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Σελ. 01 
 

Μονάδα Καινοηομίαρ και Επισειπημαηικόηηηαρ ΑΠΘ 
   

 

Απνζηνιή ηεο ΜΟΚΔ 

ην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο “Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε” 

(ΔΠΑ 2007-2013) ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο αλαπηχζζεη 

δξάζεηο πνπ θαιιηεξγνχλ ην πλεχκα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνπο θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο θαη  εληζρχνπλ ηηο δπλεηηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ηνπο.  

Ζ Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΜΟΚΔ) ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηδξχζεθε ην 2010 θαη έρεη σο απνζηνιή 

ηελ θαιιηέξγεηα θαη ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζηάζεσλ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηελ 

αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ  πξσηνβνπιηψλ βαζηζκέλσλ ζηηο θαηλνηφκεο ηδέεο ηνπο, 

εκπινπηίδνληαο ην γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν θαη πξνσζψληαο ηελ ζχλδεζή ηνπο κε 

ηνλ θφζκν ηνπ επηρεηξείλ.  

Mε ζθνπφ λα θαιιηεξγήζεη πλεχκα επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο απφ 

δηάθνξεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο θαη λα ηνπο ππνθηλήζεη ζηελ αλάιεςε 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε ΜΟΚΔ ππνζηεξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ηκεκάησλ ηνπ ΑΠΘ κε καζήκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη επηκέξνπο 

δξάζεηο φπσο: 

 Αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ζεκηλαξηαθψλ καζεκάησλ 

 Αλάπηπμε θαη πινπνίεζε εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ 

 Δθπφλεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ 

 Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη κειεηψλ πεξηπηψζεσλ 

 πλέξγηεο επηρεηξήζεσλ κε νκάδεο θνηηεηψλ/ηξηψλ 

 Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ζεκηλαξίσλ 

 Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Γηνξγάλσζε δηαγσληζκψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνηάζεσλ-ζρεδίσλ 

 Αλάπηπμε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 
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πκκεηέρνληα Σκήκαηα 

 

Καηά ηα αθαδεκατθά έηε 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΜΟΚΔ –ΑΠΘ, πεξηιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθά καζήκαηα θαη 

αλνηθηέο δξάζεηο ζε  19 ηκήκαηα ηνπ Α.Π.Θ: (Αγξνλόκσλ & Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθώλ, Βηνινγίαο, Γεσινγίαο ,Γεσπνληθό, Γαζνινγίαο & Φπζηθώλ Πόξσλ, 

Γεκνζηνγξαθίαο & Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, Ιαηξηθήο, Κηεληαηξηθήο, 

Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Παηδαγσγηθήο & Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο, Πιεξνθνξηθήο, Πνηκαληηθήο & Κνηλσληθήο Θενινγίαο, Πνιηηηθώλ 

Δπηζηεκώλ, Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Σ.Δ.Φ.Α.Α, Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Υεκηθώλ 

Μεραληθώλ) . 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επσθεινχκελσλ θνηηεηψλ είλαη 1.260, θαη νη  

θνηηεηέο/ηξηεο παξήγαγαλ ζπλνιηθά 410 νκαδηθά επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ηηο δξάζεηο ηεο ΜΟΚΔ αλά ηκήκα: 

υμμετζχοντα 

Σμιματα του 

ΑΠΘ ςτθ ΜΟΚΕ 

Αρικμόσ 

Φοιτθτών 

2010-11 

Αρικμόσ 

Φοιτθτών 

2011-12 

Αρικμόσ 

Φοιτθτών 

2012-13 

Αρικμόσ 

Φοιτθτών 

2013-14 

Αρικμόσ 
Φοιτθτών  
2014-15 

ΑΘΡΟΙΜΑ 

Αγρονόμων & 

Σοπογράφων 

Μθχανικών 

3 11 10 7 4 35 

Βιολογίασ 25 17 18 26 26 112 

Γεωλογίασ 9 0 2 2 0 13 

Γεωπονικό  17 18 11 12 7 65 

Δαςολογίασ & 

Φυςικών Πόρων 
5 5 4 2 1 17 

Δθμοςιογραφίασ 

& Μζςων 

Μαηικισ 

Ενθμζρωςθσ 

3 2 5 13 12 35 

Ιατρικισ  6 5 9 7 2 29 

Κτθνιατρικισ 15 11 17 16 15 74 
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Μθχανολόγων 

