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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η/ 2020 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

 

Κοζάνη ΤΡΙΤΗ Ώρα, 

Μπουσίου & Εστίας 3 
(Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 
13-10-2020 17:00 

 

ΜΕΣΩ VIBER, SKYPE,  Ή MESSENGER 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 
 
2. Προσαρμογή ιστοσελίδας Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για προσβασιμότητα ατόμων με 

αναπηρία  
 

3. Απόφαση δέσμευσης πάγιων δαπανών 
 
4. Προέγκριση δαπάνης για λογιστική υποστήριξη ΤΕΕ/ΤΔΜ. 
 
5. Απόφαση ορισμού επαληθευτή /ελεγκτή για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου 

ελέγχου για το Tactical Tourism  
 
6. Προέγκριση δαπανών  

Α. για χαρτικά για τις ανάγκες του προγράμματος Tactical Tourism 
Β. για αγορά συστημάτων και δίσκων αποθήκευσης για τις ανάγκες του 
προγράμματος Tactical Tourism 
Γ. προμήθειας σφραγίδας για ανάγκες του προγράμματος Tactical Tourism 
Δ. επισκευή μηχανήματος Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Konica Minolta  
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7. Πρόταση ΤΕΕ/ΤΔΜ για το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης 2020-
2025 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 

Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 

 

α) Πρόσκληση Τελωνείου Καστοριάς σε Διπλωματούχους Μηχανικούς για κατάθεση 
προσφορών για Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης. 
β) Απάντηση ΥΠΕΝ για αδυναμία λειτουργίας Περιφερειακών Διευθύνσεων και 
Τμημάτων Ελέγχου Δόμησης 
γ) ΤΕΕ - Τμήμα Εύβοιας - Δικαίωμα Υπογραφής εντός αρχαιολογικού χώρου και 
ιστορικού τόπου 
 
 
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος «Διοικούσα Επιτροπή 2020-2024» -  19η συνεδρίαση. Για να τα 
διαβάσετε πατήστε εδώ. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Κιάνας Μ. Στέργιος - Πρόεδρος, Συλλίρης Νικόλαος-  Αντιπρόεδρος, , 
Ματάνας Κωνσταντίνος, Μιμίκου Ευδοκία, Θεοδωρίδης Γεώργιος, Παπακώστα 
Ελευθερία, Τζιόλας Ιωάννης,  Ράλλης Κωνσταντίνος, μέλη.  
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Μαντζιάρης Δημήτριος, μέλος  
 
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ :Ε.Η.1 Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους στην 
Ε.Δ «Εσωτερικό Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου»  2ο , 3ο, 4ο , 5ο 
,6ο ,7ο, 1ο . 

 
 

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ19/2020 
Ως εκτελών χρέη γραμματέα  ορίζεται ο συνάδελφος Τζιόλας Ιωάννης 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  

 
ΘΕΜΑ Ε.Η.1 Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους στην Ε.Δ «Εσωτερικό Δίκτυο 

αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου» 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει για την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 978/13-10-2020 
παραίτηση του συν. Ιωάννη Μπίρου  από τη θέση του τακτικού εκπροσώπου του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Επιτροπή διαγωνισμού για τη εκτέλεση του έργου «Εσωτερικό 
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου Κομάνου». ( σχετική η απόφαση 
Α3/Δ.Ε./Σ18/2020).   

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ19/2020 
Μετά από νέα κλήρωση ορίζεται τακτικός εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην 
Επιτροπή διαγωνισμού για τη εκτέλεση του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων νέου Κομάνου», η  συνάδελφος  Ευδοκία Μιμίκου, Αγρονόμος, 
Αρχιτέκτονας  Μηχανικός. 

https://www.dropbox.com/sh/ftrzq7lkpnaf20l/AAATAsJn3a0Lsc6CjjpqV6JYa?dl=0
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Αναπληρωματικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή παραμένει ο συν. Παπαδόπουλος 
Αθανάσιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  
ΘΕΜΑ 2Ο 

 
Γίνεται ενημέρωση για το με αριθμό πρωτ. Τ.Δ.Μ. 879/22-9-2020  έγγραφο  του 
Τ.Ε.Ε.  με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ανάγκη εφαρμογής του Νόμου 4591 /2019 
(ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019) για την ψηφιακή προσβασιμότητα ιστοτόπων και 
εφαρμογών για φορητές συσκευές των Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα».  
Διαβάζεται η με αριθμό πρωτ. 912/30-9-2020  προσφορά της εταιρείας WEBABLE 
Μυλωνάς Γεώργιος. 
Ακολουθεί συζήτηση.  
  

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ19/2020 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. αποφασίζει την ανάθεση  

Α) της προσαρμογής της  ιστοσελίδας του τμήματος tdm.tee.gr  για την διευκόλυνση 
ψηφιακής προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία ( σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 
στην προσφορά με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  912/30-9-2020) με κόστος 100 Ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α.  και  

Β) της  ετήσιας συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης ιστοσελίδας και φιλοξενίας 
ιστοσελίδας ( web hosting) – πακέτο 10Μ( 1GB χώρος στο δίσκο,  20 GBBandwidth) 
με κόστος 160 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. στην εταιρεία WEBABLE Μυλωνάς Γεώργιος. 
Η δαπάνη συνολικού ύψους 260 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%  ( 322,40  Ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ,   δαπάνη βαρύνει τον  κωδικό  0429 και είναι εντός 
των αντίστοιχων  διαθέσιμων  ποσών  πίστωσης. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 
ΘΕΜΑ 3Ο 

 
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ19/2020 

 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας και 
λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματοποιηθείσες δεσμεύσεις παγίων δαπανών και τις 
ήδη αναλήψεις υποχρέωσης σε αυτές  
 
αποφασίζει  τη  λήψη των παρακάτω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 
 

0813 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 500 

0841 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ 1000 

0859 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 

500 

3391 ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

8000 
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3394 ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

5000 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
ΘΕΜΑ 4Ο 

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ19/2020 
 

Αποφασίζεται η ανάθεση υποστήριξης – επίβλεψης της Εφαρμογής του 
Διπλογραφικού Συστήματος, της σύνταξη φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 
2019,  της υποβολής μηνιαίων καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και 
συναλλαγών ΜΥΦ καθώς και της παρακολούθησης και έκδοσης αναφορών 
λογιστικής μερίδας του προγράμματος Tactical Tourism  για το ΤΕΕ Δυτικής 
Μακεδονίας για ένα έτος  με δαπάνη ύψους εξακοσίων (600) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ( 
744 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). στην Εταιρεία «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Ι.Κ.Ε.».  
Η δαπάνη βαρύνει τον  κωδικό  0429 και είναι εντός των αντίστοιχων  διαθέσιμων  
ποσών  πίστωσης. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 
ΘΕΜΑ 5Ο 

 
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ19/2020 

 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη :  

1. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 

3. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

4. Το N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

5. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 

Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει. 
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6. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

7. Το νόμο 4605/2019 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ...... – Μέτρα για 

την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

άλλες διατάξεις 

8. Το ΠΔ 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ 

17/Α’/2020), όπως ισχύει 

9. Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: 

Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και 

Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

10. Το Programme Manual του Interreg- IPA CBC Greece- Albania 2014-2020 

11. Την εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την 

επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΜΠΒ ΙΙ (ΙΡΑ ΙΙ) Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας 

12. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, 

13. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην 

παρούσα, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 

εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει 

την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

14. Την έγκριση του έργου«Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation 

and promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, 

in the GR-AL cross-border area» με ακρωνύμιο TACTICAL TOURISM, από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης (Decision No C(2015) 5482 final of 30-07-2015 και 

decision of the Joint Monitoring Committee taken in Igoumenitsa on 

24/11/2016 and the approved Application Form. 

15. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης («Subsidy ContractNo. ») υπογεγραμμένη από 

τον Επικεφαλής Εταίρο, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αργυροκάστρου (Regional 
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Council of Gjirokaster) για το πρόγραμμα TACTICAL TOURISM και τη Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου 

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Προγράμματος Διασυνοριακής 

Συνεργασίας InterregIPA CBC«Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020», στην 

Θεσσαλονίκη στις 8 Ιουνίου 2018. 

16. Τη Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας («PartnershipAgreement») μετα 

παραρτήματα αυτής υπογεγραμμένη από τον επικεφαλής Εταίροκαι τους 

συνεργαζόμενούς Εταίρους, η οποία υπεγράφη από το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας στις 10 Φεβρουαρίου 2018. 

17. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 

18. Τον προϋπολογισμό του έργου, 

19. Την ΥΑ 1194/2018 με Αρ. πρ. 96951/10-09-2018 της Διεύθυνσης Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. (ΑΔΑ:Ω5ΗΑ465Χ18-

8ΘΦ) για την ένταξη στο ΠΔΕ στην ΣΑΕ 5146, με κωδικό έργου 

2018ΣΕ51460002. 

20. Το Π.Δ. της 27-11/14-12-1926 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως 

Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

21. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

22. Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: 

Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και 

Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

23. Το με αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ 916/30-9-2020 ( 103587/02-10-2020)  αίτημα του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  για ορισμό Επαληθευτή/ελεγκτή σχετικά με την επαλήθευση 

δαπανών του έργου με τίτλο “Targeted ACTIons for the preservation, 

rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL assets 

encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross-border area- TACTICAL 

TOURISM” που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Συνεργασίας IPA II CBC 

Eλλάδα – Αλβανία 2014-2020  

24. Την ανάγκη επαλήθευσης δαπανών του προαναφερόμενου έργου 
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25. Την με αρ. πρωτ. 105583/08-10-2020εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠ του στόχου 

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία για ορισμό Επαληθευτή για τη διενέργεια 

πρωτοβάθμιου ελέγχου 

26. Το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 964/09-10-2020 αίτημα του επιστημονικού 

υπεύθυνου του έργου Περικλή Καφάση   

27. Το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  972/12-10-2020 πρωτογενές αίτημα για 

ορισμό επαληθευτή ( ΑΔΑΜ 20REQ007456706 2020-10-12)  

 

Αποφασίζει  την ανάθεση του έργου «διενέργεια Πρωτοβάθμιων 

διοικητικών και επιτοπίων επαληθεύσεων»  του έργου με τίτλο “Targeted 

ACTIons for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, 

Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL 

cross-border area- TACTICAL TOURISM” που είναι ενταγμένο στο 

Πρόγραμμα Συνεργασίας IPA II CBC Eλλάδα – Αλβανία 2014-2020 στην κα 

Μαγγίνα Ελένη του Μιχαήλ  επαληθευτή  -ελεγκτή του Μητρώου 

επαληθευτών –ελεγκτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των 

Επιχειρησιακών προγραμμάτων του Στόχου του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (σε συντομία ΕΥΔ-ΕΣΣ).  

