑΣΤΑ

όνος για τ

ά την ενημέρ

του πληρ

δεν είχαν 

απαιτούνταν

γκρίθηκε η 

οπότε και

ΣΤΑ. 

ικού Αντ

ΔΑΣΤΑ», Π

κού Αντι

ΔΑΣΤΑ», Π

διαγωνισμού

α από οικον

εριλαμβανο

του Εργασ

ανάδοχος

ανήλθε στο

Σύμφωνα 

2012 πραγμ

τίτλο: «Έκθ

1 με τίτλο:

ματος» του 

ματος του Δ

βατικού τιμ

Έκτακτης Συ

ίων Έρευνα

γικού που α
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01/09/2013 

Υλοποίηση

01/09/2013 

ΔΑΣΤΑ, το

γαλεία επικ

διενέργεια 

και Σχεδίων

κτρονική ψη

 που συμμε

σης Φυσικ

2 – 31/08/

ης Φυσικο

– 31/08/20

ών Ενέργει

ή περίοδο 

ου, ως ένα

ενων δομών

α την αξιολ

μπεράσματ

χρηστών κα

ς. 

τόπος λειτο

ς ψηφοφορ

υ «3ου Διαγω

σης Φυσικ

– 31/08/20

ης Φυσικο

– 31/08/20

ο Facebook

κοινωνίας μ

του «2ο

ν» της ΔΑΣ

ηφοφορία γι

ετείχαν στο 

κού Αντικ

/2013: 52%

ού Αντικ

013: 6.551,3

ιας «Ιστοτ

από 01/09

α από τα βα

ν της με το

λόγηση του

α, καθώς αφ

αι αφετέρο

ούργησε γι

ρίας των φο

ωνισμού Κα

κού Αντικ

014: 35% 

ού Αντικ

014: 3.549,8

και το Tw

με τους φοι
ου Διαγωνι

ΣΤΑ. Άλλω

ια την ανάδ

διαγωνισμό

κειμένου Ε

% & 25% 

κειμένου Ε

37€ 

τόπος», Πε

/2013 έως 

ασικότερα ε

ους χρήστες

υ συστήματ

φενός αντιμ

ου βελτιώθ

ια άλλη μί

οιτητών για

αινοτόμων Ε

κειμένου Ε

κειμένου Ε

80€ 

 

itter αποτέλ

ιτητές του 

σμού Καιν

ωστε μέσω 

δειξη των τρ

ό. 

Ενέργειας 

για τα Υπ

Ενέργειας 

εριόδου 01

31/08/2014

εργαλεία επ

ς του. Κατό

τος από του

μετωπίστηκ

θηκαν οι 

ία φορά με

α την ανάδε

Επιχειρηματ

Ενέργειας 

Ενέργειας 

λεσαν για ά

Πανεπιστη

νοτομικών 

του ιστοτό

ριών καλύτε

«Ιστοτόπ

ποέργα 1 &

«Ιστοτόπ

1/09/2013 

4, ο ιστοτό

πικοινωνίας

όπιν ανάρτη

υς χρήστες 

καν προβλήμ

προσφερόμ

ε επιτυχία 

ειξη των τρ

τικών Ιδεών

«Ιστοτόπ

«Ιστοτόπ

άλλη 

μίου 

και 

όπου 

ερων 

πος», 

& 2, 

πος», 

έως 

όπος 

ς της 

ησης 

του, 

ματα 

μενες 

στο 

ριών 

ν και 

πος», 

πος», 



Απο

 

ΔΑΣ

δρά

ιστο

της 

 

 

 

αντι

Πίν

 

Υπ

Υπ

 
Συν
Συν
Συν
 

 

λειτ

(ΔΑ

ιδιω

ολογισμός Ε

Κατά τη

ΣΤΑ συνέχ

άσεις της εν

οχώρου της

Δράσης αυ

Ποσοστό 

Περιόδου 0

Κόστος Υ

Περιόδου 0

Στον πί

ικειμένου τη

νακας 6: Εν

ποέργο 1 

ποέργο 2 

νολικό Ποσ
νολικό Ποσ
νολικό Κόσ

5.4 Συν

Στόχος 

Στόχος 

τουργίας ενό

ΑΣΤΑ) του 

ωτικούς φορ

Ενέργειας «

ην χρονική 

χισε ομαλά 

ν λόγω εν

ς ΔΑΣΤΑ κ

ξήθηκε κατ

Υλοποίησ

01/09/2014 

Υλοποίηση

01/09/2014 

ίνακα που 

ης Ενέργεια

νέργεια «Ισ

01/05/2
01/09/2
01/09/2
01/01/2
01/09/2
01/09/2

σοστό Υλοπ
σοστό Υλοπ
στος 

νεργασίες/Δ

της Ενέργει

της Ενέργε

ός δικτύου 

Πανεπιστη

ρείς, τοπικο

«Ιστοτόπος»

περίοδο απ

την λειτου

έργειας αυ

και μετά την

τά 2.550,19€

σης Φυσικ

έως 31/10/

ης Φυσικο

έως 31/10/

ακολουθεί 

ας καθώς κα

στοτόπος» 

Περίοδος
2011 – 31/0
2011 – 31/0
2012 – 31/1
2013 – 31/0
2013 – 31/0
2014 – 31/0

ποίησης Υπ
ποίησης Υπ

Δικτυώσεις

ιας «Συνεργ

ειας αυτής ε

συνεργασία

ημίου Μακε

ούς, εθνικο

», Περιόδου

πό 01/09/20

υργία του. Ε

υξήθηκαν μ

ν λήξη της

€.  

κού Αντικ

/2015: 40%

ού Αντικ

/2015: 6.37

συνοψίζετα

αι το αντίστ

08/2011 
08/2012 

2/2012 
08/2013 
08/2014 
08/2015 

ποέργου 1 
ποέργου 2 

ς 

γασίες/Δικτυ

είναι η συστ

ας της «Δομ

εδονίας» με

ούς ή διεθν

υ 01/09/201

014 έως 31/

Ενόψει ολο

με στόχο τη

ς. Ως αποτέ

κειμένου Ε

% 

κειμένου Ε

2,70€. 

αι η πορεία

τοιχο κόστο

Υλοποί
5%

43%
52%
25%
35%
40%

υώσεις» 

τηματοποίησ

μής Απασχό

ε δημόσιους

είς, των οπ

 

14 – 31/10/2

/10/2015, ο

οκλήρωσης 

ην ομαλή 

έλεσμα, ο π

Ενέργειας 

Ενέργειας 

α υλοποίηση

ς. 

ίηση 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

100%
100%

28.073,8

ση και εντα

όλησης και 

ς, μη κερδο

ποίων το αν

2015 

ο ιστοχώρος

της Πράξη

λειτουργία 

προϋπολογισ

«Ιστοτόπ

«Ιστοτόπ

ης του φυσ

Κόστος (€
1.100,00

10.500,00
3.967,43
2.583,94
3.549,80
6.372,70

% 
% 
87€ 

ατικοποίηση

ι Σταδιοδρο

οσκοπικούς

αντικείμενο 

ς της 

ης οι 

του 

σμός 

πος», 

πος», 

σικού 

€) 
0 
0 
 

4 
0 
0 

η της 

ομίας 

ς και 

έχει 



άμε

συν

Πρα

επιχ

ανα

παρ

πλη

υπο

αξιο

– πα

 

δημ

υλο

οριο

8.03

01/0

συν

 

ση σχέση 

νεργασίες, 

ακτικής Άσ

χειρηματικο

απτύχθηκαν 

ραπάνω Ενέ

ροφοριακού

οσυστήματα

οποίηση των

Η Ενέρ

αραδοτέα: 

 Δημιου

Κατά τ

Καθηγη

Ιδρύματ

 Δημιου

υλοποίη

Δ.Ε.Π. 

πρόσκλ

Κατόπιν

μιουργίας δύ

ποίησης το

οθετείται χρ

30,17€, ενώ

01/2013 έω

νολικό προϋ

Συνολική 

«Συνεργασ

με την 

σε εθνικό 

σκησης του 

ούς φορείς

στο πλαίσι

έργειας, συν

ύ συστήμα

α του, καθώ

ν διαθέσιμω

ργεια «Συνερ

ργία κανον

την υλοπο

ητής, κ. Ιω

τος μας, κ. Ι

ργία μητρ

ηση της δρ

του Ιδρύ

λησης εκδήλ

ν διαχωρισ

ύο (2) διακρ

ου φυσικού

ρονικά μέχρ

ώ η β΄ φάση

ως και την π

ϋπολογισμό 

Χρον

σίες/Δικτυώ

αγορά εργ

και διεθν

Πανεπιστη

, οι οποίε

ο υλοποίησ

νετέλεσαν θ

ατος της Δ

ώς μέσω αυ

ων πληροφο

ργασίες/Δικ

νισμού συν

οίηση της 

ωάννης Χατ

Ιουλία Γαβρ

ώου συνερ

ραστηριότητ

ύματος και

λωσης ενδια

σμού του φ

ριτών Υποέρ

ύ αντικειμέ

ρι και την 3

 υλοποίηση

προβλεπόμε

5.059,83€. 

νική 

ώσεις»: 01/0

γασίας. Στο

νές επίπεδο

ημίου Μακ

ες ήδη υπ

σης των τεσσ

θετικά και 

ΔΑΣΤΑ και

υτού επιτεύ

οριακών στο

κτυώσεις» π

εργασίας φ

δραστηριό

τζηδημητρίο

ριηλίδου. 

ργαζόμενων

τας αυτής θ

ι ένας (1)

αφέροντος.

φυσικού κα

ργων της Π

ένου της Ε

31/12/2012

ης της ως άν

ενη λήξη τ

 

Διάρκεια 

01/2011 – 3

ο πλαίσιο 

ο, των Γρα

κεδονίας με 

πήρχαν αλ

σάρων Πρά

ιδιαίτερα β

ι των υποκ

ύχθηκε η ά

οιχείων από

περιλαμβάν

φορέων/επιχ

ότητας αυτ

ου και η δ

ν φορέων 

θα απασχολ

) εξωτερικ

αι οικονομικ

Πράξης ΔΑΣ

Ενέργειας «

, με συνολι

νω Ενέργεια

της Πράξης

Υλο

31/10/2015

 

αυτό αξιο

αφείων Δια

επιχειρήσε

λλά και νέ

άξεων. Στην

βοηθητικά η

κείμενων δ

μεση και α

ό τους χρήστ

ει τις εξής δ

χειρήσεων μ

τής θα απ

διοικητική υ

της ΔΑΣΤ

ληθούν ένα

κός συνεργ

κού αντικει

ΣΤΑ αντίστο

«Συνεργασί

ικό προϋπο

ας λαμβάνε

, ήτοι την 

ποίησης 

οποιήθηκαν

ασύνδεσης 

εις και λοιπ

έες, οι οπ

ν υλοποίηση

η ανάπτυξη

δομών της,

αποτελεσμα

τες. 

δραστηριότ

με τη ΔΑΣ

πασχοληθού

υπάλληλος 

ΤΑ, κατά 

α (1) μέλος

γάτης, κατ

ιμένου και 

οιχα, η α΄ φ

ίες/Δικτυώσ

ολογισμό ύψ

ει χώρα από

31/10/2015

Ενέργ

ν οι 

και 

πούς 

ποίες 

η της 

 του 

, ως 

ατική 

τητες 

ΣΤΑ. 

ύν ο 

του 

την 

του 

τόπιν 

της 

φάση 

σεις» 

ψους 

ό την 

5, με 

γειας 



 

 

Απο

01/0

ενερ

πρα

μεθο

εντο

φορ

ευρύ

μέλη

πρό

«Γρ

Παν

κερδ

επιδ

τρόπ

φορ

μητ

πηγ

πλα

 

 

 

Συνολικό Κ

προϋπολογ

ολογισμός 

01/2011 – 3

Κατά τ

ργειών για

αγματοποιήθ

οδολογία α

οπισμός κα

ρέων οι οπ

ύτερη περιφ

η του μητρ

όβλεψη ώστ

ραφείο Δια

νεπιστημίου

δοσκοπικού

διώκονταν σ

Επιπροσ

πος και η 

ρέων, ώστε 

ρώο. Τέλος

ές, για τον

αίσιο δημιου

Ποσοστό 

«Συνεργασ

Κόστος 

«Συνεργασ

Κόστος Εν

ισμού κατά

Εργασιώ

31/08/2011 

το χρονικό 

α την δημι

θηκε αρχικ

ανάπτυξης τ

αι καταγραφ

ποίοι δραστ

φέρεια της 

ρώου συνερ

τε να αξιοπ

ασύνδεσης 

υ Μακεδον

ύς φορείς, 

στο πλαίσιο

σθέτως, στη

μέθοδος πρ

να εξασφα

ς, πραγματο

ν εντοπισμ

υργίας του α

Υλοπο

σίες/Δικτυώ

Υλοποί

σίες/Δικτυώ

νέργειας «Σ

ά 1.590,00€)

ν Ενέργε

διάστημα

ιουργία μη

κά συνάντη

της εν λόγω

φή ενός ση

τηριοποιούν

Μακεδονία

ργαζόμενων

ποιηθούν τό

Πανεπιστη

νίας» με 

όσο και ν

 υλοποίηση

ην πρώτη σ

ροσέγγισης 

αλιστεί η ό

οποιήθηκε έ

μό κανονισ

αντίστοιχου

οίησης 

ώσεις», Περ

ίησης 

ώσεις», Περ

Συνεργασίε

) 

ειας «Συ

από 01/01

ητρώου συν

ηση της ο

ω Δράσης. 

ημαντικού α

νται στην 

ας, και θα μ

ν φορέων τ

όσο οι υπά

ημίου Μακ

επιχειρήσε

νέες συνερ

ης των ανωτ

συνάντηση 

και επικοι

όσο το δυν

έρευνα, κυρ

σμών συνερ

υ κανονισμο

Φυσικού

ριόδου 01/0

Φυσικού 

ριόδου 01/0

ες/Δικτυώσ

υνεργασίες/Δ

/2011 έως 

νεργαζόμεν

ομάδας έργ

Ως αποτέλ

αριθμού επ

πόλη της 

μπορούσαν ν

της ανωτέρ

άρχουσες σ

κεδονίας» κ

εις και άλ

ργασίες που

τέρω Πράξε

της ομάδας

ινωνίας με 

νατόν αμεσ

ρίως στο δια

ργασίας με

ού της ανωτ

ύ Αντι

01/2011 – 3

Αντι

01/2011 – 3

 

σεις»: 13.09

Δικτυώσεις

31/08/201

ων φορέων

γου, όπου 

λεσμα, πρα

πιχειρηματικ

Θεσσαλον

να αποτελέσ

ρω Πράξης

συνεργασίες

και «Πρακ

λλους δημ

υ είχαν ήδ

εων. 

ς έργου προ

το σύνολο

σότερη εγγρ

αδίκτυο αλλ

ε φορείς/επ

έρω Πράξη

ικειμένου 

1/08/2011: 

κειμένου 

1/08/2011: 

90,00€ (αύξ

ς», Περιό

1, στο πλα

ων της Πρά

συζητήθηκ

αγματοποιήθ

κών και άλ

νίκης και σ

σουν τα αρ

ς. Ακόμη, έ

ς των Πράξ

κτική Άσκη

μόσιους ή 

δη προκύψ

οσδιορίστη

ο των ανωτ

ραφή τους 

λά και σε ά

πιχειρήσεις 

ς. 

Ενέργ

9% 

Ενέργ

526,00€ 

ξηση 

όδου 

αίσιο 

άξης 

κε η 

θηκε 

λλων 

στην 

ρχικά 

έγινε 

ξεων 

ησης 

μη 

ει ή 

κε ο 

τέρω 

στο 

άλλες 

στο 

γειας 

γειας 



Απο

01/0

σύν

Απα

κατά

συν

απο

Διασ

men

του 

Εθε

δ) 

Βορ

Hel

της 

μετα

και 

πρω

Παν

υπο

εξει

συσ

συν

βάσ

Διασ

 

 

ολογισμός 

09/2011 – 3

Κατά το

νταξη του 

ασχόλησης 

ά την πα

νεργασίας. 

οτέλεσε η σ

σύνδεσης κ

ntoring της 

Ιδρύματος

ελοντών Μά

Ελληνογερ

ρείου Ελλά

expo, θ) KL

Αξίζει ν

«Δικτύωση

αξύ της ΔΑ

Σταδιοδρο

ωτόκολλα σ

νεπιστήμιο 

οστήριξη τη

ιδικευμένο 

στήματος τη

νετέλεσαν σ

ση δεδομένω

σύνδεσης κ

Ποσοστό 

«Συνεργασ

Κόστος 

«Συνεργασ

Εργασιώ

31/08/2012 

ο χρονικό δ

πρότυπου 

και Σταδιο

αραπάνω π

Κύριο κρι

στενή συνε

καθώς και η

Μονάδας Κ

ς. Ενδεικτι

άνατζερ Ελλ

μανικό Επ

άδος, στ) Ε

LEEMAN κ

να σημειωθ

ης» διευρύ

ΑΣΤΑ του Π

μίας» άλλω

συνεργασίας

Θεσσαλίας

ης Δράσης 

εξωτερικό 

ης ΔΑΣΤΑ, 

σημαντικά σ

ων συνεργα

και της Μον

Υλοπο

σίες/Δικτυώ

Υλοποί

σίες/Δικτυώ

ν Ενέργε

διάστημα απ

κανονισμο

δρομίας (Δ

περίοδο υπ

ιτήριο για 

εργασία αυ

η υποστήριξ

Καινοτομία

ικά αναφέρ

λάδος, β) F

πιμελητήριο

Ελληνική Ε

κα.. 

θεί ότι, κατά

ύνθηκε περα

Πανεπιστημ

ων ελληνικώ

ς με το Παν

ς καθώς κ

της Δικτύ

συνεργάτη

η οποία τέ

στην επιλογ

αζόμενων φ

νάδας Καινο

οίησης 

ώσεις», Περ

ίησης 

ώσεις», Περ

ειας «Συ

πό 01/09/20

ού συνεργ

ΔΑΣΤΑ) Πα

πογράφηκαν

την επιλ

υτών με τα

ξη τους, μέσ

ας και Επιχ

ρονται οι 

Future Lead

, ε) Σύνδε

Εταιρεία Ε

ά την περίοδ

αιτέρω μέσ

μίου Μακεδ

ών ΑΕΙ ή/κ

νεπιστήμιο 

και το Παν

ύωσης ήδη 

η καθώς κα

έθηκε σε πλ

γή των συν

φορέων των

οτομίας και 

Φυσικού

ριόδου 01/0

Φυσικού 

ριόδου 01/0

υνεργασίες/Δ

011 έως 31/

ασίας των

ανεπιστημίο

ν είκοσι 

λογή των 

α Γραφεία 

σω των δρά

ειρηματικότ

συνεργαζόμ

ders, γ) Ελλ

εσμος Επιχ

Εμφιαλώσεω

δο 01/09/20

σω συνεργα

ονίας και τ

και ΤΕΙ. Εν

Πατρών, τ

νεπιστήμιο 

από τον Δ

αι η λειτου

λήρη λειτου

νεργαζόμενω

ν Γραφείων

Επιχειρημα

ύ Αντι

09/2011 – 3

Αντι

09/2011 – 3

 

Δικτυώσεις

/08/2012, ολ

φορέων 

ου Μακεδον

εννέα (29

συνεργαζόμ

Πρακτικής

άσεων συμβ

τητας, προς

μενοι φορε

ληνοϊταλικό

χειρήσεων 

ως Α.Ε., ζ)

011 – 31/08

ασιών που 

ων «Δομών

νδεικτικά α

το Ιόνιο Πα

Δυτικής Μ

Δεκέμβριο 

υργία του π

υργία τον Ιο

ων φορέων 

ν Πρακτική

ατικότητας. 

ικειμένου 

1/08/2012: 

κειμένου 

1/08/2012: 

ς», Περιό

λοκληρώθη

με τη «Δ

νίας». Συνο

9) πρωτόκο

μενων φορ

ς Άσκησης 

βουλευτικής

ς τους φοιτ

είς: α) Κέν

ό Επιμελητή

Πληροφορ

ζ) 3E Α.Ε.

8/2012, η δρ

αναπτύχθη

ν Απασχόλη

αναφέροντα

ανεπιστήμιο

Μακεδονίας

του 2011 

πληροφορια

ούνιο του 2

από την κ

ς Άσκησης

Ενέργ

61% 

Ενέργ

7.000,00€ 

όδου 

ηκε η 

Δομή 

λικά 

ολλα 

ρέων 

και 

ς και 

τητές 

ντρο 

ήριο, 

ρικής 

, η) 

ράση 

ηκαν 

ησης 

αι τα 

ο, το 

ς. Η 

από 

ακού 

2012, 

κοινή 

ς και 

γειας 

γειας 



Απο

01/0

 

εμπλ

Συν

των

πίνα

Τ.Ε

διάσ

Πίν

α

2

ολογισμός 

09/2012 – 3

Κατά τ

λουτισμός τ

νολικά υπογ

ν οποίων το

ακα παρατί

.Ι. που έχου

στημα αναφ

νακας 7α: Σ

α/α ΕΠΩ

1 ΕΛΛ

2 FUT

3 
Σύλλ
στη 

4 Μακ

5 ORA

6 Ομο

7 Ακα

8 Ανα

9 Ελλη

10 You

11 Σύνδ

12 Ade

13 Grec

14 ΑΝΑ

15 KLE

16 ΔΑΣ

17 Ανώ

18 ΔΑΣ

19 ΔΑΣ

20 ΔΑΣ

Εργασιώ

31/08/2013 

την χρονική

του μητρώο

γράφηκαν σ

ο χρονικό δ

ίθενται ενδ

υν συνάψει 

φοράς. 

Συνεργαζόμ

ΩΝΥΜΙΑ 

ΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚ

TURE LEADE

λογος Διπλωμ
Διοίκηση Επι

κεδονική Βιομ

ANGE A.E. Π

οσπονδία Ελλη

αδημία Επιχειρ

αστασίου Ανέσ

ηνική Ακαδημ

ung Entreprene

δεσμος Επιχει

ecco HR 

cruitment 

ΑΔΕΙΞΗ 

EEMAN HEL

ΣΤΑ του Γεωπ

ώτατη Σχολή Π

ΣΤΑ Πανεπιστ

ΣΤΑ Εθνικού 

ΣΤΑ Αριστοτέ

ν Ενέργε

ή περίοδο α

ου συνεργα

σαράντα επτ

διάστημα απ

δεικτικά φο

πρωτόκολλ

μενοι Φορεί

ΚΟ ΕΠΙΜΕΛ

ERS 

ματούχων του 
ιχειρήσεων το

μηχανία Γάλακ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙ

ηνικών Συνδέ

ρηματικότητα

στης και ΣΙΑ Ε

μία Μάνατζμε

eurs of Thessa

ιρηματιών Γυν

LLAS ΑΒΕΕ 

πονικού Πανε

Παιδαγωγικής

τημίου Κρήτη

Καποδιστριακ

έλειου Πανεπι

ειας «Συ

από 01/09/2

αζόμενων φο

τά (47) πρω

πό 01/09/20

ορείς επιχει

λο συνεργασ

ίς 

ΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕ

Διατμηματικ
ου Πανεπιστημ

ακτος ΜΕΒΓΑ

ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚ

σμων Νέων Ε

ας 

ΕΕ "ΑΑ & Pa

εντ (Αναστασ

aloniki 

ναικών Ελλάδ

επιστημίου Αθ

ς και Τεχνολογ

ης 

κού Πανεπιστ

ιστημίου Θεσ

υνεργασίες/Δ

2012 έως 3

ορέων και ο

ωτόκολλα συ

012 έως 31

ιρηματικότη

σίας με την

ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ού Προγράμμ
μίου Μακεδον

ΑΛ Α.Ε.  

ΚΩΝ ΥΠΗΡΕ

Επιχειρηματιώ

artners" 

ίου Αν. Ε.Ε.)

δος 

θηνών 

γικής Εκπαίδε

τημίου Αθηνώ

σσαλονίκης 

 

Δικτυώσεις

31/08/2013 

ο εντοπισμό

υνεργασίας

/08/2013. Σ

ητας/επιχειρ

ν ΔΑΣΤΑ, κ

ΗΣ 

ματος Μεταπτυ
νίας 

ΣΙΩΝ 

ών (Ο.Ε.ΣΥ.Ν.

ευσης  Θεσσα

ών 

ς», Περιό

συνεχίστηκ

ός νέων μελ

ς, είκοσι (20

Στον παρακ

ρήσεις/Α.Ε.

κατά το χρο

υχιακών Σπου

.Ε.) 

αλονίκης 

όδου 

κε ο 

λών. 

0) εκ 

κάτω 

.Ι & 

ονικό 

υδών 



 

 

 

Απο

31/0

εμπλ

Συν

(31)

παρ

επιχ

συν

Πίν

α

2

Ποσοστό 

«Συνεργασ

για τα Υποέ

Κόστος 

«Συνεργασ

ολογισμός 

08/2014 

Κατά τ

λουτισμός τ

νολικά υπογ

) εκ των ο

ρακάτω 

χειρηματικό

νεργασίας με

νακας 7β: Σ

α/α ΕΠΩ

1 ΔΑΣ
2 AIE
3 ISO
4 MO
5 ΚΕΝ
6 ΒΙΟ
7 MET
8 "DIG
9 IAN

10 ΑΘΑ
11 ΔΙΕΘ
12 ΣΥΝ
13 KLE
14 KLI
15 ΕΛΛ
16 COC
17 Com
18 ΕΛΛ
19 ΚΕ.Π
20 ΚΡΙ 

Υλοπο

σίες/Δικτυώ

έργα 1 & 2,

Υλοποί

σίες/Δικτυώ

Ενέργειας

την χρονική

του μητρώο

γράφηκαν εβ

οποίων το χ

πίνακα 

ότητας/επιχε

ε την ΔΑΣΤ

Συνεργαζόμ

ΩΝΥΜΙΑ 

ΣΤΑ Ιονίου Π
ESEC ΠΑΝΕΠ

SOFT A.E. 
TIVE ΣΥΜΒ
ΝΤΡΟ ΕΘΕΛΟ
ΟΤΕΧΝΙΚΟ Ε
TECO A.E. 
GITAL PROM

NOS Α.Ε. 
ΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΘΝΗΣ ΕΚΘΕ
ΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞ
EEMAN HEL
INIKUM – Π.
ΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚ
CACOLA 3E 
m. Ec. – Consu
ΛΗΝΟΓΕΡΜΑ
Π.ΚΑ. ΚΕΝΤ
ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε

οίησης 

ώσεις», Περ

, αντίστοιχα

ίησης 

ώσεις», Περ

ς «Συνεργα

ή περίοδο α

ου συνεργα

βδομήντα ο

χρονικό διά

παρατίθετ

ειρήσεις/Α.Ε

ΤΑ, κατά το

μενοι Φορεί

Πανεπιστημίου
ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΟΝΤΩΝ ΜΑΝ
ΠΙΜΕΛΗΤΗΡ

MOTION" ΧΡ

Σ ΚΑΙ BUSTE
ΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛ
ΞΑΓΩΓΕΩΝ 

LLAS ΑΒΕΕ 
ΚΑΪΚΟΝΙΔΗ
ΚΘΕΣΕΙΣ – H
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ulting – Θ.Ε.Β
ΑΝΙΚΟ ΕΜΠ
ΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑ
Ε. 

Φυσικού

ριόδου 01/

α 

Φυσικού 

ριόδου 01/0

ασίες/Δικτυ

από 01/09/2

αζόμενων φο

οκτώ (78) π

άστημα απ

ται η 

Ε.Ι & Τ.Ε

ο χρονικό δι

 

ίς 

υ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙ

Η 
ΝΑΤΖΕΡ ΕΛΛ
ΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛ

ΡΗΣΤΟΣ ΚΑΟ

ER ΕΠΕ 
ΛΟΝΙΚΗΣ Α.
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛ

ΗΣ ΕΠΕ 
HELEXPO Α.Ε
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥ
ΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ

ύ Αντι

/09/2012 –

Αντι

09/2012 – 3

υώσεις», Π

2013 έως 3

ορέων και ο

ρωτόκολλα

ό 01/09/20

πλειοψη

.Ι. που έχο

ιάστημα ανα

ΙΑΣ 

ΛΑΔΟΣ "ΚΕΜ
ΛΟΝΙΚΗΣ 

ΟΥΡΗΣ 

Ε. – ΔΕΘ Α.Ε
ΛΛΑΔΟΣ (ΣΕ

Ε. 
ΕΜΦΙΑΛΩΣΕ
ΥΛΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝ

ΑΝΑΛΩΤΩΝ

 

ικειμένου 

31/08/2013

κειμένου 

1/08/2013: 

Περιόδου 

31/08/2014 

ο εντοπισμό

α συνεργασί

13 έως 31

ηφία τω

ουν συνάψε

αφοράς. 

ΜΕΛ" 

Ε. 
ΕΒΕ) 

ΕΩΣ Α.Ε. ΕΡΓ

ΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕ

Ενέργ

3: 30% & 

Ενέργ

2.887,17€ 

01/09/2013

συνεχίστηκ

ός νέων μελ

ίας, τριάντα

/08/2014. Σ

ων φορ

ψει πρωτόκο

Γ. ΒΟΛΟΥ 

ΕΛΗΤΗΡΙΟ 

γειας 

47% 

γειας 

3 – 

κε ο 

λών. 

α ένα 

Στον 

ρέων 

ολλο 



2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6

 

 

χαμ

21 ΔΑΣ
22 ΔΑΣ
23 COC
24 ΣΥΝ
25 ΕΜΠ
26 ΣΥΝ
27 ΔΑΣ
28 ΕΛΛ
29 Ανα
30 Ελλη
31 ΣΚΟ
32 Upg
33 Κ.Α
34 ΣΑΝ
35 Γ.Α.
36 EME
37 Δ.Ε.
38 DOT
39 ΕΛΛ
40 PLA
41 Ε.ΣΑ
42 Ε.ΣΑ
43 ΕΝ Χ
44 ΩΔΕ
45 Σ. Π
46 ΜΙΧ
47 IMC
48 ΖΗΣ
49 INF
50 Ανα
51 PAP
52 ΙΔΡΥ
53 PEO
54 Τ. Γ
55 4η Υ
56 Δημ
57 ΜΕΤ
58 ΔΗΜ
59 Γ. Μ
60 RET
61 ΕΝΩ

 

Ποσοστό 

«Συνεργασ

Κόστος 

«Συνεργασ

Σημειώ

μηλότερο το

ΣΤΑ Πανεπιστ
ΣΤΑ Πανεπιστ
CACOLA 3E 
ΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙ
ΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠ
ΣΤΑ Πανεπιστ
ΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚ
αστασίου Ανέσ
ηνική Ακαδημ
ΟΥΡΑΣ Α.Ε. 
grade, Consult
Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. 
ΝΗ Α.Ε. 
.Κ. – ΙΣΤΟΡΙΚ
ETRIS A.E. Σ
.Υ.Α. ΠΥΛΑΙ
TSOFT A.E. 
ΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡ
AN Ανώνυμη Ε
ΑΜΑΡΑ – ΩΔ
ΑΜΑΡΑ – Α.
ΧΟΡΔΑΙΣ 
ΕΙΟ "ΜΟΥΣΙΚ
Πατσούμη & Γ
ΧΑΛΟΠΟΥΛ
C INTEGRAT
ΣΗ ΕΛΕΝΗ Κ
OTRUST ΜΕ
απτυξιακή Σύμ
P SAFETY GL
ΥΜΑ ΜΕΛΕΤ

OPLEATWOR
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Υγειονομική Π
μήτριος Ν. Τσό
ΤΡΟΝ ΑΥΤΟ
ΜΟΣ ΘΕΡΜΑ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ &
THINK AEBE
ΩΜΕΝΕΣ ΚΟ

Υλοπο

σίες/Δικτυώ

Υλοποί

σίες/Δικτυώ

ώνεται ότι 

ου προβλεπό

τημίου Θεσσα
τημίου Δυτική
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΙΟΜΗΧΑΝΙΩ
Ι ΒΙΟΜΗΧΑΝ
ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ
τημίου Πατρώ
ΚΟ ΕΠΙΜΕΛ
στης και ΣΙΑ Ε
μία Μάνατζμε

ting and Train

ΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
Σύμβουλοι ανά
ΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑ

ΥΜΑ ΕΥΡΩΠ
Εταιρία Συμβ
ΔΕΙΟ Ε.ΣΑΜ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ

ΚΟ ΚΟΛΛΕΓ
Γ. Κάλφας ΟΕ
ΟΥ ΜΑΡΙΑ

TED MANAG
ΚΑΙ ΖΗΣΗΣ Ζ
ΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑ
μπραξη "Πολιτ
LASS Α.Β.Ε.Ε
ΤΩΝ ΧΕΡΣΟ

RK – HELLAS
Υ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε
Περιφέρεια Μ
όκανος ΑΒΕΕ
ΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΑΪΚΟΥ 
& ΣΙΑ ΟΕ (me
E 
ΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩ

οίησης 

ώσεις», Περ

ίησης 

ώσεις», Περ

ενώ το κό

όμενου, το φ

αλίας 
ής Μακεδονία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε
ΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕ
ΩΝ ΠΛΗΡΟΦ
ών 
ΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕ
ΕΕ "ΑΑ & Pa
εντ (Αναστασ

ning 

ΜΑΚΕΔΟΝΙ
άπτυξης, Οργά
ΑΤΗ 

ΠΑΊΚΗΣ & Ε
βούλων, Τεχνο
ΜΑΡΑ 
Α – ΑΣΤΡΙΝΙΔ

ΓΙΟ" ΘΕΣΣΑΛ
Ε 

GEMENT CON
ΖΗΣΗΣ Ο.Ε.
ΑΛΕΙΩΝ A.E
τισμός – Ανάπ
Ε. 
ΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ

S (ΠΡΑΤΣΙΔΗ
Ε.  

Μακεδονίας κα
Ε 
Α.Ε. 

eans4) 

ΩΝ ΒΑΛΚΑΝ

Φυσικού

ριόδου 01/0

Φυσικού 

ριόδου 01/0

όστος υλοπ

φυσικό αντι

ας 
ΕΜΦΙΑΛΩΣΕ
Υ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ
ΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟ

ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
artners" 
ίου Αν. Ε.Ε.)

ΙΑΣ 
άνωσης και Π

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ολογίας και Εξ

ΔΕΙΟ ΩΔΕΙΟ

ΛΟΝΙΚΗΣ Α

NSULTING A

E. 
πτυξη – Απασ

Υ ΑΙΜΟΥ (ΙΜ
ΗΣ ΝΙΚΟΛΑ

ι Θράκης 

ΝΙΩΝ 

ύ Αντι

09/2013 – 3

Αντι

09/2013 – 3

ποίησης της

ικείμενο εξε

 

ΕΩΣ 
(ΣΒΒΕ) 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ
ΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ

ΗΣ 

Πληροφορικής 

Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ξαγωγών 

.Ε. 

