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ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ   2014-2015  

 
  

 Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της δράσης της Μονάδας Καινοτομίας και 

Επιχειρηματοκότητας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, περιλαμβάνονται όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες για τον συντονισμό των επί μέρους δράσεων και την παρακολούθηση του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης με στόχο την βέλτιστη δυνατή υλοποίησή της. 

Οι κύριοι άξονες των προς υλοποίηση δράσεων  περιλαμβάνουν τα εξής : 

 

□  Ανάλυση του συνολικού σχεδίου δράσης και επικαιροποίησή του 

□  Αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχος του προϋπολογισμού της πράξης 

□  Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσιότητας και προβολής της πράξης 

□  Συνεχής παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης 

□  Σύνταξη εκθέσεων απολογισμού και προγραμματισμού 

 

Ο προγραμματισμός υλοποίησης της συνολικής δράσης  της ΜΚΕ προβλέπει τις παρακάτω 

ενέργειες :  

 

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

 

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση και του 2
ου

 Διαγωνισμού «Καινοτόμες Ιδέες 

Φοιτητών» και την συγκέντρωση όλων των προτάσεων , θα επαναληφθεί η διαδικασία αξιολόγησης 

όπως και στον 1
ο
 Διαγωνισμό,  για την επιλογή των καλλίτερων ιδεών για την ανάπτυξη νέων 

καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών. Στη συνέχεια με  βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα 

ετοιμαστούν τα επιχειρηματικά σχέδια για τις δέκα καλλίτερες ιδέες. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας και του 2
ου

  διαγωνισμού καινοτόμων ιδεών και την αξιολόγηση των καλλίτερων 

ιδεών, θα εξετασθεί η δυνατότητα φιλοξενίας κάποιων καινοτόμων επιχειρήσεων στον χώρο της 

Εικονικής Θερμοκοιτίδας. 

 

      ● ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.(Π.Ε.1, ΔΡΑΣΗ 2) 

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) 

Θα επαναληφθεί και θα ακολουθηθεί ανάλογη διαδικασία με τον πρώτο διαγωνισμό με την 

εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τις δέκα καλλίτερες προτάσεις οι οποίες θα επιλεγούν μετά 

την αξιολόγηση από ανεξάρτητους κριτές.  

 

      ●   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.(Π.Ε.2, ΔΡΑΣΗ 1) 

Η επιτυχημένη εισαγωγή του μαθήματος «Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» θα 

επεκταθεί σε όλα τα τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής  Μακεδονίας , έτσι ώστε να αυξάνεται η συνέργεια 

και η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε σπουδαστές διαφορετικών ειδικοτήτων και να διευρυνθεί το 

γνωστικό αντικείμενο όλων των σπουδαστών. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από έντυπες 

σημειώσεις, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης και παρουσιάσεις power points. Οι ενότητες οι οποίες 

θα περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο μάθημα θα αφορούν  θέματα επιχειρηματικότητας και 

δημιουργίας νέας επιχείρησης αλλά και εισαγωγή σε θέματα καινοτομίας. 

 

     ●   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. Οι κλάδοι της Ενέργειας, του Ξύλου, της Γουνοποιίας 

και του Μαρμάρου έχουν να επιδείξουν εξαιρετικά παραδείγματα καινοτόμων επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, για αυτό τον λόγο επιλέχθηκαν για να μελετηθούν και να 

εκπονηθούν οι αντίστοιχες μελέτες περίπτωσης.  Μετά την ολοκλήρωση των μελετών περίπτωσης, 

θα επιλεγούν τέσσερες διαφορετικές εταιρείες, και για τους υπόλοιπους κλάδους, οι οποίες θα 

διακρίνονται για τον επιχειρηματικό τους δυναμισμό και την καινοτομική τους διάθεση. Με τη 

σύμφωνη γνώμη των εταιρειών θα γίνει λεπτομερής και συστηματική ανάλυση της επιχειρηματικής 

τους πορείας, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων ή 

υπηρεσιών. Παράλληλα μπορεί να αναζητηθούν οι βέλτιστες πρακτικές σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές 

εταιρείες των προαναφερθέντων κλάδων, έτσι ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων θα 

καταχωριστούν στο δικτυακό τόπο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.  