Μθχανικών  
23 18 18 31 31 121 

Οικονομικών 

Επιςτθμών 
32 24 19 26 44 145 

Παιδαγωγικισ & 

Προςχολικισ 

Αγωγισ 

7 7 4 7 1 26 

Πλθροφορικισ 19 16 12 3 8 58 

Ποιμαντικισ & 

Κοινωνικισ 

Θεολογίασ 

8 7 0 29 14 58 

Πολιτικών 

Επιςτθμών 
14 25 7 6 19 71 

Πολιτικών 

Μθχανικών 
14 18 15 22 30 99 

Σ.Ε.Φ.Α.Α 12 10 16 7 12 57 

Φυςικισ 33 30 30 20 4 117 

Χθμείασ 2 13 16 32 3 66 

Χθμικών 

Μθχανικών 
12 11 12 5 22 62 

ΤΝΟΛΟ 259 248 225 273 255 1260 

 

(πίλαθαο 1_αξηζκόο θνηηεηώλ αλά έηνο θαη αλά ηκήκα) 

 

Ομαδικά επιχειρθματικά ςχζδια ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15  Άθροιςμα 

80 87 73 84 86 410 

 

(πίλαθαο 2_επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα αλά αθ.έηνο) 
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Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

 

Σηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο  ΜΟΚΔ, έρεη αλαιάβεη ην ηκήκα Οηθνλνκηθώλ 

Δπηζηεκώλ ηνπ ΑΠΘ ππνζηεξίδνληαο ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 19 ηκεκάησλ ηνπ ΑΠΘ 

κε καζήκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη επηκέξνπο δξάζεηο. πγθεθξηκέλα, πξνζθέξεηαη ην 

κάζεκα “Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα” σο κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο, ζην 4
ν
 έηνο 

ζπνπδψλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηκεκάησλ, κε 6 πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS). 

Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ :  

 εκηλαξηαθά καζήκαηα  7 εβδνκάδσλ, φπνπ πξνζθέξνληαη νη βαζηθέο γλψζεηο γηα 

ηελ ίδξπζε, ηε ιεηηνπξγία, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο θαη 

θαιιηεξγείηαη ε ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

 Δξγαζηεξηαθά καζήκαηα 4 εβδνκάδσλ, φπνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο εθπαηδεχνληαη 

ζηελ εθπφλεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ (Business Plans), κε ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνχ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλαπηχζζνπλ ηελ εηθνληθή δηθή ηνπο 

επηρείξεζε. 

 ύλδεζε ησλ θνηηεηώλ θαη θνηηεηξηώλ κε ηνλ θόζκν ηνπ «επηρεηξείλ», 

πξνζθέξνληαο ηνπο επθαηξίεο δηθηχσζεο κε επηρεηξεκαηίεο ηνπ θιάδνπ ηνπο, κε 

επηζθέςεηο ζε επηρεηξήζεηο, πξνζθιήζεηο γηα ζπδήηεζε κε επηρεηξεκαηίεο, 

δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη workshops επηρεηξεκαηηθφηεηαο . 
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Αλνηθηέο δξάζεηο ΜΟΚΔ-ΑΠΘ 

 

Δπηπιένλ, ε ΜΟΚΔ πινπνηεί αλνηρηέο δξάζεηο ζρεηηθέο κε: 

 πλέξγηεο επηρεηξήζεσλ κε νκάδεο θνηηεηψλ/ηξηψλ 

 Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ζεκηλαξίσλ 

 Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Γηνξγάλσζε δηαγσληζκψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πξνηάζεσλ-ζρεδίσλ 

 

Ακαδημαϊκό έηος 2014-2015 

 

1) Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηνπο επηζηεκνληθά ππεπζύλνπο ησλ ηκεκάησλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξάζεηο ηεο ΜΟΚΔ-ΑΠΘ – Απνινγηζκόο ηωλ ηεζζάξωλ  εηώλ 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΜΟΚΔ-ΑΠΘ (2010-2014), 2 Οθησβξίνπ 2014, θηίξην ΝΟΠΔ 

Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 2 Οθησβξίνπ 2014,ζηελ Αίζνπζα 

πλεδξηάζεσλ ηεο ρνιήο ΝΟΠΔ. ηελ ζπλάληεζε ε επηζηεκνληθά ππεχζπλε ηεο ΜΟΚΔ – 

ΑΠΘ, Καζεγήηξηα Δπγελία Πεηξίδνπ παξνπζίαζε ζηνπο επηζηεκνληθά ππεπζχλνπο 

θαζεγεηέο/ηξηεο θαη ζηνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ησλ 19 ηκεκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηε ΜΟΚΔ-ΑΠΘ έλαλ απνινγηζκφ φιεο ηεο πεξηφδνπ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ΜΟΚΔ-

ΑΠΘ 2010-2014. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ απνινγηζκνχ αθνινχζεζε εθηελήο ζπδήηεζε 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δηαηππψζεθαλ επνηθνδνκεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε 

κειινληηθή ιεηηνπξγία θαη εμέιημε ηεο ΜΟΚΔ-ΑΠΘ κεηά ην 2015. 