 

Ο προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης ανέρχεται στο ύψος των  Δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (2.589,20).  

 Η δαπάνη  χρηματοδοτείται από το εγκεκριμένο έργο  «Tactical Toursim» θα 

βαρύνει  τον Κ.Α.  9919.01 προϋπολογισμού του ΤΕΕ/ Τ.Δ.Μ. 

 

Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος της Δ.Ε. Κιάνας Μεν. Στέργιος ως νόμιμος εκπρόσωπος 
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την υπογραφή της  σχετικής  σύμβασης  παροχής Υπηρεσιών.  
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 
 

ΘΕΜΑ 6ο 
 
 

Α1)Προμήθεια χαρτικών  για τις ανάγκες του προγράμματος Tactical Tourism 

που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Συνεργασίας IPA II CBC Eλλάδα – 
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Αλβανία 2014-2020 του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (σε 

συντομία ΕΥΔ-ΕΣΣ).  

 
 

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ19/2020 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη  
 - Τις ανάγκες υλοποίησης του ενταγμένου στο Interreg Ελλάδα- Αλβανία 
πρόγραμμα Tactical Tourism  
   -το  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 964/09-10-2020 εισήγηση του επιστημονικού 
υπεύθυνου του προγράμματος 
- το με αριθμό πρωτ. 975/12-10-2020πρωτογενές αίτημα ( ΑΔΑΜ 20REQ007460105)   
- την  έρευνα που πραγματοποιήθηκε ( ηλεκτρονικά μηνύματα ΤΕΕ/ΤΔΜ από 12 
Οκτωβρίου 2020) στα βιβλιοπωλεία Αθανασιάδη Δημ.,  Σακαλή Χαρ. και Πάπυρος  
 
  -Τις προσφορές που κατατέθηκαν (  αριθ.  πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 979/13-10-2020 του 
Βιβλιοχαρτοπωλείου Αθανασιάδη Δημήτριου και 980/13-10-2020 του 
βιβλιοπωλείου Πάπυρος )  
 
αποφασίζει    την ανάθεση προμήθειας των παρακάτω υλικών  στο 
βιβλιοχαρτοπωλείο Αθανασιάδης Δημήτριος  που κατέθεσε την χαμηλότερη 
προσφορά:  
 

ΧΑΡΤΙΚΑ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
Α4 

80 ΚΟΥΤΙΑ 12 14,88 1,190,40 

ΧΑΡΤΙ Α3 10 ΠΑΚΕΤΑ 5,39 6,68 66,80 

ΔΙΑΦΑΝΙΕΣ ΓΙΑ 
ΚΛΑΣΕΡ 

50Χ100 0,90 1,12 56,00 

ΔΙΑΦΑΝΙΕΣ  ΜΕ 
ΕΛΑΣΜΑ 

200 0,08 0,10 20,00 

ΚΛΑΣΕΡ Α4 60 ΓΚΡΙ,  
60 ΜΑΥΡΑ, 60 
ΚΟΚΚΙΝΑ 

1,05 1,30 234,00 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ  4 2,00 2,48 9,92 

ΚΑΡΦΙΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 

20 ΚΟΥΤΙΑ 
(12Νο 64, 8 
Νο 24/6)  

0,12 
0,13 

0,15 
0,16 

1,80 
1,28 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟΙ 
– ΜΕΣΑΙΟΙ 

20 + 20 Νο 2   0,12 
Νο 3    0,14 

0,15 
0,17 

3,00 
3,40 

ΣΤΥΛΟ  BIC ΚΙΤΡΙΝΑ 100 0,19 0,24 24,00 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ – 
BLANCO 

20 0,28 0,35 7,00 
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ΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΜΟΛΥΒΙΑ 

20 0,15 0,19 3,80 

ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΜΟΛΥΒΙΑ  

40 
0,5 mm 

0,13 0,16 6,40 

ΔΙΑΦΑΝΙΕΣ ΑΠΟ 
ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ 
ΤΥΠΟΥ Γ 

400 
ΠΟΛΥΧΡΩ-
ΜΕΣ 

0,046 0,06 24,00 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ 

100 0,03 0,04 4,00 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ Α4   
3 ΘΕΜΑΤΩΝ 

10 2,40 2,98 29,80 

ΣΒΗΣΤΡΕΣ ΓΙΑ 
ΜΟΛΥΒΙ 

20 0,10 0,12 2,40 

ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ 
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

30 0,15 0,19 5,70 

 ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 

  1.693,70 

 
 
 
 
Η δαπάνη συνολικού ύψους1.693,70 βαρύνει τον κωδικό 9919 και είναι εντός του 
διαθέσιμου ποσού πίστωσης  
Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Επικυρώνεται αυθημερόν  
 
Α2) Προμήθεια μελανιών για τις ανάγκες του προγράμματος Tactical Tourism 
 

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ19/2020 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. λαμβάνοντας υπόψη  
 
-Τις ανάγκες υλοποίησης του ενταγμένου στο Interreg Ελλάδα- Αλβανία πρόγραμμα 
Tactical Tourism  
   -το  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 964/09-10-2020 εισήγηση του επιστημονικού 
υπεύθυνου του προγράμματος 
-Την τηλεφωνική έρευνα που πραγματοποιήθηκε  
-Τις με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  προσφορές για προμήθεια μελανιών για τις 
συσκευές του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Κοζάνη :  
966 /9-10-2020 της Εταιρείας CBAsic Group Σικαλόπουλος Βασίλειος  
967/9-10-2020 της Εταιρείας Μαύρος Αθαν. Λάζαρος Φωτοτυπικά Μηχανήματα 
Εκτυπωτές, αναλώσιμα κλπ  
969/9-10-2020 της εταιρείας Κανάβας Ιωάννης, Συστήματα Πληροφορικής,  
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αποφασίζει την ανάθεση προμήθειας των παρακάτω υλικών  από την εταιρεία  
CBAsic Group Σικαλόπουλος Βασίλειος που κατέθεσε την χαμηλότερη προσφορά 
ανά είδος :  
 

Α/Α Περιγραφή Τμχ Τιμή 
Τεμαχίου 

Τιμή 
τεμαχίου 
με ΦΠΑ 

24%  

Σύνολο 3 
τεμαχίων  

ΦΠΑ  Σύνολο  
3 

τεμαχίων 
με ΦΠΑ 

1 Τoner ΚCR 
4053 BLACK 
30K 

3 55,00€ 68,20 165,00€ 39,60€ 204,60€ 

2 Τoner ΚCR 
4053Y/M/C 
20K 

3 96,77€ 120,00 290.31€ 69,69 360,00 

3 Toner 
Lexmark E340 
2.5K 

3 70,97€ 88,00 212.91€ 51.09 264.00€ 

4 Toner Bizhub 
283 Black 

3 45,97€ 57,00 137.91€ 33.09 171,00€ 

 333,20 806,13 193,47€ 999,60€ 

 
 
 
Η δαπάνη βαρύνει τον κωδικό 9919 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης  
Επικυρώνεται αυθημερόν  
 
 
Α3) Ανάθεση υπηρεσιών  σάρωσης σχεδίων και εγγράφων  στην περιοχή Καστοριάς 
για τις ανάγκες του προγράμματος Tactical Tourism  

 
Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ19/2020 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. λαμβάνοντας υπόψη  
 
Τις ανάγκες υλοποίησης του ενταγμένου στο Interreg Ελλάδα- Αλβανία πρόγραμμα 
Tactical Tourism  
   -το  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 964/09-10-2020 εισήγηση του επιστημονικού 
υπεύθυνου του προγράμματος 
 
-την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Καστοριάς  
 
Αποφασίζει την ανάθεση της υπηρεσίας σάρωσης σχεδίων και εγγράφων  για τις 
ανάγκες του προγράμματος Tactical Tourism,  συνολικής προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 400 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περιοχή Καστοριάς στην   
 εταιρεία   
Η δαπάνη βαρύνει τον κωδικό 9919 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης  
Επικυρώνεται αυθημερόν  
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Γ) Προμήθεια σφραγίδας για τις ανάγκες του προγράμματος Tactical Tourism  

Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ19/2020 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. λαμβάνοντας υπόψη  
 
 -Τις ανάγκες υλοποίησης του ενταγμένου στο Interreg Ελλάδα- Αλβανία πρόγραμμα 
Tactical Tourism  
 -την  εισήγηση του επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος,  
 
αποφασίζει την προμήθεια σφραγίδας («αριθμός αιτήματος») προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 8 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο βιβλιοχαρτοπωλείο Χ. 
ΣΑΚΑΛΗΣ.  
Η δαπάνη βαρύνει τον κωδικό 9919 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης  
Επικυρώνεται αυθημερόν  
 
 
δ)  

Απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ19/2020 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. λαμβάνοντας υπόψη: 

-Τα προβλήματα λειτουργίας του Φωτοτυπικού μηχανήματος   Konica 
Minolta του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

       -  την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.   261/26-2-2020 οικονομική προσφορά της 
Εταιρείας CBasic Group Σικαλόπουλος Βασίλειος Αυτοματισμοί Γραφείου και 
Συστήματα Εκτυπώσεων, η οποία συνεχίζει να ισχύει,   
   
Αποφασίζει την ανάθεση επισκευής του μηχανήματος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Konica 
Minolta Bizhub 283 στην εταιρεία CBasic Group Σικαλόπουλος Βασίλειος 
Αυτοματισμοί Γραφείου και Συστήματα Εκτυπώσεων σύμφωνα με την με αριθμό 
πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.   261/26-2-2020 οικονομική προσφορά της. 
 
Η δαπάνη, ύψους προϋπολογισμού 250 ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  
βαρύνει τον  κωδικό  0429 και είναι εντός των αντίστοιχων  διαθέσιμων  ποσών  
πίστωσης. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
Β. Προμήθεια συστημάτων και δίσκων αποθήκευσης  
 

Απόφαση Α12/Δ.Ε./Σ19/2020 
 
Αναβάλλεται  
 

ΘΕΜΑ 7ο 
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Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος ότι το Στρατηγικό Σχέδιο του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ολοκληρωθεί και από την 29η 
Σεπτεμβρίου 2020 έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. 

Το Στρατηγικό Σχέδιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας άρχισε να εκπονείται 
το Δεκέμβριο του 2019 και το Μάιο του 2020 υποβλήθηκε στη Σύγκλητο 
προκειμένου να γίνει ένας πρώτος συγκερασμός ιδεών, απόψεων, αλλά και 
προβληματισμών για την στρατηγική του Ιδρύματος. Η εκπόνηση του Στρατηγικού 
Σχεδίου συνεχίστηκε, μετά την ανατροφοδότηση από τη συζήτηση της Συγκλήτου, 
με απώτερο σκοπό να εκφράσει το όραμα, τις ιδέες, το σχέδιο και την προσήλωση 
πρωτίστως στις αρχές της Κοινωνικής Ευθύνης που θα καταστήσουν το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας πόλο γνώσης και προσφοράς στην κοινωνία, 
αλλά και  θα το προσαρμόσουν ταχύτερα στο διαρκώς εξελισσόμενο διεθνές 
περιβάλλον.   

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου των εξελίξεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη 
χώρα μας και διεθνώς, καλούμαστε ως κοινωνικός εταίρος (stakeholders) του 
Πανεπιστημίου μας να συμμετάσχουμε στην ανοιχτή διαβούλευση  επί του 
Στρατηγικού Σχεδίου και της Στοχοθεσίας. 

Για το λόγο αυτό, το θέμα προωθήθηκε προς συζήτηση στη Μόνιμη Επιτροπή  
Έρευνας, Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Πανεπιστημιακής Διασύνδεσης του 
Τμήματος και κατατέθηκαν προς έγκριση οι κάτωθι παρεμβάσεις: 
 
“Σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις  για Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Ανάπτυξης 2020-2025  του Π.Δ.Μ.  στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης.”: 
 
Εμβληματικές Δράσεις  
Σελ. 81 – Στην τελευταία παράγραφο αναφέρεται «….υποβολή πρότασης για 
χρηματοδότηση έργου εξειδικευμένης Ζώνης Καινοτομίας και τη δημιουργία 
νεοφυών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και Έξυπνων Δικτύων με χρήση τεχνολογιών αποθήκευσης….»  
 
Προτείνεται να διευρυνθούν οι τομείς δραστηριότητας των νεοφυών επιχειρήσεων 
που προβλέπεται να υποστηριχθούν, σε περίπτωση που υλοποιηθεί το εν λόγω 
έργο, καθώς το νεοφυές οικοσύστημα τόσο σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και σε 
επίπεδο χώρας μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να δείχνει σημάδια ωρίμασης ενώ 
το τοπικό οικοσύστημα δεν έχει να επιδείξει έστω σε πιλοτικό επίπεδο πληθώρα 
τεχνολογικών εφαρμογών αιχμής στο συγκεκριμένο τομέα ενδεχομένως και λόγω 
έλλειψης κατάλληλης κρίσιμης μάζας. Εκτιμούμε ότι το έργο θα είχε μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στη περίπτωση που διεύρυνε του τομείς επιχειρηματικής 
δραστηριότητας που θα μπορούσε δυνητικά να υποστηρίξει. 
 
Δράσεις Στόχου Ποιότητας  
Σελ. 94/αντιστροφή τίτλων στόχων Π.2.3 με Π.2.4 
 
Δράσεις στόχου ποιότητας 2.4/σελ. 96 προτείνονται:  
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2.4.1 αντικατάσταση της λέξης «ολοκλήρωση» με τη «βελτίωση» 
 
2.4.2 Ενίσχυση της Πολυτεχνικής Σχολής με την εκκίνηση των διαδικασιών για τη 
δημιουργία νέων τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων 
Μηχανικών (νέα δράση καθώς αναγνωρίζεται εντός του στρατηγικού σχεδίου η 
αντίστοιχη αδυναμία) 
 
2.4.3 Εξασφάλιση δυνατότητας εγγραφής των νέων τμημάτων της Πολυτεχνικής 
Σχολής σε σχετικό κλάδο Μηχανικών του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και 
ταυτόχρονη θεσμοθετημένη κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. 
 
Δράσεις στόχου ποιότητας 9.2/σελ. 113 προτείνονται νέες δράσεις:  
9.2.4. Υλοποίηση επιδεικτικών έργων ενεργειακής αποδοτικότητας, ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και Ενεργειακής Ασφάλειας (π.χ. έργων που αφορούν την 
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, τη εφαρμογή 
ψηφιακών εργαλείων για την παρακολούθηση αλλά και τον έλεγχο της λειτουργίας 
των κτιρίων με την εφαρμογή ευφυών συστημάτων αξιοποιώντας τεχνολογίες IoT) 
σε συνεργασία με το ΤΕΕ ΔΜ αλλά και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (παρόχους 
τεχνολογιών) ώστε να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο ως μοντέλο για την διάχυση 
της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας. To Πανεπιστήμιο 
διατηρεί ένα πλεονέκτημα στη προσέλκυση χρηματοδότησης τέτοιων έργων καθώς 
μέσω της φοιτητικής κοινότητας που διαθέτει μπορεί να επιτύχει μεγάλα ποσοστά 
διάχυσης σε κοινό που θεωρείται από τη φύση του ως πρωτοπόρο στην υιοθέτηση 
νέων τεχνολογιών (first adopters). 
Να προστεθεί αντίστοιχος δείκτης στο ΣΣ9/Στόχο Ποιότητας 9.2 
 
9.2.5. Συν-διοργάνωση δραστηριοτήτων δικτύωσης με τα Επιμελητήρια με στόχο 
την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου και 
επιχειρήσεων. 
Δημιουργία αντίστοιχου δείκτη καταγραφής του πλήθους των δραστηριοτήτων. 
 
Δράσεις στόχου ποιότητας 9.3/σελ. 113 προτείνεται ο εμπλουτισμός της δράσης 
9.3.5, ήτοι: 9.3.5. «Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω ενσωμάτωσης 
σχετικών μαθημάτων και εργαστηρίων με τη χρήση τεχνικών εμπειρικής μάθησης 
για την ανάπτυξη διμερών συνεργασιών με τις τοπικές επιχειρήσεις και την 
εφαρμογή στρατηγικών αντιμετώπισης πραγματικών επιχειρηματικών προκλήσεων 
από φοιτητές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 
Να προστεθεί αντίστοιχος δείκτης στο ΣΣ9/Στόχο Ποιότητας 9.2 
 
Δείκτες μέτρησης 
Ε.Δ. 32: Προτείνεται και το αντίστροφο ήτοι «Συνεργασία με τα επιμελητήρια για τη 
συμβουλευτική στήριξη του Πανεπιστημίου σε τεχνικά (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο) ή 
οικονομικά (π.χ. οικονομικό επιμελητήριο) ζητήματα αλλά και η πρόσκληση για 
συμμετοχή των μελών του επιμελητηρίου σε διαλέξεις των τμημάτων μεταφέροντας 
την πολύτιμη εμπειρία τους και τις γνώσεις τους από την αγορά.  
 

ΑΔΑ: 92ΑΨ46Ψ842-ΕΗΜ



Ε.Δ. 58: Προτείνεται η εισαγωγή επιπλέον δείκτη όπως «Παροχή εξειδικευμένης 
συμβουλευτικής καθοδήγησης στις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Τιμή Δείκτη: 25 ώρες 
/ επιχείρησης»  
Ο προτεινόμενος δείκτης βασίζεται στην παραδοχή ότι κάθε νεοφυής ομάδα 
διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά αλλά και ανάγκες και χρήζει εξατομικευμένης 
υποστήριξης πλέον των σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων προκειμένου να 
αναπτύξει το επιχειρηματικό σκεπτικό της, το οικονομικό της πλάνο, το πλάνο 
προβολής και προσέλκυσης πελατών κ.α. 
 
Σ.Σ.3 / Στόχος 3.4 Προτείνεται νέος δείκτης, και η αντίστοιχη προώθηση δράσεων 
που θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και 
επιχειρηματικού κόσμου π.χ.   «Αριθμός συνεργατικών έργων μελών ΔΕΠ και 
διδακτόρων με επιχειρήσεις σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων που στηρίζονται σε ερευνητικά αποτελέσματα» 
 
Σ.Σ.4 / Στόχος 4.3 Προτείνονται νέοι δείκτες, και η αντίστοιχη προώθηση δράσεων 
που θα ενισχύσουν την εξατομικευμένη υποστήριξη των φοιτητών στην εύρεση 
εργασίας π.χ. «Αριθμός εργαστηρίων συμβουλευτικής καθοδήγησης με θέμα το 
βιογραφικό σημείωμα, προετοιμασία για συνέντευξη, χαρακτηριστικά που 
αναζητιόνται από εργοδότες», και «Αριθμός ημερίδων/ Career Day με 
προσκεκλημένους ομιλητές από τομείς δραστηριότητας που παρουσιάζουν 
αυξημένο ενδιαφέρον από τους φοιτητές ή με προσκεκλημένες επιχειρήσεις που 
προσφέρουν θέσεις εργασίας σε αποφοίτους». 
 
Σ.Σ.2 / Στόχος 2.4 (Ανάπτυξη ΠΔΜ και νέα τμήματα) Προτείνονται νέα τμήματα 
προπτυχιακά και/ή μεταπτυχιακά και/ή διδακτορικά για αντικείμενα που αφορούν 
την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Τεχνητή νοημοσύνη (AI, Artificial Intelligence), 
ψηφιακός κόσμος, Ιντερνέτ των Πραγμάτων (IoT, Internet of Things), 
αυτοματοποίηση, ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big data analysis) κτλ), τις 
Α.Π.Ε. και την διαχείριση δικτύων ενέργειας (Smart Grids). 
 
Σ.Σ.9 / Στόχος 9.1 (Συμμετοχή στην αλλαγή της περιφερειακής παραγωγικής 
οργάνωσης (μετα- λιγνιτική εποχή στη Δυτική Μακεδονία)) Προτείνονται δράσεις 
για επανακατάρτηση εργατικού δυναμικού λόγω αλλαγής του παραγωγικού 
μοντέλου. 

 
Απόφαση Α13/Δ.Ε./Σ19/2020 

 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, 
αποδέχεται ομόφωνα τις παρατηρήσεις της Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας, 
Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Πανεπιστημιακής Διασύνδεσης του Τμήματος και 
εγκρίνει την αποστολή τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να 
αποτελέσουν την παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΔΜ ως προς το Στρατηγικό Σχέδιο του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
 
Μόνιμη επιτροπή  Έρευνας, Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Πανεπιστημιακής 
Διασύνδεσης 
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Σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις  για Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Ανάπτυξης 2020-2025  του Π.Δ.Μ.  στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης. 
 
Εμβληματικές Δράσεις 
 
Σελ. 81 – Στην τελευταία παράγραφο αναφέρεται «….υποβολή πρότασης για 
χρηματοδότηση έργου εξειδικευμένης Ζώνης Καινοτομίας και τη δημιουργία 
νεοφυών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και Έξυπνων Δικτύων με χρήση τεχνολογιών αποθήκευσης….»  
 
Προτείνεται να διευρυνθούν οι τομείς δραστηριότητας των νεοφυών επιχειρήσεων 
που προβλέπεται να υποστηριχθούν, σε περίπτωση που υλοποιηθεί το εν λόγω 
έργο, καθώς το νεοφυές οικοσύστημα τόσο σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και σε 
επίπεδο χώρας μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να δείχνει σημάδια ωρίμασης ενώ 
το τοπικό οικοσύστημα δεν έχει να επιδείξει έστω σε πιλοτικό επίπεδο πληθώρα 
τεχνολογικών εφαρμογών αιχμής στο συγκεκριμένο τομέα ενδεχομένως και λόγω 
έλλειψης κατάλληλης κρίσιμης μάζας. Εκτιμούμε ότι το έργο θα είχε μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στη περίπτωση που διεύρυνε του τομείς επιχειρηματικής 
δραστηριότητας που θα μπορούσε δυνητικά να υποστηρίξει. 
 
Δράσεις Στόχου Ποιότητας  
 
Σελ. 94/αντιστροφή τίτλων στόχων Π.2.3 με Π.2.4 
 
Δράσεις στόχου ποιότητας 2.4/σελ. 96 προτείνονται:  
2.4.1 αντικατάσταση της λέξης «ολοκλήρωση» με τη «βελτίωση» 
 
2.4.2 Ενίσχυση της Πολυτεχνικής Σχολής με την εκκίνηση των διαδικασιών για τη 
δημιουργία νέων τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων 
Μηχανικών (νέα δράση καθώς αναγνωρίζεται εντός του στρατηγικού σχεδίου η 
αντίστοιχη αδυναμία) 
 
2.4.3 Εξασφάλιση δυνατότητας εγγραφής των νέων τμημάτων της Πολυτεχνικής 
Σχολής σε σχετικό κλάδο Μηχανικών του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και 
ταυτόχρονη θεσμοθετημένη κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. 
 
Δράσεις στόχου ποιότητας 9.2/σελ. 113 προτείνονται νέες δράσεις:  
9.2.4. Υλοποίηση επιδεικτικών έργων ενεργειακής αποδοτικότητας, ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και Ενεργειακής Ασφάλειας (π.χ. έργων που αφορούν την 
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, τη εφαρμογή 
ψηφιακών εργαλείων για την παρακολούθηση αλλά και τον έλεγχο της λειτουργίας 
των κτιρίων με την εφαρμογή ευφυών συστημάτων αξιοποιώντας τεχνολογίες IoT) 
σε συνεργασία με το ΤΕΕ ΔΜ αλλά και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (παρόχους 
τεχνολογιών) ώστε να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο ως μοντέλο για την διάχυση 
της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας. To Πανεπιστήμιο 
διατηρεί ένα πλεονέκτημα στη προσέλκυση χρηματοδότησης τέτοιων έργων καθώς 
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μέσω της φοιτητικής κοινότητας που διαθέτει μπορεί να επιτύχει μεγάλα ποσοστά 
διάχυσης σε κοινό που θεωρείται από τη φύση του ως πρωτοπόρο στην υιοθέτηση 
νέων τεχνολογιών (first adopters). 
Να προστεθεί αντίστοιχος δείκτης στο ΣΣ9/Στόχο Ποιότητας 9.2 
 
9.2.5. Συν-διοργάνωση δραστηριοτήτων δικτύωσης με τα Επιμελητήρια με στόχο 
την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου και 
επιχειρήσεων. 
Δημιουργία αντίστοιχου δείκτη καταγραφής του πλήθους των δραστηριοτήτων. 
 
Δράσεις στόχου ποιότητας 9.3/σελ. 113 προτείνεται ο εμπλουτισμός της δράσης 
9.3.5, ήτοι: 9.3.5. «Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω ενσωμάτωσης 
σχετικών μαθημάτων και εργαστηρίων με τη χρήση τεχνικών εμπειρικής μάθησης 
για την ανάπτυξη διμερών συνεργασιών με τις τοπικές επιχειρήσεις και την 
εφαρμογή στρατηγικών αντιμετώπισης πραγματικών επιχειρηματικών προκλήσεων 
από φοιτητές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 
Να προστεθεί αντίστοιχος δείκτης στο ΣΣ9/Στόχο Ποιότητας 9.2 
 
Δείκτες μέτρησης  
 
Ε.Δ. 32: Προτείνεται και το αντίστροφο ήτοι «Συνεργασία με τα επιμελητήρια για τη 
συμβουλευτική στήριξη του Πανεπιστημίου σε τεχνικά (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο) ή 
οικονομικά (π.χ. οικονομικό επιμελητήριο) ζητήματα αλλά και η πρόσκληση για 
συμμετοχή των μελών του επιμελητηρίου σε διαλέξεις των τμημάτων μεταφέροντας 
την πολύτιμη εμπειρία τους και τις γνώσεις τους από την αγορά.  
 
Ε.Δ. 58: Προτείνεται η εισαγωγή επιπλέον δείκτη όπως «Παροχή εξειδικευμένης 
συμβουλευτικής καθοδήγησης στις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Τιμή Δείκτη: 25 ώρες 
/ επιχείρησης»  
Ο προτεινόμενος δείκτης βασίζεται στην παραδοχή ότι κάθε νεοφυής ομάδα 
διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά αλλά και ανάγκες και χρήζει εξατομικευμένης 
υποστήριξης πλέον των σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων προκειμένου να 
αναπτύξει το επιχειρηματικό σκεπτικό της, το οικονομικό της πλάνο, το πλάνο 
προβολής και προσέλκυσης πελατών κ.α. 
 
Σ.Σ.3 / Στόχος 3.4 Προτείνεται νέος δείκτης, και η αντίστοιχη προώθηση δράσεων 
που θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και 
επιχειρηματικού κόσμου π.χ.   «Αριθμός συνεργατικών έργων μελών ΔΕΠ και 
διδακτόρων με επιχειρήσεις σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων που στηρίζονται σε ερευνητικά αποτελέσματα» 
 
Σ.Σ.4 / Στόχος 4.3 Προτείνονται νέοι δείκτες, και η αντίστοιχη προώθηση δράσεων 
που θα ενισχύσουν την εξατομικευμένη υποστήριξη των φοιτητών στην εύρεση 
εργασίας π.χ. «Αριθμός εργαστηρίων συμβουλευτικής καθοδήγησης με θέμα το 
βιογραφικό σημείωμα, προετοιμασία για συνέντευξη, χαρακτηριστικά που 
αναζητιόνται από εργοδότες», και «Αριθμός ημερίδων/ Career Day με 
προσκεκλημένους ομιλητές από τομείς δραστηριότητας που παρουσιάζουν 
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αυξημένο ενδιαφέρον από τους φοιτητές ή με προσκεκλημένες επιχειρήσεις που 
προσφέρουν θέσεις εργασίας σε αποφοίτους». 
 
Σ.Σ.2 / Στόχος 2.4 (Ανάπτυξη ΠΔΜ και νέα τμήματα) Προτείνονται νέα τμήματα 
προπτυχιακά και/ή μεταπτυχιακά και/ή διδακτορικά για αντικείμενα που αφορούν 
την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Τεχνητή νοημοσύνη (AI, Artificial Intelligence), 
ψηφιακός κόσμος, Ιντερνέτ των Πραγμάτων (IoT, Internet of Things), 
αυτοματοποίηση, ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big data analysis) κτλ), τις 
Α.Π.Ε. και την διαχείριση δικτύων ενέργειας (Smart Grids). 
 
Σ.Σ.9 / Στόχος 9.1 (Συμμετοχή στην αλλαγή της περιφερειακής παραγωγικής 
οργάνωσης (μετα- λιγνιτική εποχή στη Δυτική Μακεδονία)) Προτείνονται δράσεις 
για επανακατάρτηση εργατικού δυναμικού λόγω αλλαγής του παραγωγικού 
μοντέλου. 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

 
Λύεται η συνεδρίαση  
Ο Πρόεδρος                                                      O εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως   
 
 
 
Στέργιος Μεν. Κιάνας                                      Τζιόλας  Ιωάννης  
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