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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι «Στόχοι της Λισσαβόνας» περιέχουν, για το σύνολο των Ευρωπαϊκών 

κρατών, τους ειδικότερους και γενικότερους στόχους, οι οποίοι, στο σύνολό τους, 

επικεντρώνονται στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των εθνικών 

οικονομιών και μέσω αυτών, της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στους στόχους αυτούς, για την περίπτωση της Ελλάδος, εντάσσεται και η παρακάτω 

επιδίωξη: 

o Προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στη γενικά αποδοτική επιλογή της 

υποκατάστασης του ανταγωνισμού του κόστους από τον ανταγωνισμό ποιότητας / 

καινοτομίας, ο οποίος βασίζεται στην ανεπτυγμένη επιχειρηματικότητα. 

   Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος θα πρέπει να επιλεγεί και η κατάλληλη 

μέθοδος για την επίτευξή του, η οποία είναι η παραγωγή νέων καινοτομικών 

προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ένας αντίστοιχος ορισμός 

της καινοτομίας, ο οποίος υιοθετήθηκε επίσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Λισσαβόνας είναι «η επιτυχής παραγωγή, αφομοίωση και αξιοποίηση νεωτερισμών 

στον οικονομικό και κοινωνικό φορέα». Εφόσον το οικονομικό όφελος της 

επιτυχούς αξιοποίησης του νεωτερισμού κατακτάται μέσω των επιχειρήσεων, η 

επιχειρηματικότητα βρίσκεται στον πυρήνα της διαδικασίας της καινοτομίας. Από 

την άλλη πλευρά, η καινοτομία αποτελεί ουσιαστικό μέσο δημιουργίας 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις. 

Σκοπός του Προγράμματος «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», το οποίο 

υλοποιείται στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» είναι να αναπτύξει τις θεμελιώδεις ικανότητες των σπουδαστών του 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε 

να είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις δικές τους καινοτόμες επιχειρήσεις ή να 

εργαστούν σε επιχειρήσεις δημιουργώντας το απαραίτητο καινοτομικό περιβάλλον 

για την δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.  

      Οι επιμέρους στόχοι του Προγράμματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  

είναι: 

o Η ανάπτυξη καινοτομικής συνείδησης και επιχειρηματικής κουλτούρας στους 

σπουδαστές. 

o Η δημιουργία νέων ευκαιριών για συνεργασία ακαδημαϊκής κοινότητας και 

βιομηχανίας. 

o Η απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των 

σπουδαστών για την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. 



 

o Η δυνατότητα αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

o Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της επιχειρηματικότητας και της 

καινοτομίας για την προώθηση νέων ιδεών και υπηρεσιών. 

              Για την πραγμάτωση αυτών των στόχων προβλέπεται η υλοποίηση μίας 

σειράς Δράσεων και ενεργειών οι οποίες περιλαμβάνουν :  

 Οργάνωση ειδικών σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 

 Προετοιμασία και παρουσίαση Επιχειρηματικών Σχεδίων και Καινοτόμων 

Ιδεών. 

 Δημιουργία Δικτύου Επιχειρηματικών Καθοδηγητών για την υποβοήθηση των 

φοιτητών στην υλοποίηση των Καινοτόμων Επιχειρηματικών Σχεδίων. 

 Εισαγωγή μαθημάτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. 

 Ανάλυση μελετών περίπτωσης. 

 Οργάνωση επισκέψεων σε ερευνητικά Ινστιτούτα, Τεχνολογικά Πάρκα, 

Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων. 

 Δημιουργία δικτυακού τόπου και πληροφοριακού συστήματος της Μονάδας 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. 

 Δημιουργία εικονικής Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων. 

 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η πράξη «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Ο.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. 

Δυτικής Μακεδονίας» ξεκίνησε στις 01/11/2011 και θα έληγε στις 30/09/2013. Όμως 

μετά την παράταση, το έργο θα λήξει στις 30/10/2015. Το έργο αυτό υλοποιείται στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013, Άξονας Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων 

αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση 

της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(Ε.Κ.Τ.)] και από εθνικούς πόρους. 

Η πράξη αρχικά αποτελείτο από ένα υποέργο, αλλά κατά τη διάρκεια υλοποίησής 

της η διαχειριστική αρχή την έσπασε σε δύο υποέργα: στο υποέργο 1 (από 

01/01/2011 έως 31/12/2012) και στο υποέργο 2 (01/01/2013 έως 30/10/2015) με τον 

ίδιο τίτλο: «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 

Μακεδονίας» 



 

Η πράξη αυτή απευθύνεται στους φοιτητές, τελειόφοιτους και απόφοιτους και 

έχει ως κεντρικό στόχο την ενεργή υποστήριξη αλλά και την ανάπτυξη 

επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος της πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» είναι ο κ. Κωνσταντίνος 

Βατάλης, καθηγητής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η πράξη ΜΟΚΕ  υλοποίησε και υλοποιεί 

πακέτα εργασίας τα οποία είναι: 

 

●  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΩΝ ΙΔΕΩΝ (Π.Ε. 1, ΔΡΑΣΗ 1) 

Για τον 1
ο
 διαγωνισμό, σε συνεργασία με τη ΜΟΚΕ, ετοιμάστηκε αρχικά ένα 

ενημερωτικό φυλλάδιο με  την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος, το οποίο 

διανεμήθηκε σε περισσότερους από 600  σπουδαστές και στη συνέχεια ετοιμάστηκε 

και διανεμήθηκε το έντυπο-αίτηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό καλύτερης 

καινοτόμου ιδέας το οποίο παρέλαβαν (216 φοιτητές). Παράλληλα σχεδιάστηκε και 

αναρτήθηκε μία έγχρωμη αφίσα με πληροφορίες σχετικά με την Προκήρυξη του 

Ανοιχτού Διαγωνισμού για τη βράβευση των καλύτερων καινοτόμων 

επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών. Ο διαγωνισμός διαφημίστηκε εκτενώς σε όλα 

τα τμήματα και τα παραρτήματα του ΤΕΙ, αλλά και στους κύριους παραγωγικούς και 

αναπτυξιακούς φορείς της Δυτικής Μακεδονίας (Σύνδεσμος Βιομηχανιών, ΚΕΤΑ, 

ΑΝΚΟ, Επιμελητήρια, Πανεπιστήμιο Δ.Μ. κ.λ.π.). Μέχρι 31/12/2011 είχαν κατατεθεί 

20 καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες από φοιτητές του ιδρύματος. Τέθηκαν τα 

κριτήρια αξιολόγησης των Καινοτόμων Ιδεών, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης. 

Επιλέχθηκαν 5 επιχειρηματικοί καθοδηγητές (mentors) από την βάση δεδομένων που 

δημιουργήθηκε με βάση την εμπειρία τους και το γνωστικό τους υπόβαθρο. Η 

αξιολόγηση των προτάσεων ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 10/04/2012 και 

επιλέχθηκαν οι 10 Καινοτόμες Ιδέες οι οποίες συγκέντρωσαν τον υψηλότερο μέσο 

όρο της βαθμολογίας των κριτών. Στην αρχή του ακαδ. έτους 2012/2013  

ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση 

έργου σε 3 ειδικούς επιστήμονες (μέντορες) μέσω του ΑΣΕΠ, οι οποίοι εκπόνησαν, 

σε συνεργασία με τους φοιτητές, τα επιχειρηματικά σχέδια των 10 καλύτερων 

καινοτόμων ιδεών που παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στο εαρινό εξάμηνο του 

ακαδ. έτους 2012/2013 (18-06-2013). Στην ίδια εκδήλωση έλαβε χώρα και η απονομή 

των επαίνων στους φοιτητές των 10 καλύτερων ιδεών.  

Εκτός από τον 1
ο
 διαγωνισμό καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών σχεδίων, η 

ΜΟΚΕ σε συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ διοργανώνει και 2
ο
 διαγωνισμό, στον οποίο θα 



 

βραβευθούν οι 10 καλύτερες καινοτόμες ιδέες. Ο διαγωνισμός αυτός βρίσκεται σε 

εξέλιξη και βαίνει προς το τέλος. 

 

●  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Π.Ε. 1, ΔΡΑΣΗ 2) 

 Στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν η προετοιμασία διαλέξεων για τα 

σεμινάρια Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας,  τα οποία επιδιώκουν την 

εξοικείωση των σπουδαστών σε θέματα διαχείρισης τεχνολογίας και καινοτομίας. 

Σύμφωνα με  τις  προαναφερθείσες ανάγκες για την εξοικείωση των σπουδαστών και 

σπουδαστριών με θέματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας προετοιμάσθηκε το 

υλικό για τις διαλέξεις των Σεμιναρίων οι οποίες  διεξήχθησαν σε όλα τα 

Παραρτήματα του ΤΕΙ  Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά, 

Κοζάνη). Πραγματοποιήθηκαν τρεις κύκλοι σεμιναρίων : α) ο πρώτος το εαρινό 

εξάμηνο 2012/13 και διάρκειας 20 ωρών  υλοποιήθηκε στην Κοζάνη (8-10 Απριλίου 

2013) , στην Καστοριά (30-31 Απριλίου 2013) και στα Γρεβενά (30-31 Μαΐου 2013) 

και β) ο δεύτερος και ο τρίτος  κύκλος σεμιναρίων: τα οποία υλοποιήθηκαν 

αντίστοιχα το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο 2013/14, και ήταν διάρκειας 20 ωρών  

και διεξήχθηκαν με επιτυχία στην  Κοζάνη (21 Νοεμβρίου 2013), στην Καστοριά (28 

Νοεμβρίου 2013), στη Φλώρινα (5 Δεκεμβρίου 2013), στα Γρεβενά (18 Μαρτίου 

2014) στην Κοζάνη (3 Απριλίου 2014), στην Καστοριά (2 Μαΐου 2014) και στη 

Φλώρινα  (30 Μαΐου 2014) . 

Οι παρουσιάσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν  για τις διαλέξεις των Σεμιναρίων 

ήταν :  

1. Υποδομές Σύγχρονης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. (Power Point) . 

2. Σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής , Δημιουργία Εταιρείας Spin-off . (Power Point).  

3. Εργαστήριο : Υποδομές και Δράσεις Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας στη Περιφέρεια Θεσσαλίας. (Power Point). 

4. Χρηματοοικονομικό Σύστημα Υποστήριξης Νέων Καινοτόμων Επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα. (Power Point) . 

5. Μελέτη Περίπτωσης Ι : Καινοτόμες μέθοδοι και τεχνικές κατά την εκμετάλλευση 

και επεξεργασία του χουντίτη / υδρομαγνησίτη.  Χ. Κιτσάκης, Α. Πούλου  (Power 

Point)  . 

6. Μελέτη Περίπτωσης ΙΙ : Πειραματική εφαρμογή αφυδάτωσης ιλύος με υπέρυθρη 

ακτινοβολία. Κ. Μπρούτσου, Α. Καραγιάννης (Power Point) .  



 

Και το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος θα οργανωθούν οκτώ σεμινάρια 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας διάρκειας περίπου 20 ωρών, στα οποία θα 

διδάξουν οι εξωτερικοί σύμβουλοι οι οποίοι έχουν επιλεγεί  για τις ανάγκες του 

έργου, καθώς και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου. Η κύρια θεματολογία των 

σεμιναρίων θα είναι: Διαχείριση καινοτομίας, τύποι καινοτομίας, Τεχνολογικά 

Πάρκα, μεταφορά τεχνολογίας, στρατηγική διαχείριση τεχνολογίας, μέτρα για την 

ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, στάδια για την ίδρυση μίας νέας επιχείρησης, 

χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων, λήψη αποφάσεων στην μικρή επιχείρηση, 

προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου για την ίδρυση και ανάπτυξη μίας 

επιχείρησης, κ.λ.π. Τα σεμινάρια θα οργανωθούν στη Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά 

και Γρεβενά το εαρινό αλλά και το χειμερινό εξάμηνο (τέσσερα ανά εξάμηνο).  

 

      ●   ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 

ΙΔΕΩΝ ( Π.Ε.1, ΔΡΑΣΗ 3) 

Τα επιχειρηματικά σχέδια των 10 καλύτερων καινοτόμων ιδεών παρουσιάστηκαν 

σε ειδική εκδήλωση στο εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2012/2013 (18-06-2013). 

Στην ίδια εκδήλωση έλαβε χώρα και η απονομή των επαίνων στους φοιτητές των 10 

καλύτερων ιδεών.  

Οι καινοτόμες ιδέες των φοιτητών του ΤΕΙ ΔΜ που παρουσιάστηκαν και 

βραβεύτηκαν στην ειδική εκδήλωση, ήταν, κατά αξιολογική σειρά, οι εξής: 

 «ΑTM Ενημέρωσης-Έκδοσης & Εκτύπωσης Έντυπων Υπηρεσιών», κα Φανή 

Φορέτα, Φοιτήτρια Τμήματος Λογιστικής 

 «Αυτόματη Αποστολή Σήματος Κινδύνου μετά από Ατύχημα, GPS» κ. 

Αλέξανδρος Τσεχερίδης, Φοιτητής   Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού 

 «Μηχανισμός Κάθετης Ολίσθησης Ασθενών επι Κλίνης», κα Αγάπη 

Βασιλειάδου, Φοιτήτρια Τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος  

 «Φοιτητικός Ξενώνας (Student Hall)», κ. Χαράλαμπος Μπακαλμπάσης, Φοιτητής 

Τμήματος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών 

 «Παραγωγή Χόρτου με Υδροπονία», κ Δημήτριος. Κολοβός, Φοιτητής Τμήματος 

Λογιστικής 

 «Βάση Δεδομένων Συμβάντων (Live Timeline)», κ. Στέφανος Παρακευόπουλος, 

Φοιτητής Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην οικονομία  

 «Ενεργειακή Εκμετάλλευση Αιωρημάτων Λιγνίτη–Υγρών  Υπολλειμάτων», κ. 

Λάζαρος Γκουτζιομήτρος, Φοιτητής Τμήματος Μηχανολογίας 



 

 «Εντοπισμός Εγκλωβισμένων Επιζώντων σε Καταστροφικά Φαινόμενα “V-

Spot’’», κ. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, Φοιτητής Τμήματος Γεωτεχνολογίας και 

Περιβάλλοντος. 

 «Ηλιακή Ηλεκτρική Σόμπα», κ. Χρήστος Βελώνης, Φοιτητής Τμήματος 

Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών 

Για το 2
ο
 διαγωνισμό καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών σχεδίων που 

βρίσκεται σε εξέλιξη, θα ακολουθηθεί ανάλογη διαδικασία με τον 1
ο
 διαγωνισμό με 

την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τις δέκα καλλίτερες προτάσεις οι οποίες 

θα επιλεγούν μετά την αξιολόγηση από ανεξάρτητους κριτές. Τα αντίστοιχα 

επιχειρηματικά σχέδια θα προετοιμαστούν από  εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι θα 

προσληφθούν μέσω του προγράμματος σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους 

σπουδαστές και θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση. 

 

      ● ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Π.Ε.1, ΔΡΑΣΗ 4) 

Μέσω άμεσης πρόσκλησης προς τους κύριους αναπτυξιακούς φορείς της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας (Σύνδεσμο Βιομηχάνων, Επιμελητήρια, Αναπτυξιακές 

εταιρείες, μεγάλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις κ.λ.π.), ζητήθηκε να 

προτείνουν τους κατάλληλους επιχειρηματικούς καθοδηγητές οι οποίοι θα 

προσφέρουν τις γνώσεις τους και την πολύτιμη εμπειρία τους  να καθοδηγήσουν τους 

σπουδαστές στην λήψη των ορθών αποφάσεων και την υιοθέτηση των σωστών 

πρακτικών.  Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων με τους πλέον 

ικανούς καθοδηγητές σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (85 άτομα), η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται.  

● ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(Π.Ε.2, ΔΡΑΣΗ 1) 
Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έχει θεσμοθετήσει και εντάξει στα Προγράμματα 

Σπουδών των Τμημάτων του ως προαιρετικά ή ως μαθήματα επιλογής μαθήματα 

Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, μετά από σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων 

οργάνων. Το μάθημα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» διδάσκεται στα τμήματα 

Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας , Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Γεωτεχνολογίας και 

Περιβάλλοντος, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Διεθνούς Εμπορίου, 

Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων,  και 

Εφαρμογών Πληροφορικής. Σε όλα τα τμήματα υπάρχει σημαντική συμμετοχή 



 

σπουδαστών οι οποίοι ενεργοποιούνται και στην οργάνωση των εκδηλώσεων και των 

σεμιναρίων της ΜΟΚΕ. 

 

     ● ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Ε. 2, ΔΡΑΣΗ 2) 

Η οικονομία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στηρίζεται κυρίως σε τέσσερις 

δυναμικούς κλάδους, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν εξαιρετικά παραδείγματα 

καινοτόμων επιχειρήσεων με σημαντικό ερευνητικό έργο. Πρόκειται για τους 

κλάδους της Ενέργειας, του Ξύλου, της Γουνοποιίας και του Μαρμάρου. Μετά την 

ολοκλήρωση της μελέτης περίπτωσης στο κλάδο του Μαρμάρου, επιλέχθηκαν τρείς 

διαφορετικές εταιρείες, και για τους υπόλοιπους κλάδους, οι οποίες διακρίνονται για 

τον επιχειρηματικό τους δυναμισμό και την καινοτομική τους διάθεση. Έγινε 

λεπτομερής και συστηματική ανάλυση της επιχειρηματικής τους πορείας και δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Παράλληλα έγιναν μελέτες βέλτιστων  πρακτικών στις  αντίστοιχες εταιρείες των 

προαναφερθέντων κλάδων, έτσι ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.  

 

     ● ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. (Π.Ε.2, ΔΡΑΣΗ 3) 

Στα πλαίσια αυτής της Δράσης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις καινοτόμες 

επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε., ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε., ΘΡΑΚΩΝ 

Α.Ε.  

Για την καλλίτερη ενημέρωση των σπουδαστών σε θέματα καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας θα συνεχιστούν οι επισκέψεις σε ερευνητικά κέντρα, 

τεχνολογικά πάρκα και καινοτόμες επιχειρήσεις. 

 

      ● ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. (Π.Ε. 3, ΔΡΑΣΗ 1)  

Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 

Έχει αναπτυχθεί κατάλληλο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για 

το έργο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας», ο οποίος έχει ενταχθεί στο πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ 

(www.dasta.teiwm.gr), συνεργάζεται και είναι προσβάσιμος και από το σύστημα 

http://www.dasta.teiwm.gr/


 

ΔΑΣΤΑ, όπως επίσης και οι επιμέρους δομές της, δηλαδή το Γραφείο Διασύνδεσης 

και το Γραφείο Πρακτικής Άσκσησης.  

 

Λειτουργίες που παρέχει ή που σχεδιάζεται να παρέχει 

Tο πληροφοριακό σύστημα ΔΑΣΤΑ σε σχέση με τη ΜΟΚΕ παρέχει τις ακόλουθες 

υπηρεσίες: 

Εγγραφή φοιτητή στο πληροφοριακό σύστημα. Γίνεται καταχώρηση των στοιχείων 

του φοιτητή σε βάση δεδομένων. Ο φοιτητής εισάγει προσωπικό όνομα χρήστη και 

κωδικό. 

Εισαγωγή φοιτητή στο πληροφοριακό σύστημα. Γίνεται ταυτοποίηση των 

στοιχείων που εισάγει ο φοιτητής με τα στοιχεία του λογαριασμού του και εφόσον 

γίνει επαλήθευση ενεργοποιείται ο λογαριασμός του στο πληροφοριακό σύστημα. 

Εξατομίκευση των δεδομένων για κάθε χρήστη. Με βάση το λογαριασμό που έχει 

ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στα «δικά» του δεδομένα και στις υπηρεσίες που 

τον αφορούν π.χ. ένας φοιτητής δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα άλλων φοιτητών ή 

στις υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις. 

Προβολή των στοιχείων του λογαριασμού. Ο χρήστης μπορεί να δει τα στοιχεία 

του λογαριασμού του. 

Τροποποίηση των στοιχείων του λογαριασμού. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει 

όλα τα στοιχεία του λογαριασμού του εκτός από το όνομα χρήστη του λογαριασμού 

του. 

Επικοινωνία. Ο χρήστης μπορεί να στείλει αιτήματα προς κάποια επιχείρηση μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Αποσύνδεση. Ένας χρήστης αφήνει με ασφαλή τρόπο το σύστημα μέσα από την 

αποσύνδεση. 

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – Μαθήματα. Ένας φοιτητής 

μπορεί να δει τα μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο σε σχέση με την 

επιχειρηματικότητα.  

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – Διαγωνισμοί – Προβολή 

Διαγωνισμών. Ένας φοιτητής βλέπει ποιοι διαγωνισμοί καινοτομίας έχουν 

προκηρυχτεί, πότε προκηρύχτηκαν, ποιο είναι το αντικείμενο του κάθε διαγωνισμού 

και πότε καταλήγουν.  

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – Διαγωνισμοί – Υποβολή 

επιχειρηματικής ιδέας. Ένας φοιτητής μπορεί να υποβάλει μια σύντομη ιδέα για 

κάποιον διαγωνισμό. 



 

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – Διαγωνισμοί – Προβολή 

Επιχειρηματικής Ιδέας. Ένας φοιτητής μπορεί να δει τις επιχειρηματικές ιδέες που 

έχει υποβάλει και πότε. 

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – Μέντορες. Ένας φοιτητής μπορεί 

να δει στοιχεία για τους Μέντορες επιχειρηματικότητας. 

 

 

Ιστότοπος 

Η ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

(https://dasta.teiwm.gr/index.php/moke.html) που δημιουργήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 

2011/2012 περιλαμβάνει σήμερα τα εξής πεδία πληροφόρησης: 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΣΤΑ 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

- Περιγραφή 

- Στόχοι Λισσαβώνας 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

- Ημερίδες 

- Σεμινάρια 

 

ΝΕΑ –  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες 

 Άντληση πληροφοριών για τους στόχους και τις δράσεις της ΜΟΚΕ, τις διάφορες 

εκδηλώσεις της ΜΟΚΕ και των συνεργαζόμενων πράξεων, καθώς και για τη  

διοργάνωση διαγωνισμού Καινοτομικών Ιδεών και Επιχειρηματικών Σχεδίων.  

 Παραλαβή και συμπλήρωση on-line ψηφιακών εντύπων 

 Διαχείριση των ψηφιακών εντύπων  

 Άντληση πληροφοριών για τα ετήσια σχέδια δράσης των ακαδημαϊκών ετών 

2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015. 

https://dasta.teiwm.gr/index.php/moke.html


 

 Επικοινωνία των χρηστών με τη ΜΟΚΕ χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία 

των χρηστών στο φυσικό χώρο της ΜΟΚΕ μέσω της δημιουργίας υπηρεσίας 

πληροφορικής εξυπηρέτησης στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ. 

 Άντληση των αποτελεσμάτων της εκπόνησης των επιχειρηματικών σχεδίων των 

10 καλύτερων καινοτόμων ιδεών. 

 

●   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Π.Ε. 3, 

ΔΡΑΣΗ 2) 

Στις αρχές του 2014 ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο  Διαγωνισμός για την 

δημιουργία του λογισμικού και την λειτουργία της Εικονικής Θερμοκοιτίδας 

Επιχειρήσεων. Ήδη από τον Μάϊο του 2014 λειτουργεί ο δικτυακός τόπος της 

Εικονικής Θερμοκοιτίδας και ήδη έχουν εγγραφεί πάνω από 150 χρήστες. 

Οι στόχοι της δημιουργίας της Εικονικής Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων   είναι : 

● Να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα των σπουδαστών του ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας. 

● Να υποστηρίξει την δικτύωση των νέων επιχειρήσεων με αντίστοιχες κλαδικές 

επιχειρήσεις, Ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

● Να βοηθήσει την εδραίωση και την ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων. 

● Να δημιουργήσει τις αντίστοιχες υπηρεσίες μίας «πραγματικής» θερμοκοιτίδας. 

 Η εικονική θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  είναι ένα 

εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης σχεδιασμένο για να υποστηρίξει την ανάπτυξη και 

την επιτυχία νέων επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε μία σειρά 

υποστηρικτικών υπηρεσιών καθώς και σε υπηρεσίες ανάπτυξης συμπεριλαμβάνοντας 

και την πρόσβαση σε διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης. Επιπλέον υπάρχει η 

δυνατότητα εγγραφής και παρακολούθησης μίας σειράς μαθημάτων (Accounting, 

Business Strtegy, Logistics κ.λ.π.) καθώς και στο υλικό των σεμιναρίων 

επιχειρηματικότητας. 

 Η εικονική θερμοκοιτίδα   προσφέρει χώρο στο Διαδίκτυο και ειδικότερα στην 

ιστοσελίδα της Μονάδας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας (www.moke.teikoz.gr), σε καινοτόμες νέες επιχειρήσεις έτσι ώστε 

αφενός μεν να εκμεταλλευτούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες, αφετέρου δε να 

διαφημιστούν και να διευρύνουν το πιθανό πελατολόγιό τους. Η διαδικασία εισόδου 

μίας καινοτόμας επιχείρησης στην εικονική θερμοκοιτίδα  περιλαμβάνει την 

συμπλήρωση σχετικής δισέλιδης Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την 

Αξιολόγηση της αίτησης από την Επιστημονική Επιτροπή της ΜΟ.Κ.Ε. και την 

http://www.moke.teikoz.gr/


 

σύνταξη της αντίστοιχης θετικής ή αρνητικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Στην 

επιχείρηση η οποία  εντάσσεται  στην Εικονική Θερμοκοιτίδα  προσφέρονται  

υπηρεσίες Ανάπτυξης και Υποστήριξης. 

 

 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

- Δημιουργήθηκε και ξεκίνησε την λειτουργία της η Μονάδα Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του 

ιδρύματος στην οποία απασχολούνται καθημερινά οι δύο σπουδάστριες οι οποίες 

προσελήφθησαν για αυτό τον σκοπό. 

 

- Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι ημερίδες: 

1) «Υπηρεσίες Σύνδεσης των Φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με την αγορά 

εργασίας», Φλώρινα 29/3/2011, Συνδιοργάνωση  ΔΑΣΤΑ, ΓΠΑ και ΓΔ ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας 

2) «Υπηρεσίες Σύνδεσης των Φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με την αγορά 

εργασίας», Καστοριά 31/3/2011, Συνδιοργάνωση  ΔΑΣΤΑ, ΓΠΑ και ΓΔ ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας 

3) «Υπηρεσίες Σύνδεσης των Φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με την αγορά 

εργασίας», Κοζάνη 5/4/2011, Συνδιοργάνωση  ΔΑΣΤΑ, ΓΠΑ και ΓΔ ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας 

4) «Υπηρεσίες Σύνδεσης των Φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με την αγορά 

εργασίας», Γρεβενά 24/5/2011, Συνδιοργάνωση  ΔΑΣΤΑ, ΓΠΑ και ΓΔ ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας 

5) «Υπηρεσίες Σύνδεσης των Φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με την αγορά 

εργασίας», Πτολεμαΐδα 12/5/2011, Συνδιοργάνωση  ΔΑΣΤΑ, ΓΠΑ και ΓΔ ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας 

6) «Πορεία προς την Απασχόληση», Κοζάνη 27/3/2012, Συνδιοργάνωση  ΔΑΣΤΑ, 

ΓΠΑ και ΓΔ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

7) «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία σε περίοδο οικονομικής κρίσης» Κοζάνη 

24/4/2012, Συνδιοργάνωση με ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

8) «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Εργασία στην Ενωμένη Ευρώπη», Κοζάνη 

17/10/2012, Συνδιοργάνωση  ΔΑΣΤΑ, ΓΠΑ και ΓΔ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

9) «Τάσεις και Προοπτικές της Επιχειρηματικότητας στο χώρο της Επικοινωνίας, του 

Διεθνούς Εμπορίου και της Πληροφορικής», Καστοριά 9/11/2012, Συνδιοργάνωση με 

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

10) «Καινοτόμες Πρακτικές και Επιχειρηματικότητα στον Αγροτικό τομέα», 



 

Φλώρινα 5/12/2012, Συνδιοργάνωση με ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 

11) «Επαγγελματική Σταδιοδρομία και Επιχειρηματικότητα», Κοζάνη 24/4/2013, 

Συνδιοργάνωση  ΔΑΣΤΑ, ΓΠΑ και ΓΔ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

12) «Παρουσίαση και Βράβευση Καινοτόμων Ιδεών και των Επιχειρηματικών 

Σχεδίων», Κοζάνη 18/6/2013, Συνδιοργάνωση με ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 

13) «Επιχειρηματικότητα : πως θα κάνω την ιδέα μου Πράξη» Κοζάνη 13/10/2013 

Συνδιοργάνωση με ΜΟΚΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και MoneyShow. 