 

       ●      ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. (Π.Ε.2, ΔΡΑΣΗ 3) 

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)  

Ο δικτυακός τόπος της μονάδας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας θα βελτιωθεί , θα 

εμπλουτιστεί και θα παρέχει on-line, όλες τις πολύτιμες πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για την 

έναρξη και τη λειτουργία μίας επιχείρησης και την προώθηση θεμάτων καινοτομίας. Επίσης μέσω 



της ιστοσελίδας θα παρέχεται ενημέρωση για το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΜΚΕ, θα 

αναρτώνται διάφορες ανακοινώσεις ενώ συνεχής βελτίωση θα υπάρχει και στην  ήδη σε λειτουργία 

Εικονική Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων. 

  

      ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 

 
  

 Κατά την διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, η υλοποίηση του Προγράμματος  

περιελάμβανε τις παρακάτω ενέργειες : 

 

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

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 30/4/2014 η συγκέντρωση των προτάσεων των φοιτητών στα 

πλαίσια του 2
ου

 Διαγωνισμού «Καινοτόμες Ιδέες Φοιτητών». Υποβλήθηκαν συνολικά 45 

προτάσεις.  Θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης των δέκα καλλίτερων προτάσεων και η 

προετοιμασία των  επιχειρηματικών σχεδίων  με την βοήθεια των αντίστοιχων μεντόρων οι οποίοι 

θα επιλεγούν μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού με βάση την εμπειρία τους και το γνωστικό τους 

αντικείμενο. 

 

●  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). Πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος και ο τρίτος  κύκλος σεμιναρίων :  τα οποία 

υλοποιήθηκαν αντίστοιχα το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο, 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 Μαρτίου2014) στην Κοζάνη (3 

Απριλίου 2014) , στην Καστοριά (2 Μαίου 2014) και στη Φλώρινα  (30 Μαϊου 2014) . 

 

      ● 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) 

Για τρίτη διαδοχική χρονιά υλοποιήθηκε με επιτυχία το μάθημα «Καινοτομία και 

Επιχειρηματικότητα» 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. 

  

●  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 σύνταξη της 

αντίστοιχης θετικής ή αρνητικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Στην επιχείρηση η οποία  εντάσσεται  

στην Εικονική Θερμοκοιτίδα  προσφέρονται  υπηρεσίες Ανάπτυξης και Υποστήριξης. 

 

       ●      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.  

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


 

 

● ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

- Συνεχίζεται η καθημερινή λειτουργία της η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του 

ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ιδρύματος στην οποία απασχολούνται οι 

δύο φοιτήτριες οι οποίες προσελήφθησαν για αυτό τον σκοπό. 

- Όλα το έντυπο υλικό σχετικά με το Πρόγραμμα της Μονάδας Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας αναρτήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα. 

Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι ημερίδες:  

 

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

με ΜΟΚΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και MoneyShow. 

 

β) «Ελληνικοί Υδρογονάνθρακες : Αναπτυξιακός οίστρος ή χίμαιρα» Κοζάνη 12/11/2013 , με 

βασικούς ομιλητές τους κκ. Ε. Καμπέρη, Σ. Ξενόπουλο και Μ. Βεργίτση   

 

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

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

 

δ) «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο εξωτερικό» σε συνεργασία με ΔΑΣΤΑ και Δομή 

Απασχόλησης στην Φλώρινα στις 19/3/2014.  

 

 ε) «Διαγωνισμός Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών των Μονάδων Καινοτομίας & 

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

 

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

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

 

 ζ) «Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο για την ελληνική οικονομία, Καινοτομία – Εξωστρέφεια και 

Επιχειρηματικότητα» Εξειδίκευση για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας , Κοζάνη 12/3/2014 

 

η) «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο Εξωτερικό» Συνδιοργάνωση με Δομή 

Απασχόλησης Φλώρινα 19/3/2014. 

 

θ) «Καινοτόμες Λύσεις σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης» Ημερίδα ΣΔΟ , Κοζάνη 29/4/2014. 

 

 

 

 

 