AE 

σχόληση" 

ΜΧΑ) 
ΟΣ) 

ικειμένου 

1/08/2014: 

κειμένου 

1/08/2014: 

ς εν λόγω

ελίχθηκε ομ

ΙΚΗΣ 
ΛΑΔΟΣ 

ς 

ΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ

Ενέργ

26% 

Ενέργ

200,00€ 

ω Δράσης ή

μαλά. 

Π) 

γειας 

γειας 

ήταν 



Απο

31/1

κατά

Πρά

πρω

για 

τα  

«Δο

 

 

 

αντι

Πίν

 

Υπ

Υπ

 
Συν
Συν
Συν
 

 

ολογισμός 

10/2015 

Κατά τη

άρτιση του

άξης, την 

ωτόκολλα σ

την απόδοσ

αμοιβαία ο

ομής Απασχ

Ποσοστό 

«Συνεργασ

Κόστος 

«Συνεργασ

Στον πί

ικειμένου τη

νακας 8: Εν

ποέργο 1 

ποέργο 2 

νολικό Ποσ
νολικό Ποσ
νολικό Κόσ

Ενέργειας

ην χρονική 

υ μητρώου 

01/01/201

συνεργασίας

ση ευχαριστ

ουσιαστικά ο

χόλησης και

Υλοπο

σίες/Δικτυώ

Υλοποί

σίες/Δικτυώ

ίνακα που 

ης Ενέργεια

νέργεια «Συ

01/01/2
01/09/2
01/09/2
01/01/2
01/09/2
01/09/2

σοστό Υλοπ
σοστό Υλοπ
στος 

ς «Συνεργα

περίοδο απ

συνεργαζό

1, έως τη

ς. Στις 15/1

τιών προς τ

οφέλη από 

ι Σταδιοδρο

οίησης 

ώσεις», Περ

ίησης 

ώσεις», Περ

ακολουθεί 

ας καθώς κα

υνεργασίες/

Περίοδος
2011 – 31/0
2011 – 31/0
2012 – 31/1
2013 – 31/0
2013 – 31/0
2014 – 31/0

ποίησης Υπ
ποίησης Υπ

 

ασίες/Δικτυ

πό 01/09/20

όμενων φορ

ην λήξη τη

10/2015 πρ

τους συνεργ

την έμπρακ

ομίας (ΔΑΣΤ

Φυσικού

ριόδου 01/0

Φυσικού 

ριόδου 01/0

συνοψίζετα

αι το αντίστ

/Δικτυώσει

08/2011 
08/2012 

2/2012 
08/2013 
08/2014 
08/2015 

ποέργου 1 
ποέργου 2 

υώσεις», Π

014 έως 31/

ρέων. Συνολ

ης, 31/10/2

ραγματοποιή

γαζόμενους 

κτη συνεισφ

ΤΑ) Πανεπ

ύ Αντι

09/2014 – 3

Αντι

09/2014 – 3

αι η πορεία

τοιχο κόστο

ις» 

Υλοποί
9%

61%
30%
47%
26%
27%

 

Περιόδου 

10/2015, ολ

λικά από τ

2015, υπογ

ήθηκε τιμητ

φορείς, όπ

φορά τους σ

ιστημίου Μ

ικειμένου 

1/10/2015: 

κειμένου 

1/10/2015: 

α υλοποίηση

ς. 

ίηση 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

100%
100%

11.961,8

01/09/2014

λοκληρώθη

την έναρξη

γράφηκαν 

τική εκδήλ

που αναλύθη

στο πλαίσιο

Μακεδονίας»

Ενέργ

27% 

Ενέργ

1.347,63€ 

ης του φυσ

Κόστος (€
526,00 

7.000,00
504,17 

2.384,00
200,00 

1.347,63

% 
% 
80€ 

4 – 

ηκε η 

 της 

150 

λωση 

ηκαν 

ο της 

». 

γειας 

γειας 

σικού 

€) 

0 

0 

 



της 

συν

διδα

κοιν

Ειδι

την 

Μον

ιδια

επικ

ηλεκ

Twi

φυλ

της 

υλο

 

Ιδρύ

ένας

δημ

υλο

χρον

5.5 Εκδ

Στόχος 

Στο πλα

Πράξης Δ

νεχής ενημέ

ακτόρων), τ

νού της Βο

ικότερα, οι 

πραγματοπ

νάδας Καιν

αίτερα απο

κοινωνίας, 

κτρονική α

itter κα.). 

λλάδια, αφίσ

ΔΑΣΤΑ, εί

Στο πλ

ποίηση των

1. Διοργάν

εκδηλώ

ημερίδα

2. Παραγω

Στην π

ύματός μας

ς (1) εξωτερ

Κατόπιν

μιουργίας δύ

ποίησης το

νικά έως κα

δηλώσεις 

της Ενέργει

αίσιο των ε

ΔΑΣΤΑ του

έρωση των

των αποφοί

ορείου Ελλά

φοιτητές ε

ποίηση σεμ

ινοτομίας κ

οτελεσματικ

όπως ο ιστ

αλληλογραφ

Παράλληλα

σες κα.) το 

ίτε των υποκ

λαίσιο προώ

ν παρακάτω

νωση ημ

ώσεων βράβ

ας διάχυσης

ωγή ψηφιακ

παραπάνω 

 κ. Μαριέτ 

ρικός συνερ

ν διαχωρισ

ύο (2) διακρ
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ισμού Και

Α, τιμώντας

ασία τους μ

ω χρονικό 

εργάτη στο 

λησης εκδή

ομαλά, ωσ

ν από την δι

ές του 2015.

ης Φυσικο

– 31/08/20

ς Φυσικο

– 31/08/20

Ενέργειας

αναφοράς, 

ω ανοιχτών

07/10/2015 

μενων δομώ

ργάτες και δ

αντικειμένο

ν δομών τη

ετών 2014-

φοιτητών όλ

των διαλέξ

διανομής σχ

λωσης στις

ση του εκπα

α πραγματο

προτάσεων τ

ινοτομικών 

ς παράλληλ

με την Δομή

διάστημα ε

πλαίσιο τη

ήλωσης εν

στόσο τόσο

ιαδικασία, μ

. 

ού Αντικε

014: 3% 

ού Αντικει

014: 300,00€

ς «Εκδηλ

πραγματοπ

ν εκδηλώσε

και 14/10/2

ών της, μέσω

διανομής σχ

ου και των δ

ης κατά την

-2015 και 20

λων των τμη

ξεων εντός 

χετικού υλικ

ς 15/10/20

αιδευτικού 

οποιήθηκε 

των διακριθ

Επιχειρημ

λα τους συν

ή. 

είχε προβλε

ης ως άνω 

νδιαφέροντο

ο η επιτυχ

με αποτέλεσ

ειμένου Εν

ιμένου Εν

€ 

ώσεις», Π

ποιήθηκαν ο

ων, των φο

2015 για τις

ω παρουσιάσ

χετικού ενη

δραστηριοτ

ν υποδοχή 

015-2016. 

ημάτων του

 των αμφι

κού. 

15 με τίτ

συστήματο

παρουσία

θέντων φοιτ

ματικών Ιδ

νεργαζόμενο

 

εφθεί η ανά

Ενέργειας

ος και της 

χούσα όσο 

σμα η διαδικ

νέργειας «

νέργειας «

Περιόδου 0

οι ακόλουθε

οιτητών του

ς δράσεις τ

σεων όλων 

ημερωτικού 

ήτων της Δ

των πρωτο

υ Πανεπιστη

ιθεάτρων, μ

λο: «Γεφυ

ς με την αγ

αση και β

τητών του «

δεών και 

ους φορείς γ

άθεση έργου

. Η διαδικ

 επιλογής 

και η πρ

κασία ανάθε

«Εκδηλώσε

«Εκδηλώσε

01/09/2014 

ες δράσεις: 

υ Ιδρύματος

της ΔΑΣΤΑ

των δομών

υλικού. 

ΔΑΣΤΑ και 

οετών φοιτη

ημίου μας, 

μέσω σύντο

υρώνοντας 

γορά εργασί

βράβευση 

«2ου, 3ου κα

Σχεδίων» 

για την αγα

υ σε 

ασία 

των 

ρώτη 

εσης 

εις», 

εις», 

– 

ς μας 

Α και 

 από 

των 

ητών 

λίγο 

ομης 

δύο 

ίας», 

των 

αι 4ου 

της 

αστή 



μετα

παρ

 

 

 

αντι

Πίν

 

Υπ

Υπ

 
Συν
Συν
Συν

 Προβολ

εργαλεί

 Οργάνω

συμμετ

και Σχε

 Οργάνω

Πράξης

 

Σημειώ

αφέροντας 

ραπάνω. 

Ποσοστό 

Περιόδου 0

Κόστος Υ

Περιόδου 0

Στον πί

ικειμένου τη

νακας 9: Εν

ποέργο 1 

ποέργο 2 

νολικό Ποσ
νολικό Ποσ
νολικό Κόσ

 

 

λή της ΔΑ

ίων της. 

ωση εκδήλ

είχαν στον 

εδίων» της Δ

ωση ημερίδ

ς ΔΑΣΤΑ Π

ώνεται ότι ο

το ως άνω 

Υλοποίηση

01/09/2014 

Υλοποίησης

01/09/2014 

ίνακα που 

ης Ενέργεια

νέργεια «Εκ

01/01/2
01/09/2
01/09/2
01/01/2
01/09/2
01/09/2

σοστό Υλοπ
σοστό Υλοπ
στος 

ΣΤΑ μέσω

λωσης για 

«5ο Διαγων

ΔΑΣΤΑ. 

δας για την

Πανεπιστημί

ο προϋπολο

ποσό στην

ης Φυσικο

– 31/10/20

ς Φυσικού

– 31/10/20

ακολουθεί 

ας καθώς κα

κδηλώσεις»

Περίοδος
2011 – 31/0
2011 – 31/0
2012 – 31/1
2013 – 31/0
2013 – 31/0
2014 – 31/0

ποίησης Υπ
ποίησης Υπ

ω των ήδη 

την τιμητ

νισμό Καιν

ν παρουσίασ

ίου Μακεδο

ογισμός της

ν Ενέργεια: 

ού Αντικει

015: 97% 

ύ Αντικειμ

015: 7.064,9

συνοψίζετα

αι το αντίστ

» 

08/2011 
08/2012 

2/2012 
08/2013 
08/2014 
08/2015 

ποέργου 1 
ποέργου 2 

χρησιμοπο

τική βράβε

οτομικών κ

ση των τελ

ονίας. 

ς Ενέργειας

«Ιστοτόπο

ιμένου Ενέ

μένου Ενέ

97€ 

αι η πορεία

τοιχο κόστο

Υλοποί
10%
65%
25%
0%
3%

97%

 

ιούμενων ε

ευση των 

και Επιχειρη

λικών αποτ

ς μειώθηκε 

ς», όπως ή

έργειας «Ε

έργειας «Ε

α υλοποίηση

ς. 

ίηση 
% 
% 
% 

% 
% 
% 

100%
100%

17.974,9

επικοινωνια

φοιτητών 

ηματικών Ιδ

τελεσμάτων

κατά 800,

δη αναφέρθ

Εκδηλώσει

Εκδηλώσει

ης του φυσ

Κόστος (€
0,00 

9.176,65
1.433,33

0,00 
300,00 

7.064,97

% 
% 
95€ 

ακών 

που 

δεών 

ν της 

,00€, 

θηκε 

ις», 

ις», 

σικού 

€) 

 
 

7 



απο

 

υλο

Απα

υλο

παρ

 

5.6 

αποδοτ

Στόχος 

οδοτικότητας

Στο πλ

ποίησης τ

ασχόλησης 

ποιήθηκαν 

ραδοτέα: 

I. Δρά

II. Δρά

III. Δρά

Σύστημα 

τικότητας) 

της Ενέργε

ς)» 

λαίσιο της 

ου φυσικο

και Στ

οι τρεις (3

άση «Διαδικ

 Έντυπα

 Ετήσιες

άση «Διαδικ

 Ενδιάμε

 Τελική 

άση «Πιστοπ

 Καταγρ

 Σχηματ

 Γενικός

 Προετο

 Εφαρμο

 Σύνταξη

 Υλοποί

 Ανασκό

 Πιστοπ

 Παρακο

διασφάλ

ειας «Σύστ

ενέργειας 

ού και οικ

αδιοδρομία

3) παρακάτω

κασία εσωτερ

α αξιολόγησ

ς εκθέσεις α

κασία εξωτερ

εση έκθεση

έκθεση αξι

ποίηση ΔΑΣ

ραφή και απ

τισμός και ε

ς σχεδιασμό

οιμασία τεκμ

ογή συστήμ

η του εγχειρ

ίηση εσωτερ

όπηση της δ

οίηση του σ

ολούθηση τ

 

λισης πο

τημα διασφά

αξιολόγησ

κονομικού 

ας (ΔΑΣΤ

ω δράσεις, 

ρικής αξιολ

σης 

αξιολόγηση

ρικής αξιολ

η αξιολόγησ

ιολόγησης 

ΣΤΑ κατά IS

ποτύπωση υ

εκπαίδευση 

ός του συστ

μηρίωσης 

ματος ποιότη

ριδίου ποιότ

ρικών επιθε

διοίκησης 

συστήματος

του συστήμα

οιότητας 

άλισης ποιό

σης και δια

αντικειμέν

ΤΑ) Πανε

ενώ εκπον

λόγησης» 

ς 

όγησης» 

σης 

SO» 

υφιστάμενης

ομάδας εργ

ήματος ποιό

ητας 

τητας 

εωρήσεων 

ς 

ατος πιστοπ

 

(σύστημα

ότητας (σύσ

ασφάλισης 

νου της Π

πιστημίου 

ήθηκαν και

ς κατάσταση

γασίας 

ότητας 

ποίησης 

α μέτρη

στημα μέτρη

της ποιότη

Πράξης «Δ

Μακεδον

ι τα αντίστ

ης ΔΑΣΤΑ 

ησης 

ησης 

ητας 

Δομή 

νίας» 

τοιχα 



I. Δ

δημ

υλο

αξιο

προ

λαμ

ήτοι

 

 

 

Απο

01/0

χρον

πρα

απα

Πρά

Μακ

ΜΚ

 

 

 

 

Δράση «Δια

Κατόπιν

μιουργίας δύ

ποίησης τ

ολόγησης» 

οϋπολογισμό

μβάνει χώρα

ι την 31/10/

Συνολική 

αξιολόγηση

Συνολικό Κ

(αύξηση πρ

ολογισμός Ε

01/2011 – 3

Στο πλ

νικό διάστ

αγματοποίησ

αραίτητο υλ

άξης «Δομ

κεδονίας», 

ΚΕ) καθώς κ

Ποσοστό 

εσωτερική

Κόστος Υλ

αξιολόγηση

αδικασία εσ

ν διαχωρισ

ύο (2) διακρ

ου φυσικο

οριοθετείτ

ό ύψους 8.4

α από την 

/2015, με συ

Χρονική Δ

ης»: 01/01/

Κόστος Δρ

ροϋπολογισ

Εργασιών Δ

31/08/2011 

λαίσιο της 

ημα από 0

σαν συνάντ

λικό για τον

μή Απασχ

λαμβάνοντ

και μέσω βιβ

Υλοποίησ

ής αξιολόγη

λοποίησης 

ης», Περιό

ωτερικής αξ

σμού του φ

ριτών Υποέρ

ού αντικειμ

ται χρονικ

429,17€, ενώ

01/01/2013

υνολικό προ

Διάρκεια Υ

/2011 – 31/1

άσης «Διαδ

μού κατά 6

Δράσης «Δι

Δράσης «Δ

01/01/2011

τηση για το

 προσδιορισ

χόλησης κ

ας υλικό απ

βλιογραφικ

σης Φυσι

ησης», Περι

Φυσικού Α

δου 01/01/2

ξιολόγησης»

φυσικού κα

ργων της Π

μένου της

κά μέχρι κ

ώ η β΄ φάσ

3 έως και τ

οϋπολογισμ

Υλοποίησης

10/2015 

δικασία εσ

.125,00€) 

ιαδικασία ε

Διαδικασία 

έως 31/08

ον συντονισ

σμό των κρ

και Σταδιο

πό τις υποκ

κής και διαδ

ικού Αντ

ιόδου 01/01

Αντικειμένο

2011 – 31/0

» 

αι οικονομικ

Πράξης ΔΑΣ

Δράσης

και την 3

ση υλοποίησ

την προβλεπ

μό 10.945,8

ς Δράσης «

ωτερικής α

εσωτερικής

εσωτερική

8/2011, τα 

σμό της Δρ

ριτηρίων εσ

δρομίας (

κείμενες δο

ικτυακής έρ

τικειμένου 

1/2011 – 31

ου Δράσης 

08/2011: 1.4

 

κού αντικει

ΣΤΑ αντίστο

«Διαδικασ

31/12/2012, 

σης της παρ

πόμενη λήξ

3€. 

«Διαδικασί

αξιολόγηση

ς αξιολόγησ

ής αξιολόγη

μέλη της 

ράσης, ενώ 

ωτερικής α

ΔΑΣΤΑ) 

μές της Πρ

ρευνας. 

Δράσης 

1/08/2011: 1

«Διαδικασ

450,00€ 

ιμένου και 

οιχα, η α΄ φ

σία εσωτερ

με συνο

ραπάνω Δρά

ξη της Πρά

ία εσωτερι

ης»: 19.375

σης», Περιό

ησης» κατά

ομάδας έρ

συνέλλεξα

αξιολόγησης

Πανεπιστη

ράξης (ΓΔ, 

«Διαδικα

11% 

σία εσωτερι

της 

φάση 

ρικής 

ολικό 

άσης 

άξης, 

ικής 

,00€ 

όδου 

ά το 

ργου 

αν το 

ς της 

μίου 

ΠΑ, 

ασία 

ικής 



Απο

01/0

σύν

των

ακα

χρη

παρ

 

ολογισμός Ε

09/2011 – 3

Κατά το

νταξη της Ε

ν δεδομένω

αδημαϊκού 

σιμοποιήθη

ρακάτω υπη

 Πλη

 Ιστο

 Δημ

 Διαγ

Βρα

Ποσοστό 

εσωτερική

Εργασιών Δ

31/08/2012 

ο χρονικό δ

Ετήσιας Έκθ

ων της Έκθ

έτους 

ηκαν ερωτη

ρεσιών της 

ηροφοριακό

 Ερωτημ

σύστημ

 Ερωτημ

πληροφ

οσελίδα 

 Ερωτημ

ιστοσελ

τους απ

μοσιότητα –

 Ερωτημ

επισκέπ

γωνισμοί Κ

αβεία 

 Ερωτημ

διαγωνι

δημοσιο

 Ερωτημ

διαγωνι

εκάστοτ

 

Υλοποίησ

ής αξιολόγη

Δράσης «Δι

διάστημα απ

θεσης Αξιο

θεσης αποτ

2011-2012

ηματολόγια 

ΔΑΣΤΑ: 

ό σύστημα

ματολόγιο α

μα 

ματολόγιο 

φοριακού συ

ματολόγιο 

λίδα: συμπλ

πό την ιστοσ

– Ημερίδες

ματολόγιο α

πτες στο πέρ

Καινοτομικώ

ματολόγιο α

ισμού: συμ

οποίηση τω

ματολόγιο α

ισμού: συμ

τε διαγωνισ

σης Φυσι

ησης», Περι

ιαδικασία ε

πό 01/09/20

ολόγησης έτ

έλεσε το Ε

2. Στην 

μέτρησης 

αξιολόγηση

αξιολόγ

υστήματος

αξιολόγησ

ληρώνεται α

σελίδα 

αξιολόγηση

ρας της εκδ

ών και Επ

αξιολόγηση

μπληρώνετ

ων αποτελεσ

αξιολόγηση

μπληρώνετα

σμού 

ικού Αντ

ιόδου 01/09

εσωτερικής

011 έως 31/

τους 2011. 

Ετήσιο Σχέ

Ετήσια 

της ικανοπ

ς της εκπαί

γησης 

σης συνολ

από τους επ

ς ημερίδας

ήλωσης 

ιχειρηματικ

ης συνολική

αι από τ

σμάτων του 

ης συνολική

αι από Επ

τικειμένου 

9/2011 – 31

 

ς αξιολόγησ

/03/2011 ολ

Ως βάση γ

έδιο Δράση

Έκθεση 

ποίησης των

ίδευσης στο

πιλοτικής 

λικής πλο

πισκέπτες κ

: συμπληρώ

κών Ιδεών 

ής διαδικασί

ους φοιτη

εκάστοτε δ

ής διαδικασί

ιτροπή Αξ

Δράσης 

1/08/2012: 2

σης», Περιό

λοκληρώθη

για τη συλλ

ης της ΔΑΣ

Αξιολόγη

ν χρηστών 

ο πληροφορ

λειτουρ

οήγησης σ

κατά την έξ

ώνεται από 

και Σχεδίω

σίας υλοποίη

ητές μετά 

διαγωνισμού

σίας υλοποίη

ξιολόγησης 

«Διαδικα

25% 

όδου 

κε η 

λογή 

ΣΤΑ 

ησης 

των 

ιακό 

ργίας 

στην 

ξοδό 

τους 

ων – 

ησης 

την 

ύ 

ησης 

του 

ασία 



 

 

Απο

01/0

σύν

των

ακα

προ

και 

Έκθ

αντι

Συσ

ΔΑΣ

i.

ii.

Κόστος Υλ

αξιολόγηση

ολογισμός Ε

09/2012 – 3

Κατά τη

νταξη της Ε

ν δεδομένω

αδημαϊκού έ

οτάσεις της 

Χ. Γαγάνη.

θεσης, β) τ

ιλήψεων σχ

στήματος τη

ΣΤΑ ακαδη

 Για τη

Μακεδο

 

 

 

 Για τη Δ

 

λοποίησης 

ης», Περιό

Εργασιών Δ

31/08/2013 

ην χρονική 

Ετήσιας Έκθ

ων της Έκθ

έτους 2012

Ενδιάμεσης

. Ειδικότερα

α αποτελέσ

χετικά με τι

ης ΔΑΣΤΑ

ημαϊκού έτο

η «Δομή 

ονίας»: 

Να προταθ

φορείς, με 

Πράξης (χ

νομικά πρό

Τα ερευνη

αξιοποιούν

Για πιθανή

Πανεπιστημ

με φορείς 

επιχειρηματ

Δομή «Γραφ

Πραγματοπ

ΔΑΣΤΑ κα

δημόσιους,

Φυσικού Α

δου 01/09/2

Δράσης «Δι

περίοδο απ

θεσης Αξιο

θεσης αποτ

2-2013. Ιδια

ς Έκθεσης Α

α, λαμβάνον

σματα από 

ις ιστοσελίδ

Α και γ) το

υς 2012-20

Απασχόλησ

ούν εναλλα

ιδιαίτερη 

χορηγίες, ε

όσωπα ιδιωτ

ητικά βραβε

ται περαιτέ

ή σύνδεση 

μίου και στ

που απε

τικό γίγνεσ

φείο Διασύν

ποίηση εκδ

αι των τριώ

 επαγγελμα

Αντικειμένο

2011 – 31/0

ιαδικασία ε

πό 01/09/20

ολόγησης έτ

έλεσε το Ε

αίτερη έμφ

Αξιολόγηση

οντας υπόψη

την υλοπο

δες των τρι

ους δείκτες

013, προτάθη

σης και 

ακτικοί τρόπ

μνεία στη

επαγγελματ

τικού και δη

εία και οι 

έρω από την

με την αγο

το εξωτερικ

ευθύνονται 

θαι 

νδεσης Παν

δηλώσεων 

ών υποκείμ

ατικούς και 

ου Δράσης 

08/2012: 3.3

εσωτερικής

012 έως 31/

τους 2012. 

Ετήσιο Σχέ

αση δόθηκ

ης των κκ. 

η: α) τα συμ

οίηση «Πιλο

ιών υπηρεσ

ς του Ετησ

ηκαν οι ακό

Σταδιοδρομ

ποι χρηματο

χρηματοδό

τικοί φορεί

ημόσιου δικ

διακρίσεις

ν ΔΑΣΤΑ 

ορά και ευρ

κό προτείνετ

στην αγο

νεπιστημίου

προβολής 

μενων δομώ

επιστημονικ

 

«Διαδικασ

325,00€ 

ς αξιολόγησ

/08/2013 ολ

Ως βάση γ

έδιο Δράση

κε στα ευρή

Κ. Ζοπουνί

μπεράσματα

οτικής Έρε

σιών» του Π

σίου Σχεδίο

όλουθες βελ

μίας του 

οδότησης τη

ότηση μετά

ίς, ιδιώτες

καίου, τράπε

ς φοιτητών 

ρύτερα την

ται η καλλιέ

ορά και σ

υ Μακεδονία

των δραστ

ών της, σε 

κούς φορείς

σία εσωτερι

σης», Περιό

λοκληρώθη

για τη συλλ

ης της ΔΑΣ

ήματα και 

ίδη, Μ. Δού

α της παραπ

ευνας ανάλυ

Πληροφορια

ου Δράσης 

λτιώσεις: 

Πανεπιστη

ης ΔΑΣΤΑ

ά το πέρας 

ς, επιχειρήσ

εζες, Ε.Ε.) 

 θα πρέπε

ν παρουσία 

έργεια σχέσ

στο ευρωπ

ίας» 

τηριοτήτων 

συνεργασία

ς 

ικής 

όδου 

κε η 

λογή 

ΣΤΑ 

στις 

ύμπο 

πάνω 

υσης 

ακού 

της 

μίου 

από 

της 

σεις, 

ι να 

του 

σεων 

αϊκό 

της 

α με 



iii.

iv.

 

 

 

Απο

01/0

 

η σύ

το Ε

Ενδ

 Για τη Δ

 

 

 

 

 

 Για τη 

Μακεδο

 

 

Ποσοστό 

εσωτερική

τα Υποέργα

Κόστος Υλ

αξιολόγηση

ολογισμός Ε

09/2013 – 3

Κατά τη

ύνταξη της 

Ετήσιο Σχέ

διάμεση Έκθ

Δομή «Πρα

Υποκίνηση

συμμετοχή 

Ανάγκη γ

ερωτηματο

Αξιολόγησ

Συμμετοχή

προώθηση 

άσκησης φο

Δυνατότητε

Δημοσίευσ

επιχειρήσεω

Δομή «Μον

ονίας» 

Δημιουργία

Αύξηση τη

φορείς 

 

Υλοποίησ

ής αξιολόγη

α 1 & 2, αντ

λοποίησης 

ης», Περιό

Εργασιών Δ

31/08/2014 

ην χρονική 

Ετήσιας Έ

έδιο Δράσης

θεση Αξιολ

ακτική Άσκη

η των φοιτ

στην πρακτ

για συνέχ

λογίου πο

ης 

σε εκδηλώ

σε επαγγελ

οιτητών 

ες πρακτική

ση στην ισ

ων και φοιτ

νάδα Καινο

α παρατηρη

ης επισκεψι

σης Φυσι

ησης», Περι

τίστοιχα 

Φυσικού Α

δου 01/09/2

Δράσης «Δι

περίοδο απ

Έκθεσης Αξι

ς της ΔΑΣΤ

όγησης. 

ηση Πανεπι

τητών ορισ

τική άσκησ

χιση της 

ου προτάθη

ώσεις εσωτε

λματίες κα

ής άσκησης 

στοσελίδα τ

τητών για τη

οτομίας και 

ητηρίου και 

ιμότητας τω

ικού Αντ

ιόδου 01/09

Αντικειμένο

2012 – 31/0

ιαδικασία ε

πό 01/09/20

ιολόγησης 

ΤΑ ακαδημ

ιστημίου Μ

σμένων Τμ

ση 

υιοθέτηση

ηκε στην 

ρικού του Γ

ι φορείς τη

στο εξωτερ

της ΔΑΣΤΑ

ην πρακτική

Επιχειρημα

εργαστηρίο

ων φοιτητώ

τικειμένου 

9/2012 – 31

ου Δράσης

08/2013: 6.0

εσωτερικής

013 έως 31/

έτους 2013

μαϊκού έτου

 

ακεδονίας»

μημάτων γ

ης του ε

1η Έκθεσ

Γραφείου Δ

ης δυνατότη

ρικό 

Α της γνώ

ή άσκηση 

ατικότητας 

ου επιχειρημ

ν στους συ

Δράσης 

1/08/2013: 6

«Διαδικασ

054,17€ 

ς αξιολόγησ

/08/2014, ο

 λαμβάνοντ

υς 2013-20

» 

για μεγαλύτ

εμπλουτισμέ

ση Εσωτερ

Διασύνδεσης

ητας πρακτ

ώμης στελε

Πανεπιστη

ματικότητας

υνεργαζόμεν

«Διαδικα

64% & 22%

σία εσωτερι

σης», Περιό

ολοκληρώθη

τας υπόψη:

14 και β) τ

τερη 

ένου 

ρικής 

ς και 

τικής 

εχών 

μίου 

ς 

νους 

ασία 

% για 

ικής 

όδου 

ηκε 

 α) 

την 



 

 

χαμ

 

Απο

01/0

 

Ολο

 

εξω

φυσ

 

 

αντι

Ποσοστό 

εσωτερική

Κόστος Υλ

αξιολόγηση

Σημειώ

μηλότερο το

ολογισμός Ε

09/2014 – 3

Κατά τ

οκλήρωσης 

Ακολού

ωτερικό συνε

σικού και οι

 Η Ετήσ

 Η Τελικ

 Η Τελικ

πράξης 

 

Ποσοστό 

εσωτερική

Κόστος Υλ

αξιολόγηση

 

Στον Π

ικειμένου τη

 

Υλοποίησ

ής αξιολόγη

λοποίησης 

ης», Περιό

ώνεται ότι 

ου προβλεπό

Εργασιών Δ

31/10/2015 

το ως άνω

έτους 2014

ύθως, ολοκ

εργάτη στο

ικονομικού 

σια Έκθεση 

κή Έκθεση 

κής Έκθεση

Υλοποίησ

ής αξιολόγη

λοποίησης 

ης», Περιό

ίνακα 5 που

ης Δράσης 

σης Φυσι

ησης», Περι

Φυσικού Α

δου 01/09/2

ενώ το κό

όμενου, το φ

Δράσης «Δι

ω διάστημα

4.  

κληρώθηκε 

πλαίσιο σύ

αντικειμένο

Αξιολόγησ

Εξωτερικής

η απολογισ

σης Φυσι

ησης», Περι

Φυσικού Α

δου 01/09/2

υ ακολουθε

καθώς και τ

ικού Αντ

ιόδου 01/09

Αντικειμένο

2013 – 31/0

όστος υλοπ

φυσικό αντι

ιαδικασία ε

α αναφοράς

η διαδικα

ύνταξης της

ου πράξης»

σης έτους 20

ς Αξιολόγησ

σμού του φυ

ικού Αντ

ιόδου 01/09

Αντικειμένο

2014 – 31/1

εί συνοψίζετ

το αντίστοιχ

τικειμένου 

9/2013 – 31

ου Δράσης 

08/2014: 2.0

ποίησης της

ικείμενο εξε

εσωτερικής

ς ολοκληρώ

ασία ανάθε

ς «Τελικής Έ

. Συνολικά,

014-2015 

σης 

υσικού και 

τικειμένου 

9/2014 – 31

ου Δράσης 

10/2015: 4.4

ται η πορεία

χο κόστος.

 

Δράσης 

1/08/2014: 3

«Διαδικασ

050,00€ 

ς εν λόγω

ελίχθηκε ομ

ς αξιολόγησ

ώθηκε η Ε

εσης έργου

Έκθεσης απ

 ολοκληρώθ

οικονομικο

Δράσης 

1/10/2015: 4

«Διαδικασ

411,23€ 

α υλοποίηση

«Διαδικα

35% 

σία εσωτερι

ω Δράσης ή

μαλά. 

σης», Περιό

Ετήσια Έκθ

υ σε έναν 

πολογισμού

θηκαν: 

ού αντικειμέ

«Διαδικα

43% 

σία εσωτερι

σης του φυσ

ασία 

ικής 

ήταν 

όδου 

θεση 

(1) 

ύ του 

ένου 

ασία 

ικής 

σικού 



Πίν

 

Υπ

Υπ

 
Συν
Συν
Συν
 

II. Δ

δημ

υλο

αξιο

προ

λαμ

ήτοι

 

 

 

Απο

01/0

συγ

Απα

απο

νακας 10: Δ

ποέργο 1 

ποέργο 2 

νολικό Ποσ
νολικό Ποσ
νολικό Κόσ

Δράση «Δια

Κατόπιν

μιουργίας δύ

ποίησης τ

ολόγησης» 

οϋπολογισμό

μβάνει χώρα

ι την 31/10/

Συνολική 

αξιολόγηση

Συνολικό Κ

(μείωση πρ

ολογισμός Ε

01/2012 – 3

Για την

γκροτήθηκε 

ασχόλησης 

οτελούμενη 

Δράση «Δια

Περίοδος 
01/01/2
01/09/2
01/09/2
01/01/2
01/09/2
01/09/2

σοστό Υλοπ
σοστό Υλοπ
στος 

αδικασία εξω

ν διαχωρισ

ύο (2) διακρ

του φυσικο

οριοθετείτ

ό ύψους 1.9

α από την 

/2015, με συ

Χρονική Δ

ης»: 01/01/

Κόστος Δρ

ροϋπολογισμ

Εργασιών Δ

31/08/2012 

ν υλοποίησ

η Επιτρ

και Στα

από τα παρ

αδικασία εσ

2011 – 31/0
2011 – 31/0
2012 – 31/1
2013 – 31/0
2013 – 31/0
2014 – 31/0

ποίησης Υπ
ποίησης Υπ

ωτερικής αξ

σμού του φ

ριτών Υποέρ

ού αντικειμ

ται χρονικ

975,00€, ενώ

01/01/2013

υνολικό προ

Διάρκεια Υ

/2012 – 31/1

ράσης «Δια

μού κατά 1.

Δράσης «Δι

ση της Δρ

ροπή Εξωτ

αδιοδρομίας

ρακάτω εξω-

σωτερικής 

08/2011 
08/2012 

2/2012 
08/2013 
08/2014 
08/2015 

ποέργου 1 
ποέργου 2 

ξιολόγησης»

φυσικού κα

ργων της Π

μένου της

κά μέχρι κ

ώ η β΄ φάσ

3 έως και τ

οϋπολογισμ

Υλοποίησης

10/2015 

αδικασία εξ

.872,44€) 

ιαδικασία ε

ράσης «Δια

τερικής Α

ς (ΔΑΣΤΑ

-ιδρυματικά

αξιολόγηση

Υλοποίησ
11%
25%
64%
22%
35%
43%

» 

αι οικονομικ

Πράξης ΔΑΣ

ς Δράσης

και την 3

ση υλοποίησ

την προβλεπ

μό 3.300,00€

ς Δράσης

ξωτερικής 

εξωτερικής

αδικασία εξ

Αξιολόγησης

Α) Πανεπ

ά μέλη Δ.Ε.