14) «Ελληνικοί Υδρογονάνθρακες : Αναπτυξιακός οίστρος ή χίμαιρα» Κοζάνη 

12/11/2013, με βασικούς ομιλητές τους κκ. Ε. Καμπέρη, Σ. Ξενόπουλο και Μ. 

Βεργίτση   

15)  «Καινοτομία : Από την Θεωρία στην Πράξη», Κοζάνη 28/11/2013 με βασικούς 

ομιλητές τους Χ. Βουλγαράκη, Ι. Φάλλα,  Ε. Σαμαρά και Π. Γιούρκα. 

16) «Διαγωνισμός Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών των Μονάδων Καινοτομίας 

& Επιχειρηματικότητας της Βόρειας Ελλάδας» στη Θεσσαλονίκη στις 29/3/14 . 

17)  «Καινοτομία : Από την Θεωρία στην Πράξη», Κοζάνη 11/3/2014 με βασικούς 

ομιλητές τους Χ. Βουλγαράκη, Ι. Φάλλα , Ε. Σαμαρά και Π. Γιούρκα. 

18) «Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο για την ελληνική οικονομία, Καινοτομία – 

Εξωστρέφεια και Επιχειρηματικότητα» Εξειδίκευση για την Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας , Κοζάνη 12/3/2014 

19) «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο Εξωτερικό», Φλώρινα 19/3/2014, 

Συνδιοργάνωση  ΔΑΣΤΑ, ΓΠΑ και ΓΔ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 

20) «Καινοτόμες Λύσεις σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης» Ημερίδα ΣΔΟ , Κοζάνη 

29/4/2014. 

 

- Συμμετοχή της ΜΟΚΕ σε εκδηλώσεις 

 Στις 1/4/2011 συμμετείχε η ΔΑΣΤΑ, ΓΠΑ, ΓΔ και ΜΟΚΕ στη 1
η
 συνάντηση 

εργασίας Δικτύου ΔΑΣΤΑ των ΑΕΙ, που διοργανώθηκε από την Ειδική 

Γραμματεία Ευρωπαϊκών Πόρων στην Αθήνα. 

 Στις 19 και 20/5/2011 συμμετείχε η ΔΑΣΤΑ, ΓΠΑ, ΓΔ και ΜΟΚΕ στη διημερίδα 

Διαχείρισης Έργων ΕΠΕΔΒΜ για τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Δ. Μακεδονίας, 

Ιονίου, ΔΠΘ και τα ΤΕΙ Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Λάρισας και Καβάλας 

που διοργανώθηκε από την ΕΥΔ στα Ιωάννινα. 

 Στις 5 και 6/7/2012 συμμετείχε η ΔΑΣΤΑ, ΓΠΑ, ΓΔ και ΜΟΚΕ στη 2
η
 

συνάντηση εργασίας Δικτύου ΔΑΣΤΑ των ΑΕΙ, που διοργανώθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο. 

 



 

- Ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου  κ. Κ. Βατάλης συμμετείχε μαζί με 

βραβευθέντες φοιτητές του ΤΕΙ ΔΜ σε δύο τηλεοπτικές εκπομπές ευρείας 

τηλεθέασης τοπικού δικτύου, για την προώθηση και προβολή του έργου της ΜΟΚΕ 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας   α) στις 21/6/2013 στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» με έξι 

διακριθέντες φοιτητές και β) στην τηλεοπτική εκπομπή «Επιχειρώ» στις 5/7/2013 

μαζί με τον Επιστημονικό υπεύθυνο της αντίστοιχης ΜΟΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτ. 

Μακεδονίας κ. Μπακούρο Ι. Καθηγητή.  

 

- Ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία θεωρείται το γεγονός ότι στις 28/11/2013 η εφημερίδα 

«Καθημερινή» αναφέρθηκε εκτενώς  στο ένθετο «Επιχειρήσεις»   στις Δράσεις της 

Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  με 

τίτλο « Πώς να κάνεις τη δική σου επιχείρηση-  Ιδέες και εργαλεία από τη ΜΟΚΕ του 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας». 

 

- Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός για την αγορά του εξοπλισμού καθώς και 

ο διαγωνισμός  για την πρόσληψη τεσσάρων φοιτητών (δύο Κοζάνη και ένας 

Καστοριά και Φλώρινα)  με σύναψη μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την 

παροχή του έργου της οργάνωσης, υποστήριξης και αξιολόγησης της Πράξης 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΚΕ) ΤΕΙ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση. 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΣΤΑ 

Η ΔΑΣΤΑ για να διαπιστώσει το βαθμό ικανοποίησης των ωφελουμένων 

αξιολόγησε την εν λόγω πράξη για δύο ακαδημαϊκά έτη χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

διακίνησης δομημένων ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια ήταν «κλειστού» 

τύπου και διανεμήθηκαν, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014, 

ανάλογα με τον αριθμό των ενεργών φοιτητών, σε όλα τα τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας, στους απόφοιτους του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και στους εργοδότες 

των συνεργαζόμενων φορέων απασχόλησης. Ο σχεδιασμός της έρευνας πεδίου για 

την αξιολόγηση της πράξης αφορά κύρια τη διερεύνηση των προσδοκιών και των 

αντιδράσεων των συμμετεχόντων φοιτητών, αποφοίτων και εργοδοτών σχετικά με τη 

χρησιμότητα του προγράμματος, το βαθμό ικανοποίησης τους από τις δράσεις της, το 

βαθμό ανάπτυξης επιχειρηματικής κουλτούρας, την παροχή γνώσεων σχετικά με την 



 

επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως 

σημαντική προοπτική απασχόλησης, τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων,  

το διαγωνισμό επιχειρηματικών ιδεών, τη διεξαγωγή σεμιναρίων μαθημάτων 

επιχειρηματικότητας, τη συμβουλευτική-τεχνική βοήθειας αναφορικά με τη 

διαδικασία έναρξης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη βελτίωση της 

αντίληψης του επιχειρηματικού κινδύνου (ρίσκου) μέσω της συναναστροφής και 

επικοινωνίας με επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων και τη συμβολή της στην 

ενίσχυση της συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας με τους παραγωγικούς 

φορείς. 

Η επιτροπή που ήταν υπεύθυνη για τη σύνταξη, διανομή, συγκέντρωση και 

επεξεργασία των ερωτηματολογίων αποτελείτο από τους εξής καθηγητές: 

1. Νικόλαος Σαριαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής του πρώην Τμήματος 

Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών (νυν Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) 

2. Ευάγγελος Σίσκος, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου 

3. Παρασκευή Μητλιάγκα, Καθηγήτρια του πρώην Τμήματος Εμπορίας και 

Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων (νυν Τεχνολόγων Γεωπόνων) 

Οι ομάδες στόχου της έρευνας πεδίου ήταν: 

 Οι ενεργοί φοιτητές του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

 Οι απόφοιτοι του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

 Οι συνεργαζόμενοι δικτυωμένοι φορείς απασχόλησης με τη ΔΑΣΤΑ και τις 

επιμέρους πράξεις 

 

3.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΚΕ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα δεδομένα της ανάλυσης των απαντήσεων στις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων 

που αφορούν την αξιολόγηση της ΜΟΚΕ από τους φοιτητές κατά τα ακαδημαϊκά έτη 

2012-2013 και 2013-2014 αποτυπώνονται στα ακόλουθα διαγράμματα:  
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1. Είστε ενημερωμένοι για τις επιμέρους δράσεις της 

Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

(ΜΟΚΕ);

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απαντώ

 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις στο παραπάνω διάγραμμα, περίπου το 1/3 των  

Φοιτητών (34%) ήταν ενημερωμένο για τις δράσεις της ΜΟΚΕ, ενώ η πλειοψηφία 

των φοιτητών (55%) δήλωσε ότι δεν ήταν ενημερωμένοι  για τις επιμέρους δράσεις 

της. 
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2. Συμμετείχατε σε κάποια από τις 

επιμέρους δράσεις της ΜΟΚΕ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απαντώ

 

Σχετικά με τη συμμετοχή των φοιτητών σε κάποια δράση της ΜΟΚΕ, η πλειοψηφία 

των φοιτητών (81%) δήλωσε ότι δεν συμμετείχε σε κάποια από τις επιμέρους δράσεις 

της, ενώ ελάχιστοι ήταν εκείνοι (8%) που συμμετείχαν σε κάποια δράση της. Από 

αυτό το αποτέλεσμα συμπεραίνουμε ότι οι φοιτητές δεν ήταν ενημερωμένοι πως το 

προσφερόμενο μάθημα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» από τα τμήματα 

αποτελεί δράση της ΜΟΚΕ.   
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3. Ποιός ο βαθμός ικανοποίησης από τις 

δράσεις της ΜΟΚΕ που συμμετείχατε;

Υψηλός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χαμηλος

Δεν απαντώ

 

Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών από τις δράσεις της ΜΟΚΕ που 

συμμετείχαν, περίπου το 1/3 των φοιτητών (32%) δήλωσε πως ο βαθμός 

ικανοποίησης τους από τις δράσεις της ήταν μέτριος έως υψηλός, ενώ ένα σημαντικό 

ποσοστό των φοιτητών (44%) δεν απάντησε στην ερώτηση και αρκετοί ήταν οι 

φοιτητές εκείνοι (24%) που δήλωσαν ότι ο βαθμός ικανοποίησης τους από τις δράσεις 

της ΜΟΚΕ ήταν χαμηλός. 
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4Α: Εντοπίζετε προβλήματα στον 

τρόπο λειτουργίας της ΜΟΚΕ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απαντώ

 

Στην ερώτηση αυτή οι απαντήσεις των φοιτητών μοιράζονται σχεδόν εξίσου μεταξύ 

του ναι (39%) και όχι (38%). Πάντως Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αν και οι 

φοιτητές δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις δραστηριότητες της ΜΟΚΕ, μόνο 

το 38% των φοιτητών δηλώνει ότι δεν εντοπίζει κάποιο πρόβλημα στον τρόπο 

λειτουργίας αυτής και το 23% επέλεξε να μην απαντήσει.   
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4Β: Στην περίπτωση του "Ναι" να συνεχίσετε 

με την παρακάτω ανάλυση. Πρόβλημα

Αδιαφορία

Άλλο

Ανεπαρκής

Ηλεκτρονική

πληροφόρηση
Ελλιπής ενημέρωση

από τα επ ιμέρους

γραφεία των δομών
Δεν απαντώ

 

Από τις απαντήσεις στο παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι οι φοιτητές που 

δήλωσαν πως υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο λειτουργίας της ΜΟΚΕ (προηγούμενο 

διάγραμμα), αυτό εντοπίζεται, στην πλειοψηφία του (59%), στην ελλιπή ενημέρωση 

(ηλεκτρονική ή μη) από το γραφείο της ΜΟΚΕ, ενώ ελάχιστοι ήταν εκείνοι (14%) 

που εντόπισαν το πρόβλημα στην αδιαφορία ή σε άλλο πρόβλημα. 
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5Α. Ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας 

και νοοοτροπίας στο φοιτητικό πληθυσμό

Υψηλός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χαμηλος

Δεν απαντώ

 

Σχετικά με το βαθμό συμβολής της ΜΟΚΕ στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής 

κουλτούρας και νοοτροπίας στο φοιτητικό πληθυσμό, η πλειοψηφία των φοιτητών 

(54%) δήλωσε ότι αυτός ήταν μέτριος έως υψηλός, ενώ υπήρξαν αρκετοί (18%) που 

δήλωσαν ότι ήταν χαμηλός. 
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5Β. Η παροχή γνώσεων σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα και την καινοτομία

Υψηλός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χαμηλος

Δεν απαντώ

 

Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης από την παροχή γνώσεων σχετικά με την 

καινοτομία και επιχειρηματικότητα, η πλειονότητα των φοιτητών (54%) έμεινε από 

πολύ  έως μέτρια ικανοποιημένος, ενώ υπήρξαν και εκείνοι (14%) που έμειναν λίγο 

ικανοποιημένοι από την παροχή γνώσεων σχετικά με την καινοτομία και 

επιχειρηματικότητα. 
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5Γ. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της 

ακαδημαϊκής κοινότητας και των 

παραγωγικών φορέων

Υψηλός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χαμηλος

Δεν απαντώ

 

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι οι φοιτητές στην πλειοψηφία τους (57%) 

έμειναν από πολύ έως μέτρια ικανοποιημένοι  από την ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων, ενώ ελάχιστοι 

ήταν εκείνοι (13%) που έμειναν λίγο ικανοποιημένοι.  
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5Δ. Η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως 

σημαντική προοπτική απασχόλησης

Υψηλός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χαμηλος

Δεν απαντώ

 

Σχετικά με το βαθμό ανάδειξης της επιχειρηματικότητας ως σημαντική προοπτική 

απασχόλησης, η πλειοψηφία των φοιτητών (52%) δήλωσε ότι αυτός ήταν μέτριος έως 

υψηλός, ενώ υπήρξαν αρκετοί (15%) που δήλωσαν ότι ήταν χαμηλός ο βαθμός 

ανάδειξης της επιχειρηματικότητας ως σημαντική προοπτική απασχόλησης,. 
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5Ε. Δημιουργία νέων επιχειρηματικών 

μοντέλων: ο μετασχηματισμός της οικονομίας 

σε οικονομικό αποτέλεσμα.

Υψηλός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χαμηλος

Δεν απαντώ

 

Όσον αφορά το βαθμό συμβολής της ΜΟΚΕ στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών 

μοντέλων: ο μετασχηματισμός της οικονομίας σε οικονομικό αποτέλεσμα., η 

πλειοψηφία των φοιτητών (58%) δήλωσε ότι αυτός ήταν μέτριος έως υψηλός, ενώ 

υπήρξαν ελάχιστοι εκείνοι (10%) που δήλωσαν ότι ήταν χαμηλός. 
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6. Πιστεύετε, ότι η συναναστροφή και επικοινωνία με 

επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων δια μέσου 

των δράσεων της ΜΟΚΕ μπορεί να βελτιώσει την 

αντίληψη του επιχειρηματικού κινδύνου (ρίσκου);

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απαντώ

 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των φοιτητών στο παραπάνω διάγραμμα, η 

πλειονότητα των φοιτητών (53%) δήλωσε ότι η συναναστροφή και επικοινωνία με 

επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων δια μέσου των δράσεων της ΜΟΚΕ μπορεί 

να βελτιώσει την αντίληψη του επιχειρηματικού κινδύνου (ρίσκου), ενώ ελάχιστοι 

ήταν εκείνοι (13,4%) που απάντησαν αρνητικά. 
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7Α. Διαγωνισμός επιχειρηματικών ιδεών

Υψηλή

Ικανοποιητική

Μέτρια

Χαμηλή

Δεν απαντώ

 

Η πλειοψηφία των φοιτητών (54%) έμεινε μέτρια έως πολύ ικανοποιημένο από το 

διαγωνισμό καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών σχεδίων, ενώ υπήρξαν ελάχιστοι 

(10%) που έμειναν λίγο ικανοποιημένοι. 
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7Β. Διεξαγωγή σεμιναρίων

Υψηλή

Ικανοποιητική

Μέτρια

Χαμηλή

Δεν απαντώ

 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, οι φοιτητές στην πλειοψηφία τους 

(51%) έμειναν πολύ έως μέτρια ικανοποιημένοι από τη διεξαγωγή σεμιναρίων, ενώ 

ελάχιστοι ήταν εκείνοι (9%) που δήλωσαν λίγο ικανοποιημένοι.  
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7Γ. Συμβουλευτική-τεχνική βοήθεια αναφορικά 

με την διαδικασία έναρξης μιας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Υψηλή

Ικανοποιητική

Μέτρια

Χαμηλή

Δεν απαντώ

 

Σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών από τη συμβουλευτική-τεχνική 

βοήθειας αναφορικά με την διαδικασία έναρξης μιας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, οι φοιτητές έμειναν στην πλειοψηφία τους (52%) πολύ έως μέτρια 

ικανοποιημένοι, ενώ ελάχιστοι ήταν εκείνοι (!0%) που έμειναν λίγο ικανοποιημένοι. 
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7Δ. Μελέτες Περιπτώσεων

Υψηλή

Ικανοποιητική

Μέτρια

Χαμηλή

Δεν απαντώ

 

Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών από τις μελέτες περιπτώσεων, οι 

φοιτητές στην πλειονότητά τους (53%) έμειναν ικανοποιημένοι μέτρια έως πολύ, ενώ 

υπήρξαν και ορισμένοι (11%) που έμειναν λίγο ικανοποιημένοι από τις μελέτες 

περιπτώσεων. 
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7Ε. Μαθήματα Επιχειρηματικότητας

Υψηλή

Ικανοποιητική

Μέτρια

Χαμηλή

Δεν απαντώ

 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, οι φοιτητές στην πλειοψηφία τους 

(45%) έμειναν ικανοποιημένοι μέτρια έως πολύ από τη διεξαγωγή των μαθημάτων 

επιχειρηματικότητας, ενώ υπήρξαν αρκετοί (17%) που έμειναν λίγο ικανοποιημένοι 

από τα μαθήματα επιχειρηματικότητας. 
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8. Οι δράσεις της ΜΟΚΕ σας βοήθησαν να 

κατανοήσετε καλύτερα την αναπτυξιακή προοπτική 

των νέων επιχειρηματικών μοντέλων σε μια 

οικονομία (υπό την έννοια του μετασχηματισμού της 

καινοτομίας σε οικονομικό αποτέλεσμα);

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απαντώ

 

Από τις απαντήσεις των φοιτητών στο παραπάνω διάγραμμα προκύπτει πως οι 

δράσεις της ΜΟΚΕ βοήθησαν την πλειονότητα των φοιτητών (38%) να κατανοήσουν 

καλύτερα την αναπτυξιακή προοπτική των νέων επιχειρηματικών μοντέλων σε μια 

οικονομία (υπό την έννοια του μετασχηματισμού της καινοτομίας σε οικονομικό 

αποτέλεσμα), ενώ αρκετοί ήταν και εκείνοι (21%) που απάντησαν αρνητικά. 

