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Περίληψη 
Η έκθεση παρουσιάζει τις δραστηριότητες ενημέρωσης, δημοσιότητας και διάχυσης 

αποτελεσμάτων του έργου για την αναφερόμενη περίοδο. Αρχικά, περιγράφονται οι 

δραστηριότητες προώθησης και προβολής του έργου με έντυπα και ψηφιακά μέσα μέσω 

των οποίων γίνεται ουσιαστική πληροφόρηση των ενδιαφερομένων και διάχυση των 

αποτελεσμάτων του έργου. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι προσπάθειες που έγιναν για 

την ενημέρωση διαφόρων επαγγελματικών φορέων και οι συνεργασίες που προέκυψαν 

από αυτές, όπως επικυρώνονται από τα συναφθέντα Πρωτόκολλα Συνεργασίας, αλλά και η 

σύνδεση του έργου με άλλα έργα προκειμένου να διερευνηθεί η εκμετάλλευση των 

αποτελεσμάτων αυτών. Τέλος περιγράφεται η διοργάνωση του πρώτου διαγωνισμού 

καινοτομίας στο ΤΕΙ Πάτρας1 ως βασικό εργαλείο διάχυσης των αποτελεσμάτων του. 

  

                                                           
 

1 Σύμφωνα με το ΠΔ94/2013, το ΤΕΙ Πάτρας έχει μετονομαστεί σε ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας από τις 5 Ιουνίου 
2013. 
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1. Ενημερωτικές δραστηριότητες 
Αντικειμενικός στόχος του πακέτου εργασίας είναι ο προσδιορισμός σημείων εστίασης της 

προβολής, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του έργου και της αγοράς εργασίας μέσω 

ενός σχεδίου δημοσιότητας ενεργειών. Αυτές οι δραστηριότητες ενημέρωσης 

περιλαμβάνουν έκδοση αφισών και φυλλαδίων για την ανάδειξη του έργου σε σχετικά 

συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις καθώς και παραγωγή 

ηλεκτρονικού/ψηφιακού υλικού που θα περιλαμβάνει τις αρχές και τα αποτελέσματα του 

έργου. 

Κατά την αναφερόμενη περίοδο πραγματοποιήθηκε σειρά ενεργειών για την συνέχιση της 

προώθησης και ανάδειξης του προωθητικού/διαφημιστικού υλικού (Βλ. Παράρτημα I, σελ. 

22) της προηγούμενης περιόδου αλλά και τη δημιουργία πρόσθετου διαφημιστικού 

προωθητικού υλικού ανάλογα των αναγκών κατά περίπτωση. Η προώθηση του εν λόγω 

υλικού, πραγματοποιήθηκε με τη διανομή του, εντός και εκτός του Ιδρύματος (σε ημερίδες, 

συνέδρια, fora κτλ) και την ανάρτηση αντίστοιχων πληροφοριών στην ιστοσελίδα του έργου 

(http://dasta.teipat.gr) ως στατικό και δυναμικό υλικό αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα 

(social media) Facebook (profile: http://www.facebook.com/dasta.teipatras, page: 

http://www.facebook.com/ dasta.teipat.gr?ref=hl) twitter (https://twitter.com/following) 

και LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/dasta-tei-patras?trk=hb_tab_compy_id_ 

2432134), τα οποία κάλυψαν σε μεγάλη κλίμακα το ευρύ κοινό σε ενημερωτικό επίπεδο. Το 

ενημερωτικό υλικό προωθήθηκε τόσο σε επαγγελματικούς φορείς στη διάρκεια των 

συναντήσεων για τη σύναψη συνεργασιών που προέκυψαν στο πλαίσιο των δράσεων 

δικτύωσης του έργου, όσο και στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ή/και συμμετείχε ενεργά η 

ΔΑΣΤΑ (οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια). 

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας νέων και καινοτόμων ψηφιακών 

υπηρεσιών, κρίθηκε σκόπιμη η ανάδειξή στους ενδιαφερόμενους (ωφελούμενοι φοιτητές, 

ακαδημαϊκή κοινότητα και φορείς απασχόλησης). Αρχικά, δημιουργήθηκε αφίσα (Εικόνα 1) 

για τη προβολή και την ενημέρωση των ψηφιακών υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών, η 

οποία αναρτήθηκε και προωθήθηκε τόσο εντός του Ιδρύματος όσο και εκτός στους 

συνεργαζόμενους φορείς απασχόλησης. 
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Εικόνα 1 Αφίσα για την προώθηση και ανάδειξη των ψηφιακών υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών 
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Στη συνέχεια, για την προβολή του έργου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τοπικής και εθνικής 

εμβέλειας, δημιουργήθηκαν banners πολλαπλών απεικονίσεων τριών τύπων Α, Β και Γ 

(Εικόνα 2, Εικόνα 3 και Εικόνα 4) αναλόγως του μεγέθους του χώρου ανάρτησης, οι οποίοι 

αναρτήθηκαν σε ειδησεογραφικούς και ενημερωτικούς ιστότοπους με στόχο την έκθεση και 

παρουσίαση του έργου στο ευρύ κοινό.  

    
Εικόνα 2 Banner τύπου Α 

    

   

 

    

  

  

Εικόνα 3 Banner τύπου Β 

    

   

 

    

  

  

Εικόνα 4 Banner τύπου Γ 
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Οι banners που δημιουργήθηκαν περιέχουν στοχευμένες πληροφορίες για την ανάδειξη 

τόσο των καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών όσο και των υπόλοιπων 

δομών της (ΓΔ, ΜΟΚΕ, ΓΠΑ), και με υπερσύνδεσμο που οδηγεί τον χρήστη του 

internet/ενδιαφερόμενο στην αρχική σελίδα  της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών (http://dasta.teipat.gr). 

Οι ιστότοποι (http://esos.gr, http://ilialive.gr και http://eam.gr) που φιλοξένησαν τους 

ανωτέρω banners (Εικόνα 5) ήταν κυρίως ειδησεογραφικού και ενημερωτικού 

περιεχομένου. Κριτήριο για την επιλογή τους αποτέλεσε η υψηλή επισκεψιμότητά τους από 

κατηγορίες προσώπων (ωφελούμενων) που ενδιαφέρουν τη ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών, όπως 

φορείς απασχόλησης και φοιτητές. 

   
http://esos.gr  http://ilialive.gr http://eam.gr 

Εικόνα 5 Ιστότοποι που φιλοξένησαν τους banners της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών 

Παράλληλα με τα ανωτέρω, σημαντική προσπάθεια πραγματοποιήθηκε για τη διαρκή 

ηλεκτρονική ανάρτηση ενημερωτικών πληροφοριών στον ιστότοπο του έργου (Εικόνα 6) με 

τη συστηματική άντλησή τους, τόσο από το διαδίκτυο όσο και από την καθημερινή 

διακίνηση εγγράφων και πληροφοριών που εισέρχονται στη ΔΑΣΤΑ, μέσω του φυσικού και 

ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου. επίσης, κρίθηκε σκόπιμη η αναδιάρθρωση της αρχικής 

σελίδας του ιστότοπου του έργου (Εικόνα 7) μετατρέποντάς τη σε ένα εύχρηστο, ευχάριστο 

και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον. 

http://dasta.teipat.gr/
http://esos.gr/
http://ilialive.gr/
http://eam.gr/
http://esos.gr/
http://ilialive.gr/
http://eam.gr/
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Εικόνα 6. Ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας της ΔΑΣΤΑ 

Ο χρήστης/ενδιαφερόμενος μπορεί να συλλέξει τις πληροφορίες που χρειάζεται με μια 

ματιά. 

Επιπλέον, σημαντική ήταν η δημοσιοποίηση με ψηφιακά και έντυπα μέσα των τεσσάρων 

τύπων εγχειριδίων των ψηφιακών υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών που συντάχθηκαν από 

την τεχνική ομάδα του έργου 

 Οδηγίες χρήσης για τους Φορείς Απασχόλησης 
 Οδηγίες χρήσης για τους Φοιτητές 
 Οδηγίες χρήσης για τους Επόπτες Πρακτικής Άσκησης 
 Οδηγίες χρήσης για τους Υπαλλήλους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

 

http://dasta.teipat.gr/sites/default/files/manuals/dasta_company_manual.pdf
http://dasta.teipat.gr/sites/default/files/manuals/dasta_student_manual.pdf
http://dasta.teipat.gr/sites/default/files/manuals/dasta_teacher_manual.pdf
http://dasta.teipat.gr/sites/default/files/manuals/dasta_pa_employee_manual.pdf
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Πριν 

 
Μετά 
Εικόνα 7 Νέα αρχική σελίδα του ιστότοπου της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών 

 

Καθοριστική ήταν η συμβολή των κοινωνικών δικτύων Facebook (profile: 

http://www.facebook.com/dasta.teipatras, page: http://www.facebook.com/dasta.teipat. 

gr?ref=hl), twitter (http://twitter.com/dasta_teipat_gr) και LinkedIn (http://www.linkedin 

.com/company/ dasta-tei-patras) στην ενημέρωση των φοιτητών του Ιδρύματος αλλά και 

των επαγγελματικών φορέων (Εικόνα 8Εικόνα 8) 

Με την ταυτόχρονη και διαρκή ενημέρωση των κοινωνικών δικτύων της ΔΑΣΤΑ με όλα τα 

τελευταία νέα που αναρτώνται στον ιστότοπό της, οι εγγεγραμμένοι χρήστες των 

κοινωνικών δικτύων της ΔΑΣΤΑ, οι οποίοι αθροιστικά έχουν ξεπεράσει τους χίλιους πενήντα 

(1050) και συνεχώς αυξάνονται, ενημερώνονται μέσω ειδοποιήσεων στους λογαριασμούς 

τους. 
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FB (Page) : https://www.facebook.com/dasta.teipat.gr 

 
FB (Profile) : https://www.facebook.com/dasta.teipatras 

 
Twiter : https://twitter.com/dasta_teipat_gr 

https://www.facebook.com/dasta.teipat.gr
https://www.facebook.com/dasta.teipatras
https://twitter.com/dasta_teipat_gr
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Linked in : http://www.linkedin.com/company/dasta-tei-patras?trk=cp_followed_name_dasta-tei-patras 

Εικόνα 8. Ενημέρωση μέσω των κοινωνικών δικτύων Facebook, Twitter, Linked in 

  

http://www.linkedin.com/company/dasta-tei-patras?trk=cp_followed_name_dasta-tei-patras
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2. Δικτύωση του έργου 
Στο πλαίσιο της δικτύωσης, η ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών μετά τη θετική ανταπόκριση 

επαγγελματικών φορέων αλλά και εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τη σύναψη δεκαεννέα 

(19) πρωτοκόλλων συνεργασίας (Βλ. Παράρτημα ΙΙ, σελ. 34) συνέχισε τις προσπάθειές της 

προς την ίδια κατεύθυνση. Προχώρησε στη σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας με τη 

ΔΑΣΤΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βλ. Παράρτημα ΙΙ, σελ. 35) και με τη ΔΑΣΤΑ 

του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Βλ. Παράρτημα ΙΙ, 37). Όμως, λόγω των κινητοποιήσεων 

(καταλήψεις, πορείες κτλ) κατά την περίοδο από Φεβρουάριο έως και Απρίλιο 2013 που 

έλαβαν χώρα εντός και εκτός Ιδρύματος αναφορικά με την αναδιάρθρωση του 

εκπαιδευτικού χάρτη των ΑΕΙ της χώρας που επέφερε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» αλλά και την 

διοικητική σύγχυση που επικράτησε στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μετά 

την πραγματοποίηση του ανωτέρω σχεδίου (Ιούνιος – Ιούλιος 2013), τα οποία δεν 

συντέλεσαν στην ολοκλήρωση των δράσεων που είχαν προγραμματιστεί για την τρέχουσα 

περίοδο, σειρά ενεργειών μετατέθηκε για το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Σημαντική 

επιτυχία της τρέχουσας περιόδου, στο πλαίσιο της δικτύωσης, ήταν η επικύρωση της 

συμφωνίας μεταξύ της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών και της ΔΑΣΤΑ του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για την ίδρυση του “Δικτύου ΔΑΣΤΑ Δυτικής Ελλάδος” με τη σύναψη 

πρωτοκόλλου συνεργασίας (Βλ. Παράρτημα ΙΙ, σελ. 41). Αυτό αποτέλεσε προϊόν 

προσπαθειών και συναντήσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη 

περίοδο, όπου καθορίστηκαν οι άξονες και το πλαίσιο συνεργασίας του υπο-δικτύου. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μία σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της δικτύωσης με άλλες 

δομές και οργανισμούς, που συνέβαλαν στην προβολή και δημοσιότητα του έργου και 

έγιναν αρωγοί στην προσπάθεια ανάδειξης και διάχυσης των δραστηριοτήτων του. 

Παράλληλα, σε μία προσπάθεια σύνδεσης με άλλα αντίστοιχα έργα και ως απόρροια του 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχει συνάψει η ΔΑΣΤΑ με την Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & 

Συμβουλευτική Ε.Π.Ε., η ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών προσχώρησε στο διακρατικό δίκτυο γυναικείας 

επιχειρηματικότητας, European Network for Innovation in Female Entrepreneurship (ENIFE) 

στο πλαίσιο του έργου: «Ίσες ευκαιρίες και σεβασμός - Επιχειρηματικά εργαλεία από την 

σκοπιά του φύλου» Programul Operational Sectorial (Ανάπτυξη των Ανθρώπινων πόρων 

2007 – 2013, Άξονας 6, Τομέας 6.3.) που έχει αναλάβει η Ολυμπιακή Εκπαιδευτική με την 

ιδιότητα του διακρατικού εταίρου (Βλ. Παράρτημα III, σελ. 47) 
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3. Δραστηριότητες δημοσιότητας 
Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων δημοσιότητας, στόχος του έργου είναι η διάδοση των 

αποτελεσμάτων στο ευρύτερο δυνατό κοινό στο χώρο της εκπαίδευσης και της αγοράς 

εργασίας. Κατά την αναφερομένη περίοδο για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου, η 

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών συμμετείχε σε μια σειρά από εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, 

ημερίδες που υλοποιήθηκαν εντός και εκτός του Ιδρύματος και επιτέλεσε συντονιστικό και 

εποπτικό ρόλο στις δράσεις των υπόλοιπων πράξεων για την επίτευξη κοινών στόχων. 

Πιο αναλυτικά, συμμετείχε στα δύο (2) Βιωματικά Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας με 

θέμα «Δημιούργησε τη δική σου βιώσιμη επιχείρηση» που είχαν ως στόχο να προσφέρουν 

πρακτικές γνώσεις και βήμα προς βήμα καθοδήγηση σε όσους ενδιαφέρονται να 

δημιουργήσουν τη δική τους βιώσιμη επιχείρηση τώρα ή στο μέλλον στο πλαίσιο της 

πράξης ΜΟΚΕ ΤΕΙ Πάτρας. Τα εργαστήρια αυτά διεξήχθησαν εντός του Ιδρύματος στις 11-12 

Δεκεμβρίου 2012 και 10-11 Ιανουαρίου 2013 αντίστοιχα (Βλ. Παράρτημα IV, σελ. 54) και 

συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον κυρίως των φοιτητών αφού οι αιτήσεις συμμετοχής 

ξεπέρασαν τις 180! Ενώ παρουσιάστηκαν συνολικά είκοσι ένα (21) επιχειρηματικά πλάνα 

και ιδέες των φοιτητών. 

Επιπλέον, παρακολούθησε και συμμετείχε ενεργά στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε 

στις 13-Δεκεμβρίου 2012 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου του 

Ιδρύματος, με θέμα «Η Επιχειρηματικότητα ως Επιλογή Εργασίας» με εισηγητές από το 

Επιμελητήριο, Τράπεζα της Ελλάδος, Byte Mobile, Irida Labs κ.α. (Βλ Παράρτημα IV, σελ.61 ) 

Σημαντική ήταν η συμβολή της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών στην ενημερωτική ημερίδα που 

πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2013 στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας 

Ηλείας στον Πύργο με θέμα το έργο: «Καινοτόμος στρατηγική ευαισθητοποίησης για τη 

Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα - INSTALL Innovative Strategy for raising Awareness of LLL 

in Greece». Στην ημερίδα, η οποία είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και των 

εμπλεκόμενων φορέων για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα, παρουσιάστηκαν οι δράσεις, 

οι στόχοι και τα αποτελέσματα του έργου και των υπόλοιπων πράξεων, οι οποίες 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του ανωτέρω Επιχειρησιακού Προγράμματος. (Βλ. Παράρτημα 

IV, σελ. 63) 

Επιπρόσθετα και συνεχίζοντας τη συντονιστική δράση της προς την επίτευξη των κοινών 

στόχων με τις υπόλοιπες πράξεις, η ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών συμμετείχε στις 23-24 Μαΐου 2013 

στο διήμερο σεμινάριο με τίτλο «Νεανική Επιχειρηματικότητα- χρήσιμα εργαλεία» στο 

πλαίσιο της πράξης ΜΟΚΕ ΤΕΙ Πάτρας, στο οποίο παρουσιάστηκαν δέκα (10) 

επιχειρηματικά σχέδια και ιδέες φοιτητών (Βλ. Παράρτημα IV, σελ. 66). 

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης, η ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών υπήρξε 

αρωγός στη διοργάνωση ημερίδας στις 7-8 Ιουνίου 2013 για την πραγματοποίηση διάλεξης 

με θέμα: «Η Χρήση της Βιοανάδρασης στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού» στην 

οποία βασικός ομιλητής ήταν ο κ. Άνθιμος Aρουτζίδης MSc, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής, 

(Βλ. Παράρτημα IV, σελ. 71).  
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Επίσης, η ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών πραγματοποίησε ενημέρωση διανέμοντας ενημερωτικό υλικό 

σε ένα από τα σημαντικότερα, σε διεθνές επίπεδο, workshops, με θέμα: «Health Physics 

and Computational Intelligence Lab», που διεξήχθη στις 17 Ιουνίου 2013 με 

διακεκριμένους ομιλητές από κορυφαία Πανεπιστήμια διεθνής εμβέλειας, στο Συνεδριακό 

Κέντρο του Ιδρύματος (Βλ. Παράρτημα IV, σελ. 74). Κατά την ίδια μέρα, η ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ 

Πατρών, παρακολούθησε την τρίωρη ανοικτή διάλεξη στο ΤΕΙ με ομιλητή τον κ. Παναγιώτη 

Κακκαβά, με θέμα «Προσομοίωση διατηρητέων κατασκευών με χρήση πεπερασμένων 

στοιχείων» (Βλ Παράρτημα IV, σελ. 75). 

Καθοριστική ήταν η συμμετοχή στη διοργάνωση της εβδομάδας καινοτομίας με θέμα: “The 

Innovation Week on R.E.S. - PV Systems Engineering & the other Renewable Energy 

Systems and the Entrepreneurship spirit” στις 1-10 Ιουλίου 2013 στο ΤΕΙ Πάτρας όπου η 

ανταπόκριση των  φοιτητών του Ιδρύματος ήταν ιδιαίτερα σημαντική (Βλ. Παράρτημα IV, 

σελ.76 και 83). 
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4. Δραστηριότητες διάχυσης 
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, οι οποίες δεν 

ήταν άλλες από το να εξασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματά του και οι μακροπρόθεσμες 

παρεχόμενες ωφέλειες θα διαχυθούν εντός της ακαδημαϊκής και φοιτητικής κοινότητας, η 

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών προέβη στη διοργάνωση διαγωνισμού Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τη ΜΟΚΕ ΤΕΙ Πάτρας για την απονομή βραβείων. 

Οι δύο πράξεις στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς τους για ενεργό προώθηση της 

σύνδεσης της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, αλλά και την καλλιέργεια 

επιχειρηματικής κουλτούρας στους φοιτητές και απόφοιτούς της διοργάνωσαν 

“Διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας” με τίτλο “Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το 

business!” (Εικόνα 9) 

 

Εικόνα 9 Ανακοίνωση διαγωνισμού επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 

Δυστυχώς, λόγω της μη ομαλής κατάστασης που επήλθε στο Ίδρυμα ως απόρροια των 

αποτελεσμάτων του σχεδίου “Αθηνά” την περίοδο Ιούνιο - Ιούλιο 2013, η συμμετοχή (Βλ. 

Παράρτημα V, σελ. 87) στο διαγωνισμό δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση (τρεις 
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συμμετοχές) από τους φοιτητές και απόφοιτους του Ιδρύματος με αποτέλεσμα τη συνέχισή 

του για τη χρονική περίοδο Οκτώβριο – Δεκέμβριο 2013. 

Παράλληλα, η δραστηριοποίηση της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών μέσα από τις κοινότητες των 

κοινωνικών της δικτύων αποτελεί ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό μέσο διάχυσης των 

αποτελεσμάτων του έργου. Η συνεχώς αυξανόμενη κινητικότητα των χρηστών, οι οποίοι 

έχουν ενταχθεί στις κοινότητες αυτές, δημιουργεί μία αμφίδρομη αλληλεπίδραση, η οποία 

έχει ως αποτέλεσμα τη διάχυση και αξιοποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ από 

πραγματικά ενδιαφερόμενους, οι οποίοι αποτελούν επωφελούμενους των αποτελεσμάτων 

του έργου.  

5. Συμπεράσματα 
Από τα ανωτέρω περιγραφόμενα διαπιστώνεται ότι το πακέτο εργασίας ΠΕ6 «Ενημέρωση, 

δημοσιότητα και διάχυση» συνέχισε δυναμικά την ενεργό δράση του σε όλους τους τομείς 

ευθύνης του με την οργάνωση του 1ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 

του ΤΕΙ Πάτρας και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις/ημερίδες οι οποίες κάλυψαν ένα μεγάλο 

εύρος αντικειμένων (ενημερωτικές ημερίδες, fora, workshops, summer schools, κλπ) 

ευρείας κλίμακας (τοπικές, πανελλήνιες, διεθνείς) και με τη συνεχή ενημέρωση των 

κοινωνικών δικτύων (facebook, twitter και LinkedIn) τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στην 

υλοποίηση των στόχων του. 
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6. Παράρτημα Ι: Τύπος και περιεχόμενο 

προωθητικού/διαφημιστικού υλικού 

 

Εικόνα 10. Εξωτερική όψη ενημερωτικού φυλλαδίου 

 

Εικόνα 11. Εσωτερική όψη ενημερωτικού φυλλαδίου 
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Εικόνα 12. Εξωτερική όψη flyer 

 

Εικόνα 13. Εσωτερική όψη flyer 



 

 

Π6.3: Έκθεση ενημέρωσης, δημοσιότητας και διάχυσης 

 

24 
 

 

Εικόνα 14. Πινακίδα εξωτερικού χώρου 
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Εικόνα 15. Το stand, η αφίσα και το folder ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών 

 

 

  

Εικόνα 16. Σημειωματάριο και στυλό 



 

 

Π6.3: Έκθεση ενημέρωσης, δημοσιότητας και διάχυσης 

 

26 
 

 

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ΤΕΙ Πατρών 
Ορισμός Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) ΤΕΙ Πατρών2 αποτελεί μια νέα και 

καινοτόμο δομή του Ιδρύματος που επιδιώκει την αποτελεσματική σύνδεση του 
εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας.  
 

Στόχος Εντός του Ιδρύματος υλοποιούνται και υποστηρίζονται δράσεις που αφορούν όλες τις 
βαθμίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης επιδιώκοντας τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό, το επιχειρηματικό πνεύμα των φοιτητών καθώς και τη σύνδεση της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Αυτές οι δράσεις κατανέμονται στις τρεις 
Πράξεις α) της Πρακτικής Άσκησης, β) της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και 
γ) του Γραφείου Διασύνδεσης. 
 
Η ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας και την εξοικονόμηση πόρων για την υλοποίηση των σχετικών 
δραστηριοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο συντονίζει τις παραπάνω τρεις Πράξεις, ομογενοποιεί 
και προγραμματίζει τις δραστηριότητές τους αποβλέποντας στην εξέλιξη και στον 
εξορθολογισμό τους μέσα από ένα σύνολο στρατηγικών στόχων, παρακολουθεί την πορεία 
των ενεργειών για την επίτευξη αυτών των στόχων, αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και 
προσαρμόζεται στις προκύπτουσες ανάγκες και απαιτήσεις σύμφωνα με τη δυναμική της 
κοινωνίας και της οικονομίας. 
 

Δραστηριότη-
τες 

Μεταξύ των δραστηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ περιλαμβάνονται  

 Η δημιουργία και υποστήριξη αυτόνομης δομής για τον συντονισμό των επιμέρους 
Πράξεων σχετικά με την επαφή και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, την 
εξωστρέφεια του Ιδρύματος, τη δημοσιότητα των δράσεων και την προώθηση των 
ωφελειών που προκύπτουν από αυτές, την έκδοση υλικού διαφήμισης και διάχυσης. 

 Η συνεχής παρακολούθηση της πορείας όλων των Πράξεων και περιοδική αξιολόγησή 
τους. 

 Η δημιουργία σαφούς πλαισίου συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων μερών μέσα 
από έναν κώδικα δεοντολογίας. 

 Η ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος που 
υποστηρίζει όλες τις Πράξεις που εμπλέκονται στο έργο, παρέχει σύνδεση με την 
αγορά εργασίας και σύγχρονες υπηρεσίες ενημέρωσης για τους ενδιαφερόμενους της 
πρακτικής άσκησης και υποστηρίζει την αξιολόγηση όλων των εμπλεκόμενων μερών. 

 
Ωφελούμενοι Η συντονισμένη δράση της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών και των υπολοίπων Πράξεων μπορεί να 

ωφελήσει τους φοιτητές – αποφοίτους του Ιδρύματος διότι: 

 Αποτελεί τη βάση της ενημέρωσης σχετικά με προοπτικές στον εργασιακό χώρο, 
επαγγελματικά θέματα και επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

 Παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για προσφορά θέσεων εργασίας, για τις τάσεις και 

                                                           
 

2 Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) ΤΕΙ Πατρών με κωδικό MIS 304457 υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ)» το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και 
εθνικούς πόρους. 
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τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. 

 Λειτουργεί ως σύμβουλος για την προετοιμασία των προπτυχιακών φοιτητών για το 
σχεδιασμό της καριέρας τους και την επαγγελματική τους αποκατάσταση ως προς τις 
κατευθύνσεις και τα επαγγελματικά δικαιώματά τους ως απόφοιτοι. 

 Αποτελεί τον κόμβο της διασύνδεσης των φοιτητών με τις δραστηριότητες της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και τις δυνατότητες εξέλιξής τους (σεμινάρια, συνέδρια, 
ημερίδες, ημέρες καριέρας, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά προγράμματα, υποτροφίες 
κλπ). 

 Συμβάλλει στην ανάπτυξη και δημιουργία της επιχειρηματικότητας των νέων 
αποφοίτων και στην ανάδειξη φοιτητών με επιχειρηματικό ταλέντο. 

 

Η συντονισμένη δράση της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών και των υπολοίπων Πράξεων μπορεί να 

ωφελήσει επαγγελματικούς φορείς και επιχειρήσεις διότι παρέχει: 

 Άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής 
εξειδικευμένου προσωπικού είτε στο πλαίσιο της εξάμηνης πρακτικής άσκησης είτε 
σε μόνιμη βάση 

 Συνεχή επαφή με τις επιστημονικές εξελίξεις διαφόρων κλάδων και τις εφαρμογές 
τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

 

Η συντονισμένη δράση της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών και των υπολοίπων Πράξεων μπορεί να 

συνεισφέρει στις δραστηριότητες του ΤΕΙ Πατρών διότι: 

 Δημιουργεί έναν δυναμισμό και κινητοποίηση εντός του Ιδρύματος και ενισχύει τη 
συνεργασία με άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, η οποία μέσω των δράσεων της 
Δ.Α.ΣΤΑ. μετουσιώνεται σε δράσεις προς όφελος των φοιτητών 

 Συμβάλλει στην αξιοποίηση και ανάπτυξη Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
επιστημονικών και τεχνολογικών ερευνών στο πλαίσιο του Ιδρύματος 

 

Η συντονισμένη δράση της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών και των υπολοίπων Πράξεων μπορεί να 

συνεισφέρει στην κοινωνία και την οικονομία διότι: 

 Προάγει την ισότητα των ευκαιριών και μη διάκριση. 

 Αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες στην πληροφόρηση και την επικοινωνία 

 Ενισχύει την μεταφορά τεχνογνωσίας και επιχειρηματικών ιδεών από περιοχή σε 
περιοχή 

 Συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα 
 

Επικοινωνία Διεύθυνση:  

e-mail: dasta@teipat.gr 

web: http://dasta.teipat.gr  

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
Ορισμός Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο, οι τελειόφοιτοι σπουδαστές των ΤΕΙ, 

mailto:dasta@teipat.gr
http://dasta.teipat.gr/
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πραγματοποιούν υποχρεωτικά εξάμηνη πρακτική άσκηση (ΠΑ) σε φορείς απασχόλησης του 
ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, οι δραστηριότητες των οποίων εμπίπτουν στο γνωστικό 
αντικείμενο της εξειδίκευσής τους. H σημασία της ΠΑ, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 
ποιότητα της τεχνολογικής εκπαίδευσης που παρέχεται στον ασκούμενο σπουδαστή/στρια 
δεδομένου ότι,  

Γενικά, η ΠΑ των σπουδαστών/στριών του ΤΕΙ Πάτρας μπορεί να θεωρηθεί, ως ένας καλά 
οργανωμένος θεσμός, οποίος όμως για να αποδώσει τα μέγιστα οφέλη στον 
σπουδαστή/στρια και στο Τμήμα, πρέπει να συνδυαστούν πολλοί παράγοντες, όπως 
πρωτίστως είναι η κατάλληλη επιλογή της επιχείρησης παροχής της ΠΑ και η ουσιαστική 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της ΠΑ του σπουδαστή/στριας. 

Στόχος Ο κύριος στόχος που τίθεται στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας Πράξης ΠΑ του ΤΕΙ 
Πάτρας, είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρεται 
στον σπουδαστή/στρια, μέσω της ΠΑ, με πολλαπλασιαστικά οφέλη, τόσο για το Ίδρυμα όσο 
για την επιχείρηση. Η Επιστημονική Ομάδα υλοποίησης της Πράξης, οραματίζεται το παρόν 
εγχείρημα κυρίως, ως μια μοναδική ευκαιρία να επιτευχθεί ουσιαστική αναμόρφωση του 
τρόπου υλοποίησης του θεσμού της ΠΑ.  

Δραστηριότη-
τες 

Οι κύριες δράσεις που θα υλοποιηθούν για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι: 

1. Η χρήση του ολοκληρωμένου διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος που θα 
αναπτυχθεί από τη ΔΑΣΤΑ, μέσω του οποίου, θα επιτευχθεί, ο πλήρης εκσυγχρονισμός, η 
συστηματοποίηση και η απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης της ΠΑ. 

2. Η ιδανική επιλογή της επιχείρησης υποδοχής του σπουδαστή/στριας, μέσω α) της 
σημαντικής αύξησης των προσφερόμενων θέσεων ΠΑ και β) της θέσπισης αυστηρών 
κριτηρίων επιλογής, όπως είναι η συνάφεια των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, με τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό του σπουδαστή/στριας, η οργάνωση της, ο βαθμός 
αξιολόγησής της σε πρότερες ΠΑ και οι συνθήκες εκπαίδευσης-εργασίας που προσφέρει. 

3. Η καθιέρωση μιας ουσιαστικής μεθόδου παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΠΑ του 
σπουδαστή/στριας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, κατά την έναρξη της ΠΑ, θα ορίζονται 
συγκεκριμένοι στόχοι, που θα πρέπει να επιτευχθούν από τον σπουδαστή/στρια, στο 
πρότυπο ενός μικρού έργου, η παρακολούθησή της από τον επόπτη καθηγητή θα γίνεται 
συστηματικά, με συνδυασμό των καθιερωμένων τακτικών επισκέψεων του στην 
επιχείρηση και της άμεσης πρόσβασης του στο ημερολόγιο της ΠΑ, το οποίο θα 
υποβάλλεται πλέον ηλεκτρονικά από τον σπουδαστή/στρια, με συγκεκριμένους 
χρονικούς περιορισμούς υποβολής και τέλος, η αξιολόγηση της ΠΑ, θα γίνεται από την 
Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος μέσω α) τεχνικών εκθέσεων, όπου ο σπουδαστής/στρια θα 
περιγράφει αναλυτικά, την πρόοδο υλοποίησης των στόχων που τέθηκαν στην έναρξη της 
ΠΑ β) της υποστήριξης της ΠΑ, σε δημόσια παρουσίαση που θα διοργανώνεται με μορφή 
ημερίδας και γ) του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, όπου το εποπτεύον στέλεχος της 
επιχείρησης θα καταγράφει την κρίση του για τα γενικότερα χαρακτηριστικά που 
επέδειξε ο σπουδαστής/στρια, κατά τη διάρκεια της ΠΑ. 

Ωφελούμενοι Σπουδαστές. Με τον θεσμό της ΠΑ επιτυγχάνεται η πρώτη επαφή του/της σπουδαστή/στριας 
με το επάγγελμά του της. Κατά τη διάρκεια της ΠΑ, ο σπουδαστής/στρια 
ενσωματώνεται στο περιβάλλον εργασίας, μιας καλά οργανωμένης επιχείρησης, 
συμμετέχοντας ενεργά στην παραγωγική διαδικασία και αποκτά εμπειρίες, 
ιδιαίτερα χρήσιμες για την μετέπειτα επαγγελματική του πορεία. Βρίσκεται σε ένα 
μεταβατικό στάδιο, σίγουρα δεν είναι εργαζόμενος, αλλά ούτε και 
σπουδαστής/στρια με την κλασική έννοια του όρου. Εκπαιδεύεται σε πραγματικό 
περιβάλλον εργασίας, αυτό δε απαιτεί την πλήρη ενσωμάτωση του σε αυτό. Για 
να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να επιδείξει υπευθυνότητα, να συνεργασθεί 
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αρμονικά με τους συναδέλφους του, να υπακούσει στις εντολές του 
Προϊσταμένου του, να είναι τυπικός, ευγενικός, διακριτικός, πρόθυμος και γενικά 
να δείξει τον καλλίτερο του εαυτό. 

Τμήματα. Βάσει της πολυετής εμπειρία από την εφαρμογή του θεσμού, προκύπτει ότι η ΠΑ 
συμβάλλει σημαντικά, στην εξωστρέφεια των Τμημάτων των ΤΕΙ. Στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της ΠΑ, που εκπονεί ο σπουδαστής/στρια, ο εποπτεύων καθηγητής 
επισκέπτεται τακτικά την επιχείρηση, για να έχει την πλήρη εικόνα των συνθηκών 
της εκπαίδευσης-εργασίας του σπουδαστή/στριας. Οι επισκέψεις αυτές συνήθως, 
αποτελούν πρώτης τάξης ευκαιρία, για την γνωριμία του επόπτη καθηγητή με τα 
στελέχη της επιχείρησης και κατά επέκταση αποτελούν την αφετηρία σημαντικών 
συνεργασιών, που αφορούν κυρίως την επίλυση τεχνικών προβλημάτων που δεν 
μπορούν να αντιμετωπισθούν από το διαθέσιμο προσωπικό της. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα για τα οφέλη της ΠΑ τόσο για το Τμήμα όσο για την επιχείρηση είναι 
το γεγονός, ότι συνδυάζοντας τους θεσμούς της Πτυχιακής Εργασίας και της 
Πρακτικής Άσκησης προκύπτουν οι πιο αξιόλογες εργασίες, που το θέμα τους 
πραγματεύεται την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η 
επιχείρηση, η λύση του οποίου έχει άμεση και απτή εφαρμογή και η επιτυχής 
περάτωση της, απαιτεί άμεση συνεργασία του σπουδαστή/στριας, του 
επιβλέποντα καθηγητή και του στελέχους της επιχείρησης. 

Φορείς - Επιχειρήσεις. Ο φορέας απασχόλησης, πέραν της υψηλής εταιρικής ευθύνης που 
επιδεικνύει προσφέροντας θέσεις ΠΑ, αποκτά το πολύ σημαντικό προνόμιο να 
κάνει ασφαλείς επιλογές για τη στελέχωση του, δεδομένου ότι, με την περάτωση 
του τελευταίου σταδίου της εκπαίδευσης του σπουδαστή/στριας, αυτού της ΠΑ, ο 
νέος πλέον επιστήμονας, έχει ήδη δοκιμασθεί σε πραγματικές συνθήκες εργασίας 
και έχει δείξει τις δυνατότητες του, τις γνώσεις του, την εξειδίκευση του στο 
αντικείμενο της απασχόλησης του, την υπευθυνότητα του, την ερευνητική του 
ικανότητα, τις διαπροσωπικές του ικανότητες, την ικανότητα του να αξιολογεί, 
κλπ. 

Επικοινωνία Διεύθυνση:  

e-mail: pa@teipat.gr 

web: http://dasta.teipat.gr/pa  
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Γραφείο Διασύνδεσης 
Ορισμός Ο θεσμός του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ) εντάσσεται στις συστηματικές προσπάθειες του ΤΕΙ 

ΠΑΤΡΩΝ να συνδεθεί με το κοινωνικό και παραγωγικό περιβάλλον και να προσφέρει στους 
σπουδαστές και αποφοίτους του τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της πληροφόρησης και του 
σχεδιασμού της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας καθώς και τις προοπτικές για περαιτέρω 
επιμόρφωση και εξειδίκευση. 

Στόχος Κύρια αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ αποτελεί η διευκόλυνση των 
σπουδαστών και αποφοίτων στη μετάβαση από τη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην κοινωνία 
και ειδικότερα στην αγορά εργασίας. Επίσης, η υποστήριξή τους στην εύρεση μεταπτυχιακών 
σπουδών, υποτροφιών, κατατακτήριων εξετάσεων σε ΑΕΙ, προγραμμάτων κατάρτισης, 
επιχειρήσεων για την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης κ.α .  

Επιπλέον αποστολή του ΓΔ αποτελεί και η παροχή πληροφόρησης στην ακαδημαϊκή 
κοινότητα σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις τάσεις της αγοράς εργασίας, η 
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, της ύλης 
των μαθημάτων κ.α.  

Σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης είναι να δημιουργήσει τις δομές και τις δυνατότητες 
μόνιμης και πολύπλευρης συνεργασίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Παραγωγή.  

Δραστηριότη-
τες 

Στο πλαίσιο αυτού του σκοπού το ΓΔ προωθεί και στηρίζει δραστηριότητες και των δύο 
μερών (εκπαίδευσης & παραγωγής) που ενισχύουν την αμφίδρομη επικοινωνία και 
συνεργασία, την σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, την προβολή των δυνατοτήτων του 
Ιδρύματος για παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, την προώθηση σπουδαστών και πτυχιούχων 
στην αγορά εργασίας, την από κοινού οργάνωση εκδηλώσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και 
άλλα. 

Ειδικότερα, επιδίωξη του ΓΔ του ΤΕΙ είναι να στηρίξει τα συμβαλλόμενα μέρη στην ανάπτυξη 
αμφίδρομης και αυτόνομων συνεργασιών.  

Ωφελούμενοι Έτσι, απευθύνεται:  

 Στα Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος, των Σχολών και των Τμημάτων  

 Στους σπουδαστές και πτυχιούχους του ΤΕΙ.  

 Στα Μέλη Ε.Π., στα Τμήματα σπουδών, στα εργαστήρια, στους Τομείς μαθημάτων κλπ 

 Σε όλες τις Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες, 
Συνεταιρισμούς, Κοινωνικοοικονομικούς Φορείς (επιμελητήρια κ.λπ.).  

Παροχή υπηρεσιών σε πτυχιούχους και σπουδαστές του ΤΕΙ : 

 Πληροφορίες για προσφορά θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης.  

 Ενημέρωση για τις τάσεις και εξελίξεις στην αγορά εργασίας.  

 Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων  

 Συμβουλευτική και προετοιμασία των σπουδαστών για το σχεδιασμό της καριέρας 
τους (συνέχιση των σπουδών, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τεχνική 
συνέντευξης, νεανική επιχειρηματικότητα, προγράμματα ένταξης στην αγορά 
εργασίας).  

 Πληροφορίες για ακαδημαϊκές δυνατότητες εξέλιξης, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα σε Ιδρύματα του εξωτερικού και στη χώρα μας, καθώς και υποτροφίες 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 Ενημέρωση για δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως σεμινάρια 
εξειδίκευσης, συνέδρια, ημερίδες, ημέρες καριέρας.  
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Παροχή υπηρεσιών σε παραγωγικούς και κοινωνικοοικονομικούς φορείς: 

• Πληροφόρηση και στήριξη για κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό είτε στο 
πλαίσιο της εξάμηνης πρακτικής άσκησης είτε σε μόνιμη βάση.  

• Συνεργασίες σε θέματα αξιοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανάπτυξη 
προγραμμάτων, παροχή υπηρεσιών, τεχνολογικής έρευνας στα εργαστήρια του 
Ιδρύματός.  

• Στήριξη συνεργασιών του Ιδρύματος σε θέματα κατάρτισης, σεμιναρίων, 
επιστημονικών ημερίδων, ομάδων συμβούλων, πιστοποιήσεων κ.α.  

• Συνεργασίες σε θέματα μελετών - Ερευνών πτυχιακών εργασιών στους χώρους 
Παραγωγής, προώθηση συνεργασιών με επιμελητήρια. 

Επικοινωνία Διεύθυνση:  

e-mail: career@teipat.gr 

web: http://dasta.teipat.gr/career  
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Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
Ορισμός Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) στο ΤΕΙ Πάτρας, μέσω του 

σχεδιασμού και της εφαρμογής μιας σειράς δράσεων, δίνει τη δυνατότητα της συνεργασίας 
των σπουδαστών με επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο ίδιο 
γνωστικό αντικείμενο. 

Στόχος Η ΜΟΚΕ έχει στόχο να ενθαρρύνει, διευκολύνει, εξετάζει, υποστηρίζει: 

• την αμφίδρομη επικοινωνία σε θέματα επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας, 
καινοτομίας, 

• την πρόσληψη και διάχυση ιδεών και τον μετασχηματισμό τους σε τεχνικές που 
πιθανόν να οδηγήσουν σε καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, 

• τη συλλογή και κινητοποίηση δυνάμεων (σπουδαστές, εργαστήρια, επιχειρήσεις, 
οργανισμοί) για επιχειρηματικές δράσεις καινοτόμες σε πεδία όπως Ενέργεια, ΤΠΕ, 
οικο-Περιβάλλον κλπ 

• την συνεργασία με Θερινά Σχολεία, 
• τις προτάσεις, την ανεύρεση εταίρων και πηγών χρηματοδότησης των καινοτόμων 

ιδεών των σπουδαστών. 

Δραστηριότη-
τες 

Η ΜΟΚΕ με ένα καινοτόμο πλέγμα δράσεων για την Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα έχει 
σκοπό να δημιουργήσει ένα εκκολαπτήριο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, που θα 
συμβάλλει στην αύξηση των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας και στην εθνική οικονομία. 
Για τον σκοπό αυτό αναπτύσσει τρία (3) καινοτόμα Κέντρα Καινοτομίας και Έρευνας, που 
συντονισμένα προωθούν τους στόχους όλων των επί μέρους Τμημάτων του ΤΕΙ με απώτερο 
στόχο να εξελιχθούν ως θεσμοθετημένα «spin-offs» ή ως ημιανεξάρτητες Υπηρεσίες. Τα 
κέντρα αυτά είναι: 

• Κέντρο Εκπαίδευσης σε Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
• Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας  
• Οικονομικό Παρατηρητήριο - Βαρόμετρο 

και θα υποστηρίξουν τις προτεινόμενες δράσεις οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την 
ενθάρρυνση των σπουδαστών και την καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας.  

Ωφελούμενοι Σπουδαστές. Με την υλοποίηση της πράξης θα ωφεληθούν 990 περίπου σπουδαστές, οι 
οποίοι θα συμμετάσχουν σε όλες τις δράσεις της ΜΟΚΕ (επισκέψεις, διαλέξεις, 
ομάδες εργασίας, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις προϊόντων, καινοτομίας, θα 
διοργανώσουν εκθέσεις καινοτόμων προϊόντων κλπ). Παράλληλα με τη 
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς καινοτομίας και σε εκθέσεις καινοτόμων 
προϊόντων και ιδεών θα γίνουν γνωστοί σε επιχειρήσεις και θα προσελκύσουν το 
ενδιαφέρον και πιθανότατα την χρηματοδότηση τους για την υποστήριξη 
υλοποίησης των ιδεών τους. 

Τμήματα. Η υλοποίηση της πράξης θα συμβάλει στην εξωστρέφεια των Τμημάτων. Τα 
συνέδρια που θα διοργανώσει το ΤΕΙ, η εβδομάδα Επιχειρηματικότητας και 
Καινοτομίας, οι εκθέσεις προϊόντων και ιδεών των σπουδαστών του κάθε 
Τμήματος, η έκδοση επιλεγμένων πτυχιακών εργασιών και η αποστολή τους σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς θα αναδείξει τα Τμήματα ενώ θα προσελκύσει νέες 
συνεργασίες με επιχειρήσεις και φορείς. 

Επιχειρήσεις. Η επιχείρηση με την συμμετοχή της στην πράξη, προσφέροντας τα έμπειρα 
στελέχη για την καθοδήγηση των σπουδαστών στην επίλυση πραγματικών 
προβλημάτων σε επιχειρήσεις, την σημαντική συμβολή τους στις επισκέψεις των 
σπουδαστών και την εμπειρία και γνώση τους στις διαλέξεις καινοτομίας που θα 
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διοργανώνει το ΤΕΙ. 

Επικοινωνία Διεύθυνση:  

e-mail: moke@teipat.gr 

web: http://dasta.teipat.gr/moke  

 

  

mailto:moke@teipat.gr
http://dasta.teipat.gr/moke
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7. Παράρτημα ΙΙ: Πρωτόκολλα Συνεργασίας 

Συναφθέντα Πρωτόκολλα Συνεργασίας κατά την προηγούμενη 

περίοδο 
1. ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ (10861/27-3-2012) 

2. ΔΑΣΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ (12666/9-4-2012) 

3. ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Καλαμάτας (12673/9-4-2012) 

4. ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Λάρισας 

5. ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Κρήτης (15240/11-5-2012) 

6. ΔΑΣΤΑ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (15630/15-5-2012) 

7. ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Μεσολογγίου (15632/15-5-2012) 

8. ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Σερρών (15639/15-5-2012) 

9. ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (16005/18-5-2012) 

10. ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Ηπείρου (16872/29-5-2012) 

11. ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (18443/11-6-2012) 

12. Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική Ε.Π.Ε. (20296/18-6-2012) 

13. ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας (20882/21-6-2012) 

14. ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Λαμίας (21533/26-6-12) 

15. Πολυνόη - Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (21532/26-6-2012) 

16. Εμπορικός Σύλλογος Πατρών (22059/28-6-2012) 

17. ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (23719/12-7-2012) 

18. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (32556/2-10-2012) 

19. Εμπορικός Σύλλογος Αμαλιάδας (36264/30-10-2012) 
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Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών και 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
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Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών και ΔΑΣΤΑ 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
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Πρωτόκολλο συνεργασίας για την ίδρυση του «Δικτύου ΔΑΣΤΑ 

Δυτικής Ελλάδος» 
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8. Παράρτημα ΙΙΙ: Δικτύωση με άλλα έργα  

European Network for Innovation in Female Entrepreneurship 

(ENIFE) 
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9. Παράρτημα ΙV: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ενημέρωσης, 

δημοσιότητας, διάχυσης και σύνδεσης με άλλα έργα 

1ο και 2ο  Βιωματικά Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας με θέμα 

«Δημιούργησε τη δική σου βιώσιμη επιχείρηση» 
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Ημερίδα με θέμα «Η Επιχειρηματικότητα ως Επιλογή Εργασίας» 

 

Εικόνα 17 Αφίσα ημερίδας με θέμα «Η Επιχειρηματικότητα ως Επιλογή Εργασίας» 
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Ημερίδα με θέμα: «Καινοτόμος στρατηγική ευαισθητοποίησης για 

τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα - INSTALL Innovative Strategy for 

raising Awareness of LLL in Greece» 
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Διήμερο σεμινάριο με τίτλο «Νεανική Επιχειρηματικότητα- χρήσιμα 

εργαλεία» 

 

Εικόνα 18 Αφίσα σεμιναρίου με τίτλο «Νεανική Επιχειρηματικότητα- χρήσιμα εργαλεία» 
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Ημερίδα με θέμα: «Η Χρήση της Βιοανάδρασης στην διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού» 
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Ημερίδα με θέμα: «Health Physics and Computational Intelligence 

Lab 

 

 



 

 

Π6.3: Έκθεση ενημέρωσης, δημοσιότητας και διάχυσης 

 

75 
 

Ημερίδα με θέμα «Προσομοίωση διατηρητέων κατασκευών με 

χρήση πεπερασμένων στοιχείων» 
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Εβδομάδα καινοτομίας “The Innovation Week on R.E.S.” 
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Εικόνα 19 Αφίσα Summer school “The Innovation Week on R.E.S.” 



 

 

Π6.3: Έκθεση ενημέρωσης, δημοσιότητας και διάχυσης 

 

79 
 

   

   

   



 

 

Π6.3: Έκθεση ενημέρωσης, δημοσιότητας και διάχυσης 

 

80 
 

   
 

Εικόνα 20 Πρόγραμμα Summer school “The Innovation Week on R.E.S.” 
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Παρουσιολόγιο Εβδομάδας καινοτομίας 

   

   



 

 

Π6.3: Έκθεση ενημέρωσης, δημοσιότητας και διάχυσης 

 

84 
 

   

   

   

   



 

 

Π6.3: Έκθεση ενημέρωσης, δημοσιότητας και διάχυσης 

 

85 
 

   

   

   

   



 

 

Π6.3: Έκθεση ενημέρωσης, δημοσιότητας και διάχυσης 

 

86 
 

   
 

  



 

 

Π6.3: Έκθεση ενημέρωσης, δημοσιότητας και διάχυσης 

 

87 
 

10. Παράρτημα V: Διαγωνισμοί που οργάνωσε/συνδιοργάνωσε 

η ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών 

Διαγωνισμός επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με τίτλο 

“Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το business!” 

 

http://dasta.teipat.gr/moke/competitions/entr-inov
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Συμμετοχές στο διαγωνισμό “Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το business!” 
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