 

2) Δζπεξίδα κε ζέκα: “Οη πξννπηηθέο Αλάπηπμεο ηεο Κνηλωληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία”, 19 Ννεκβξίνπ 2014, ΚΔΓΔΑ ηνπ ΑΠΘ 

Ζ Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΜΟΚΔ) ηνπ ΑΠΘ δηνξγάλσζε εζπεξίδα κε 

ζέκα: “Οη πξννπηηθέο Αλάπηπμεο ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία”. Ζ εζπεξίδα δηνξγαλψζεθε ζην πιαίζην ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. 

Σελ εθδήισζε ραηξέηεζε ν θ.Νίθνο Βαξζαθέιεο, Αλαπιεξσηήο Πξχηαλε Οηθνλνκηθψλ, 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΑΠΘ θαη αθνινχζεζε 

εηζήγεζε ηνπ θ. Γξεγφξε Εαξσηηάδε, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ ΑΠΘ, κε ζέκα: "Οη Πξννπηηθέο ηεο Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία" . 
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ην ηέινο ηεο εζπεξίδαο αθνινχζεζε ζπδήηεζε κε εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππφ ζχζηαζε Αλαπηπμηαθή χκπξαμε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Μεραληζκνχ Τπνζηήξημεο Κνηλ..Δπ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

Σελ εζπεξίδα ραηξέηεζε θαη ζπληφληζε ε Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε ηεο ΜΟΚΔ ΑΠΘ, θα 

Δπγελία Πεηξίδνπ, Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, 

Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. 

 

3) Δλεκεξωηηθή ζπλάληεζε θνηηεηώλ ΜΟΚΔ ΑΠΘ γηα ην θνηηεηηθό δηαγωληζκό 

Business Talents 2015, 12 Φεβξνπαξίνπ 2015, θηήξην ΝΟΠΔ (αίζνπζα 212)  

Ζ ΜΟΚΔ ΑΠΘ πξνζθάιεζε ηνπο θνηηεηέο ηεο απφ ηα αθαδεκατθά έηε 2013-14 θαη 2014-15 

γηα λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα ην δηαγσληζκφ Business Talents 2015 κε επηρεηξεκαηηθφ 

πξνζνκνησηή. Σελ παξνπζίαζε ζηνπο θνηηεηέο έθαλε ν επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ηεο 

ΜΟΚΔ, Παλαγηψηεο Σζνιαθίδεο. 

 

4) Δθδήισζε κε ηίηιν: “Δλζαξξύλνληαο ηελ θνηλωληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα ηωλ λέωλ - Η 

παξνπζίαζε ηνπ Social Impact Award”, 9 Μαξηίνπ 2015, ΚΔΓΔΑ 

Ζ Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΜΟΚΔ) ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Impact Hub Athens δηνξγάλσζαλ ηελ Γεπηέξα  9 

Μαξηίνπ 2015 ζηηο 14.00-17.00 εθδήισζε κε ηίηιν ''Δλζαξξχλνληαο ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ λέσλ- Ζ παξνπζίαζε ηνπ Social Impact Award''. 

Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κέληξν Γηάδνζεο Δξεπλεηηθψλ Απνηειεζκάησλ 

(ΚΔΓΔΑ) ηνπ ΑΠΘ (ακθηζέαηξν III) θαη ζεκείσζε κεγάιε  επηηπρία, θαζφηη ηελ 

παξαθνινχζεζαλ ζπλνιηθά 100 άηνκα. 

ηα ζεηηθά ηεο εθδήισζεο ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη νη θνηηεηέο θαη νη λένη ήξζαλ ζε 

επαθή κε ην κνληέιν ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ 

ππάξρνπλ, γηα φζνπο ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο θνηλσληθή επηρείξεζε. 

Παξνπζηάζηεθαλ εηζεγήζεηο απφ ηελ θα Γιαβέιε Νίθε  κε ζέκα ”χληνκε Παξνπζίαζε ησλ 

δξάζεσλ ηεο ΜΟΚΔ ηνπ ΑΠΘ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο” θαη 

απφ ηελ θα Μπφιε Μαξία, ε νπνία παξνπζίαζε ζηνπο θνηηεηέο ηνλ Γηαγσληζκφ Social 

Impact Award 2015. Δπηπιένλ, 3 νκάδεο θνηηεηψλ/ηξησλ ηεο ