
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ 
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας  

 
 (1η Έκδοση) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καβάλα 2012 



 

 
 

 

 

Μονάδα Καινοτομίας 

και Επιχειρηματικότητας 
 

 

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας (v1)  2 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-2013» στοχεύει 

στην επέκταση, την ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεµβάσεων για την ανά-

πτυξη της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των φοιτητών στα Τεχνολογικά Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.), ως απαραίτητο στοιχείο της στρατηγικής για τη σύνδεση της Ανώ-

τατης Εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας.  

Στο πλαίσιο αυτού, δηµιουργήθηκε και λειτουργεί – µε στόχο τη µεταγενέστερη τυπική θε-

σµοθέτησή της – ειδική  Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας στα Ιδρύµατα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. 

Η απόφαση για την ίδρυση, λειτουργία και οργάνωση της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχει-

ρηµατικότητας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας εκδόθηκε από 

το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σύµφωνα µε τη Πράξη 20/16-9-2010 (Θέµα 12ο 

/Α∆Α:4Α8Φ4691Ο8-ΛΩΒ). 

Οι επιµέρους στόχοι των παρεµβάσεων για την προώθηση της καινοτοµίας και επιχειρηµατι-

κότητας στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας, οι οποίες υλοποιούνται 

στο πλαίσιο της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, περιλαµβάνουν τα εξής: 

⇒ Ανάπτυξη επιχειρηµατικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσµό. 

⇒ Ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηµατικότητα και την ανά-

ληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. 

⇒ Ανάδειξη της καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας ως σηµαντικής προοπτικής απασχόλη-

σης. 

⇒ 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 φο-

ρέων. 

⇒ Προαγωγή της έρευνας σε συναφή µε την επιχειρηµατικότητα πεδία. 
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Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το Τ.Ε.Ι. Καβάλας εισήγαγε τη διδασκαλία θεσµο-

θετηµένων Μαθηµάτων Επιχειρηµατικότητας (ενταγµένων στα Προγράµµατα Σπουδών) µε 

αντικείµενο τη γνώση και την ενίσχυση δεξιοτήτων των φοιτητών σχετικά µε την Επιχειρη-

µατικότητα. Παράλληλα µε τα Μαθήµατα Επιχειρηµατικότητας, προβλέπεται, επίσης, η ανά-

πτυξη δραστηριοτήτων, όπως επισκέψεις, σεµινάρια, mentoring, µελέτες περίπτωσης, εικονι-

κές πλατφόρµες κλπ, µε στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των φοιτητών σχετικά µε την 

Επιχειρηµατικότητα, την ενηµέρωσή φοιτητών και αποφοίτων για ζητήµατα επιχειρηµατικό-

τητας, τη στήριξη φοιτητών και αποφοίτων επί των επιχειρηµατικών ιδεών τους, τη δικτύωση 

φοιτητών και αποφοίτων µεταξύ τους, την επαφή και δικτύωση της ακαδηµαϊκής, φοιτητικής 

κοινότητας και των αποφοίτων µε παραγωγικούς φορείς, µε αρµόδιους δηµόσιους φορείς και 

µε δυνητικούς χρηµατοδότες.  

Οι δραστηριότητες αυτές πραγµατοποιούνται από τη Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατι-

κότητας είτε συµπληρωµατικά ως προς τα Μαθήµατα και ενταγµένες σε αυτά, αποτελώντας 

οργανικό µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είτε ανεξάρτητα από αυτά. Επιπλέον, µέσω 

της συγκεκριµένης Πράξης ενθαρρύνεται η προώθηση της καινοτοµίας και της επιχειρηµατι-

κότητας µεταξύ των νέων, µέσω της οργάνωσης εκθέσεων/εκδηλώσεων για την επιλογή και-

νοτόµων ιδεών και επιχειρηµατικών σχεδίων. 

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πλέγµατος δραστηριοτή-

των για την εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα, που συνδυάζει θεωρία και πράξη (learning 

by doing) και συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης σε ζητήµατα επιχειρη-

µατικότητας. 

Σκοπός του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας, είναι να καταστήσει σαφή αλλά και να 

προάγει το ρόλο της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας κα-

θώς και την ίδια τη δοµή της Μονάδας, να καταστήσει τις λειτουργίες τους περισσότερο απο-

τελεσµατικές και να συµβάλει στην οµαλή πορεία του έργου. Ο παρών Εσωτερικός Κανονι-

σµός Λειτουργίας συντάχθηκε από την Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας του 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ως παραδοτέο υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ.) 

του ΕΣΠΑ (2007-2013), ενώ εγκρίνεται και αναθεωρείται από την Συντονιστική Επιτροπή 

της ∆.Α.ΣΤΑ. και του Συµβουλίου του Ιδρύµατος. 
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Αρκτικόλεξα 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Τ.Ε.Ι. 
Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας Μ.Κ.Ε. 
∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας ∆.Α.ΣΤΑ. 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ 
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Ε.Λ.Κ.Ε. 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 
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Άρθρο 1 
Σκοπός 

 
1. Η Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (Μ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, 

αποτελεί µια ενέργεια που στοχεύει στην επέκταση, την ενίσχυση και την ποιοτι-

κή αναβάθµιση των παρεµβάσεων για την ανάπτυξη της καινοτοµίας και της επι-

χειρηµατικότητας των φοιτητών στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) 

Καβάλας, ως απαραίτητο στοιχείο της στρατηγικής για τη σύνδεση της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. 

2. Ειδικότεροι στόχοι της Πράξης «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας 

του ΤΕΙ Καβάλας» είναι η: 

⇒ Ανάπτυξη θετικής στάσης και επιχειρηµατικής νοοτροπίας ως προς την επι-

χειρηµατικότητα και την ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών στο φοι-

τητικό πληθυσµό. 

⇒ Ανάδειξη της καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας ως σηµαντικής προοπτι-

κής απασχόλησης. 

⇒ Παροχή γνώσεων σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα και ανάπτυξη βασι-

κών, αλλά και εξειδικευµένων επιχειρηµατικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων. 

⇒ Ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ της ακαδηµαϊκής κοινότητας και των πα-

ραγωγικών φορέων. 

⇒ Προαγωγή της έρευνας σε συναφή µε την επιχειρηµατικότητα πεδία. 

3. Τα αποτελέσµατα των δράσεων της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας απευθύνονται 

στους προπτυχιακούς φοιτητές, στους µεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και στους 

αποφοίτους όλων των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, µε σκοπό την ενηµέρωση / 

επαφή αυτών µε την αγορά εργασίας και τη καθοδήγησή τους, ώστε να αναπτύ-

ξουν εκείνες τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν µια καλύτε-

ρη και πιο ανταγωνιστική θέση στην αγορά εργασίας. 
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Άρθρο 2 
∆οµή - Όργανα της Μ.Κ.Ε. 

 
1. Η Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας  αποτελεί επιµέρους πράξη της ∆οµής Απασχόλη-

σης και Σταδιοδροµίας (∆.Α.ΣΤ.Α) του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και βρίσκεται σε άµεση 

συνέργια µε τις οργανωτικές δοµές λειτουργίας της παραπάνω δοµής.  

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

θέµα «Έγκριση Οργανωτικής ∆οµής Ίδρυσης και λειτουργίας ∆.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ 

Καβάλας» τροποποιήθηκαν προηγούµενες πράξεις δοµής και λειτουργίας της 

∆.Α.ΣΤΑ. 

3. Τα όργανα θεσµικής οργάνωσης και λειτουργίας της ∆.Α.ΣΤΑ. του Τ.Ε.Ι. Καβά-

λας 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 ∆.Α.ΣΤΑ και επιµέρους πράξεων 

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

4. 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 
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5. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο της ∆.Α.ΣΤΑ. του 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Είναι τετραµελής και στελεχώνεται από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο 

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

Ε.Υ. της Πράξης «Γραφείο ∆ιασύνδεσης» 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 Καινοτο-

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

Προϊστάµενο των Υπηρεσιών της ∆.Α.ΣΤΑ., ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Συµ-

βουλίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 

6. Η Ιδρυµατική Επιτροπή της ∆.Α.ΣΤΑ. απαρτίζεται από τα µέλη της Συντονιστικής Επι-

τροπής και επιπροσθέτως από τον Πρόεδρο της ∆.Α.ΣΤ.Α, από έναν εκπρόσωπο - µέ-

λος Ε.Π. από κάθε Ακαδηµαϊκό Τµήµα του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 

7. Η Συµβουλευτική Επιτροπή της ∆.Α.ΣΤΑ. στελεχώνεται από τα µέλη της Ιδρυµατικής 

Επιτροπής, καθώς και στελέχη συναφών µε το ρόλο της ∆.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 ∆υναµικού Καβάλας και δ) ένα 

εκπρόσωπο του ∆ήµου Καβάλας. Η σύνθεση της Συµβουλευτικής Επιτροπής µπορεί 

να µεταβληθεί κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής. 