 

3.1.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Η αξιολόγηση της ΜΟΚΕ από τους ενεργούς φοιτητές του ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012/13 και 2013/14, έδειξε, ότι, παρόλο που η 

ΜΟΚΕ σε σχέση με τις άλλες Δομές άρχισε να λειτουργεί κατά ένα έτος αργότερα 

(τέλη του 2011) οι φοιτητές σε ικανοποιητικό ποσοστό είναι ενημερωμένοι για τις 

δραστηριότητες της ΜΟΚΕ, δηλώνουν πως δεν εντοπίζουν κάποιο πρόβλημα στον 

τρόπο λειτουργίας της ΜΟΚΕ, συμμετείχαν σε χαμηλό ποσοστό σε  κάποια 

δραστηριότητα της, έμειναν όμως ικανοποιημένοι σε πολύ καλά ποσοστά, από την 

ποιότητα των προσφερομένων δράσεων, από το βαθμό ανάπτυξης επιχειρηματικής 

κουλτούρας, από την παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την 

καινοτομία, από την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως σημαντική προοπτική 

απασχόλησης, από τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, από το 

διαγωνισμό επιχειρηματικών ιδεών, τη διεξαγωγή σεμιναρίων μαθημάτων 

επιχειρηματικότητας, από τη συμβουλευτική-τεχνική βοήθειας αναφορικά με τη 

διαδικασία έναρξης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, θεωρούν πως η 

συναναστροφή και επικοινωνία με επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων δια 

μέσου των δράσεων της ΜΟΚΕ μπορεί να βελτιώσει την αντίληψη του 

επιχειρηματικού κινδύνου (ρίσκου) και πως οι δράσεις της ΜΟΚΕ τους βοήθησε να 



 

κατανοήσουν καλύτερα την αναπτυξιακή προοπτική των νέων επιχειρηματικών 

μοντέλων σε μία οικονομία υπό την έννοια του μετασχηματισμού της καινοτομίας σε 

οικονομικό αποτέλεσμα.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΜΟΚΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες 

της να ενημερώσει το φοιτητικό πληθυσμό ηλεκτρονικά ή με ενημερωτικά φυλλάδια  

για τους στόχους και τις δραστηριότητές της. 

Επίσης, από αυτήν την αξιολόγηση φαίνεται ότι οι τιμές των ποσοστών που 

αναφέρονται στα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το βαθμό ικανοποίησης των 

φοιτητών από τις δράσεις, τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του γραφείου 

ΜΟΚΕ βελτιώθηκαν σημαντικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, σε σχέση με το 

ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, γεγονός  που οφείλεται στη μεγαλύτερη χρονική 

διάρκεια λειτουργίας του γραφείου ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

 

3.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΚΕ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 

Τα δεδομένα της ανάλυσης των απαντήσεων στις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων 

που αφορούν την αξιολόγηση της ΜΟΚΕ από τους απόφοιτους, κατά τα ακαδημαϊκά 

έτη 2012-2013 και 2013-2014, αποτυπώνονται στα ακόλουθα διαγράμματα:  
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1. Είστε ενημερωμένοι για τις επιμέρους 

δράσεις της Μονάδας Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ);

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Δεν απαντώ

 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις στο παραπάνω διάγραμμα, λίγο πάνω από το 1/3 

των αποφοίτων (38%) ήταν ενημερωμένο για τις δράσεις της ΜΟΚΕ, ενώ η 

πλειοψηφία των φοιτητών (54%) δήλωσε ότι δεν ήταν ενημερωμένοι  για τις 

επιμέρους δράσεις της. 
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2. Συμμετείχατε σε κάποια από τις επιμέρους δράσεις της 

ΜΟΚΕ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απαντώ

 

Σχετικά με τη συμμετοχή των αποφοίτων σε κάποια δράση της ΜΟΚΕ, η πλειοψηφία 

των αποφοίτων (82%) δήλωσε ότι δεν συμμετείχε σε κάποια από τις επιμέρους 

δράσεις της, ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι (14%) που συμμετείχαν σε κάποια δράση της. 

Από αυτό το αποτέλεσμα συμπεραίνουμε ότι οι απόφοιτοι δεν ήταν ενημερωμένοι 

πως το προσφερόμενο μάθημα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» από τα 

τμήματα, αποτελεί δράση της ΜΟΚΕ ή οι περισσότεροι ερωτηθέντες απόφοιτοι 

απουσίαζαν από το χώρο του ΤΕΙ κατά τη χρονική περίοδο λειτουργίας της ΜΟΚΕ, 

λόγω πραγματοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ή των ολίγων θεωρητικών 

μαθημάτων που χρωστούσαν. 
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3. Ποιός ο βαθμός ικανοποίησης από τις δράσεις της ΜΟΚΕ 

που συμμετείχατε;

Υψηλός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χαμηλος

Δεν απαντώ

 

Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης των αποφοίτων από τις δράσεις της ΜΟΚΕ που 

συμμετείχαν, η πλειοψηφία των αποφοίτων (38,4%) δήλωσε πως ο βαθμός 

ικανοποίησης των αποφοίτων από τις δράσεις της ήταν μέτριος έως υψηλός, ενώ ένα 



 

σημαντικό ποσοστό των αποφοίτων (42,3%) δεν απάντησε στην ερώτηση και αρκετοί 

ήταν οι απόφοιτοι εκείνοι (19,3%) που δήλωσαν ότι ο βαθμός ικανοποίησης τους από 

τις δράσεις της ΜΟΚΕ ήταν χαμηλός. 
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4Α.  Εντοπίζετε προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας της 

ΜΟΚΕ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απαντώ

 

Στην ερώτηση αυτή η πλειονότητα των αποφοίτων (51%) δεν εντοπίζει κάποιο 

πρόβλημα στον τρόπο λειτουργίας της ΜΟΚΕ, ενώ υπήρξαν αρκετοί ( που εντόπισαν 

προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας της ΜΟΚΕ. 
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4Β. Στην περίπτωση του "Ναι" να συνεχίσετε με την 

παρακάτω ανάλυση. Πρόβλημα

Αδιαφορία

Άλλο

Ανεπαρκής Ηλεκτρονική

πληροφόρηση

Ελλιπής ενημέρωση από

τα επιμέρους γραφεία

των δομών
Δεν απαντώ  

Από τις απαντήσεις στο παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι οι απόφοιτοι που 

δήλωσαν πως υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο λειτουργίας της ΜΟΚΕ (προηγούμενο 

διάγραμμα), αυτό εντοπίζεται, στην πλειοψηφία του (53%), στην ελλιπή ενημέρωση 

(ηλεκτρονική ή μη) από το γραφείο της ΜΟΚΕ, ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι (27%) που 

εντόπισαν το πρόβλημα στην αδιαφορία ή σε άλλο πρόβλημα. 
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5Α. Ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας και 

νοοοτροπίας στο φοιτητικό πληθυσμό

Υψηλός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χαμηλος

Δεν απαντώ

 

Σχετικά με το βαθμό συμβολής της ΜΟΚΕ στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής 

κουλτούρας και νοοτροπίας στο φοιτητικό πληθυσμό, η πλειοψηφία των αποφοίτων 

(48%) δήλωσε ότι αυτός ήταν μέτριος έως υψηλός, ενώ υπήρξαν ελάχιστοι (3%) που 

δήλωσαν ότι ήταν χαμηλός. 
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5Β. Η παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα 

και την καινοτομία

Υψηλός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χαμηλος

Δεν απαντώ

 

Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης από την παροχή γνώσεων σχετικά με την 

καινοτομία και επιχειρηματικότητα, η πλειονότητα των αποφοίτων (49%) έμεινε από 

πολύ  έως μέτρια ικανοποιημένος, ενώ υπήρξαν και ελάχιστοι (3%) που έμειναν λίγο 

ικανοποιημένοι από την παροχή γνώσεων σχετικά με την καινοτομία και 

επιχειρηματικότητα. 
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5Γ. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής 

κοινότητας και των παραγωγικών φορέων

Υψηλός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χαμηλος

Δεν απαντώ

 

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι οι απόφοιτοι στην πλειοψηφία τους 

(44%) έμειναν από πολύ έως μέτρια ικανοποιημένοι  από την ενίσχυση της 

συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων, ενώ 

ελάχιστοι ήταν εκείνοι (3%) που έμειναν λίγο ικανοποιημένοι.  
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5Δ. Η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως σημαντική 

προοπτική απασχόλησης

Υψηλός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χαμηλος

Δεν απαντώ

 

Σχετικά με το βαθμό ανάδειξης της επιχειρηματικότητας ως σημαντική προοπτική 

απασχόλησης, η πλειοψηφία των αποφοίτων (47%) δήλωσε ότι αυτός ήταν μέτριος 

έως υψηλός, ενώ υπήρξαν ελάχιστοι (3%) που δήλωσαν ότι ήταν χαμηλός ο βαθμός 

ανάδειξης της επιχειρηματικότητας ως σημαντική προοπτική απασχόλησης,. 
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5Ε. Δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων: ο 

μετασχηματισμός της οικονομίας σε οικονομικό 

αποτέλεσμα.

Υψηλός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χαμηλος

Δεν απαντώ

 

Όσον αφορά το βαθμό συμβολής της ΜΟΚΕ στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών 

μοντέλων: ο μετασχηματισμός της οικονομίας σε οικονομικό αποτέλεσμα., η 

πλειοψηφία των αποφοίτων (45%) δήλωσε ότι αυτός ήταν μέτριος έως υψηλός, ενώ 

υπήρξαν ελάχιστοι εκείνοι (3%) που δήλωσαν ότι ήταν χαμηλός. 
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6. Πιστεύετε, ότι η συναναστροφή και επικοινωνία με 

επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων δια μέσου των 

δράσεων της ΜΟΚΕ βελτιώσε την αντίληψη του 

επιχειρηματικού κινδύνου (ρίσκου);

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απαντώ

 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των αποφοίτων στο παραπάνω διάγραμμα, η 

πλειονότητα αυτών (34) δήλωσε ότι η συναναστροφή και επικοινωνία με 

επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων δια μέσου των δράσεων της ΜΟΚΕ μπορεί 

να βελτιώσει την αντίληψη του επιχειρηματικού κινδύνου (ρίσκου), ενώ ελάχιστοι 

ήταν εκείνοι (13,5%) που απάντησαν αρνητικά. 
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7. Η ΜΟΚΕ σας βοήθησε στον περαιτέρω επαγγελματικό 

προσανατολισμό σας;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απαντώ

 

Οι μισοί περίπου απόφοιτοι (52%) επέλεξαν να μην απαντήσουν στην παραπάνω 

ερώτηση, ενώ από τους υπόλοιπους ένα σημαντικό μέρος (22%) δήλωσε ότι η ΜΟΚΕ 

τους βοήθησε στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και ένα άλλο μέρος (26%) 

απάντησε αρνητικά. 
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8Α. Διαγωνισμός επιχειρηματικών ιδεών

Υψηλή

Ικανοποιητική

Μέτρια

Χαμηλή

Δεν απαντώ

 

Η πλειοψηφία των αποφοίτων (39%) έμεινε μέτρια έως πολύ ικανοποιημένο από το 

διαγωνισμό καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών σχεδίων, ενώ υπήρξαν ελάχιστοι 

(3%) που έμειναν λίγο ικανοποιημένοι. 
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8Β. Διεξαγωγή σεμιναρίων

Υψηλή

Ικανοποιητική

Μέτρια

Χαμηλή

Δεν απαντώ

 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, οι απόφοιτοι στην πλειοψηφία τους 

(36%) έμειναν πολύ έως μέτρια ικανοποιημένοι από τη διεξαγωγή σεμιναρίων, ενώ 

ελάχιστοι ήταν εκείνοι (3%) που δήλωσαν λίγο ικανοποιημένοι.  
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8Γ. Συμβουλευτική-τεχνική βοήθεια αναφορικά με την 

διαδικασία έναρξης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Υψηλή

Ικανοποιητική

Μέτρια

Χαμηλή

Δεν απαντώ

 

Σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των αποφοίτων από τη συμβουλευτική-τεχνική 

βοήθειας αναφορικά με την διαδικασία έναρξης μιας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, οι φοιτητές έμειναν στην πλειοψηφία τους (38%) πολύ έως μέτρια 

ικανοποιημένοι, ενώ ελάχιστοι ήταν εκείνοι (4%) που έμειναν λίγο ικανοποιημένοι. 
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8Δ. Μελέτες Περιπτώσεων

Υψηλή

Ικανοποιητική

Μέτρια

Χαμηλή

Δεν απαντώ

 

Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης των αποφοίτων από τις μελέτες περιπτώσεων, οι 

φοιτητές στην πλειονότητά τους (43%) έμειναν ικανοποιημένοι μέτρια έως πολύ, ενώ 

υπήρξαν και ορισμένοι (5%) που έμειναν λίγο ικανοποιημένοι από τις μελέτες 

περιπτώσεων. 
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8Ε. Μαθήματα Επιχειρηματικότητας

Υψηλή

Ικανοποιητική

Μέτρια

Χαμηλή

Δεν απαντώ

 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, οι φοιτητές στην πλειοψηφία τους 

(39%) έμειναν ικανοποιημένοι μέτρια έως πολύ από τη διεξαγωγή των μαθημάτων 

επιχειρηματικότητας, ενώ υπήρξαν ελάχιστοι (4%) που έμειναν λίγο ικανοποιημένοι 

από τα μαθήματα επιχειρηματικότητας. 
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9. Οι δράσεις της ΜΟΚΕ σας βοήθησαν να κατανοήσετε καλύτερα την 

αναπτυξιακή προοπτική των νέων επιχειρηματικών μοντέλων σε μια 

οικονομία (υπό την έννοια του μετασχηματισμού της καινοτομίας σε 

οικονομικό αποτέλεσμα);

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απαντώ

 

Από τις απαντήσεις στο παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι, από τους απόφοιτους 

που απάντησαν στην ερώτηση, η πλειοψηφία (30%) δήλωσε πως οι δράσεις της 

ΜΟΚΕ τους βοήθησαν να κατανοήσουν καλύτερα την αναπτυξιακή προοπτική των 

νέων επιχειρηματικών μοντέλων σε μια οικονομία (υπό την έννοια του 

μετασχηματισμού της καινοτομίας σε οικονομικό αποτέλεσμα), ενώ υπήρξαν αρκετοί 

(16%) που είχαν αντίθετη άποψη  

 

3.2.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 

Η αξιολόγηση της ΜΟΚΕ από τους απόφοιτους του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, κατά 

τα ακαδημαϊκά έτη 2012/13 και 2013/14, έδειξε, ότι, παρόλο που η ΜΟΚΕ σε σχέση 

με τις άλλες Δομές άρχισε να λειτουργεί κατά ένα έτος αργότερα (τέλη του 2011) οι 

φοιτητές σε ικανοποιητικό ποσοστό είναι ενημερωμένοι για τις δραστηριότητες της 

ΜΟΚΕ, δηλώνουν πως δεν εντοπίζουν κάποιο πρόβλημα στον τρόπο λειτουργίας της 

ΜΟΚΕ, συμμετείχαν σε χαμηλό ποσοστό σε  κάποια δραστηριότητα της, έμειναν 

όμως ικανοποιημένοι σε πολύ καλά ποσοστά, από την ποιότητα των προσφερομένων 

δράσεων, από το βαθμό ανάπτυξης επιχειρηματικής κουλτούρας, από την παροχή 

γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, από την ανάδειξη 

της επιχειρηματικότητας ως σημαντική προοπτική απασχόλησης, από τη δημιουργία 

νέων επιχειρηματικών μοντέλων, από το διαγωνισμό επιχειρηματικών ιδεών, τη 

διεξαγωγή σεμιναρίων μαθημάτων επιχειρηματικότητας, από τη συμβουλευτική-

τεχνική βοήθειας αναφορικά με τη διαδικασία έναρξης μιας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, θεωρούν πως η συναναστροφή και επικοινωνία με επιχειρηματίες 

και στελέχη επιχειρήσεων δια μέσου των δράσεων της ΜΟΚΕ μπορεί να βελτιώσει 

την αντίληψη του επιχειρηματικού κινδύνου (ρίσκου) και πως οι δράσεις της ΜΟΚΕ 



 

τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα την αναπτυξιακή προοπτική των νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων σε μία οικονομία υπό την έννοια του μετασχηματισμού 

της καινοτομίας σε οικονομικό αποτέλεσμα.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΜΟΚΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες της 

να ενημερώσει το φοιτητικό πληθυσμό ηλεκτρονικά ή με ενημερωτικά φυλλάδια  για 

τους στόχους και τις δραστηριότητές της. 

 

3.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΚΕ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ 

Τα δεδομένα της ανάλυσης των απαντήσεων στις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων 

που αφορούν την αξιολόγηση της ΜΟΚΕ από τους φορείς απασχόλησης, κατά τα 

ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014, αποτυπώνονται στα ακόλουθα 

διαγράμματα:  
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1.Συμμετείχατε σε κάποια από τις επιμέρους δράσεις της 

ΜΟΚΕ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απαντώ

 

Σχετικά με τη συμμετοχή των φορέων σε κάποια δράση της ΜΟΚΕ, η πλειοψηφία 

των φορέων (59%) δήλωσε ότι δεν συμμετείχε σε κάποια από τις επιμέρους δράσεις 

της και οι υπόλοιποι (41%) δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε κάποια δράση της. Η μη 

συμμετοχή των φορέων σε κάποια δράση της οφείλεται, κυρίως, στο ότι οι 

περισσότεροι φορείς απασχόλησης βρίσκονται μακριά από το χώρο διεξαγωγής των 

εκδηλώσεων. 
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2. Το επίπεδο συνεργασίας σας με την ΜΟΚΕ ήταν:

Άριστο

Καλό

Μέτριο

Κακό

Δεν απαντώ

 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις στο παραπάνω διάγραμμα, οι φορείς στην 

πλειοψηφία τους (74%) δήλωσαν ότι το επίπεδο συνεργασίας τους με τη ΜΟΚΕ ήταν 

μέτριο έως άριστο, ενώ υπήρξαν και ελάχιστοι (5%) που είχαν αντίθετη άποψη. 
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3. Είχατε δυσκολίες και προβλήματα κατά τη διάρκεια της 

συνεργασίας σας με την ΜΟΚΕ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απαντώ

 

Η πλειονότητα των φορέων (72%) δήλωσε ότι δεν είχαν δυσκολίες και προβλήματα 

κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους με την ΜΟΚΕ, ενώ αρκετοί ήταν και οι 

φορείς εκείνοι (18%) που δήλωσαν πως υπήρξαν δυσκολίες και προβλήματα κατά τη 

διάρκεια της συνεργασίας τους με την ΜΟΚΕ 
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4. Θα ξαναδεχόσασταν να συνεργαστείτε σε θέματα 

επιχειρηματικότητας με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απαντώ

 

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των φορέων (69%) θα 

συνεργαζόταν ξανά σε θέματα επιχειρηματικότητας με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 

ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι οι φορείς (20%) που απάντησαν αρνητικά  
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5. Πιστεύετε ότι οι δράσεις της ΜΟΚΕ ενισχύουν την προδιάθεση των 

σπουδαστών για μελλοντική ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

ίδρυσης νέων δυναμικών επιχειρήσεων;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απαντώ