 

ης» 

ση Κ
% 
% 
% 
% 
% 
% 

100%
100%

17.290,4

κού αντικει

ΣΤΑ αντίστο

«Διαδικασ

31/12/2012, 

σης της παρ

πόμενη λήξ

€. 

«Διαδικασ

αξιολόγησ

ς αξιολόγησ

ξωτερικής 

ς της Πρ

πιστημίου 

Π.: 

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

% 
% 
40€ 

ιμένου και 

οιχα, η α΄ φ

σία εξωτερ

με συνο

ραπάνω Δρά

ξη της Πρά

σία εξωτερι

σης»: 5.275

σης», Περιό

αξιολόγηση

ράξης «Δο

Μακεδονία

0 
0 
7 
0 
0 

 

της 

φάση 

ρικής 

ολικό 

άσης 

άξης, 

ικής 

,00€ 

όδου 

ης» 

ομή 

ας» 



 

τα π

Σχε

Εσω

και 

υπο

οπο

της 

φοιτ

 

 

πρα

οπο

«Ημ

 

Απο

01/0

οπο

φυσ

1. Κωνστα

και Διο

2. Μιχαήλ

Παραγω

3. Χρυσοβ

Επιστημ

Η Ενδιά

παραπάνω 

δίου Δράση

ωτερικής Α

παρεμβάσ

οδομών και 

οίοι θα εξασ

Ιστοσελίδ

τητικό, ακα

Ποσοστό 

εξωτερική

Κόστος Υλ

αξιολόγηση

Κατά 

αγματοποιήθ

οία συνίστα

μερίδες». 

ολογισμός Ε

09/2012 – 3

Ξεκίνησ

οίας τα συ

σικού αντικε

αντίνο Ζοπο

ίκησης του 

λ Δούμπο, 

ωγής και Δι

βαλάντη Γα

μών του Πα

άμεση Έκθ

μέλη Δ.Ε.Π

ης ακαδημ

ξιολόγησης

εις προς δ

συνεργασι

σφαλίσουν τ

δας της ΔΑ

αδημαϊκό κα

Υλοποίησ

ς αξιολόγη

λοποίησης 

ης», Περιό

την χρο

θηκε αναμό

ται σε μετα

Εργασιών Δ

31/08/2013 

σε η σύντα

μπεράσματ

ειμένου της

ουνίδη, Κα

Πολυτεχνε

Αναπληρ

ιοίκησης του

αγάνη, Επίκ

ανεπιστημίο

εση Αξιολό

Π. αξιοποιώ

μαϊκού έτου

ς έτους 201

δύο (2) κύ

ιών με τοπ

τη βιωσιμότ

ΑΣΤΑ, ως

αι επιχειρημ

σης Φυσι

σης», Περι

Φυσικού Α

δου 01/01/2

ονική περ

όρφωση το

αφορά ποσ

Δράσης «Δι

ξη της Ενδ

α προβλέπ

επόμενης π

θηγητή του

είου Κρήτης

ωτή Καθη

υ Πολυτεχν

κουρο Καθ

ου Κρήτης 

όγησης της 

ώντας και α

υς 2011-20

1. Στην Έκ

ριες κατευ

πικούς, εθνι

τητα της Πρ

ς κύριου ε

ματικό κοινό

ικού Αντ

ιόδου 01/01

Αντικειμένο

2012 – 31/0

ρίοδο από

ου προϋπολ

ού 1.076,65

ιαδικασία ε

διάμεσης Έκ

πεται να εν

προγραμματ

υ Τμήματος

ς,  

ηγητή του 

νείου Κρήτη

θηγητή του 

Πράξης ΔΑ

αξιολογώντ

12 και κυρ

κθεση προτ

υθύνσεις, ω

ικούς και φ

ράξης και ii

επικοινωνια

ό. 

τικειμένου 

1/2012 – 31

ου Δράσης 

08/2012: 1.8

ό 01/09/2

λογισμού τ

5€ στον πρ

εξωτερικής

κθεσης Αξι

νσωματωθο

τικής περιόδ

 

 Μηχανικώ

Τμήματος

ης και  

Τμήματος 

ΑΣΤΑ ολοκ

τας το υλικ

ρίως την Ε

τάθηκαν διο

ως εξής: i) 

φορείς του 

) τη διεύρυν

ακού εργαλ

Δράσης 

/08/2012: 2

«Διαδικασ

850,00€ 

2011 έως

ης παραπά

ροϋπολογισμ

ς αξιολόγησ

ολόγησης έ

ούν στην υ

δου. 

ών Παραγωγ

ς Μηχανικ

Οικονομικ

κληρώθηκε 

κό του Ετη

Ετήσια Έκθ

ορθωτικά μ

την ανάπτ

εξωτερικού

νση της χρή

λείου προς

«Διαδικα

26% 

σία εξωτερι

ς 31/08/2

άνω Δράση

μό της Δρά

σης», Περιό

έτους 2013,

υλοποίηση 

γής 

κών 

κών 

από 

σίου 

θεση 

έτρα 

τυξη 

ύ, οι 

ήσης 

ς το 

ασία 

ικής 

2012, 

ης, η 

άσης 

όδου 

, της 

του 



 

 

 

Απο

01/0

 

σύν

και 

 

 

χαμ

 

Απο

01/0

 

της 

 

 

 

Ποσοστό 

εξωτερική

τα Υποέργα

Κόστος Υλ

αξιολόγηση

ολογισμός  Ε

09/2013 – 3

Κατά τη

νταξη της Ε

Σταδιοδρομ

Ποσοστό 

εξωτερική

Κόστος Υλ

αξιολόγηση

Σημειώ

μηλότερο το

ολογισμός Ε

09/2014 – 3

Κατά το

Πράξης απ

Ποσοστό 

εξωτερική

Κόστος Υ

εξωτερική

Υλοποίησ

ς αξιολόγη

α 1 & 2, αντ

λοποίησης 

ης», Περιό

Εργασιών Δ

31/08/2014 

ην χρονική 

Ενδιάμεσης 

μίας (ΔΑΣΤ

Υλοποίησ

ς αξιολόγη

λοποίησης 

ης», Περιό

ώνεται ότι 

ου προβλεπό

Εργασιών Δ

31/10/2015 

ο διάστημα

ό την τριμε

Υλοποίησ

ς αξιολόγη

Υλοποίηση

ς αξιολόγη

σης Φυσι

ησης», Περι

τίστοιχα 

Φυσικού Α

δου 01/09/2

Δράσης «Δ

περίοδο απ

Έκθεσης Α

ΤΑ) Πανεπισ

σης Φυσι

σης», Περι

Φυσικού Α

δου 01/09/2

ενώ το κό

όμενου, το φ

Δράσης «Δι

α αναφοράς,

λή ομάδα ε

σης Φυσικ

σης», Περι

ης Φυσικ

σης», Περι

ικού Αντ

ιόδου 01/0

Αντικειμένο

2012 – 31/0

Διαδικασία ε

πό 01/09/20

Αξιολόγηση

στημίου Μα

ικού Αντ

ιόδου 01/09

Αντικειμένο

2013 – 31/0

όστος υλοπ

φυσικό αντι

ιαδικασία ε

, ολοκληρώ

εξωτερικής α

κού Αντικ

ιόδου 01/09

κού Αντικ

ιόδου 01/09

τικειμένου 

9/2012 – 31

ου Δράσης

08/2013: 22

εξωτερικής

013 έως 31/

ης της Πρά

ακεδονίας»

τικειμένου 

9/2013 – 31

ου Δράσης

08/2014: 10

ποίησης της

ικείμενο εξε

εξωτερικής

ώθηκε η Τελ

αξιολόγηση

κειμένου 

9/2014 – 31

κειμένου 

9/2014 – 31

 

Δράσης 

1/08/2013: 

«Διαδικασ

5,00€ 

ς αξιολόγησ

08/2014, ολ

άξης «Δομή

.  

Δράσης 

/08/2014: 4

«Διαδικασ

0,00€ 

ς εν λόγω

ελίχθηκε ομ

ς αξιολόγησ

λική Έκθεσ

ης. 

Ενέργειας 

/10/2015: 4

Ενέργειας 

/10/2015: 3

«Διαδικα

74% & 3%

σία εξωτερι

σης», Περιό

λοκληρώθη

ή Απασχόλη

«Διαδικα

48% 

σία εξωτερι

ω Δράσης ή

μαλά. 

σης», Περιό

ση Αξιολόγη

«Διαδικα

49% 

«Διαδικα

3.000,00€ 

ασία 

% για 

ικής 

όδου 

ηκε η 

ησης 

ασία 

ικής 

ήταν 

όδου 

ησης 

ασία 

ασία 



αντι

Πίν

 

Υπ

Υπ

 
Συν
Συν
Συν
 

Στον Π

ικειμένου τη

νακας 11: Δ

ποέργο 1 

ποέργο 2 

νολικό Ποσ
νολικό Ποσ
νολικό Κόσ

ίνακα 6 που

ης Δράσης 

Δράση «Δια

01/01/2
01/09/2
01/01/2
01/09/2
01/09/2

σοστό Υλοπ
σοστό Υλοπ
στος 

υ ακολουθε

καθώς και τ

αδικασία εξ

Περίοδος
2012 – 31/0
2012 – 31/1
2013 – 31/0
2013 – 31/0
2014 – 31/0

ποίησης Υπ
ποίησης Υπ

 

εί συνοψίζετ

το αντίστοιχ

ξωτερικής α

08/2012 
2/2012 

08/2013 
08/2014 
08/2015 

ποέργου 1 
ποέργου 2 

ται η πορεία

χο κόστος.

αξιολόγηση

Υλοποί
26%
74%
3%

48%
49%

 

α υλοποίηση

ης» 

ίηση 
% 
% 

% 
% 
% 

100%
100%

5.175,00

σης του φυσ

Κόστος (€
1.850,00
125,00 
100,00 
100,00 

3.000,00

% 
% 

0€ 

σικού 

€) 
0 

0 



III. Δ

για 

πιστ

διοι

δημ

υλο

οριο

525

01/0

συν

 

 

 

Απο

01/0

κλει

σχεδ

Συσ

Στα

συμ

την 

ανά

προ

πιστ

Παν

Δράση «Πισ

Στο πλα

την ανάδ

τοποίησης τ

ικητικός υπά

Κατόπιν

μιουργίας δύ

ποίησης του

οθετείται χρ

,00€, ενώ η

01/2013 έω

νολικό προϋ

Συνολική 

κατά ISO»

Συνολικό 

(μείωση πρ

ολογισμός 

09/2011 – 3

Στις 23

ιστές προσ

διασμό, τη

στήματος Δι

αδιοδρομίας 

μπεριλαμβαν

εγκατάστα

άγκες του

οϋπολογισμο

τοποίηση 

νεπιστημίου

στοποίηση Δ

αίσιο της εν

δειξη της 

της ΔΑΣΤΑ

άλληλος του

ν διαχωρισ

ύο (2) διακρ

υ φυσικού α

ρονικά μέχρ

η β΄ φάση υ

ως και την π

ϋπολογισμό 

Χρονική Δ

»: 01/09/201

Κόστος Δ

ροϋπολογισμ

Εργασιών 

31/08/2012 

/07/2012 πρ

σφορές και 

η μελέτη, 

ιαχείρισης Π

 (ΔΑΣΤΑ) Π

νομένου του

αση και την

υ «Γραφ

ού 13.000,

της «Δο

υ Μακεδον

ΔΑΣΤΑ κατά

ν λόγω Δρά

αναδόχου 

Α κατά ISO

υ Ιδρύματο

σμού του φ

ριτών Υποέρ

αντικειμένο

ρι και την 3

υλοποίησης

προβλεπόμε

11.780,00€

Διάρκεια Υ

11 – 31/10/2

ράσης «Π

μού κατά 11

Δράσης «

ροκηρύχθηκ

κριτήριο α

την ανάπτ

Ποιότητας 

Πανεπιστημ

υ Φ.Π.Α. 23

ν εφαρμογή

φείου Δια

00€ συμπε

ομής Απα

νίας» από 

ά ISO» 

άσης πραγμ

 εταιρείας

O, ενώ παρ

ς μας. 

φυσικού κα

ργων της Π

ου της Δράσ

31/12/2012

ς της παραπ

ενη λήξη τ

€. 

Υλοποίηση

2015 

Πιστοποίηση

1.695,00€)

«Πιστοποίη

κε ο υπ. αρ

αξιολόγηση

τυξη, την 

για τις ανά

μίου Μακεδ

3%, β) το σ

ή Συστήμα

ασύνδεσης 

εριλαμβανο

ασχόλησης 

διαπιστευμ

ματοποιήθη

ς που ανέ

ράλληλα, απ

αι οικονομικ

Πράξης ΔΑΣ

σης «Πιστοπ

, με συνολι

πάνω Δράση

της Πράξης

ης Δράσης

η ΔΑΣΤΑ 

ηση ΔΑΣΤΑ

ριθμ. 2/12 π

ης τη χαμη

εγκατάστα

άγκες της «Δ

δονίας» προ

σχεδιασμό, τ

ατος Διαχείρ

Πανεπισ

ομένου του

και Στ

μένο Φορέα

 

κε πρόχειρο

έλαβε την 

πασχολήθηκ

κού αντικει

ΣΤΑ αντίστο

ποίηση ΔΑΣ

ικό προϋπο

ης λαμβάνει

, ήτοι την 

 «Πιστοπο

κατά ISO

Α κατά IS

ρόχειρος δι

ηλότερη τιμ

αση και τη

Δομής Απα

οϋπολογισμο

τη μελέτη, τ

ρισης Ποιό

στημίου 

υ Φ.Π.Α. 

αδιοδρομία

α Πιστοποί

ος διαγωνισ

προετοιμ

κε και ένας

ιμένου και 

οιχα, η α΄ φ

ΣΤΑ κατά I

ολογισμό ύψ

ει χώρα από

31/10/2015

οίηση ΔΑΣ

O»: 12.305

SO», Περιό

ιαγωνισμός 

μή για: α) 

ην εφαρμο

ασχόλησης κ

ού 16.000,0

την ανάπτυ

ότητας για 

Μακεδονία

23%, γ) τ

ας (ΔΑΣΤ

ίησης με τ

σμός 

ασία 

ς (1) 

της 

φάση 

ISO» 

ψους 

ό την 

5, με 

ΣΤΑ 

,00€ 

όδου 

με 

το 

ογή 

και 

00€ 

ξη, 

τις 

ας» 

την 

ΤΑ) 

την 



έκδο

συμ

Διασ

Πισ

4.00

ανα

Στα

πρό

τίτλ

ανέρ

βαρ

Στα

πόρ

Μακ

με τ

του 

Δομ

 

 

 

Απο

01/0

Διαχ

Μακ

εται

οση πιστ

μπεριλαμβαν

σύνδεσης 

στοποίησης 

00,00€ συμπ

Τα ανω

αγκών υλο

αδιοδρομίας 

όκειται να ε

λο «Γραφείο

Η συν

ρχεται στο 

ρύνει τους 

αδιοδρομίας 

ρους του 

κεδονίας» κ

Ο διαγω

το προβλεπό

Γραφείου 

μές να πιστο

Ποσοστό Υ

κατά ISO»

Κόστος Υλ

κατά ISO»

ολογισμός 

09/2012 – 3

Σε συν

χείρισης το

κεδονίας κ

ιρεία με τη

τοποιητικού

νομένου το

Πανεπιστ

με την έκ

περιλαμβαν

ωτέρω Τμήμ

ποίησης τ

 (ΔΑΣΤΑ) 

κτελεστούν

ο Διασύνδεσ

νολική προ

ποσό των 

πόρους 

 (ΔΑΣΤΑ) 

Υποέργου

κατά 17.000

ωνισμός πρ

όμενο χρον

Διασύνδεσ

οποιηθούν α

Υλοποίηση

», Περιόδου

λοποίησης 

», Περιόδου

Εργασιών 

31/08/2013 

νέχεια της 

ου Ειδικού

και σύμφων

ην επωνυμί

ύ ISO 

ου Φ.Π.Α. 

τημίου Μ

κδοση πιστ

νομένου του

ματα (α) και

του Υποέρ

Πανεπιστημ

ν στο πλαίσ

σης Πανεπισ

οϋπολογιζόμ

37.000,00€

του Υποέρ

Πανεπιστη

 με τίτλ

0,00€. 

ραγματοποιή

νοδιάγραμμα

ης διήρκησ

από πιστοπο

ς Φυσικού 

υ 01/09/201

Φυσικού Α

υ 01/09/201

Δράσης «

υπ. αριθ

ύ Λογαριασ

να με το α

ία: «ΜΥΛΩ

9001:200

23% και δ

Μακεδονίας»

τοποιητικού

υ Φ.Π.Α. 23

ι (γ) επρόκε

ργου με τ

μίου Μακεδ

σιο των ανα

στημίου Μα

μενη δαπά

€ συμπεριλ

ργου με 

ημίου Μακε

λο «Γραφε

ήθηκε τον 

α, η διαδικα

σε οκτώ (8)

οιημένο φορ

 Αντικειμέ

11 – 31/08/2

Αντικειμέν

11 – 31/08/2

«Πιστοποίη

μ. 132/03.

σμού Κονδ

από 28/12/2

ΩΝΑΣ ΣΩΤ

08 προϋπ

δ) την πιστ

» από 

ύ ISO 900

3%.  

ειτο να εκτε

τίτλο: «Δο

δονίας», ενώ

αγκών υλοπ

ακεδονίας»

άνη για τι

λαμβανομέν

τίτλο: «Δο

εδονίας» κα

είο Διασύ

Σεπτέμβριο

ασία προετο

) μήνες, ώσ

ρέα απόδοσ

ένου Δράση

2012: 0% 

νου Δράση

2012: 0,00€

ηση ΔΑΣΤΑ

.12.2012 α

δυλίων Έρε

2012 συμφ

ΤΗΡΙΟΣ &

 

πολογισμού

τοποίηση το

διαπιστευμ

1:2008 προ

λεστούν στ

ομή Απασ

ώ τα Τμήμα

οίησης του 

. 

ς παραπάν

ου του Φ.Π

ομή Απασ

ατά 20.000,

ύνδεσης Π

ο του 2012 

οιμασίας τη

στε στη συ

ης πιστοποι

ης «Πιστοπ

ς «Πιστοπο

Α κατά IS

απόφασης τ

ευνας του 

ωνητικό, η

& ΣΙΑ Ε.Ε.

ύ 4.000,0

ου «Γραφε

μένο Φορ

οϋπολογισμ

το πλαίσιο τ

σχόλησης κ

ατα (β) και 

 Υποέργου 

νω αναθέσ

Π.Α. 23% κ

σχόλησης κ

,00€ ενώ το

Πανεπιστημί

και σύμφω

ης ΔΑΣΤΑ κ

υνέχεια οι δ

ιητικών ISO

ποίηση ΔΑΣ

οίηση ΔΑΣ

SO», Περιό

της Επιτρο

Πανεπιστη

η ετερόρρυθ

.» ανέλαβε 

00€ 

ίου 

ρέα 

μού 

των 

και 

(γ) 

με 

σεις 

και 

και 

ους 

ίου 

ωνα 

και 

δύο 

O.  

ΣΤΑ 

ΣΤΑ 

όδου 

οπής 

μίου 

θμος 

τον 



σχεδ

Συσ

Στα

αριθ

αξιο

(συμ

 

χρον

ακό

Φάσ

Φάσ

Φάσ

Φάσ

Φάσ

Φάσ

Φάσ

Φάσ

Φάσ

 

διοι

κ. Υ

ποιό

 

έκτα

Κον

02/0

Μ.Ε

διασμό, τη

στήματος Δ

αδιοδρομίας 

θμ. 2/12 

ολόγησης 

μπεριλαμβα

Ειδικότ

νοδιαγράμμ

όλουθες φάσ

ση 1: Καταγ

ση 2: Σχημα

ση 3: Γενικό

ση 4: Προετ

ση 5: Εφαρμ

ση 6: Σύντα

ση 7: Υλοπο

ση 8: Ανασκ

ση 9: Πιστο

Η υλο

ικητικά από

Υπατία Θεο

ότητας. 

Ακολού

ακτης συν

νδυλίων Έρ

08/2013 συ

Ε.Π.Ε.», ω

η μελέτη, 

ιαχείρισης 

 (ΔΑΣΤΑ) 

πρόχειρου 

τη χαμη

ανομένου το

τερα, από τι

ματος του υ

σεις υλοποίη

γραφή και α

ατισμός και 

ός Σχεδιασμ

τοιμασία τεκ

μογή Συστη

αξη των εγχε

οίηση εσωτ

κόπηση της

οποίηση των

οποίηση τω

ό την διοικη

οδωράκιογλ

ύθως, σε σ

εδρίασης τ

ρευνας του

μφωνητικό,

ως διαπιστ

την ανάπ

Ποιότητας 

του Πανεπ

διαγωνισμ

ηλότερη τ

ου Φ.Π.Α. 2

ις 28/12/20

υπ. αριθμ. 2

ησης: 

αποτύπωση 

εκπαίδευση

μός των Συσ

κμηρίωσης 

ημάτων Ποι

ειριδίων ποι

ερικών επιθ

ς διοίκησης 

ν συστημάτω

ων ανωτέρ

ητική υπάλλ

ου, κάτοχο 

συνέχεια τη

της Επιτρο

υ Πανεπιστ

, η ανάδοχο

ευμένος Φ

πτυξη, την 

για τις ανά

πιστημίου Μ

μού, με κ

τιμή, συνο

23%).  

12 και για 

2/12 πρόχειρ

υφιστάμενη

η ομάδας ερ

στημάτων Π

(διάρκεια 6

ιότητας (διά

ιότητας (διά

θεωρήσεων 

(διάρκεια 1

ων (διάρκει

ρω φάσεων

ληλο του Ιδρ

 διδακτορικ

ης υπ. αρ

οπής Διαχε

τημίου Μα

ος με την επ

Φορέας Πι

εγκατάστ

άγκες της «

Μακεδονίας»

κλειστές π

ολικού πο

διάστημα ο

ρου διαγων

ης κατάστασ

ργασίας (διά

Ποιότητας (

6 μήνες),  

άρκεια 5 μήν

άρκεια 1 μή

(διάρκεια 2

1 μήνας) , 

ια 1 μήνας)

ν συντονίσ

ρύματος κα

κού διπλώμ

ριθμ. 137/2

είρισης το

κεδονίας, κ

πωνυμία: «T

ιστοποίηση

 

ταση και 

«Δομής Απ

», ως αποτέ

προσφορές 

οσού ύψο

οκτώ (8) μη

νισμού, ολο

σης (διάρκε

άρκεια 1 μή

διάρκεια 2 

νες),  

ήνας),  

2 μήνες),  

. 

στηκε και 

αι μέλος της

ματος στη δ

2.07.2013 

υ Ειδικού 

και σύμφω

TUV AUST

ς ανέλαβε

την εφαρμ

πασχόλησης

έλεσμα του

και κριτ

ους 4.305

ηνών, βάσει

οκληρώθηκα

εια 1 μήνας)

ήνας),  

μήνες),  

επικουρήθ

ς ομάδας έρ

διοίκηση ολ

απόφασης 

Λογαριασ

ωνα με το 

TRIA HELL

ε την έκδ

μογή 

ς και 

υ υπ’ 

ήριο 

,00€ 

ι του 

αν οι 

),  

θηκε 

ργου, 

λικής 

της 

σμού 

από 

LAS 

δοση 



πιστ

Στα

αριθ

αξιο

του 

 

την 

Ποι

Φορ

από

Δομ

 

 

 

Απο

01/0

 

Σύσ

Εγχ

Θεο

εσω

την 

πρα

ισχύ

 

τοποιητικού

αδιοδρομίας 

θμ. 6/13 

ολόγησης τη

Φ.Π.Α. 23%

Ο Οργα

συμφωνη

ιότητας στις

ρέα Πιστοπ

ό 02/10/201

μές. 

Ποσοστό Υ

κατά ISO»

& 2, αντίστ

Κόστος Υλ

κατά ISO»

ολογισμός 

09/2013 – 3

Κατά τη

στημα Διαχε

χειρίδιο Πο

οδωράκιογλ

ωτερικής επι

ως άνω 

αγματοποιήθ

ύς του Πιστ

Ποσοστό Υ

κατά ISO»

ύ ISO 9001

 (ΔΑΣΤΑ) 

πρόχειρου 

η χαμηλότε

%).  

ανισμός Πισ

ηθείσα Επι

ς 26/09/201

οίησης για 

3 Βεβαίωσ

Υλοποίηση

», Περιόδου

τοιχα 

λοποίησης 

», Περιόδου

Εργασιών 

31/08/2014 

ην χρονική 

είρισης Ποι

ιότητας, υπ

λου. Τον Α

ιθεώρησης, 

Υπεύθυνη 

θηκε με επ

τοποιητικού

Υλοποίηση

», Περιόδου

:2008 για τ

του Πανεπ

διαγωνισμ

ερη τιμή, συ

στοποίησης

ιθεώρηση 

13 και ακολ

την έκδοση

ση προς το 

ς Φυσικού 

υ 01/09/201

Φυσικού Α

υ 01/09/201

Δράσης «

περίοδο απ

ιότητας ISO

πό το συντ

Αύγουστο 

με τη σύντ

Ποιότητα

ιτυχία τον 

ISO 9001:2

ς Φυσικού 

υ 01/09/201

την πιστοπο

πιστημίου Μ

μού, με κ

υνολικού πο

ς «TUV AU

Πιστοποίη

λούθως διατ

η του σχετικ

Πανεπιστή

 Αντικειμέ

12 – 31/08/

Αντικειμέν

12 – 31/08/2

«Πιστοποίη

πό 01/09/20

O 9001:200

τονισμό το

του 2014 

ταξη της Έκ

ας της Δο

Οκτώβριο

2008 κατά έ

 Αντικειμέ

13 – 31/08/2

οίηση της «

Μακεδονίας

κλειστές π

οσού 922,50

USTRIA HE

σης του 

τύπωσε «Θε

κού πιστοπ

ήμιο Μακεδ

ένου Δράση

/2013: 100%

νου Δράση

2013: 1.525

ηση ΔΑΣΤΑ

013 έως 31/

08 σύμφωνα

υ μέλους τ

ξεκίνησε 

κθεσης Εσω

μής. Η 1η

του 2014, 

ένα έτος. 

ένου Δράση

2014: 53%

 

«Δομής Απ

», ως αποτέ

προσφορές 

0€ (συμπερ

ELLAS Μ.Ε

Συστήματο

ετική Εισήγ

οιητικού, σ

δονίας – Π

ης «Πιστοπ

% & 8% για

ς «Πιστοπο

,00€ 

Α κατά IS

/08/2014, ε

α με τα προ

της ομάδας

η προετοι

ωτερικής Επ
η εσωτερικ

οπότε και 

ης «Πιστοπ

πασχόλησης

έλεσμα του

και κριτ

ριλαμβανομέ

Ε.Π.Ε.» διε

ος Διαχείρ

γηση» προς

σύμφωνα με

Πιστοποιούμ

ποίηση ΔΑΣ

α τα Υποέρ

οίηση ΔΑΣ

SO», Περιό

εφαρμόστηκ

οβλεπόμενα

ς έργου, κ

ιμασία της

πιθεώρησης

κή επιθεώρ

ανανεώθηκ

ποίηση ΔΑΣ

ς και 

υ υπ. 

ήριο 

ένου 

ξήγε 

ρισης 

ς τον 

ε την 

μενες 

ΣΤΑ 

γα 1 

ΣΤΑ 

όδου 

κε το 

α στο 

κ. Υ. 

1ης 

από 

ρηση 

κε η 

ΣΤΑ 



 

 

Απο

01/0

 

Συσ

πιστ

 

 

 

αντι

Πίν

 

Υπ

Υπ

 
Συν
Συν
Συν
 

 

 

 

Κόστος Υλ

κατά ISO»

ολογισμός 

09/2014 – 3

Στις 29/

στήματος Δι

τοποιητικό 

Ποσοστό Υ

κατά ISO»

Κόστος Υλ

κατά ISO»

Στον πί

ικειμένου τη

νακας 12: Δ

ποέργο 1 

ποέργο 2 

νολικό Ποσ
νολικό Ποσ
νολικό Κόσ

λοποίησης 

», Περιόδου

Εργασιών 

31/10/2015 

/09/2015 ολ

ιαχείρισης I

ISO της ΔΑ

Υλοποίηση

», Περιόδου

λοποίησης 

», Περιόδου

ίνακα που 

ης Δράσης 

Δράση «Πισ

01/09/2
01/09/2
01/01/2
01/09/2
01/09/2

σοστό Υλοπ
σοστό Υλοπ
στος 

Φυσικού Α

υ 01/09/201

Δράσης «

λοκληρώθη

ISO από τον

ΑΣΤΑ ανανε

ς Φυσικού 

υ 01/09/201

Φυσικού Α

υ 01/09/201

ακολουθεί 

καθώς και τ

στοποίηση 

Περίοδος
2011 – 31/0
2012 – 31/1
2013 – 31/0
2013 – 31/0
2014 – 31/0

ποίησης Υπ
ποίησης Υπ

Αντικειμέν

13 – 31/08/2

«Πιστοποίη

ηκε με επιτυ

ν ανεξάρτη

εώθηκε κατ

 Αντικειμέ

14 – 31/10/2

Αντικειμέν

14 – 31/10/2

συνοψίζετα

το αντίστοιχ

ΔΑΣΤΑ κα

08/2012 
2/2012 

08/2013 
08/2014 
08/2015 

ποέργου 1 
ποέργου 2 

νου Δράση

2014: 6.227

ηση ΔΑΣΤΑ

υχία η 3η Επ

ητο φορέα T

τά ένα έτος.

ένου Δράση

2015: 39%

νου Δράση

2015: 3.074

αι η πορεία

χο κόστος.

ατά ISO» 

Υλοποί
0%

100%
8%

53%
39%

 

ς «Πιστοπο

,50€ 

Α κατά IS

πιθεώρηση Ε

TUV Austria

 

ης «Πιστοπ

ς «Πιστοπο

,00€ 

α υλοποίηση

ίηση 
% 

% 
% 
% 
% 

100%
100%

10.826,5

οίηση ΔΑΣ

SO», Περιό

Εφαρμογής

a Hellas, κα

ποίηση ΔΑΣ

οίηση ΔΑΣ

ης του φυσ

Κόστος (€
0,00 

525,00 
1000,00 
6.227,50
3.074,00

% 
% 
50€ 

ΣΤΑ 

όδου 

ς του 

αι το 

ΣΤΑ 

ΣΤΑ 

σικού 

€) 

0 
0 



 

διαγ

συμ

την 

την 

Ενέ

ΔΑΣ

εκπρ

εμπ

ιδεώ

 

παρ

 

δημ

υλο

επιχ

με 

παρ

λήξη

 

5.7 Δια

Στόχος 

και σχεδ

Κατά 

γωνισμοί κ

μμετοχής είχ

ενθάρρυνσ

επιβράβευσ

ργεια, λειτο

ΣΤΑ καθώ

ρόσωποι τω

ειρία τους 

ών στην αγο

Στο πλ

ρακάτω δρασ

6.1.1 Δ

και Επι

6.1.2 Σύ

Κατόπιν

μιουργίας δύ

ποίησης του

χειρηματικώ

συνολικό π

ραπάνω Ενέ

η της Πράξ

Συνολική 

καινοτομικ

31/10/2015

αγωνισμοί κ

της Ενέργε

δίων» 

την διάρκ

καινοτομικώ

χαν όλοι οι

ση της ανάλη

ση των προ

ούργησε συ

ώς στην α

ων παραγω

και συνέδρ

ορά για την 

αίσιο της π

στηριοτήτω

Δημιουργία 

χειρηματικώ

ύστημα διάχ

ν διαχωρισ

ύο (2) διακρ

υ φυσικού α

ών ιδεών κα

προϋπολογι

έργειας λαμ

ξης, ήτοι την

Χρονική

κών και 

5 

καινοτομικ

ειας «Διαγω

κεια υλοπο

ών και επ

ι φοιτητές τ

ηψης καινοτ

οσπαθειών 

υνδυαστικά 

αξιολόγηση 

ωγικών φορ

αμαν, κατά

χρηματοδό

παραπάνω Ε

ων – παραδο

μηχανισμού

ών Ιδεών κα

χυσης των α

σμού του φ

ριτών Υποέρ

αντικειμένο

αι σχεδίων»

ισμό ύψους

βάνει χώρα

ν 31/10/201

Διάρκει

επιχειρημα

ών και επιχ

ωνισμοί καιν

οίησης της

πιχειρηματικ

των Τμημάτ

τομικής και

αυτών. Κα

με την Ενέ

 των επιχ

ρέων οι οπ

ά το δυνατό

ότηση και υλ

Ενέργειας π

οτέων: 

ύ αξιολόγη

αι Σχεδίων.

αποτελεσμά

φυσικού κα

ργων της Π

ου της Ενέργ

» οριοθετείτ

ς 10.650,00

α από την 0

15, με συνολ

ια Υλοπο

ατικών ιδε

χειρηματικ

νοτομικών κ

ς ΔΑΣΤΑ 

κών ιδεών 

των του ιδρ

ι επιχειρημα

ι σε αυτή τ

έργεια «Συν

χειρηματικώ

ποίοι μετέφ

όν, στη προ

λοποίησή το

πραγματοπο

σης και επι

άτων μέσω τ

αι οικονομικ

Πράξης ΔΑΣ

γειας «Διαγ

ται χρονικά 

0€, ενώ η 

1/01/2013 έ

λικό προϋπο

οίησης Ε

εών και σ

 

κών ιδεών κ

και επιχειρη

πραγματοπ

και σχεδί

ρύματος, με

ατικής δρασ

την περίπτω

νεργασίες/Δ

ών σχεδίων

εραν στους

ώθηση των

ους. 

οιήθηκε η υ

ιβράβευσης

του δικτύου

κού αντικει

ΣΤΑ αντίστο

γωνισμοί κα

μέχρι και τ

β΄ φάση υ

έως και την

ολογισμό 9.

νέργειας 

σχεδίων»: 

και σχεδίων

ηματικών ιδ

ποιήθηκαν 

ίων. Δικαί

ε βασικό στ

στηριότητας

ωση, η εν λ

Δικτυώσεις»

ν συμμετε

ς φοιτητές 

ν βραβευθέν

υλοποίηση 

ς Καινοτομι

υ του ΔΑΣΤ

ιμένου και 

οιχα, η α΄ φ

αινοτομικών

την 31/12/2

υλοποίησης 

ν προβλεπόμ

.350,00€. 