8. Ο Προϊστάµενος των Υπηρεσιών της ∆.Α.ΣΤΑ., ο οποίος είναι µέλος του Τ.Ε.Ι. Καβά-

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

και τον συντονισµό όλων των δράσεων της Μονάδας. 

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

Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι.  

10. Το Γραφείο ∆ορυφόρος της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας το οποίο µε τις ίδιες αρµοδιό-

τητες µε τη Γραµµατεία στο χώρο του Επιµελητηρίου Καβάλας. 

11. Εξωτερικούς συνεργάτες - στελέχη της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας µε αρµοδιότητες 

και ρόλους ως εξής: 
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I. συνεργάτες για τη ∆ιοικητική υποστήριξη, µε κύρια καθήκοντα την υποστήριξη και 

διεκπεραίωση των διοικητικής / γραµµατειακής φύσεως δραστηριοτήτων, 

II. συνεργάτες για τη ∆ιοικητική υποστήριξη / ∆ηµόσιες σχέσεις, µε καθήκοντα την 

υλοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τις δράσεις προβολής, διασύνδεσης 

µε την αγορά εργασίας και δικτύωσης µε άλλους παραγωγικούς φορείς καθώς και 

άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής, 

III. τον υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη - ειδικό πληροφορικής, µε καθήκοντα την 

τεχνική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 

 

Άρθρο 3 
Ρόλος - Αρµοδιότητες Επιτροπών της Μ.Κ.Ε. 

 
1. Οι αρµοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής της ∆.Α.ΣΤΑ. σε συνέργια µε την Μ.Κ.Ε. 

του Τ.Ε.Ι. Καβάλας είναι οι εξής: 

i. Η επικύρωση / έγκριση της στρατηγικής της ∆.Α.ΣΤΑ. Η στρατηγική της ∆.Α.ΣΤΑ  

αποτυπώνεται σε ετήσια Σχέδια ∆ράσης, µε βάση και τα αντίστοιχα ετήσια Σχέδια 

∆ράσης και της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας  

ii.  Ο συντονισµός και η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης όλων των ανωτέρω Πρά-

ξεων, µε έµφαση σε ενέργειες και λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε την επίλυση 

εµφανιζόµενων προβληµάτων, την αλληλο-ενηµέρωση και την αποφυγή επικαλύ-

ψεων σε επίπεδο φυσικού αντικειµένου των τριών Πράξεων συµπεριλαµβανοµένου 

και της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 

iii.  Την εισήγηση προς τα ανώτατα όργανα διοίκησης του ΤΕΙ Καβάλας (Γενική Συνέ-

λευση-Συµβούλιο) θεµάτων αρµοδιότητάς τους που αφορούν σε ζητήµατα των 

τριών Ιδρυµατικών Πράξεων συµπεριλαµβανοµένου και της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κα-

βάλας. 

2. Η Ιδρυµατική Επιτροπή πλαισιώνει επικουρικά την Συντονιστική Επιτροπή µε στόχο 

τον αποδοτικότερο συντονισµό, µε έµφαση στην παροχή συµβουλών σε θέµατα αµφί-
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δροµης διασύνδεσης του Ιδρύµατος µε την αγορά εργασίας, αλλά και την άµεση επι-

κοινωνία µε τις Ακαδηµαϊκές µονάδες του Τ.Ε.Ι Καβάλας και την επίλυση προβληµά-

των που έχουν σχέση µε την Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 

3. Ρόλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι η ανταλλαγή απόψεων και η παροχή συµ-

βουλευτικού έργου προς την Ιδρυµατική και τη Συντονιστική Επιτροπή σε θέµατα που 

σχετίζονται µε την αγορά εργασίας και την αµφίδροµη σχέση αυτής µε το Τ.Ε.Ι. Καβά-

λας. 

4. Επιµέρους θέµατα που αντιµετωπίζονται από τις ανωτέρω Επιτροπές της ∆.Α.ΣΤΑ. και 

της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας είναι τα εξής: 

I. Η σύνθεση των εισηγήσεων της πράξης προς τα αρµόδια Όργανα του Ιδρύµατος. 

II. Η διαµόρφωση του γενικού πλαισίου των παρεµβάσεων σε σχέση µε τα θέµατα 

διάχυσης των αποτελεσµάτων του έργου και ενηµέρωσης των µελών της Ακαδηµα-

ϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 

III. Η µέριµνα για τη διαρκή αλληλοενηµέρωση, την αποφυγή επικαλύψεων, την επί-

λυση των πάσης φύσεως προβληµάτων και την υλοποίηση των ειληµµένων αποφά-

σεων. 

IV. Η Σύνταξη Εκθέσεων Προόδου σε ετήσια βάση που αποτυπώνουν την παρακο-

λούθηση, τη διαχείριση και τη πρόοδο του κάθε έργου καθώς και συγκεντρωτική 

τελική έκθεση πεπραγµένων αυτού. 

V. Η ανάπτυξη και διαχείριση του επιµέρους µέρους του Ολοκληρωµένου Πληροφο-

ριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) της ∆.Α.ΣΤΑ., που περιλαµβάνει µια κεντρική βάση δε-

δοµένων µε τρία διακριτά υποσυστήµατα που αντιστοιχούν στις τρεις επιµέρους 

Πράξεις µε ασφαλή πρόσβαση στην αποθηκευµένη πληροφορία, καθώς και η δια-

δικτυακή πύλη της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας., που θα λειτουργεί ως διεπαφή στις 

πληροφορίες του εσωτερικού ΟΠΣ µέσω του διαδικτύου. 

VI. Η τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας για την προστασία των προσωπικών δεδοµέ-

νων κατά την αποθήκευση και διαχείριση πληροφορίας στο Ολοκληρωµένο Πλη-

ροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ).  
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VII. Η Προβολή και ∆ηµοσιότητα συγκεκριµένων δράσεων και δραστηριοτήτων της 

Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας που αποσκοπούν κυρίως στην σύνδεση του Ιδρύµατος 

και ειδικά των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών αλλά και των αποφοί-

των µε την αγορά εργασίας. 

VIII. Η ∆ικτύωση & ∆ιασύνδεση της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας µε άλλα εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα και µε φορείς σχετικούς µε την απασχόληση, την αγορά εργασίας και την 

επιχειρηµατικότητα. 

IX. Η τήρηση των αρχών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ.∆.Π.) της 

∆.Α.ΣΤΑ. για τη διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών στην εύρυθµη και αποτελε-

σµατική λειτουργία της ∆.Α.ΣΤΑ. και της επιµέρους πράξης της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. 

Καβάλας, µε βάση το οποίο θα παρακολουθείται η υλοποίηση των αποφάσεων. 

X. Η σύνταξη ενδιάµεσης και τελικής Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

XI. Η σύνταξη ενδιάµεσης και τελικής Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης. 

 

Άρθρο 4 
Συγκρότηση Επιτροπών 

 
1. Αρµόδιο όργανο για τη συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής ∆.Α.ΣΤΑ., της Ιδρυ-

µατικής Επιτροπής της ∆.Α.ΣΤΑ. και της Συµβουλευτικής Επιτροπής της ∆.Α.ΣΤΑ εί-

ναι το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 

2. Αρµόδιο όργανο για τη συγκρότηση του Συµβουλίου Επιχειρηµατικότητας-

Καινοτοµίας είναι ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος της Πράξης και ο Πρόεδρος της ∆.Α.ΣΤΑ. 

 

Άρθρο 5 
∆ιαδικασία Λήψης Αποφάσεων – ∆ιοίκηση 
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1. Οι Επιτροπές της ∆.Α.ΣΤΑ. συγκαλούνται σε συνεδρίαση µε πρόσκληση του Προέδρου 

τους η οποία αποστέλλεται στα µέλη της πριν από την οριζόµενη ηµεροµηνία συνεδρί-

ασης. 

2. Των συνεδριάσεων και των τριών Επιτροπών της ∆.Α.ΣΤΑ προεδρεύει ο Πρόεδρος της 

Συντονιστικής Επιτροπής. 

3. Θέµατα συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής και Ιδρυµατικής Επιτροπής και 

της Συµβουλευτικής Επιτροπής της ∆.Α.ΣΤΑ. ορίζονται στο κανονισµό λειτουργίας 

της ∆οµής.  

4. Το Συµβούλιο Επιχειρηµατικότητας-Καινοτοµίας συγκαλείται µε πρωτοβουλία του Ι-

δρυµατικού υπευθύνου της πράξης. Το Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον του-

λάχιστον τα µισά συν ένα µέλος είναι παρόντες. Όλες οι αποφάσεις λαµβάνονται µε 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 

5. Η Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Ε-

πιτροπής της ∆.Α.ΣΤΑ. και τον επιστηµονικό υπεύθυνο της ίδιας της δοµής. 

6. Ο Προϊστάµενος Υπηρεσιών της ∆.Α.ΣΤΑ έχει ως αρµοδιότητα τη διοίκηση της Μο-

νάδας, και πιο συγκεκριµένα έχει την ευθύνη της διοίκησης της Μονάδας στην καθη-

µερινή της λειτουργία και τη λήψη σχετικών µε τη λειτουργία αποφάσεων. 

 

Άρθρο 6 
Γραµµατεία Μονάδας Καινοτοµίας - Επιχειρηµατικότητας 
 

1. Το Συµβούλιο της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας συνεπικουρείται από γραµµατεία. 

2. Η γραµµατεία διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και 

εξυπηρετεί σε καθηµερινή βάση τους εκπαιδευόµενους ή µη φοιτητές. 

3. Η γραµµατεία τηρεί τα πρακτικά  των συνεδριάσεων των επιτροπών της Μονάδας κα-

θώς και το µητρώο, τις βαθµολογίες των φοιτητών που µετέχουν στους κύκλους σπου-

δών της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 
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4. Η γραµµατεία παρέχει κάθε είδους γραµµατειακή υποστήριξη στη Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. 

Καβάλας. 

 

Άρθρο 7 
Οικονοµική ∆ιαχείριση 

 
1. Η χρηµατοδότηση της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας για το χρονικό διάστηµα από το 

2010 έως το 2015 προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια 

Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013). 

2. Καθ' όλη τη διάρκεια της ανωτέρω χρηµατοδότησης, η οικονοµική διαχείριση της 

Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, η 

οποία συνεπικουρείται προς τον σκοπό αυτό από τον Ιδρυµατικό Υπεύθυνο της Μ.Κ.Ε. 

του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Η τελική έγκριση των δαπανών και η ταµειακή λειτουργία ανή-

κουν στην Επιτροπή Ερευνών. Οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες της Μ.Κ.Ε. του 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας επιλέγονται καταρχήν από τον Ιδρυµατικό Υπεύθυνο της Μονάδας  ε-

γκρίνονται όµως από την Επιτροπή Ερευνών και εξοφλούνται από τον Ειδικό Λογα-

ριασµό Κονδυλίων Έρευνας όπως από τον νόµο προβλέπεται. Η Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κα-

βάλας, µεριµνά για την κατά το δυνατόν πιστή - κατά κατηγορία δαπανών - τήρηση του 

προϋπολογισµού της Μ.Κ.Ε., όπως ήδη αυτός έχει εγκριθεί από την ∆ιαχειριστική Αρ-

χή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 

(Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013). 

 

Άρθρο 8 
Οργάνωση κύκλου σπουδών Μ.Κ.Ε. 

 
1. Το πρόγραµµα Σπουδών της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας οργανώνεται σε δύο κύκλους 

σπουδών. 
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2. Ο πρώτος κύκλος σπουδών της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας πραγµατοποιείται κατά τη 

διάρκεια του χειµερινού εξαµήνου κάθε ακαδηµαϊκού έτους µε ευθύνη των τµηµάτων 

του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 

3. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών πραγµατοποιείται από τη Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε 

κεντρικό επίπεδο στις αίθουσες και τα εργαστήρια του Τ.Ε.Ι. Καβάλας µετά από τη δη-

µοσίευση ανακοίνωσης – πρόσκλησης από τη Γραµµατεία του Γραφείου. 

4. Τα Μαθήµατα Επιχειρηµατικότητας περιλαµβάνουν ενδεικτικά τη διεξαγωγή διαλέξε-

ων /σεµιναρίων µε βάση ειδικά σχεδιασµένο εκπαιδευτικό υλικό και τη διενέργεια ερ-

γαστηριακών µαθηµάτων και ασκήσεων µε ειδικό περιεχόµενο. 

 

Άρθρο 9 
Αριθµός και τρόπος επιλογής φοιτητών στα µαθήµατα της Μ.Κ.Ε 
 
1. Στα µαθήµατα του κύκλου σπουδών που οργανώνει η Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας γί-

νονται δεκτοί φοιτητές όλων των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.  

2. Στον πρώτο κύκλο του µαθήµατος της Επιχειρηµατικότητας η επιλογή φοιτητών γίνε-

ται µε ευθύνη των οικείων τµηµάτων του φοιτητή σε συνεργασία µε τη Μ.Κ.Ε. του 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 

3. Στο δεύτερο κύκλο µαθηµάτων της Μονάδας συµµετέχουν φοιτητές οι οποίοι έχουν 

παρακολουθήσει επιτυχώς τον πρώτο κύκλο µετά από αίτηση τους στη Γραµµατεία της 

Μονάδας. 

4. Οι φοιτητές του δεύτερου κύκλου µαθηµάτων επιλέγονται µετά από συνέντευξη. 

5. Η συνέντευξη πραγµατοποιείται από δύο τουλάχιστον µόνιµους εκπαιδευτικούς του 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας, λαµβάνοντας υπόψη εκτός της βαθµολογίας που έλαβαν οι φοιτητές  

στο πρώτο κύκλο σπουδών των παρακάτω: 

⇒ Γνώση ξένης γλώσσας 

⇒ Ενδιαφέρον για την συµµετοχή στο δεύτερο κύκλο σπουδών 

⇒ Εµπειρία σε θέµατα καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας 
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6. Ο συνολικός αριθµός των επωφελούµενων φοιτητών ορίζεται από το Τεχνικό δελτίο της Πρά-

ξης «Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας» σε συνεργασία µε τον Ιδρυµατικό Υ-

πεύθυνο της Πράξης και του Προέδρου της ∆.Α.ΣΤ.Α. 

7. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων ακολουθεί τις αρχές  και του κανονισµούς που διέπουν την 

παρακολούθηση µαθηµάτων στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 

 

Άρθρο 10 
Μητρώο Επωφελούµενων  

 
1. Η Γραµµατεία της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας τηρεί αρχείο-µητρώο µε τον αριθµό ε-

πωφελούµενων φοιτητών, τον αριθµό των επωφελούµενων αποφοίτων καθώς και άλ-

λων στοιχείων για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας. 

2. Το αρχείο-µητρώο αποτελεί στοιχείο για την αξιολόγηση της Μονάδας Καινοτοµίας 

και Επιχειρηµατικότητας και λαµβάνεται υπόψη για τη σύνταξη των ετησίων σχεδίων 

δράσης της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 

 

Άρθρο 11 
∆ιδάσκοντες της Μ.Κ.Ε. 

 
1. Στα µαθήµατα της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, διδάσκει το διδακτικό προσωπικό του 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας όπως αυτό ορίζεται από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. Καβάλας µετά από ει-

σήγηση του Ιδρυµατικού Υπευθύνου της Πράξης.  

2. Σε έκτακτες-ειδικές περιπτώσεις µπορεί να διδάξουν στη Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας 

και εισηγητές εκτός προσωπικού του Ιδρύµατος µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδι-

αφέροντος.   
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Άρθρο 12 
Υλοποίηση Μαθηµάτων  

 
1. Το περίγραµµα και η ύλη του µαθήµατος προϋπάρχουν. 

2. Η παράδοση και η παρακολούθηση των  µαθηµάτων διέπονται από τις αρχές και τους 

κανονισµούς του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης όπως αυτό έχει ε-

γκριθεί από τις αρµόδιες αρχές.   

3. Οι φοιτητές υπογράφουν το παρουσιολόγιο σε κάθε µάθηµα όπως και ο αντίστοιχος 

εκπαιδευτικός.  

4. Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών απονέµεται σε 

κάθε εκπαιδευόµενο «Πιστοποιητικό Επιχειρηµατικότητας». 

 

Άρθρο 13 
Εκπαιδευτικό υλικό 

 
1. Για την κάλυψη των Μαθηµάτων Επιχειρηµατικότητας απαιτείται η προµήθεια και 

προσαρµογή ή η ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.  

2. Η επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί επιλογή των διδασκόντων. 

3. Το υλικό καλύπτει  γενικά και ειδικά θέµατα.  

 

Άρθρο 14  
Επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς 

 
1. Η Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας διοργανώνει σε συνεργασία µε τη ∆.Α.ΣΤ.Α.  επισκέψεις 

φοιτητών και αποφοίτων σε παραγωγικούς φορείς ή οργανισµούς, µε σκοπό την τόνω-

ση των σχέσεων µεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και την καλλιέργεια της ε-

παφής των φοιτητών µε τον κόσµο του «επιχειρείν».  
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2. Στις επισκέψεις προσκαλούνται και απόφοιτοι του ιδρύµατος χωρίς, ωστόσο, επιβά-

ρυνση της ΜΚΕ µε δαπάνες των αποφοίτων.  

3. Η επιλογή των επιχειρήσεων τεκµηριώνεται µε βάση µια σειρά κριτηρίων, όπως η συ-

νάφεια της δραστηριότητας της επιχείρησης µε την ειδικότητα των συµµετεχόντων ή το 

µέγεθος της επιχείρησης. 

4. Οι επαφές των συµµετεχόντων µε εκπροσώπους παραγωγικών φορέων (ιδίως αυτοδη-

µιούργητους ιδιοκτήτες µικρών και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων) λειτουργούν συ-

µπληρωµατικά ως προς την υπόλοιπη εκπαίδευση σε θέµατα επιχειρηµατικότητας.  

 

Άρθρο 15 
Σεµινάρια 

 
1. Η Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας οργανώνει σεµινάρια / οµιλίες εκπροσώπων παραγωγι-

κών φορέων και στελεχών επιχειρήσεων και οργανισµών ή/και ειδικών (experts) σε γε-

νικά ή εξειδικευµένα ζητήµατα επιχειρηµατικότητας.  

2. Τα σεµινάρια αυτά διεξάγονται είτε ανεξάρτητα από τα Μαθήµατα Επιχειρηµατικότη-

τας ή  αποτελούν µέρος αυτών συµπληρώνοντας τη διδασκαλία. 

3. Τα σεµινάρια απευθύνονται σε όλους τους συµµετέχοντες φοιτητές ή σε συγκεκριµένες 

ειδικότητες εξ αυτών καθώς και σε αποφοίτους. 

 

Άρθρο 16 
Συµβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) 

 
1. Η Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, ανεξάρτητα από τα Μαθήµατα Επιχειρηµατικότητας ή 

και στο πλαίσιο αυτών διοργανώνει συναντήσεις συµβουλευτικής καθοδήγησης 

(mentoring) φοιτητών µε όσους επιθυµούν και διαθέτουν επιχειρηµατική δράση ή ε-

µπειρία από επιχειρήσεις. 
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2. Η συµβουλευτική καθοδήγηση αποτελεί µία εθελοντική σχέση συνεργασίας, κατά την 

οποία ένας φοιτητής ή µία οµάδα φοιτητών έρχεται σε επαφή µε ένα στέλεχος ενός πα-

ραγωγικού φορέα. 

3. Κάθε υποψήφιος µέντορας συµπληρώνει και προσκοµίζει στη Γραµµατεία της Μ.Κ.Ε. 

του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, την υπάρχουσα αίτηση. 

4. Η επιλογή των κατάλληλων µεντόρων γίνεται από τον Ιδρυµατικό Υπεύθυνο της πρά-

ξης. 

 

Άρθρο 17  
Σχέδια ∆ράσης 

 
1. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των µαθηµάτων και των γενικότερων δραστηριοτήτων 

για  την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας αποτελεί αρµοδιότητα της Μ.Κ.Ε. του 

Τ.Ε.Ι. Καβάλας και γίνεται µε βάση ένα Σχέδιο ∆ράσης της Μονάδας Καινοτοµίας και 

Επιχειρηµατικότητας  

2. Το σχέδιο δράσης εκπονείται περιοδικά µετά το τέλος του πρώτου έτους λειτουργίας 

της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και κατά το δυνατόν για κάθε ακαδηµαϊκό έτος. 

3. Το σχέδιο  υποβάλλεται στη ∆ΑΣΤΑ µε στόχο να διασφαλίζεται ο συντονισµός και η 

συνέργεια των παρεµβάσεων, η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και η αποφυγή αλληλο-

επικαλύψεων µε τις δραστηριότητες των άλλων συνεργαζόµενων επιµέρους πράξεων.  

4. Το Σχέδιο ∆ράσης της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας περιλαµβάνει  

α) τον προγραµµατισµό των επικείµενων δραστηριοτήτων, που αναλύεται στη σαφή 

περιγραφή των δραστηριοτήτων, στα αναµενόµενα αποτελέσµατά τους, στο προβλεπό-

µενο χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους, καθώς και στο προβλεπόµενο κόστος και  

β) τον απολογισµό των εργασιών της προηγούµενης χρονικής περιόδου, που αναλύεται 

στην περιγραφή των δράσεων που υλοποιήθηκαν, στο κόστος τους, στην αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων τους σύµφωνα µε τους αρχικούς στόχους, και στη τεκµηρίωση τυ-

χόν αποκλίσεων από τον αρχικό προγραµµατισµό.  
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5. Ο απολογισµός εργασιών του Σχεδίου ∆ράσης αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση 

της Πράξης. 

 

Άρθρο 18 
Αξιολόγηση Μονάδας Καινοτοµίας – ∆ιασφάλιση Ποιότητας 

 
1. Η Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας κατά το 

ΕΝ ISO 9001:2008 ως επιµέρους πράξη της ∆.Α.ΣΤ.Α. 

2. Στο τέλος κάθε εξαµήνου καθώς επίσης και µετά την πραγµατοποίηση κάθε σεµιναρί-

ου/οµιλίας πραγµατοποιείται αποτίµηση τους από τους συµµετέχοντες σύµφωνα µε τις 

αρχές του εγκατεστηµένου συστήµατος ποιότητας.  

3. Η Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας  συγκροτεί εσωτερική επιτροπή αξιολόγησης της πράξης 

η οποία είναι αρµόδια για τη σύνταξη της εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης της πρά-

ξης. 

 

Άρθρο 19 
Νοµική Ευθύνη για τις Προσφερόµενες Υπηρεσίες - Προστασία 

Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων 
 
1. Νοµική Ευθύνη: Κάθε σύµβαση παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται πρέπει να περιέχει 

τουλάχιστον: 

⇒ Τις προδιαγραφές της παρεχόµενης υπηρεσίας 

⇒ Το χρόνο εκπλήρωσης της παροχής 

⇒ Τον τρόπο και χρόνο καταβολής του τιµήµατος συµπεριλαµβανοµένων των όρων πί-

στωσης ή πληρωµής µε δόσεις, καθώς και τους όρους εξασφάλισης 

⇒ Όρους για θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 

⇒ Όρους για την προστασία του επιχειρηµατικού απορρήτου 
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2. Προστασία Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων: Για την προστασία των Πνευµατικών ∆ικαιω-

µάτων τηρείται η αντίστοιχη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 20 
Υποχρεώσεις των εργαζοµένων στην Παροχή Υπηρεσιών 

 
1. Η ευθύνη για την τήρηση ή µη των υποχρεώσεων των δραστηριοποιουµένων σε κάθε 

έργο της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας ανήκει στον Ιδρυµατικό Υπεύθυνο αυτής ο οποίος 

αναλαµβάνει την κατανοµή του έργου στα µέλη της οµάδας. 

 

Άρθρο 21  
Προστασία Προσωπικού 

 
1. Κατά τη λειτουργία της Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας ισχύουν οι εκάστοτε ισχύουσες δι-

ατάξεις για την προστασία της εργασίας στην Ελλάδα (π.χ. προστασία προσωπικού, πε-

ριβάλλοντος, ανθυγιεινής εργασίας κλπ). 

 

Άρθρο 22 
Προστασία Απορρήτου 

 
1. Για την προστασία του επιχειρηµατικού απορρήτου και των συµφερόντων της Μ.Κ.Ε. 

του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, οι πληροφορίες θα χαρακτηρίζονται ως απόρρητες, εµπιστευτικές 

ή κοινές. Στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, οι πληροφορίες δεν θα παρέχονται προς 

τρίτους χωρίς την άδεια ή την έγκριση του ιδρυµατικού υπευθύνου. Στην τελευταία πε-

ρίπτωση, οι κοινές πληροφορίες θα είναι δηµοσιεύσιµες και ανακοινώσιµες σε κάθε εν-

διαφερόµενο. 
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Άρθρο 23  
Επικαιροποίηση του Κανονισµού 

 
1. Αρµόδια για την επικαιροποίηση και µεταβολή των άρθρων του παρόντος κανονισµού 

είναι ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος της πράξης Μ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, σε συνεργασία 

µε τη Συντονιστική Επιτροπή της ∆.Α.ΣΤ.Α. και του Προέδρου της ∆.Α.ΣΤ.Α. 

 

Άρθρο 24 
Συµπληρωµατικό Άρθρο 

 
1. Η Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, του Τ.Ε.Ι. Καβάλας κατά την περίο-

δο 2010-2013 χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκ-

παίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013). 

2. Σε όλη την ανωτέρω διάρκεια χρηµατοδότησης, το τµήµα του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ 

ΠΡΑΞΗΣ της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, του Τ.Ε.Ι. Καβάλας µε 

τίτλο «Φυσικό Αντικείµενο» αποτελεί συµπληρωµατικό κείµενο του παρόντος Κανονι-

σµού Λειτουργίας. 

 

 