 

Η πλειοψηφία των φορέων (42%) πιστεύει ότι οι δράσεις της ΜΟΚΕ ενισχύουν την 

προδιάθεση των φοιτητών για μελλοντική ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

ίδρυσης νέων δυναμικών επιχειρήσεων, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό των φορέων 

(21%) εξέφρασε αντίθετη άποψη. 
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6Α. Ποιος κατά την γνώμη σας είναι ο βαθμός επίτευξης των παρακάτω 

στόχων της ΜΟΚΕ από τη δράση/εις που εσείς συμμετείχατε: Ανάπτυξη 

της επιχειρηματικής κουλτούρας και νοοτροπίας στο φοιτητικό 

πληθυσμό

Υψηλός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χαμηλος

Δεν απαντώ

 

Σχετικά με το βαθμό συμβολής των δράσεων της ΜΟΚΕ στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής κουλτούρας και νοοτροπίας στο φοιτητικό πληθυσμό, το σύνολο των 

φορέων δήλωσε ότι αυτός ήταν μέτριος έως υψηλός. 
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6Β. Ποιος κατά την γνώμη σας είναι ο βαθμός επίτευξης των παρακάτω 

στόχων της ΜΟΚΕ από τη δράση/εις που εσείς συμμετείχατε: Η παροχή 

γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία

Υψηλός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χαμηλος

Δεν απαντώ

 

Όσον αφορά το βαθμό της συμβολής των δράσεων της ΜΟΚΕ στην παροχή γνώσεων 

σχετικά με την καινοτομία και επιχειρηματικότητα, το σύνολο των φορέων εξέφρασε 

την άποψη ότι αυτός ήταν υψηλός έως μέτριος. 
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6Γ. Ποιος κατά την γνώμη σας είναι ο βαθμός επίτευξης των παρακάτω 

στόχων της ΜΟΚΕ από τη δράση/εις που εσείς συμμετείχατε: Η 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαικής κοινότητας και των 

παραγωγικών φορέων 

Υψηλός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χαμηλος

Δεν απαντώ

 

Η γνώμη των φορέων απασχόλησης για το βαθμό συμβολής των δράσεων της ΜΟΚΕ 

στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των 

παραγωγικών φορέων ήταν στην πλειοψηφία (88%) μέτρια έως υψηλή, ενώ υπήρξαν 

και ελάχιστοι φορείς που δήλωσαν ότι ο βαθμός συμβολής των δράσεων της ΜΟΚΕ 

στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των 

παραγωγικών φορέων ήταν χαμηλός. 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2013 2014 Μ.Ο.

6Δ. Ποιος κατά την γνώμη σας είναι ο βαθμός επίτευξης των παρακάτω 

στόχων της ΜΟΚΕ από τη δράση/εις που εσείς συμμετείχατε: Η ανάδειξη 

της επιχειρηματικότητας ως σημαντική προοπτική απασχόλησης

Υψηλός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χαμηλος

Δεν απαντώ

 

Η γνώμη των φορέων απασχόλησης για το βαθμό συμβολής των δράσεων της ΜΟΚΕ 

στην ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως σημαντική προοπτική απασχόλησης, ήταν 

στην πλειονότητα (75%) μέτρια έως υψηλή, ενώ υπήρξαν και αρκετοί φορείς (25%) 

που δήλωσαν ότι ο βαθμός συμβολής των δράσεων της ΜΟΚΕ στην ανάδειξη της 

επιχειρηματικότητας ως σημαντική προοπτική απασχόλησης ήταν χαμηλός. 
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6Ε. Ποιος κατά την γνώμη σας είναι ο βαθμός επίτευξης των παρακάτω 

στόχων της ΜΟΚΕ από τη δράση/εις που εσείς συμμετείχατε: 

Δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων: ο μετασχηματισμός της 

καινοτομίας σε οικονομικό αποτέλεσμα

Υψηλός

Ικανοποιητικός

Μέτριος

Χαμηλος

Δεν απαντώ

 

Όσον αφορά τη γνώμη των φορέων απασχόλησης για το βαθμό συμβολής των 

δράσεων της ΜΟΚΕ στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων: ο 

μετασχηματισμός της καινοτομίας σε οικονομικό αποτέλεσμα, η πλειοψηφία των 

φορέων (88%) εξέφρασε την άποψη ότι αυτός ήταν μέτριος έως υψηλός, ενώ 

ελάχιστοι ήταν εκείνοι (12%) που δήλωσαν ότι αυτός ήταν χαμηλός. 
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7. Πιστεύετε ότι η ΜΟΚΕ μπορεί να συνεισφέρει στη 

σύνδεση του ιδρύματος με την αγορά εργασίας; 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν απαντώ

 

Από τις απαντήσεις στο παραπάνω διάγραμμα, συμπεραίνουμε ότι η πλειονότητα των 

φορέων (73%) πιστεύει πως η ΜΟΚΕ μπορεί να συνεισφέρει στη σύνδεση του 

ιδρύματος με την αγορά εργασίας, ενώ αρκετοί φορείς (20%) είχαν αντίθετη άποψη. 

 

 



 

3.3.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση της ΜΟΚΕ από τους φορείς απασχόλησης, κατά τα 

ακαδημαϊκά έτη 2012/13 και 2013/14, έδειξε, ότι, παρόλο που η ΜΟΚΕ σε σχέση με 

τις άλλες Δομές άρχισε να λειτουργεί κατά ένα έτος αργότερα (τέλη του 2011) οι 

φορείς απασχόλησης σε πολύ υψηλό ποσοστό είναι ικανοποιημένοι από τη 

συνεργασία τους με τη ΜΟΚΕ, δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα ή δυσκολία 

κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, δήλωσαν πως θα ξαναδεχόντουσαν να 

συνεργαστούνε σε θέματα επιχειρηματικότητας με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 

συμμετείχαν σε ικανοποιητικό ποσοστό σε  κάποια δραστηριότητά της, δήλωσαν σε 

πολύ υψηλά ποσοστά ότι οι δράσεις της ΜΟΚΕ συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό στην 

ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας και νοοτροπίας στο φοιτητικό πληθυσμό, 

στην παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, στην 

ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως σημαντική προοπτική απασχόλησης, στη 

δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, στην ενίσχυση της συνεργασίας τους με 

την ακαδημαϊκή κοινότητα, επίσης, σε υψηλό ποσοστό, θεωρούν  ότι η ΜΟΚΕ 

μπορεί να συνεισφέρει στη σύνδεση του ιδρύματος με την αγορά εργασίας. 

 

4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΚΕ 

 Από την πρόοδο εργασιών κατά την υλοποίηση της πράξης, την τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος, τα αποτελέσματα των πακέτων εργασίας, τους αντικειμενικούς 

στόχους όπως αυτοί καταγράφονται στο τεχνικό δελτίο έργου, αλλά και από τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως το βαθμό επίδρασης των δράσεων της δομής στην 

καθοδήγηση και στις επιλογές των ομάδων στόχου εξάγονται τα εξής συμπεράσματα: 

1. Οι δράσεις της ΜΟΚΕ ενίσχυσαν την προδιάθεση των φοιτητών και αποφοίτων για 

μελλοντική ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ίδρυσης νέων δυναμικών 

επιχειρήσεων και συνέβαλαν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της επιχειρηματικής 

κουλτούρας  και νοοτροπίας. 

2. Οι ενέργειες που γίνονται για την προώθηση και την προβολή σχεδίων καινοτομίας 

και επιχειρηματικότητας δημιουργούν δίκτυο μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

και της αγοράς εργασίας. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές 

να έρθουν σε επαφή με επιχειρηματίες και να αποκτήσουν μία εικόνα του πως 

εφαρμόζονται όλα αυτά που μαθαίνουν στην πράξη. 



 

3. Η επικοινωνία των φοιτητών με επιχειρηματικούς φορείς συμβάλλει στην 

εξωστρέφεια των φοιτητών  και οδηγεί στην επιζητούμενη σύνδεση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

4. Με την καθοδήγηση και τη συμβουλευτική των στελεχών επιχειρήσεων 

(μεντόρων), οι φοιτητές ωθούνται να σχεδιάσουν τα δικά τους καινοτόμα σχέδια και 

να τα προβάλλουν σε διαγωνισμούς, τα οποία πολλές φορές βραβεύονται και 

εφαρμόζονται από επιχειρήσεις. 

5. Τα μαθήματα που έχουν εισαχθεί με θέμα την καινοτομία και την 

επιχειρηματικότητα, καθώς και οι εκδηλώσεις και οι ημερίδες που διοργανώνονται 

ανά διαστήματα, καλύπτουν πολλούς τομείς και δίνουν τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν εμπειρία οι φοιτητές, στη σύνθεση ενός επιχειρηματικού πλάνου που θα 

τους βοηθήσει στην είσοδο τους στην αγορά εργασίας. 

6. Στα αρνητικά του προγράμματος, οι φοιτητές και απόφοιτοι επισημαίνουν την 

έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης για τις δράσεις, τη λειτουργία και τους στόχους του 

προγράμματος. 

7. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα των δράσεων της ΜΟΚΕ-ΤΕΙΔΜ κρίνονται 

θετικά και οι όποιες αδυναμίες και ελλείψεις που παρατηρήθηκαν μπορούν να 

θεωρηθούν αναμενόμενες, εξαιτίας του πολύπλευρου αυτού εγχειρήματος που 

επιχειρήθηκε σε ένα τόσο μεγάλο, πολυεπιστημονικό και διάσπαρτο σε πέντε πόλης 

(Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Φλώρινα), ίδρυμα, όπως είναι το ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


