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ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩΔ.  06 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UPO002 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΚΩΔ.  4 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩΔ.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

 

Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων 
στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
προκειμένου να αυξηθεί η απασχολησιμότητα, να 
βελτιωθεί η συνάφεια της υποχρεωτικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης προς την 
αγορά εργασίας, και να προσαρμοστούν οι δεξιότητες 
του εκπαιδευμένου προσωπικού σε μία καινοτόμο 
αντίληψη και σε μία οικονομία βασισμένη στην κοινωνία 
της γνώσης. 

ΚΩΔ.  72 

ΔΕΛΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Ανάπτυξη των Γραφείων Διασύνδεσης τριτοβάθμιας, ΙΕΚ, 
ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, όπου τέτοια Γραφεία δεν υφίστανται.  
Δικτύωση υφιστάμενων και νέων Γραφείων 
Διασύνδεσης με δομές προώθησης της απασχόλησης και 
διαμεσολάβησης (π.χ. ΚΠΑ, Δήμοι κλπ) με δυνατότητα 
χρήσης εφαρμογών, όπως προβλέπονται σε σχετικές 
δράσεις που θα υποστηριχθούν από το ΕΠ Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 
Επέκταση και θεσμική κάλυψη της πρακτικής άσκησης 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών στις βαθμίδες 
και τα επίπεδα της εκπαίδευσης, που έχουν έξοδο στην 
αγορά εργασίας.  Ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για 
την αύξηση των συμμετεχόντων μαθητών, σπουδαστών, 
φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσότερων 
επιχειρήσεων υποδοχής  της πρακτικής άσκησης. 
 
Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στην 
κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, 
των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και 
διοίκησης μονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε 
θέματα έρευνας και τεχνολογίας.  Η εισαγωγή 
μαθημάτων, ενοτήτων και στοιχείων 
επιχειρηματικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των 
σπουδών, καθώς και μέσω της δημιουργίας εικονικών 
επιχειρήσεων και της ανάπτυξης θυρίδων 
επιχειρηματικότητας με παράλληλη παροχή κινήτρων 
στους συμμετέχοντες και ενθάρρυνση συστηματικών 
επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών σε 
επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.  Προωθείται η 
ανάπτυξη κινήτρων για δράσεις κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. 

ΚΩΔ.  

04.72.33 
04.72.31 
04.72.34 

 
(ΓΚΠ ΕΠΕΔΒΜ  

4.3.3, 4.3.1, 4.3.4) 
 

 
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ 

ΚΩΔ. 
 

04.72.34.01 
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Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» δόθηκε η δυνατότητα 

σε κάθε Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι. να χρηματοδοτήσει μία βασική συντονιστικής λειτουργίας 

δομή (για την ακρίβεια, υπερ-δομή) που εξυπηρετεί συνολικά τους ειδικότερους θεσμούς που 

εξυπηρετούν τη σύνδεση με την παραγωγική διαδικασία και την αγορά εργασίας, τη Δομή 

Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΔΑΣΤΑ. 

Η ΔΑΣΤΑ συντονίζει  

 Το Γραφείο/Μονάδα Πρακτικής Άσκησης,  

 Το Γραφείο Διασύνδεσης και  

 Τη Μονάδα  Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

 

Ένας από τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2007-2013» στοχεύει στην επέκταση, την ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση 

των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των 

φοιτητών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), ως απαραίτητο στοιχείο της 

στρατηγικής για τη σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.  

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε και λειτουργεί – με στόχο τη μεταγενέστερη τυπική 

θεσμοθέτησή της – ειδική Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Καβάλας.  

Οι επιμέρους στόχοι των παρεμβάσεων για την προώθηση της καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Καβάλας, οι οποίες θα 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, 

περιλαμβάνουν: 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό. 
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 Ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα και την 

ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 

 Ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής 

απασχόλησης. 

 Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά και 

εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων. 

 Υποστήριξη για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων ή την ανάληψη επιχειρηματικής 

πρωτοβουλίας. 

 Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών 

φορέων. 

 Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία. 

 

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Καβάλας εντάχθηκε  με την 

υπ. αριθμ. 13548/1-8-2011 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση 

και δια βίου Μάθηση».  

1.1 Οργάνωση και Λειτουργία Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ 

Καβάλας 

 Ενέργειες  Οργάνωσης  &  Λειτουργίας  της  ΜΚΕ 

 Κανονισμός Λειτουργίας της ΜΚΕ του ΤΕΙ Καβάλας 

 Μητρώο Ωφελουμένων Σπουδαστών 

 

1.2 Ετήσια  Σχέδια Δράσης 

 Ετήσιο Σχέδιο Δράσης ΜΚΕ (προγραμματισμός - απολογισμός) 

 Ετήσια Παραρτήματα Σχεδίων Δράσης (Ποιοτικά κριτήρια)   

 

1.3 Ανάπτυξη & Οργάνωση Κύκλου Σπουδών ΜΚΕ του ΤΕΙ Καβάλας 

 Διδασκαλία Μαθημάτων (Κανονισμός Σπουδών του Κύκλου Επιχειρηματικότητας, 

Αναλυτικό Περίγραμμα Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας,  

 Εκπαιδευτικό Υλικό 

 Επισκέψεις σε Παραγωγικούς Φορείς 

 Υλικό Σεμιναρίων 

 Καταγραφή και Δημιουργία Αρχείου Επωφελούμενων από τις Δράσεις Συμβουλευτικής 

Καθοδήγησης - Mentoring  

 Υλικό Εικονικών Επιχειρήσεων 
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 Υλικό Μελετών Περιπτώσεων ανά Μάθημα 

 

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αναλύεται στα παρακάτω πακέτα εργασίας και παραδοτέα 

και Συνολικό Προϋπολογισμό: 167.875,00 € και περιγράφεται με τις παρακάτω δράσεις: 

ΠΕ1 ΠΕ2 ΠΕ3 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ ΜΚΕ ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (ΙNTEGRATION) 

ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΚΕ ΤΟΥ 

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Οργάνωση και Λειτουργία 

Μονάδας Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ 

Καβάλας 

 Ενέργειες Οργάνωσης  & 

Λειτουργίας  της  ΜΚΕ 

 Κανονισμός Λειτουργίας 

της ΜΚΕ του ΤΕΙ Καβάλας 

 Μητρώο Ωφελουμένων 

Σπουδαστών 

 Εκθέσεις (Ενδιάμεση – 

τελική)  Εσωτερικής 

Αξιολόγησης ΜΚΕ του 

ΤΕΙ Καβάλας 
 

Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΚΕ 

του ΤΕΙ Καβάλας  

 Σύνδεση πληροφοριακού 

συστήματος με το ΔΑΣΤΑ 

 Δικτυακός Τόπος της ΜΚΕ του ΤΕΙ 

Καβάλας  

Σύνδεση ΜΚΕ του ΤΕΙ Καβάλας με 

Θυρίδες Επιχειρηματικότητας 

 Καταγραφή Κοινών Δράσεων με  

Θυρίδες Επιχειρηματικότητας  

 Μνημόνια – Συμφωνητικά 

Συνεργασίας 

Σύνδεση ΜΚΕ του ΤΕΙ Καβάλας με 

Φορείς Επιχειρηματικότητας 

 Καταγραφή Κοινών Δράσεων με 

Φορείς Επιχειρηματικότητας 

 Μνημόνια – Συμφωνητικά 

Συνεργασίας 

Προβολή και Διάχυση 

Αποτελεσμάτων 

 Ενέργειες Προβολής και 

Δημοσιότητας (Διοργάνωση 

Εκδηλώσεων – Ημερίδων, 

Βιντεοσκόπηση Μαθημάτων και 

Ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο, κ.ά.) 
 

Ετήσια Σχέδια Δράσης 

 Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 

ΜΚΕ (προγραμματισμός - 

απολογισμός) 

 Ετήσια Παραρτήματα 

Σχεδίων Δράσης (Ποιοτικά 

κριτήρια)   

  

Ανάπτυξη & Οργάνωση 

Κύκλου Σπουδών ΜΚΕ του 

ΤΕΙ Καβάλας 

 Διδασκαλία Μαθημάτων 

(Κανονισμός Σπουδών του 

Κύκλου 

Επιχειρηματικότητας, 

Αναλυτικό Περίγραμμα 

Μαθημάτων 
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Επιχειρηματικότητας,  

 Εκπαιδευτικό Υλικό 

 Επισκέψεις σε 

Παραγωγικούς Φορείς 

 Υλικό Σεμιναρίων 

 Καταγραφή και Δημιουργία 

Αρχείου Επωφελούμενων 

από τις Δράσεις 

Συμβουλευτικής 

Καθοδήγησης - Mentoring  

 Υλικό Εικονικών 

Επιχειρήσεων 

 Υλικό Μελετών 

Περιπτώσεων ανά Μάθημα 

 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Υποέργου  

Παραδοτέα 2011-2014 (ανά τρίμηνο) 

2011 2012 2013 2014 

1.1.1                 

1.1.2                 

1.1.3                 

1.2.1                 

1.2.2                 

1.3.1                 

1.3.2                 

1.3.3                 

1.3.4                 

1.3.5                 

1.3.6                 

1.3.7                 

2.1.1                 

3.1.1                 

3.1.2                 

3.2.1                 

3.2.2                 

3.3.1                 

3.3.2                 
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3.4.1                 

 

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναφοράς 01.09.11 – 31.08.12 η Μονάδα Καινοτομίας 

και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Καβάλας προχώρησε στην υλοποίηση των ακόλουθων 

δράσεων ως εξής: 
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ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΟΟΜΜΗΗ  ΜΜΚΚΕΕ  ΤΤΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΒΒΑΑΛΛΑΑΣΣ  ––  ΜΜΟΟΝΝΤΤΕΕΛΛΟΟ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ    

 

Σύμφωνα με την πράξη 21/22-9-2011 (θ. 11ο) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Καβάλας η οποία 

τροποποίησε την Πράξη 10η/2-06-2009 (θ. 39ο), για  την οργανωτική δομή ίδρυσης και 

λειτουργίας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Καβάλας σύμφωνα με την 

αρ. πρωτ. 2785/03-03-2009 πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Καβάλας 

δομείται ως εξής:  

 

Ειδικότερα επιμέρους όργανα θεσμικής οργάνωσης και λειτουργίας της Μ.Κ.Ε. του 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας, σύμφωνα με τη Πράξη 20η /16-9-2010 του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. 

Καβάλας  είναι: 
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ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  ΜΜοοννάάδδααςς  ΚΚααιιννοοττοομμίίααςς  κκααιι  ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς  ΤΤΕΕΙΙ  ΚΚααββάάλλααςς    

 

Δράση 1.1 Οργάνωση και Λειτουργία Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

ΤΕΙ Καβάλας 

 

ΑΑ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ μμ όό ςς   22 00 11 11 -- 22 00 11 22   

Δημιουργήθηκε γραφείο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο ΤΕΙ 

Καβάλας. Το γραφείο υποστηρίζει διοικητικά τη Μονάδα σε όλες τις περιγραφόμενες 

δραστηριότητες. Η μονάδα διοικείται από πενταμελές Συμβούλιο ως ακολούθως: Πρόεδρος 

οριζόμενος ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος και μέλη του Συμβουλίου είναι: οι Επιστημονικοί 

Υπεύθυνοι των συναφών έργων ΔΑΣΤΑ (Πρακτική Άσκηση, Γραφείο Διασύνδεσης) καθώς 

και δύο μελών που προτείνονται και εκλέγονται από τους ως άνω τρεις ένας τουλάχιστον εκ 

των οποίων να προέρχεται από παραγωγικούς φορείς (του άλλου ενδεικτικά δυνάμενου να 

προέρχεται  από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα). Υποχρεώσεις μεταξύ των άλλων του Γραφείου 

ΜΚΕ του ΤΕΙ Καβάλας είναι η τήρηση μητρώου ωφελουμένων σπουδαστών, το πρωτόκολλο 

των χορηγουμένων Πιστοποιητικών Επιχειρηματικότητας (Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης 

κύκλου Σπουδών) και η διανομή – προσφορά παροχή ενημερωτικού εκπαιδευτικού υλικού 

στους ενδιαφερομένους. Η οργάνωση του Γραφείου ΜΚΕ του ΤΕΙ Καβάλας περιγράφεται 

ειδικότερα στον Κανονισμό Λειτουργίας της τον οποίο συντάσσει το ως άνω Συμβούλιο. 

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (ΜΟΝΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΥΡΙΔΑΣ ΝΕΑΣ 

ΓΕΝΙΑΣ (ΜΟΝΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
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Ειδικότερα η Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας  αποτελεί επιμέρους πράξη της Δομής 

Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤ.Α) του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και βρίσκεται σε άμεση 

συνέργια με τις οργανωτικές δομές λειτουργίας της παραπάνω δομής.  

Με την υπ. αριθμ. 21η /22-09-2011 πράξη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με θέμα 

«Έγκριση Οργανωτικής Δομής Ίδρυσης και λειτουργίας Δ.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ Καβάλας» 

τροποποιήθηκαν προηγούμενες πράξεις δομής και λειτουργίας της Δ.Α.ΣΤΑ. 

Τα όργανα θεσμικής οργάνωσης και λειτουργίας της Δ.Α.ΣΤΑ. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας τα οποία 

είναι αρμόδια και για τη λειτουργία της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας είναι: 

α) η Συντονιστική Επιτροπή  

β) η Ιδρυματική Επιτροπή 

γ) η Συμβουλευτική Επιτροπή 

δ) η Εσωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης της Δ.Α.ΣΤΑ και επιμέρους πράξεων 

ε) ο Προϊστάμενος υπηρεσιών της Δ.Α.ΣΤΑ και επιμέρους πράξεων 

Ειδικότερα επιμέρους όργανα θεσμικής οργάνωσης και λειτουργίας της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. 

Καβάλας, σύμφωνα με τη Πράξη 20η /16-9-2010 του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας  είναι: 

α) ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της πράξης 

β) το Συμβούλιο Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας 

γ) η Γραμματεία της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας  

δ) η Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας 

Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο της Δ.Α.ΣΤΑ. του Τ.Ε.Ι. 

Καβάλας. Είναι τετραμελής και στελεχώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (Ε.Υ.) της 

Πράξης Δ.Α.ΣΤΑ., ως Πρόεδρο και από τρία ακόμα μέλη ως εξής: α) τον Ε.Υ. της Πράξης 

«Γραφείο Διασύνδεσης» του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, β) τον Ε.Υ. της Πράξης «Πρακτική Άσκηση» 

του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, γ) τον Ε.Υ. της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας» του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, ενώ σε αυτή συμμετέχει και ο Προϊστάμενο των 

Υπηρεσιών της Δ.Α.ΣΤΑ., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. 

Καβάλας. Η Ιδρυματική Επιτροπή της Δ.Α.ΣΤΑ. απαρτίζεται από τα μέλη της Συντονιστικής 

Επιτροπής και επιπροσθέτως από τον Πρόεδρο της Δ.Α.ΣΤ.Α, από έναν εκπρόσωπο - μέλος 

Ε.Π. από κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Η Συμβουλευτική Επιτροπή της 
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Δ.Α.ΣΤΑ. στελεχώνεται από τα μέλη της Ιδρυματικής Επιτροπής, καθώς και στελέχη 

συναφών με το ρόλο της Δ.Α.ΣΤΑ. τοπικών φορέων, και συγκεκριμένα από α) έναν 

εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Καβάλας, β) έναν εκπρόσωπο 

του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας γ) ένα εκπρόσωπο του Οργανισμού Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού Καβάλας και δ) ένα εκπρόσωπο του Δήμου Καβάλας. Η σύνθεση της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να μεταβληθεί κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής 

Επιτροπής. Ο Προϊστάμενος των Υπηρεσιών της Δ.Α.ΣΤΑ., ο οποίος είναι μέλος του Τ.Ε.Ι. 

Καβάλας ορίζεται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος και είναι ο αρμόδιος για την επίβλεψη 

και τον συντονισμό όλων των δράσεων της Μονάδας. 

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας ο οποίος ορίζεται από το 

Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.   

Κανονισμός Λειτουργίας 

Συντάχθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας ο οποίος  βρίσκεται στο στάδιο 

επικύρωσης από τη Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑ.ΣΤ.Α.  

Μητρώο επωφελούμενων 

Το γραφείο της Μονάδας τηρεί αρχείο επωφελούμενων φοιτητών το οποίο ενημερώνει 

τακτικά.  

Τέλος  ολοκληρώθηκε ο πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια 20 φορητών υπολογιστών 

συνολικού ποσού 8.179,99€ για τις ανάγκες της πράξης.  

Δράση 1.2 Ετήσια Σχέδια Δράσης 

ΑΑ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ μμ όό ςς   22 00 11 11 -- 22 00 11 22   

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας της υλοποίησης του έργου και των 

παραγόμενων αποτελεσμάτων αποτελεί αρμοδιότητα της Μονάδας Καινοτομίας και 

πραγματοποιείται σε εξαμηνιαία (με τα εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης πράξης) ή ετήσια 

βάση (ετήσια σχέδια δράσης, ενδιάμεση αξιολόγηση πράξης), καθώς και συνολικά, με στόχο 

να εντοπισθούν τα κρίσιμα ζητήματα για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, να 

επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι, όπου είναι απαραίτητο και να αντιμετωπίζονται τυχόν 

προβλήματα έγκαιρα και αποτελεσματικά. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ΜΚΕ, περιλαμβάνεται διακριτή δράση με αντικείμενο την 

«Δράσεις Αξιολόγησης της Πράξης» που αφορά στην αξιολόγηση όλων των συντελεστών και 
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του τρόπου υλοποίησης της Πράξης. Παραδοτέο της δράσης θα είναι η «Έκθεση 

Αξιολόγησης», η οποία θα συνοδεύει την έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης με την περάτωσή 

της. 

Τα ετήσια σχέδια δράσης καθώς και τα δελτία παρακολούθησης πράξεων της ΜΚΕ 

χρησιμοποιούνται για την σύνταξη της 1ης ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης που θα κατατεθεί 

μέχρι το τέλος του έτους 2012 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου. 

ΠΠ ρρ οο γγ ρρ αα μμ μμ αα ττ ιι σσ μμ όό ςς   22 00 11 22 -- 22 00 11 33   

Η πράξη του ΔΑΣΤΑ καθώς και οι τρεις επιμέρους πράξεις (ΠΑ, ΓΔ, και ΜΚΕ) θα 

αξιολογηθούν τον δεύτερο χρόνο από Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης μετά από σχετική 

προκήρυξη. Οι εξωτερικοί αξιολογητές λαμβάνουν γνώση των σχεδίων δράσης, των 

συστάσεων της εσωτερικής επιτροπής αξιολόγησης και εξετάζουν την ουσιαστική εφαρμογή 

του προγράμματος. 

Δείκτες της αξιολόγησης (εσωτερικής και εξωτερικής) θα αποτελέσουν: 

 τα δελτία των εμπλεκομένων (σπουδαστές, καθηγητές, παραγωγικοί φορείς) 

 ο βαθμός εξεύρεσης εργασίας στους φορείς απασχόλησης και χώρους πρακτικής 

άσκησης  

 την αποδοτικότητα του καθενός εμπλεκόμενου στο ΔΑΣΤΑ 

 την πληρότητα της εσωτερικής αξιολόγησης 

 την ταχύτητα με την οποία το ΔΑΣΤΑ ανταποκρίνεται – συμμορφώνεται ώστε να 

αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις εμφανιζόμενες δυσλειτουργίες. 

 

Δράση 1.3 Ανάπτυξη & Οργάνωση Κύκλου Σπουδών ΜΚΕ του ΤΕΙ Καβάλας 

ΑΑ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ μμ όό ςς   22 00 11 11 -- 22 00 11 22   

Η γνώση και η εκπαίδευση στην καινοτομία - επιχειρηματικότητα θεωρούνται απαραίτητες 

κατά την παρούσα χρονική στιγμή. Επιβάλλεται οι φοιτητές να παρακολουθήσουν 

εκπαίδευση μαθημάτων επιχειρηματικότητας δύο εξαμήνων, για να μπορούν να πάρουν 

πιστοποίηση επιχειρηματικότητας, η οποία θεωρείται επιπλέον προσόν για την αγορά 

εργασίας ή για τη σύσταση δικής τους επιχείρησης.  
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Στα πλαίσια λοιπόν των παραπάνω υπάρχουν δύο κύκλοι μαθημάτων επιχειρηματικότητας 

στο ΤΕΙ Καβάλας, ο 1ος ο οποίος αφορά στο Μάθημα της Επιχειρηματικότητας που 

διδάσκεται στο χειμερινό εξάμηνο του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων και ο 2ος 

κύκλος (εκτός προγράμματος σπουδών) που οργανώνει η Μονάδα Καινοτομίας το εαρινό 

εξάμηνο και αφορά σε φοιτητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τον 1ο κύκλο.  

Η διαδικασία αυτή επέβαλε την σύνταξη του κανονισμού σπουδών του κύκλου 

επιχειρηματικότητας, την σύνταξη αναλυτικού προγράμματος σπουδών όπως φαίνεται 

παρακάτω αναλυτικά. 

Η διδασκαλία του κύκλου επιχειρηματικότητας γίνεται από κατάλληλο επιστημονικό και 

τεχνικό-εργαστηριακό προσωπικό καθώς επίσης και από προσκεκλημένους διακεκριμένους 

ομιλητές (έλληνες και ξένους). 

Οι στόχοι της διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας περιλαμβάνουν:  

 Την προώθηση της ανάπτυξης των προσωπικών ικανοτήτων που θα σχετίζονται με την 

επιχειρηματικότητα, όπως η δημιουργικότητα, το πνεύμα πρωτοβουλίας, η ανάληψη 

κινδύνων, την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, την σύλληψη και εφαρμογή 

καινοτόμων ιδεών και η υπευθυνότητα.  

 Την καλλιέργεια των κατάλληλων επιχειρηματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη 

δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων. 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για την 

ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από άτομα και ομάδες με 

περιορισμένους πόρους, τους τρόπους με τους οποίους οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες 

μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον τους καθώς και  

τους τρόπους με τους οποίους οι μικροί  επιχειρηματίες μπορούν να σχεδιάσουν και να 

αναπτύξουν την καινοτόμο επιχείρησή τους, παίρνοντας υπόψη τους και τις δυνατότητες και 

την πληροφόρηση που τους παρέχει το διαδίκτυο. 

Με άλλα λόγια, επιχειρείται μία θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του σχεδιασμού και της 

ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων, ειδικότερα στο χώρο των ΜΜΕ που αποτελούν το 

κύτταρο της οικονομικής ανάπτυξης. Στα πλαίσια του πρακτικού μέρους (ασκήσεις πράξης) 

του μαθήματος, γίνεται προσπάθεια  ώστε οι σπουδαστές με την επίβλεψη του καθηγητή να  

εκπονήσουν κατά ομάδες επιχειρηματικά σχέδια, startup με την χρήση ειδικού λογισμικού για 

την καλυτέρα εμπέδωση και ιδιαίτερα στο τομέα της λήψεως καινοτόμων αποφάσεων. 
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Το περίγραμμα μαθήματος για τη Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα προβλέπει τα παρακάτω: 

 Η νέα επιχειρηματικότητα. 

 Ο επιχειρηματίας και το επιχειρηματικό σχέδιο.  

 Οι πόροι και η αρχική επιχειρηματική ιδέα.  

 Το πρόγραμμα marketing. 

 Η τιμολογιακή πολιτική.  

 Η σχεδίαση προβολή και  προώθηση καινοτόμων προϊόντων.  

 Ο τόπος και το ηλεκτρονικό εμπόριο.  

 Οργάνωση και διοίκηση της μικρής επιχείρησης.  

 Ο προγραμματισμός.  

 Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός υποστήριξης καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων.  

 Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου. 

Τα μαθήματα επιχειρηματικότητας σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών των περισσοτέρων 

τμημάτων περιλαμβάνει  δύο ώρες θεωρία και μία ώρα εργαστήριο(άσκηση πράξης). 

Στα πλαίσια των παραπάνω δημιουργήθηκε κατάλληλος κατάλογος όπου φαίνεται το 

παρεχόμενο και προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό και γίνεται καταγραφή των 

επωφελουμένων από τις δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης – Mentoring  πάντοτε σε 

συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς και την θυρίδα επιχειρηματικότητας. 

Οι σπουδαστές έχουν επίσης τη δυνατότητα μέσω Μελετών Περιπτώσεων δημιουργικής 

βιομηχανίας (case studies) να εκπαιδευτούν στους παρακάτω τομείς: 

 Επιχειρησιακό πρόγραμμα (Buissnes plan) 

 Σχεδιασμός Στρατηγικής Εφαρμογής 

 Εφαρμογή Μείγματος Μarketing 

 Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων  

1ος κύκλος επιχειρηματικότητας  
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Ο 1ος ο οποίος αφορά στο Μάθημα της Επιχειρηματικότητας που διδάσκεται στο χειμερινό 

εξάμηνο του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων. Οι αποφάσεις θεσμοθέτησης 

μαθημάτων επιχειρηματικότητας στα Τμήματα του ΤΕΙ Καβάλας είναι: 

Πράξη 14η / 14-07-2011 (θέμα 2ο) του συμβουλίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων  

Πράξη 14η / 7-07-2011 (θέμα 2ο) του συμβουλίου του Τμήματος Λογιστικής  

Πράξη 4η / 31-03-2009 (θέμα 1ο) της γενικής συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας 

Πράξη 19η / 4-06-2009 (θέμα 3ο) του συμβουλίου του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών  

Πράξη 2η / 8-04-2009 (θέμα 4ο) της γενικής συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολογίας 

Πετρελαίου και φυσικού αερίου 

Πράξη 3η / 29-05-2009 (θέμα 4ο) της γενικής συνέλευσης του Τμήματος Δασοπονίας και 

Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

Πράξη 18η / 26-06-2009 (θέμα 5ο) της γενικής συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτονικής 

τοπίου  

Πράξη 11η / 5-05-2011 (θέμα 22οΕΗΔ) του συμβουλίου του ΤΕΙ για το Τμήμα Οινολογίας και 

Τεχνολογίας Ποτών 

Πράξη 10η / 2-06-2009 (θέμα 58ο) του συμβουλίου του ΤΕΙ για το Τμήμα Νοσηλευτικής 

Πράξη 11η / 22-05-2009 (θέμα 3ο) του συμβουλίου του Τμήματος Βιομηχανικής 

Πληροφορικής  

Κατά το εαρινό εξάμηνο του 2011-2012 οργανώθηκε και υλοποιήθηκε ο δεύτερος κύκλος 

μαθημάτων της επιχειρηματικότητας ο οποίος ολοκληρώθηκε με την απονομή 

πιστοποιητικών επιχειρηματικότητας σε σχετική εκδήλωση.  

Το γραφείο της Μονάδας τηρεί αρχείο των επωφελούμενων φοιτητών, του προγράμματος 

μαθημάτων του 1ου και 2ου κύκλου, του υλικού μαθήματος κ.τ.λ.  

Τέλος συντάχθηκαν από τη Μονάδα τα παρακάτω έντυπα για την διευκόλυνση  των 

διαδικασιών: 

 Ανακοίνωση Εγγραφών 

 Έντυπο Συμμετοχής Φοιτητών  

 Κατάσταση Προγραμματισμού, Αξιολόγησης και Επιλογής Ενδιαφερομένων  
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 Μητρώο Επωφελουμένων  

 Παρουσιολόγιο φοιτητών  

 Αίτηση Ενδιαφέροντος Μέντορα  

 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Εκδηλώσεων & Υπηρεσιών  

 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διδασκαλίας – για φοιτητές  

 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος – για εκπαιδευτές  

 

Προγραμματισμός 2012-2013 

Παράλληλα με τα Μαθήματα Επιχειρηματικότητας, κατά το χρονικό διάστημα αυτό, 

προβλέπεται, επίσης, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, όπως επισκέψεις, σεμινάρια, mentoring, 

μελέτες περίπτωσης, εικονικές πλατφόρμες κλπ, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των 

φοιτητών σχετικά με την Επιχειρηματικότητα.  Θα προγραμματιστούν επισκέψεις σε 

διάφορους φορείς. Μετά τη διενέργεια της επισκέψεων, θα πραγματοποιείται απολογιστική 

συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και του διδάσκοντος, ενώ εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος από την ολοκλήρωση κάθε επίσκεψης, οι συμμετέχοντες θα συνταχθούν 

σχετικές Εκθέσεις, στις οποίες θα καταγράφεται η εμπειρία τους από την επίσκεψη. Για 

λόγους διαχείρισης, συγκρισιμότητας και διευκόλυνσης των συμμετεχόντων, θα 

δημιουργηθεί τυποποιημένο ερωτηματολόγιο / έντυπο για την αποτίμηση της επίσκεψης. 

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας θα οργανώνει και άλλα σεμινάρια / ομιλίες 

εκπροσώπων παραγωγικών φορέων και στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών ή/και 

ειδικών (experts) σε γενικά ή εξειδικευμένα ζητήματα επιχειρηματικότητας.  

Συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) 

Η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο σε σχέση με την 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και είναι συχνή πρακτική σε χώρες που έχουν 

παράδοση στην εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. 

Η ΜΚΕ, ανεξάρτητα από τα Μαθήματα Επιχειρηματικότητας ή και στο πλαίσιο αυτών, θα 

διοργανώσει συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) φοιτητών με 

αποφοίτους που έχουν επιχειρηματική δράση ή εμπειρία από επιχειρήσεις, καθώς και 

φοιτητών ή/και αποφοίτων με στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας. 
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ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηη  ((ΙΙnntteeggrraattiioonn))  ττωωνν  ΔΔρράάσσεεωωνν  ττηηςς  ΜΜΚΚΕΕ  ττοουυ  ΤΤΕΕΙΙ  ΚΚααββάάλλααςς    

 

ΑΑ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ μμ όό ςς   22 00 11 11 -- 22 00 11 22   

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Μονάδας Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Καβάλας θα συνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα του  

ΔΑΣΤΑ, συνιστώντας ένα ενιαίο και πλήρως λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα. 

Αυτό προς το παρόν γίνεται μέσω της σελίδας της ΔΑΣΤΑ στην οποία σε ειδικό session που 

υπάρχει για την ΜΚΕ αναρτάται από το προσωπικό της ΜΚΕ  υλικό καθώς και ανακοινώσεις 

που αφορούν στην ΜΚΕ ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζεται και ο ιστότοπος της ΜΚΕ.  

 

 

Ειδικότερα οι προβολές ανά ανάρτηση δίνονται στο παρακάτω πίνακα 
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#  Τίτλος  Ημερομηνία  Προβολές  

1  Υλικό από μάθημα Επιχειρηματικότητας της ΜΚΕ  Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012  251  

2  Υλικό από την εκδήλωση της ΜΚΕ στις 13/06/2012  Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012  331  

3  Εκδήλωση Επιχειρηματικότητας 13-6  Τρίτη 12 Ιουνίου 2012  456  

4  
Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» για την 
επιχειρηματικότητα των νέων  

Σάββατο 12 Μαΐου 2012  440  

5  Επιλογή φοιτητών μαθήματος Επιχειρηματικότητας  Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012  360  

6  Δεύτερος κύκλος μαθημάτων Επιχειρηματικότητας  Τρίτη 20 Μαρτίου 2012  368  

7  Έκθεση του CERN στην Καβάλα  Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2012  418  

 

 

 

  

ΠΠ ρρ οο γγ ρρ αα μμ μμ αα ττ ιι σσ μμ όό ςς   22 00 11 22 -- 22 00 11 33   

Μετά την καταγραφή των απαιτήσεων που θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό 

διάστημα προγραμματίζεται η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος της ΜΚΕ, της 

διασύνδεσής του με αυτό της ΔΑΣΤΑ καθώς και του δικτυακού τόπου της Μονάδας. 

Στόχος του συστήματος είναι η πλήρης ψηφιοποίηση της Μονάδας Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Καβάλας ώστε να επιτευχθούν: 

1. Περιορισμός ή ακόμα και κατάργηση της χειρόγραφης εργασίας στην καταχώρηση των 

στοιχείων.  

2. Περιορισμός στο ελάχιστο των λαθών.  

3. Αυτόματη καταγραφή επωφελούμενων σπουδαστών / σπουδαστριών.   

4. Δημιουργία βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις, οργανισμούς και 

παραγωγικούς φορείς.   

5. Εξαγωγή συμπερασμάτων διοικητικής, οικονομικής και επιστημονικής φύσης. 

Η δικτυακή πύλη της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Καβάλας θα 

συνδέεται με το  πληροφοριακό σύστημα του  ΔΑΣΤΑ. Η ανάπτυξη - λειτουργία και συνεχής 

ενημέρωση του δικτυακού τόπου της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, μέσω 

του οποίου θα παρέχεται ενημέρωση/ πληροφόρηση για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, 

θα έχει ως αποτέλεσμα οι χρήστες να μπορούν να παρακολουθούν ανακοινώσεις, 

ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό και να βλέπουν αποτελέσματα υλοποιούμενων 

παρεμβάσεων. Υπεύθυνος για τη διακίνηση του υλικού θα είναι ο διαχειριστής της 

ιστοσελίδας. 

Εκτός από τη βάση δεδομένων, στην ιστοσελίδα θα περιλαμβάνονται ως υπηρεσίες και τα 

παρακάτω: 

javascript:tableOrdering('a.title','desc','');
javascript:tableOrdering('a.created','desc','');
javascript:tableOrdering('a.hits','desc','');
http://dasta.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/structures/innovation-enterpreneurship/229-mke-class
http://dasta.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/structures/innovation-enterpreneurship/228-mke-13-06-12
http://dasta.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/structures/innovation-enterpreneurship/224-mke-13-06-12
http://dasta.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/structures/innovation-enterpreneurship/218-kypseles
http://dasta.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/structures/innovation-enterpreneurship/218-kypseles
http://dasta.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/structures/innovation-enterpreneurship/204-epilogi-epix
http://dasta.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/structures/innovation-enterpreneurship/198-epixirimatikotita
http://dasta.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/structures/innovation-enterpreneurship/193-cern
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 Είσοδος στη βάση δεδομένων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

αυθεντικοποίησης (username & password) του χρήστη.  

 Αναζήτηση βάσει κριτηρίων και λέξεων – κλειδιών θέσεων που αφορούν το χρήστη και 

ανταποκρίνονται στο υπόβαθρό του. Αναζήτηση από τον υπεύθυνο ΜΚΕ του τμήματος ή 

του ΤΕΙ. 

 Ανάρτηση ανακοινώσεων που αφορούν στη ΜΚΕ (ενημερωτικό υλικό, διενέργεια 

ημερίδων και εκδηλώσεων) με δυναμικό τρόπο, κατόπιν διαπιστευμένης σύνδεσης του 

προσωπικού της ΜΚΕ. 

 Διαρκής επικοινωνία των εγγεγραμμένων χρηστών – μελών της ιστοσελίδας μέσω 

newsletter που θα πληροφορούν για επικείμενες εκδηλώσεις – δράσεις. 

 Χρήσιμοι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες επιχειρήσεων και παραγωγικών φορέων για 

επιπλέον ενημέρωση του χρήστη από τους φορείς αυτούς. Επίσης, θα υπάρχουν 

σύνδεσμοι προς γραφεία ΜΚΕ ΤΕΙ άλλων ιδρυμάτων, με στόχο τη συνδυασμένη 

αναζήτηση πληροφοριών και υλικού. 

  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΥΥΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

 

Διοργάνωση «ανοιχτών» σεμιναρίων ειδικής θεματολογίας  

Τα «ανοιχτά» σεμινάρια διαπραγματεύονται θέματα που σχετίζονται με τη γνωριμία και την 

εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές και έννοιες της επιχειρηματικότητας, το 

«επιχειρείν» υπό το πρίσμα της ανάληψης πρωτοβουλίας, αλλά και τη σύγχρονη 

πραγματικότητα του παραγωγικού κόσμου.  Μπορούν επίσης να εστιάζουν σε συγκεκριμένα 

ζητήματα ή/και τομείς επιχειρηματικότητας, όπως η χρηματοδότηση νέων παραγωγικών 

μονάδων, τα βήματα για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, οι προοπτικές βιωσιμότητας των 

νέων παραγωγικών μονάδων, οι επιχειρήσεις έντασης γνώσης, οι προοπτικές της 

επιχειρηματικότητας σε συγκεκριμένους κλάδους / ειδικότητες κλπ.  Τα ανοιχτά σεμινάρια 

μπορούν να απευθύνονται τόσο σε φοιτητές ενός συγκεκριμένου Τμήματος / Σχολής, όσο και 

στους φοιτητές όλου του Ιδρύματος.  Στα σεμινάρια αυτά κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή 

(για παράδειγμα ως ομιλητών) ειδικών ανά ειδικότητα και εμπειρογνωμόνων. Για την 
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υλοποίηση της παρέμβασης, απαιτείται άμεση συνεργασία με το ΔΑΣΤΑ και της Μονάδας 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, τόσο για τον προσδιορισμό της θεματολογίας του 

κάθε σεμιναρίου και της τυχόν αναζήτησης συγκεκριμένου υλικού, όσο και για την ανεύρεση 

των κατάλληλων ομιλητών / συμμετεχόντων. Στα πλαίσια των παραπάνω έχουν 

πραγματοποιηθεί τα παρακάτω: 

ΑΑ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ μμ όό ςς   22 00 11 11 -- 22 00 11 22   

ΙΙ αα νν οο υυ άά ρρ ιι οο ςς   22 00 11 11   

  

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας 

Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Καβάλας, διοργάνωσε στις 17/01/2012 διάλεξη, με θέμα 

"Επιχειρηματική Αριστεία", στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Καβάλας. Υλικό από την 

εκδήλωση υπάρχει στο σχετικό σύνδεσμο: 

hh tt tt pp :: // // ee dd .. tt ee ii kk aa vv .. ee dd uu .. gg rr // dd ee ee // ii nn dd ee xx .. pp hh pp // ee nn ii mm ee rr oo ss ii // ee kk dd ii ll oo ss ee ii ss // 11 55 55 -- ee pp ii xx aa rr ii ss tt   

  

http://ed.teikav.edu.gr/dee/index.php/enimerosi/ekdiloseis/155-epixarist
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Φεβρουάριος 2012 

 

Το ΤΕΙ Καβάλας, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το Τμήμα 

Ηλεκτρολογίας, το Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό Journal of Engineering Science and 

Technology Review - JESTR και το Παράρτημα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Καβάλας 
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διοργάρνωσε την έκθεση του CERN στην Καβάλα με τίτλο: “Αυτός ο Κόσμος ο μικρός ο 

Μέγας”. 

Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο ΤΕΙ Καβάλας από τις 10-2-2012 έως τις 29-2-2012. Στα εγκαίνια 

πραγματοποιήθηκε ημερίδα από διακεκριμένους έλληνες επιστήμονες που εργάζονται στο 

CERN. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ομιλίες με θέμα: 

1. Καθ. Εμμανουήλ Τσεσμελής (CERN και Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης)  

- Το CERN και η Φυσική των Σωματιδίων. 

2. Καθ. Χαρίκλεια Πετρίδου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)  

- Ιχνηλατώντας στα Μυστικά του Σύμπαντος - Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα από το 

CERN. 

3. Καθ. Ευάγγελος Γαζής (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) 

- Η ελληνική δραστηριότητα στο CERN και οι εφαρμογές της φυσικής υψηλών 

ενεργειών. Υλικό από την εκδήλωση υπάρχει στο σχετικό σύνδεσμο: 

hh tt tt pp :: // // ee dd .. tt ee ii kk aa vv .. ee dd uu .. gg rr // dd ee ee // ii nn dd ee xx .. pp hh pp // ee nn ii mm ee rr oo ss ii // ee kk dd ii ll oo ss ee ii ss // 11 66 00 -- -- cc ee rr nn --   

  
  

 

ΙΙ οο ύύ νν ιι οο ςς   22 00 11 22   

Εκδήλωση της ΜΚΕ στις 13/06/2012 

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ Καβάλας πραγματοποίησε 

ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Ημέρα Επιχειρηματικότητας - Σύνδεση Εκπαίδευσης με 

http://ed.teikav.edu.gr/dee/index.php/enimerosi/ekdiloseis/160--cern-
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την Αγορά Εργασίας» την Τετάρτη 13/06/2012 στο Ξενοδοχείο «Εγνατία», στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Δομής 

Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Καβάλας. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τοπικούς φορείς Επιχειρηματικότητας και το 

Επιμελητήριο Καβάλας. Παρουσιάστηκαν εργασίες από ομάδες φοιτητών, ενώ παράλληλα 

πραγματοποιήθηκαν τόσο παρουσιάσεις μαθημάτων από καθηγητές του ΤΕΙ Καβάλας, όσο 

και από Στελέχη του Επιμελητηρίου. Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν πιστοποιητικά 

παρακολούθησης στους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον Β' Κύκλο Επιχειρηματικότητας. 

 
 

  

Εργασίες Φοιτητών του δευτέρου έτους - δευτέρου κύκλου  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθούν τα θέματα των εργασιών και μια σύντομη 

περίληψη αυτών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πρόγραμμα της Μονάδας Καινοτομίας 

και Επιχειρηματικότητας, στο δεύτερο έτος και δεύτερο εξάμηνο διεξαγωγής του 

προγράμματος 2012 – 2013. Έτσι, έχουμε: 

1. «ΑΙΣΘΗΤHΡΙΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΕΤΑ)» 

Η επιλογή κατανάλωσης και αγοράς ενός προϊόντος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, οι 

οποίοι είναι σημαντικοί. Η γευστική αρέσκεια ή μη είναι ένας από αυτούς και οι επιχειρήσεις 

πρέπει να τη γνωρίζουν για να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για εδραίωση 

και επέκταση του μεριδίου αγοράς τους. Η Διερεύνηση της συμπεριφοράς και ειδικότερα της 

αρέσκειας προς το τυρί φέτα  και των επιμέρους χαρακτηριστικών του από τους φοιτητές του 

ΤΕΙ Καβάλας μέσω γευστικών δοκιμών.  

Θα διερευνηθεί : 

 Η αρέσκεια προς τα χαρακτηριστικά τυριού φέτας  



 Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Τ.Ε.Ι. Καβάλας 

25 

 Αν η τιμή παίζει ρόλο στην προτίμηση – αρέσκεια 

 Αν ο τύπος τυριού φέτας επηρεάζει την αρέσκεια 

 Αν το εμπορικό όνομα της φέτας επηρεάζει την αρέσκεια 

 

2. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ”» 

Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων μιας εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας.  

Η εταιρεία που επιλέξαμε είναι η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ της οποίας τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και αναλύσαμε (με την βοήθεια της οριζόντιας και κάθετης ανάλυσης και  με 

τους αριθμοδείκτες).  

Όλες οι αναλύσεις έγιναν για τα έτη 2007 έως 2011 για να έχουν τα αποτελέσματα και 

συγκριτική αξία πέραν των μεταβολών τους (έγινε και σύγκριση με τον μέσο κλαδικό 

δείκτη).  

 

3. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ»  

Επιχειρηματικότητα είναι ένα στυλ διοίκησης και ηγεσίας που εμπλέκει  το κυνήγι μιας 

ευκαιρίας χωρίς να λαμβάνει υπόψη του πόρους που 

 είναι διαθέσιμοι την τρέχουσα στιγμή - Greg Dees 

Ενδεικτικό Σχεδιάγραμμα 

Αναγνώριση ευκαιρίας 

 Διαμόρφωση ιδέας – Αποτύπωση επιχειρηματικού μοντέλου 

Επιδίωξη ευκαιρίας 

 Νεοφυείς επιχειρήσεις - Απέριττο ξεκίνημα 

Γίνεται αναφορά στον Καμβά του Επιχειρηματικού Μοντέλου και στα εργαλεία επίτευξης. 

 Η χρήση του brainstorming είναι συνεχής. 

 

4. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» 

Το θέμα της εργασίας είναι Συνοπτική Μελέτη Σκοπιμότητας «ίδρυσης μονάδας διακίνησης - 

προώθησης κυρίως παραδοσιακών προϊόντων» στον Ν. Καβάλας.  

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι : 

 Εμπειρική 

 Ειδική λίστα ευκαιριών επένδυσης 
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 Εκπόνηση ιδιαίτερης μελέτης  

ΕΕΠΠΙΙΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑ  ΕΕΝΝΑΑΛΛΛΛΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑ  ::  

 

1)Δημιουργία κέντρου διακίνησης – προώθησης παραδοσιακών προϊόντων κυρίως ειδών 

διατροφής (π.χ.  τοπικά γλυκά, τρόφιμα & ποτά)  

2)Δημιουργία πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιολογικών οπωροκηπευτικών.  

3)Δημιουργία μονάδας καλλιέργειας εναλλακτικών μορφών διατροφής (Στέβια)  

4)Δημιουργία μονάδας παραγωγής pellets  

5)Δημιουργία φωτοβολταικού Πάρκου  

Καταλήξαμε στην επιχειρηματική πρόταση: 

 Δημιουργία κέντρου διακίνησης  - προώθησης παραδοσιακών προϊόντων (κυρίως 

ειδών διατροφής)  

 

5. «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

Ο έντονος ανταγωνισμός που έχουν να αντιμετωπίζουν σήμερα οι ξενοδοχειακές  

επιχειρήσεις καθώς και η φύση του προϊόντος (παρεχόμενες υπηρεσίες) για την πρόσφορα 

των οποίων απαιτείται άμεση επαφή εργαζόμενου και πελάτη καθιστά τον ρόλο του 

εργαζομένου στον ξενοδοχειακό τομέα ένα σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο για την 

σωστή λειτουργία ενός ξενοδοχείου. 

Μια λανθασμένη κίνηση , ή ανικανότητα για εξυπηρέτηση του πελάτη , μπορεί να συντελέσει 

στο να χαθεί ο πελάτης για πάντα. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν λεπτομέρειες τεχνικής 

φύσης αλλά και τρόπους ώστε να είναι κοινωνικοί, δημιουργικοί, έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες και ευθύνες, ώστε να υπάρχει επιτυχημένη συνύπαρξη προσωπικού 

και πελατών.  

 

6. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

Η αξία του χρήματος αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Το χρήμα αξίζει περισσότερο 

σήμερα από όσο θα αξίζει αργότερα. Υπάρχουν παράγοντες που μειώνουν την αξία του 

χρήματος με την πάροδο του χρόνου. 
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Κεφάλαιο 1: Η αξία του χρήματος και η Καθαρά Παρούσα Αξία  

Κεφάλαιο 2: Κόστος Κεφαλαίου  

Κεφάλαιο 3: Σταθμικός Μέσος Κόστος Κεφαλαίου (WACC) 

Γίνεται αναφορά σε: 

 «ΚΟΥΜΠΙΑ» VISUAL BASIC  

 COMBO BOX  

 SPIN BUTTON  

Με την χρήση εφαρμοζομένων παραδειγμάτων ολοκληρώνεται η γνώση του αντικειμένου. 

 

7. «Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ELBISCO”» 

Η εταιρία που αναλύσαμε  είναι η  Elbisco η οποία είναι μια από τις τέσσερις  μεγαλύτερες  

αρτοβιομηχανίες  στην Ελλάδα. Ο κλάδος της αρτοποιίας, είναι ένας σχετικά μικρός κλάδος 

με ανελαστική ζήτηση. Στη χώρα μας όμως, αποτελεί ζωτικό τμήμα της εθνικής οικονομίας, 

αφού η συνεισφορά του είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση του ΑΕΠ. Αποτελεί, επίσης, 

έναν απ’ τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας με πλεονασματικό ισοζύγιο, το οποίο έχει 

αυξητική πορεία, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και μέσα στα επόμενα έτη. Ακόμη, 

παρατηρείται ότι η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου επικεντρώνεται σε χώρες εντός της 

Ε.Ε., όπως άλλωστε και οι εισαγωγές του κλάδου.  

Με τη χρήση των δεικτών ανταγωνιστικότητας του κλάδου της αρτοποιίας, θέλουμε να 

εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη δυναμική των κλάδων, το συγκριτικό 

πλεονέκτημα που εμφανίζει κάποιος κλάδος, το μερίδιο του παραγόμενου προϊόντος που 

εξάγεται, καθώς και το βαθμό εξάρτησης από τις εισαγωγές. 

 

8. «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» 

Ο προϋπολογισμός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους. 

Χωρίς προϋπολογισμό, πολλές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν ενώ ακόμα και 

εκείνες που έχουν προϋπολογισμό, θα πρέπει να είναι πολύ συνεπείς στην εφαρμογή του. 

Ό προϋπολογισμός είναι ένα σχέδιο με το οποίο μπορούμε... 

 να εξασφαλίσουμε τα όσα διαθέσιμα χρήματα υπάρχουν για μελλοντικές 

δραστηριότητες   

 να έχουμε έλεγχο των οικονομικών  

 να λαμβάνουμε σίγουρες οικονομικές αποφάσεις  
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 Ο προϋπολογισμός βασίζεται σε σταθερά μεγέθη, και αποτελεί ένα προσχεδιασμένο πόρισμα 

για τους μελλοντικούς οικονομικούς στόχους της επιχείρησης, που δεν έχει σε τίποτε να 

κάνει με υποθέσεις, ένστικτο ή προγνωστικά. Αναπτύσσονται όλων των ειδών οι  

Προϋπολογισμοί του προγράμματος δράσεως.. 

Επίσης έχει αναπτυχτεί ένα εργαλείο κατάλληλο για εμπορική και βιοτεχνική επιχείρηση 

προκειμένου με εισαγωγή στοιχείων, να έχουμε αμέσως το κόστος πώλησης και το 

αποτέλεσμα τη επιχείρησης.  

  

ΠΠ ρρ οο γγ ρρ αα μμ μμ αα ττ ιι σσ μμ όό ςς   22 00 11 22 -- 22 00 11 33   

Έχει ήδη προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2012 εκδήλωση σε συνεργασία με τη 

ΔΑ.ΣΤ.Α.  με θέμα "Functional tunable devices using photonic crystal fibers". 

Επίσης η Μονάδα σύμφωνα με το προγραμματισμό της θα διοργανώσει δράσεις 

δημοσιότητας και προβολής της δομής σε τμήματα του ΤΕΙ Καβάλας για την καλύτερη 

ενημέρωση και πληροφόρηση όλων των φοιτητών του ιδρύματος καθώς και εκδηλώσεις με 

προσκεκλημένους ομιλητές.  

 

ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΕΕ  ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  

  

ΑΑ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ μμ όό ςς   22 00 11 11 -- 22 00 11 22   

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 4 

«Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες 

Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 

με την υπ. αριθμ. 13548/1-8-2011.  

Σύμφωνα με τα Δελτία προόδου πράξης (εξαμηνιαίο δελτίο) οι επωφελούμενοι είναι: 

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Άντρες Γυναίκες Σύνολο 

120 114 234 

Επωφελούμενοι από την πράξη χρησιμοποιούν τις συνδέσεις στον ιστότοπο της ΔΑΣΤΑ:  

#  Τίτλος  Προβολές  

1  Υλικό από μάθημα Επιχειρηματικότητας της ΜΚΕ  251  

2  Υλικό από την εκδήλωση της ΜΚΕ στις 13/06/2012  331  

3  Εκδήλωση Επιχειρηματικότητας 13-6  456  

4  Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» για την 

επιχειρηματικότητα των νέων  

440  

5  Επιλογή φοιτητών μαθήματος Επιχειρηματικότητας  360  

6  Δεύτερος κύκλος μαθημάτων Επιχειρηματικότητας  368  

7  Έκθεση του CERN στην Καβάλα  418  

 

ΠΠ ρρ οο γγ ρρ αα μμ μμ αα ττ ιι σσ μμ όό ςς   22 00 11 22 -- 22 00 11 33   

 

ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ    

  

ΑΑ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ μμ όό ςς   22 00 11 11 -- 22 00 11 22   

Στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η παρούσα έκθεση έχουν δαπανηθεί ανά κωδικό τα 

εξής ποσά για την Πράξη της ΜΚΕ: 

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό  

Μέλη ΕΠ/Διοικητικό Προσωπικό Ιδρύματος 12.200€ 

Εξωτερικοί Συνεργάτες 17.024,40€ 

Μετακινήσεις 569,21€ 

Αναλώσιμα 897,04€ 

Προμήθειες 8179,99€ 

Έξοδα Δημοσιότητας  926,3€ 

Διάφορα 2.316,36 

Σύνολο 42.113,30€ 

  

ΠΠ ρρ οο ϋϋ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ μμ όό ςς   22 00 11 22 -- 22 00 11 33   

Εκτιμάται ότι εντός του ακαδημαϊκού έτους 2012-13 θα δαπανηθούν 48.370€ περίπου.  
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ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

  

ΑΑ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ μμ όό ςς   22 00 11 11 -- 22 00 11 22   

Από την έναρξη της πράξης μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και έχουν 

τελικά υπογραφεί τα παρακάτω μνημόνια συνεργασίας. 

Μνημόνιο συνεργασίας με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας με 

ημερομηνία υπογραφής 14/11/2011.  

Μνημόνιο συνεργασίας με το Επιμελητήριο Καβάλας με ημερομηνία υπογραφής 14/11/2011. 

Τέλος έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για Μνημόνιο συνεργασίας με το 

Σωματείο Μέριμνας «Αγία Μαρίνα».  

Επίσης, μέσω των προγραμμάτων ERASMUS και Leonardo Da Vinci αλλά και των 

ευκαιριών που δίνουν τα δύο επιστημονικά περιοδικά που ήδη εκδίδονται από το Ίδρυμα, 

δημιουργούνται ευκαιρίες διασύνδεσης με το εξωτερικό που θα οδηγήσουν σε άλλες δράσεις 

όπως π.χ. μεταπτυχιακά, εύρεση εργασίας στο εξωτερικό, σύνδεση με Πανεπιστήμια 

εξωτερικού κλπ. 

Επί μακρόν το ΤΕΙ Καβάλας συνεργάζεται σε θέματα έρευνας και καινοτομίας με μεγάλα 

ερευνητικά κέντρα (π.χ. ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος). Σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρξει προώθηση των 

σπουδαστών σε ερευνητικούς χώρους.  

Συμμετοχή σε Συναντήσεις εργασίας  

Με επιτυχία επίσης πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση εργασίας που διοργανώθηκε από την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου 

μάθηση», το Νοέμβριο του 2011 στην Αθήνα, στην οποία συμμετείχε και το ΤΕΙ Καβάλας, 

με σκοπό την ενημέρωση των πράξεων των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

όλων των ΑΕΙ της χώρας για τις καλές πρακτικές σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και την 

ανάληψη ανάλογων πρωτοβουλιών και στη χώρα μας. 

ΠΠ ρρ οο γγ ρρ αα μμ μμ αα ττ ιι σσ μμ όό ςς   22 00 11 22 -- 22 00 11 33   
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Άμεση εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα πληροφόρησης και δικτύωσης για την 

επιχειρηματικότητα (http://www.startupgreece.gov.gr/el) 

Διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας και προβολής της δομής  σε όλα τα τμήματα του ΤΕΙ 

Καβάλας για την καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση όλων των φοιτητών του ιδρύματος. 

Στόχος της ΜΚΕ μέχρι την λήξη του 2013 είναι η υπογραφή και άλλων μνημονίων 

συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ, το Δήμο Καβάλας, το παρατηρητήριο νεανικής 

επιχειρηματικότητας καθώς και με ιδιωτικές εταιρίες.  

 

ΤΤΗΗΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΑΑ  

Για το έργο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) έχουν εκδοθεί 

ενδεικτικά μέχρι στιγμής οι παρακάτω Πράξεις του Συμβουλίου του ΤΕΙ καθώς και της 

Επιτροπής Ερευνών που διευθετούν ζητήματα σχετικά με την Πράξη της ΜΚΕ: 

Πράξη 9η/14-5-2009 «Ορισμός Ιδρυματικών υπευθύνων έργων ΕΠΔΒΜ» του Συμβουλίου 

του ΤΕΙ 

Πράξη 21η/22-9-2011 Θέμα 12ο «Έγκριση Οργανωτικής Δομής Μονάδας Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας» του Συμβουλίου του ΤΕΙ η οποία τροποποίησε την πράξη 20η/16-09-

2010 Θέμα 9ο (ΕΗΔ) του Συμβουλίου του ΤΕΙ 

Πράξη 14η/15-12-2011 Ορισμός επιτροπής παραλαβής και πιστοποίησης ποιότητας 

παραδοτέων του έργου και  ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών (Πράξη της 

Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών) 

Πράξη 4/5-3-2012 (Θέμα 3ο) Ορισμός αναπληρωτή υπευθύνου έργου  (Πράξη της Επιτροπής 

Εκπαίδευσης και Ερευνών) 

Πράξη 5η/27-03-2012 Θέμα 12.2 Τροποποίηση – Συμπλήρωση πράξης (Πράξη της 

Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών) 

Για την Πράξη της ΜΚΕ τηρείται αρχείο έντυπο και ηλεκτρονικό σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το εγχειρίδιο διαδικασιών του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων & Έρευνας του ΤΕΙ Καβάλας καθώς  και φάκελος παραδοτέων της Πράξης 

(Μνημόνια συνεργασίας, παραστατικά συμμετοχών σε συνέδρια, δημοσιότητα κτλ). 

http://www.startupgreece.gov.gr/el
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Τέλος έχει δημιουργηθεί και συνεχώς εμπλουτίζεται φάκελος με τα πρακτικά συνεδριάσεων 

της Ομάδας Έργου της ΜΚΕ, φάκελος παραδοτέων, φάκελος δημοσιότητας. 

 

ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ    

  

ΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ  

 

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης τόσο του ΔΑΣΤΑ όσο και 

των επιμέρους πράξεων (ΓΔ, ΠΑ, ΜΚΕ) του ΤΕΙ Καβάλας, διασφαλίζεται μέσα από την 

τυποποίηση των διαδικασιών με την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO 2001:2008. 

Το Σύστημα Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει 

υπό την εποπτεία του ΔΑΣΤΑ και θα διατρέχει οριζόντια τις συνεργαζόμενες επιμέρους 

πράξεις (ΓΔ, ΠΑ, ΜΚΕ), με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών και την 

αποτελεσματικότητα των Πράξεων αυτών.  

Μέσα από την εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας που θα εγκατασταθεί  και 

εφαρμοστεί στη ΔΑΣΤΑ μέχρι το τέλος του 2012 θα δημιουργηθεί, με την εκπόνηση 

προδιαγραφών διασφάλισης ποιότητας, ένα ενιαίο πλαίσιο μέτρησης αποδοτικότητας των 

δομών.  

Στις 15/7/2001 με ΑΔΑ: 4ΑΣΛ4691Ο8-ΦΣΝ προκηρύχτηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την 

δημιουργία και πιστοποίηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας  ο οποίος κατακυρώθηκε 

στην εταιρεία ΟΡΓΑΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ με ημερομηνία παράδοσης 5/10/2012. 

Τέλος η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων μέσα από την ΜΚΕ μπορεί να 

επιτευχθεί επίσης μέσα από μια σειρά ενεργειών όπως: την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, 

των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, και της 

εξοικείωσης των νέων σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Η εισαγωγή μαθημάτων, 

ενοτήτων και στοιχείων επιχειρηματικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, καθώς και 

μέσω της δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων και της ανάπτυξης θυρίδων 

επιχειρηματικότητας με παράλληλη παροχή κινήτρων στους συμμετέχοντες και ενθάρρυνση 
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συστηματικών επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών σε επιχειρήσεις εσωτερικού 

και εξωτερικού.  

Τέλος για την μέτρηση της αποδοτικότητας της δομής έχουν δημιουργηθεί και θα 

χρησιμοποιηθούν από το 2012-2013 τα παρακάτω ερωτηματολόγια: 

 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Εκδηλώσεων & Υπηρεσιών  

 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διδασκαλίας – για φοιτητές  

 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος – για εκπαιδευτές  

 