«Διαγωνισ

01/01/201

ν 

δεών 

(3) 

ίωμα 

τόχο 

ς και 

λόγω 

» της 

είχαν 

την 

ντων 

των 

ικών 

ΤΑ. 

της 

φάση 

ν και 

2012, 

της 

μενη 

σμοί 

1 – 



 

 

Απο

επιχ

 

ιδεώ

προ

Επιχ

μέσ

τις α

Μακ

 

 

 

Απο

επιχ

 

σύν

Επιχ

συμ

 

 

 

Συνολικό 

επιχειρημα

κατά 8.000

ολογισμός 

χειρηματικώ

Στο πλα

ών και σχε

οσχέδιο του

χειρηματικώ

σω βιβλιογρ

ανάγκες των

κεδονίας.  

Ποσοστό 

καινοτομικ

– 31/08/201

Κόστος Υ

καινοτομικ

– 31/08/201

ολογισμός 

χειρηματικώ

Κατά το

νταξη του 

χειρηματικώ

μμετοχών με

Καθηγητή τ

Αναπληρωτ

Επίκουρο Κ

Κόστος 

ατικών ιδε

,00€) 

Εργασιώ

ών ιδεών κα

αίσιο της Ε

εδίων» και

υ μηχανισμ

ών Ιδεών κ

αφικής έρευ

ν μαθημάτω

Υλοποίησ

κών και επι

11: 18% 

Υλοποίηση

κών και επι

11: 2.200,0

Εργασιώ

ών ιδεών κα

ο χρονικό δ

μηχανισμο

ών Ιδεών κα

ε μέλη τους

του Ιδρύματ

τή Καθηγητ

Καθηγητή τ

Ενέργε

εών και σχ

ών Ενέργ

αι σχεδίων»

Ενέργειας: «

ι κατόπιν 

μού αξιολό

και Σχεδίων

υνας και πρ

ων επιχειρη

ης Φυσικ

ιχειρηματικ

ς Φυσικο

ιχειρηματικ

0€ 

ών Ενέργ

αι σχεδίων»

διάστημα απ

ού αξιολόγ

αι Σχεδίων.

παρακάτω:

τος κ. Ευτύ

τή του Ιδρύ

ου Ιδρύματ

ειας «Δι

χεδίων»: 2

γειας «Δ

», Περιόδου

«Διαγωνισμο

συναντήσε

όγησης κα

ν, χρησιμοπ

ροσαρμόστη

ηματικότητα

κού Αντικ

κών ιδεών 

ού Αντικε

κών ιδεών 

γειας «Δ

», Περιόδου

πό 01/09/20

γησης και

. Επίσης ορ

: 

ύχιο Σαρτζετ

ματος κ. Αν

τος, κ. Συμε

ιαγωνισμοί

20.000,00€ 

Διαγωνισμο

υ 01/01/201

οί καινοτομ

εων της ομ

αι επιβράβε

ποιώντας υλ

ηκε στα ιδια

ας που διδάσ

κειμένου Ε

και σχεδίω

ειμένου Ε

και σχεδίω

Διαγωνισμο

υ 01/09/201

011 έως 31/

ι επιβράβε

ρίστηκε η Ε

τάκη 

νδρέα Ανδρ

ών Παπαδό

 

καινοτ

(αύξηση π

οί καινοτ

11 – 31/08/2

μικών και επ

μάδας έργο

ευσης Καιν

λικό το οπο

αίτερα χαρα

σκονται στο

Ενέργειας 

ων», Περιόδ

Ενέργειας 

ων», Περιόδ

οί καινοτ

11 – 31/08/2

/08/2012 ολ

υσης Καιν

Επιτροπή Αξ

ρονικίδη 

όπουλο 

τομικών 

προϋπολογισ

τομικών 

2011 

επιχειρηματι

ου συντάχθ

ινοτομικών 

οίο εντοπίστ

ακτηριστικά

ο Πανεπιστ

«Διαγωνισ

δου 01/01/2

«Διαγωνισ

δου 01/01/2

τομικών 

2012 

λοκληρώθη

νοτομικών 

ξιολόγησης

και 

σμού 

και 

ικών 

θηκε 

και 

τηκε 

ά και 

ήμιο 

σμοί 

2011 

σμοί 

2011 

και 

κε η 

και 

των 



 

 

 

καλ

βρα

(Επι

και 

επίπ

 

Διαγ

υλο

Παν

Επιχ

αξιο

την 

φοιτ

http

 

Κυριάκο Λ

Ελλάδος 

Χρήστο Γ

Βιομηχανιώ

Παναγιώτη

Θεσσαλονί

Αντιπρόεδρ

Αξίζει 

λύτερων επι

αβείων, με τ

ιτροπή Ερε

1.500,00€ γ

πεδο Ιδρύμα

Ακολού

γωνισμού Κ

ποίησης τη

νεπιστημίου

χειρηματικώ

ολόγηση τω

Επιτροπή 

τητές του Π

p://dasta.uom

Οι τρεις

1. «HEYS

PILIC M

2. «GREE

ΝΙΚΟΛ

ΑΘΑΝΑ

3. «ΜΟΝΑ

ΠΟΛΥΤ

ΕΥΕΡΓ

Λουφάκη, 

Γεωργίου, Δ

ών Βορείου 

η Παπαδό

ίκης ως τα

ρο κ. Συμεώ

να σημειω

ιχειρηματικ

την ευγενικ

ευνών) του 

για την πρώ

ατος. 

ύθως, στις 1

Καινοτομικώ

ς Πράξης μ

υ Μακεδο

ών Ιδεών 

ων είκοσι έν

Αξιολόγησ

Πανεπιστημ

m.gr/voting

ς (3) επικρα

SUCCESS.C

MILENKO 

EKVACATI

ΛΑΟΥ, Λ

ΑΣΙΟΥ 

ΑΔΑ ΠΑ

ΤΕΛΟΥΣ 

ΓΕΤΙΚΑ ΒΟ

Β΄ Αντιπρ

Διευθυντή 

Ελλάδος 

όπουλο, Π

ακτικό μέλ

ών Διαμαντί

ωθεί ότι κα

κών προτάσ

κή χορηγία 

Πανεπιστη

ώτη, δεύτερ

17 Φεβρουα

ών και Επιχ

με τίτλο: «Δ

ονίας». Η 

και Σχεδίω

να (21) υπο

ης των συμ

μίου Μακεδ

-2012, η οπ

ατέστερες πρ

COM - YO

ION.COM»

ΛΟΓΟΘΕΤΗ

ΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΑΙΟ

ΟΤΑΝΑ “H

ρόεδρο του

Τεκμηρίωσ

Πρόεδρο 

λος, με αν

ίδη 

ατά τη δια

σεων είχε π

του Ειδικο

ημίου Μακε

η και τρίτη

αρίου 2012 

χειρηματικώ

Δομή Απασχ

 υποβολή

ων ολοκλη

οβληθέντων

μμετοχών τ

δονίας με 

ποία ολοκλη

ροτάσεις ήτ

OUR ACCE

», των 

Η ΠΑΝΑ

Σ, ΕΜΦΙΑ

ΟΛΑΔΟΥ 

HERBOIL”

υ Συνδέσμ

σης και Μ

του Βιοτ

ναπληρωμα

αδικασία β

προβλεφθεί

ού Λογαριασ

εδονίας, ύψ

 καλύτερη 

ανακοινώθ

ών Ιδεών κ

χόλησης κα

ή προτάσε

ρώθηκε τη

ν προτάσεω

του Διαγων

online ψηφ

ηρώθηκε στι

ταν οι εξής:

ESS TO S

φοιτητώ

ΑΓΙΩΤΗ 

ΑΛΩΣΗΣ 

ΕΜΠΛ

», των φοιτ

 

μου Εξαγω

Μελετών τ

τεχνικού 

ατικό αντίσ

ράβευσης 

η χορήγησ

σμού Κονδ

ψους 2.500,

συμμετοχή,

ηκε η προκ

και Σχεδίων

ι Σταδιοδρο

εων Καιν

ην 31 Μαρ

ων πραγματ

νισμού αλλά

φοφορία στ

ις 30/04/20

 

SUCCESS!»

ν ΚΑΡΑ

ΚΑΙ Π

ΚΑΙ ΤΥ

ΛΟΥΤΙΣΜΕ

τητών ΚΩΝ

ωγέων Βορ

του Συνδέσ

Επιμελητη

στοιχο τον

των τριών

ση χρηματι

δυλίων Έρευ

,00€, 2.000

, αντίστοιχα

κήρυξη του 

ν» στο πλα

ομίας (ΔΑΣ

νοτομικών 

ρτίου 2012

τοποιήθηκε 

ά και από 

την ιστοσελ

12.   

», του φοιτ

ΑΜΠΑΤΖΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΥΠΟΠΟΙΗΣ

ΕΝΟΥ 

ΝΣΤΑΝΤΙΝ

ρείου 

σμου 

ρίου 

 Α΄ 

ν (3) 

ικών 

υνας 

0,00€ 

α, σε 

«1ου 

αίσιο 

ΣΤΑ) 

και 

2. Η 

από 

τους 

λίδα: 

τητή 

ΑΚΗ 

ΤΙΔΗ 

ΣΗΣ 

ΜΕ 

ΝΟΥ 



ομό

πλα

 

 

 

Απο

επιχ

 

Και

Πρά

Μακ

Σχε

(18)

των

ΙΩΑΝΝ

ΘΕΟΔΩ

Οι προτ

όφωνης από

 «ΔΙΑΔΙ

φοιτητή

 «R-ICE

των φο

ΕΛΕΝΗ

 «AUTO

ΑΙΚΑΤ

Η βράβ

αίσιο της ημ

Ποσοστό 

καινοτομικ

– 31/08/201

Κόστος Υ

καινοτομικ

– 31/08/201

ολογισμός 

χειρηματικώ

Στις 0

νοτομικών 

άξης με τίτλ

κεδονίας». 

δίων ολοκλ

) υποβληθέ

ν συμμετοχώ

ΝΗ-ΜΑΡΙΝ

ΩΡΟΥ ΚΑΙ

τάσεις οι οπ

φασης της Ε

ΙΚΤΥΑΚΟ 

ή ΖΑΡΚΟΥ

E CREAM. 

οιτητών ΤΖ

ΗΣ ΚΑΙ ΤΑ

O GREEN»

ΤΕΡΙΝΗΣ Κ

βευση των 

μερίδας της Δ

Υλοποίησ

κών και επι

12: 54% 

Υλοποίηση

κών και επι

12: 6.500,0

Εργασιώ

ών ιδεών κα

08/10/2012 

και Επιχειρ

λο: «Δομή Α

Η υποβολή

ληρώθηκε τ

έντων προτά

ών του Δια

ΝΟΥ, ΑΛΑ

 ΤΣΑΚΑΛΟ

ποίες επίσης

Επιτροπής Α

ΣΟΥΠΕΡ-

Υ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΑΓΩΤΟ 

ΖΙΜΠΩΝΗ

ΑΓΚΑΛΙΔΗ

, των φοιτη

ΚΑΙ ΠΛΥΜ

φοιτητών 

ΔΑΣΤΑ με 

ης Φυσικ

ιχειρηματικ

ς Φυσικο

ιχειρηματικ

0€ 

ών Ενέργ

αι σχεδίων»

ανακοινώθ

ρηματικών Ι

Απασχόλησ

ή προτάσεω

την 15η Φε

άσεων πραγ

γωνισμού α

ΑΤΣΑΤΙΑΝ

ΟΥ ΕΥΑΓΓ

ς διακρίθηκ

Αξιολόγηση

-ΜΑΡΚΕΤ 

Υ – ΔΗΜΗ

ΧΩΡΙΣ ΛΑ

Η ΝΙΚΟΛΑ

Η ΓΕΩΡΓΙΟ

ητριών ΛΟΓ

ΜΑΚΗ ΓΕΩΡ

πραγματοπ

τίτλο: «…Σ

κού Αντικ

κών ιδεών 

ού Αντικε

κών ιδεών 

γειας «Δ

», Περιόδου

θηκε η π

Ιδεών και Σ

σης και Στα

ων Καινοτομ

εβρουαρίου 

γματοποιήθ

αλλά και απ

ΟΥ ΜΙΧΑ

ΓΕΛΟΥ 

καν και έλα

ης του Διαγ

ΜΕ ΔΙΑΝ

ΤΡΙΟΥ 

ΑΚΤΟΖΗ (

ΑΟΥ, ΠΑΣ

Υ 

ΓΟΘΕΤΗ Μ

ΡΓΙΑΣ 

ποιήθηκε σ

Στα γρανάζι

κειμένου Ε

και σχεδίω

ειμένου Ε

και σχεδίω

Διαγωνισμο

υ 01/09/201

προκήρυξη 

Σχεδίων» στ

αδιοδρομίας

μικών και Ε

2013. Η α

θηκε από τη

πό τους φο

 

ΑΗΛ, ΚΟΤ

βαν εύφημο

ωνισμού ήτ

ΝΟΜΗ ΣΤΟ

(ΑΠΟ ΓΑΛ

ΣΧΑΛΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑΣ, ΚΟ

στις 30 Μα

α της καινο

Ενέργειας 

ων», Περιόδ

Ενέργειας 

ων», Περιόδ

οί καινοτ

12 – 31/08/2

του «2ου

το πλαίσιο υ

 (ΔΑΣΤΑ) 

Επιχειρηματ

αξιολόγηση 

ην Επιτροπή

ιτητές του 

ΤΖΑΣΤΑΥΡ

ο μνεία κατ

ταν οι εξής:

Ο ΣΠΙΤΙ», 

ΛΑ ΡΥΖΙΟ

Υ ΜΑΡΙΑ

ΟΥΚΟΥΛΑ

αΐου 2012 

οτομίας». 

«Διαγωνισ

δου 01/09/2

«Διαγωνισ

δου 01/09/2

τομικών 

2013 

υ Διαγωνισ

υλοποίησης

Πανεπιστη

τικών Ιδεών

των δεκαο

πή Αξιολόγη

Πανεπιστη

ΡΟΥ 

τόπιν 

του 

Υ)», 

Σ – 

ΑΡΗ 

στο 

σμοί 

2011 

σμοί 

2011 

και 

σμού 

ς της 

μίου 

ν και 

οκτώ 

ησης 

μίου 



Μακ

οπο

περα

Συν

Ιδεώ

την 

Επιτ

Ιδρύ

έκαν

προ

παρ

ολο

(3) κ

κατό

εξής

όπω

κεδονίας με

οία ολοκληρ

Δύο ημ

αιτέρω προ

νέντευξη Τύ

ών και Σχεδ

ευκαιρία ν

τροπή Αξι

ύματος. Στη

ναν γνωστή

Η Επιτρ

οτάσεις με 

ρουσίασή το

κλήρωσης 

καλύτερες π

1. STEVIE

ΣΤΕΒΙΑ

2. ΤΟΥΡΙ

3. HEALH

Οι προ

όπιν ομόφω

ς: 

 ΜΟΝΑ

«TRUF

 GLOBA

 ΔΙΑΔΡΑ

 TAXI 

ΜΕΙΩΣ

Οι φοιτ

ως και στον

ε online ψηφ

ρώθηκε στις

μέρες πριν τη

οβολή και 

ύπου με θέ

δίων - Παρ

να παρουσιά

ολόγησης 

ην συνέντευ

ή την υλοπο

ροπή Αξιολ

την υψηλό

ους ενώπιο

της διαδικα

προτάσεις ω

EA: ΜΟΝΑ

Α 

ΣΤΙΚΗ ΜΟ

HYPOPS A

οτάσεις οι 

ωνης απόφα

ΑΔΑ ΚΑΛΛ

FFLEPASSI

ALMENTO

ΑΣΤΙΚΗ ΙΣ

COOPERA

ΣΗ ΤΟΥ ΚΟ

τητές βραβε

ν 1ο Διαγω

φοφορία στ

ς 15/03/2013

ην λήξη της

δημοσιοπο

μα: «2ος Δ

ουσίαση υπ

άσουν τις π

και κυρίω

υξη τύπου σ

οίηση του Δι

λόγησης του

ότερη βαθμ

ον των μελ

ασίας αξιολ

ως εξής: 

ΑΔΑ ΕΠΕ

ΟΝΑΔΑ ΓΙΑ

A.E. 

οποίες επί

ασης της Επ

ΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ION» 

ORING 

ΣΤΟΣΕΛΙΔ

ATION -

ΟΜΙΣΤΡΟΥ

εύθηκαν σε

ωνισμό, κα

την ιστοσελ

3.  

ς ψηφοφορί

οίηση του 2

Διαγωνισμός

ποψήφιων πρ

προτάσεις το

ως στο ακα

συμμετείχαν

ιαγωνισμού

υ Διαγωνισ

μολογία κα

λών της Ε

λόγησης των

ΞΕΡΓΑΣΙΑ

Α ΑΤΟΜΑ

ίσης διακρί

πιτροπής Αξ

Σ, ΠΑΡΑΓΩ

ΔΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑ

Υ ΤΑΞΙ 

ε ειδική εκδ

ατά την δια

ίδα http://da

ίας, στις 13/

2ου διαγων

ς Καινοτομ

προτάσεων»

ους στους σ

αδημαϊκό κ

ν τοπικά μέ

ύ στο ευρύτ

σμού ανακο

αι κάλεσε τ

Επιτροπής. 

ν προτάσεω

ΑΣ ΤΗΣ ΓΛ

 ΜΕ ΝΟΗΤ

ίθηκαν λαμ

ξιολόγησης

ΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ

ΑΣΙΑ ΚΡΑ

δήλωση ενώ

αδικασία β

 

asta.uom.gr

/03/2013, κα

νισμού πρα

ικών και Ε

, όπου οι υ

συνυποψήφι

και φοιτητ

έσα ενημέρ

ερο κοινό τ

οίνωσε στις 

τους υποψη

Στις 03/06/

ων ανακοινώ

ΛΥΚΑΝΤΙ

ΤΙΚΗ ΑΝΕΠ

μβάνοντας 

ς του Διαγω

Ι ΕΜΠΟΡΙΑ

Α 

ΑΤΟΥΣ ΠΟ

ώ αξίζει να 

βράβευσης 

r/voting-201

και με στόχο

αγματοποιήθ

Επιχειρηματι

υποψήφιοι ε
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οιτητές, από

σης Φυσι

ργίας του 

– 31/08/20

ης Φυσικ

ργίας του 

– 31/08/20

Ενέργειας «

δομών», Π

ολογίας λει

ς 31/12/201

σης Φυσι

ργίας του 

– 31/12/20

«Κώδικας δ

Περιόδου 01

από 01/09/2

α τη σύνταξ

οποίηση κα

στατικού, με

ησης της Π

του «Κώδικ

μίμων διαδι

σωμάτωσης 

ς υποκείμεν

μικών) σε 

όλο το φά

όφοιτοι, διοι

ικού Αντ

ΔΑΣΤΑ κ

012: 44% 

κού Αντι

ΔΑΣΤΑ κ

012: 3.500,0

«Κώδικας δ

Περιόδου 01

ιτουργίας το

12. 

ικού Αντ

ΔΑΣΤΑ κ

012: 50% 

δεοντολογία

1/09/2011 –

2011 έως 3

ξη του Κώδ

αι τον εμπλ

ε βάση στοι

Πράξης ΔΑΣ

κα» με τη συ

ικασιών, τη

του στη δι

νες δομές τ

περίπτωσ

άσμα των ε

ικητικό προ

τικειμένου 

και των σ

ικειμένου 

και των σ

00€ 

δεοντολογία

1/09/2012 –

ου ΔΑΣΤΑ

τικειμένου 

και των σ

 

ας λειτουργί

31/08/2012

31/08/2012 

δικα Δεοντο

λουτισμό το

ιχεία τα οπο

ΣΤΑ και τω

υμμόρφωση

ην ευθυγρά

ιοικητική κο

της, αλλά κ

ση τυχόν 

εμπλεκομέν

οσωπικό κα.

Ενέργεια

συνεργαζόμ

Ενέργεια

συνεργαζόμ

ας λειτουργί

31/12/2012

και των συ

Ενέργεια

συνεργαζόμ

ίας του ΔΑΣ

2 

συνεχίστηκ

ολογίας έχο

ου Κώδικα

οία προκύπτ

ων υποκείμε

η στην πράξ

άμμιση με 

ουλτούρα ό

και την επιβ

αποκλινόν

νων που δι

.). 

ας «Κώδ

μενων δομώ

ας «Κώδ

μενων δομώ

ίας του ΔΑΣ

2 

συνεργαζόμε

ας «Κώδ

μενων δομώ

ΣΤΑ 

κε η 

οντας 

α ως 

τουν 

ενων 

ξη με 

την 

όλων 

βολή 

ντων 

ιέπει 

ικας 

ών», 

ικας 

ών», 

ΣΤΑ 

ενων 

ικας 

ών», 



 

 

αντι

Πίν
συν

 

Υπ

 
Συν
Συν
 

 

 

Κόστος 

δεοντολογί

Περιόδου 0

Στον πί

ικειμένου τη

νακας 14: Ε
νεργαζόμενω

ποέργο 1 

νολικό Ποσ
νολικό Κόσ

Υλοποίηση

ίας λειτου

01/09/2012 

ίνακα που 

ης Ενέργεια

Ενέργεια «Κ
ων δομών»

01/01/2
01/09/2
01/09/2

σοστό Υλοπ
στος 

ης Φυσικ

ργίας του 

– 31/12/20

ακολουθεί 

ας καθώς κα

Κώδικας δε
» 

Περίοδος
2011 – 31/0
2011 – 31/0
2012 – 31/1

ποίησης Υπ

 

κού Αντι

ΔΑΣΤΑ κ

012: 4.000,0

συνοψίζετα

αι το αντίστ

εοντολογία

08/2011 
08/2012 

2/2012 

ποέργου 1 

ικειμένου 

και των σ

00€ 

αι η πορεία

τοιχο κόστο

ς λειτουργί

Υλοποί
6%

44%
50%

 

Ενέργεια

συνεργαζόμ

α υλοποίηση

ς. 

ίας του ΔΑΣ

ίηση 
% 
% 
% 

100%
8.000,00

ας «Κώδ

μενων δομώ

ης του φυσ

ΑΣΤΑ και τ

Κόστος (€
500,00 

3.500,00
4.000,00

% 
0€ 

ικας 

ών», 

σικού 

ων 

€) 

0 
0 



6. 

υλο

Δρά

καθ

Δρά

μάλ

απο

όσο

Ενε

 

Υλοποίησ

Αποκλίσε

Στις εν

ποίησης το

άσεων της 

θιστά σαφές

άσεων που 

λιστα εντός

οτελεσματικ

οι δραστηριο

Ο Πίνα

ργειών ανά

 

ση Φυσικ

εις – Σχολ

νότητες π

ου φυσικού

Πράξης Δ

ς πως το φ

προβλέποντ

ς των προκ

κότητα με τη

οποιήθηκαν

ακας 14 π

ά Υποέργο. 

κού & Οι

λιασμός 

ου προηγή

ύ και οικον

ΔΑΣΤΑ Πα

φυσικό αντ

ται από αυτ

καθορισμέν

ην οποία έδ

ν, άμεσα ή έ

που ακολου

 

ικονομικο

ήθηκαν πε

νομικού αν

ανεπιστημίο

τικείμενο ό

τές υλοποιή

νων χρονικ

δρασαν τόσ

έμμεσα, σε α

υθεί παρου

ού Αντικε

εριγράφηκε

ντικειμένου

ου Μακεδο

λων των Ε

ήθηκε σε απ

ών περιόδω

ο η διοίκησ

αυτή. 

σιάζει την 

 

ειμένου τη

λεπτομερ

των Ενερ

ονίας. Η πε

Ενεργειών κ

πόλυτο βαθ

ων, υπογρα

ση της Δομή

πορεία υλ

ης Πράξη

ρώς η πο

ργειών και 

εριγραφή α

καθώς και 

θμό (100%)

αμμίζοντας 

ής όσο και 

λοποίησης 

ης – 

ορεία 

των 

αυτή 

των 

) και 

την 

όλοι 

των 
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Πίνακας 15: Υλ

Ενέ

Τηρούμενα Αρχεία 

Λειτουργικότητα 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Υποστήρ
ΔΑΣΤΑ 

στοτόπος   

Συνεργασίες/Δικτυώσ

Εκδηλώσεις 

Σύστημα διασφάλιση
ποιότητας (σύστημα 
μέτρησης 
αποδοτικότητας) 

Διαγωνισμοί καινοτο
πιχειρηματικών ιδεώ

Κώδικας δεοντολογία
ΔΑΣΤΑ και των συνε

ΣΥ

λοποίηση Υποέρ

 

έργεια 

ριξης 

Διοικητική κα
Τεχνική 
Υποστήριξη 
ΔΑΣΤΑ 
Δημιουργία 
πληροφοριακ
συστήματος 
ΔΑΣΤΑ 

σεις 

ης 

Διαδικασία 
εσωτερικής 
αξιολόγησης 
Διαδικασία 
εξωτερικής 
αξιολόγησης 
Πιστοποίηση
ΔΑΣΤΑ κατά

ομικών και 
ών και σχεδίων 

ας λειτουργίας της 
εργαζόμενων δομών 

ΝΟΛΟ 

ργων 1 & 2 

Προϋπολ

11.7

αι 

22.6

κού 30.0

15.5

8.0

10.6

8.4

1.9

η 
ά ISO 52

10.6

8.0

128.

Υπο

01/01/2011 

λογισμός (€)  

777,64 

650,00 

000,00 

567,43 

030,17 

609,98 

429,17 

975,00 

25,00 

650,00 

000,00 

.214,40 

έργο 1 

– 31/12/2012 

Κόστος (€) 

11.777,64 

22.650,00 

28.720,50 

15.567,43 

8.030,17 

10.609,98 

8.429,17 

1.975,00 

525,00 

10.650,00 

8.000,00 

126.934,90 

Υλοποίηση 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

01

Προϋπολογισμός (€

14.758,33 

11.500,00 

 

10.282,57 

5.059,83 

11.503,23 

10.945,83 

3.300,00 

11.780,00 

9.350,00 

 

88.479,79 

Υποέργο 2 

1/01/2013 – 31/10/201

€) Κόστος (€

12.503,1

11.500,0

 

12.506,4

3.931,6

7.364,9

8.861,2

3.200,0

10.301,5

7.409,0

 

77.578,0

15 

€) Υλοποίηση

16 100% 

00 100% 

 

44 100% 

3 100% 

7 100% 

3 100% 

0 100% 

50 100% 

9 100% 

 

02 100% 

η 



31/1

στον

Δρά

πλη

απο

31/1

σε 

υλο

προ

Τεχν

«Ιστ

συν

Δρά

Κατά τ

12/2012) το

ν απόλυτο 

άσεων απο

ροφοριακού

ορροφήθηκε

Σε ότι 

10/2015) το

ποσοστό 

ποίησης υπ

οϋπολογισμο

χνική Υποσ

τοτόπος» εί

Ο Πίνα

νολικού προ

άσεων της Π

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

την διάρκε

ο φυσικό αν

βαθμό (100

ορροφήθηκε

ύ συστήμ

ε κατά 96%,

αφορά τη

ο φυσικό αν

100%. Ωσ

πολείπεται τ

ού παρατηρ

στήριξη ΔΑ

ίναι αυξημέ

ακας 15 πο

οϋπολογισμ

Πράξης ΔΑΣ

εια εκτέλεσ

ντικείμενο ό

0%). Επιπλ

ε πλήρως. 

ματος ΔΑ

, αφήνοντας

ην εκτέλεσ

ντικείμενο ό

στόσο, στις

του αντίστο

ρείται μόνο

ΑΣΤΑ». Αν

νο κατά 22%

ου ακολουθ

μού (Υποέρ

ΣΤΑ. 

σης του Υπ

όλων τον Ε

λέον, ο προ

Μοναδική

ΑΣΤΑ» όπ

ς ανεκμετάλ

ση του Υπ

όλων των Ε

ς περισσότ

οιχου προϋπ

ο στην περί

ντίθετα, το 

% σε σχέση

θεί παρουσ

ργο 1 & 2)

ποέργου 1 

Ενεργειών κ

ϋπολογισμό

ή εξαίρεση

που o α

λλευτο το π

ποέργου 2 

Ενεργειών κ

τερες των 

πολογισμού.

ίπτωση της

κόστος υ

η με τον αντ

σιάζει το ε

) των Ενερ

 

(περίοδος 

και Δράσεω

ός των Ενερ

 η Δράση

αρχικός π

οσό των 1.2

(περίοδος 

και Δράσεω

περιπτώσεω

 Πλήρης απ

ς Δράσης «

λοποίησης 

τίστοιχο προ

πίπεδο απο

ργειών και 

ς 01/01/201

ων υλοποιήθ

ργειών και 

η «Δημιου

προϋπολογισ

279,50€. 

01/01/201

ων υλοποιήθ

ων το κό

πορρόφηση

«Διοικητική

της Ενέργ

οϋπολογισμ

ορρόφησης 

κατ’ επέκτ

11 – 

θηκε 

των 

υργία 

σμός 

13 – 

θηκε 

στος 

η του 

ή και 

γειας 

μό. 

του 

ταση 
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Πίνακας 16: Απ

Ενέ

Τηρούμενα Αρχεία 

Λειτουργικότητα 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Υποστήρ
ΔΑΣΤΑ 

στοτόπος   

Συνεργασίες/Δικτυώσ

Εκδηλώσεις 

Σύστημα διασφάλιση
ποιότητας (σύστημα 
μέτρησης 
αποδοτικότητας) 

Διαγωνισμοί καινοτο
πιχειρηματικών ιδεώ

Κώδικας δεοντολογία
ΔΑΣΤΑ και των συνε

ΣΥΝ

πορρόφηση Προ

έργεια 

ριξης 

Διοικητική κα
Τεχνική 
Υποστήριξη 
ΔΑΣΤΑ 
Δημιουργία 
πληροφοριακ
συστήματος 
ΔΑΣΤΑ 

σεις 

ης 

Διαδικασία 
εσωτερικής 
αξιολόγησης 
Διαδικασία 
εξωτερικής 
αξιολόγησης 
Πιστοποίηση
ΔΑΣΤΑ κατά

ομικών και 
ών και σχεδίων 

ας λειτουργίας της 
εργαζόμενων δομών 

ΝΟΛΟ 

οϋπολογισμού Ε

Προ

αι 

κού 

η 
ά ISO 

Ενεργειών 

οϋπολογισμός (

26.535,97 

34.150,00 

30.000,00 

25.850,00 

13.090,00 

22.113,21 

19.375,00 

5.275,00 

12.305,00 

20.000,00 

8.000,00 

216.694,20 

 

(€) Κόστος (€

24.280,80

34.150,00

28.720,50

28.073,87

11.961,80

17.974,95

17.290,40

5.175,00

10.826,50

18.059,09

8.000,00

204.512,8

 

€) 

0 

0 

0 

7 

0 

5 

0 

 

0 

9 

 

8 

% Απορ

93,

10

96

+9

91

81

89

98

88

90

10

94

ρρόφησης 

54% 

0% 

6% 

9% 

1% 

1% 

9% 

8% 

8% 

0% 

0% 

4% 



παρ

ΔΑΣ

συν

«Συ

επιχ

συσ

εξω

φυσ

απο

συν

ήτοι

Πρά

ποσ

94%

απο

δαπ

έμμ

 

Σύμφων

ρατηρείται μ

ΣΤΑ» και τ

νεργαζόμενω

υνεργασίες/Δ

χειρηματικώ

στήματος Δ

ωτερικής αξι

σικό τους αν

ορρόφησης 

νολικό κόστ

ι κατά 9%, 

Συνοψί

άξης ΔΑΣΤ

σοστό απορ

% (σύνολο π

Κλείνον

ορρόφησης τ

πάνες οι οπο

μεσων δαπαν

να με τον π

μόνο στην π

της Ενέργεια

ων δομών»

Δικτυώσεις

ών ιδεών κα

ΔΑΣΤΑ», 

ιολόγησης»

ντικείμενο, 

του προϋπο

τος υλοποίη

τον αρχικό 

ζοντας, το

ΤΑ Πανεπι

ρόφησης τ

προϋπολογισ

ντας, θα 

του προϋπο

οίες προβλέ

νών αντιστο

πίνακα, πλή

περίπτωση τ

ας «Κώδικα

. Στην περ

», «Εκδη

αι σχεδίων»

«Διαδικασ

, «Πιστοπο

όπως προα

ολογισμού 

ησης της Εν

συνολικό π

τελικό κό

στημίου Μ

ου συνολικ

σμού Πράξη

πρέπει να

ολογισμού τ

έπονται για 

οιχεί στο 17

ήρης απορρ

της Δράσης 

ας δεοντολο

ρίπτωση τω

ηλώσεις», 

» και των Δ

σία εσωτε

οίηση ΔΑΣΤ

αναφέρθηκε

τους κυμαί

νέργειας «Ισ

προϋπολογισ

κόστος υλο

Μακεδονίας 

κού προϋπο

ης 216.694,

α σημειωθε

της Πράξης

την υλοποί

7% των άμε

ρόφηση (10

«Διοικητικ

ογίας λειτου

ων Ενεργειώ

«Διαγωνισ

ράσεων «Δ

ερικής αξι

ΤΑ κατά ISO

ε, ολοκληρώ

ίνεται από 

στοτόπος» 

σμό της. 

ποίησης φ

ανέρχεται 

ολογισμού τ

,20€).  

εί πως στ

ς, δεν λαμβ

ίηση της. Τ

εσων πραγμα

 

00%) του π

κή και Τεχνι

υργίας της Δ

ών «Τηρού

σμοί καινο

ημιουργία π

ιολόγησης»,

O» παρά το

ώθηκε ομαλ

81% έως 9

ξεπέρασε κ

υσικού αντ

στις 204.5

της Πράξης

την παραπ

άνονται υπό

Το ύψος των

ατοποιηθεισ

προϋπολογισ

ική Υποστή

ΔΑΣΤΑ και

ύμενα Αρχε

οτομικών 

πληροφορια

, «Διαδικ

ο γεγονός ότ

λά, το ποσο

98%. Τέλος

κατά 2.223,

ντικειμένου 

512,88€, με

ς να φτάνε

πάνω ανάλ

όψη οι έμμ

ν δικαιούμε

σών δαπανώ

σμού 

ήριξη 

ι των 

εία», 

και 

ακού 

ασία 

τι το 

οστό 

ς, το 

,87€, 

της 

ε το 

ει το 

λυση 

μεσες 

ενων 

ών.  


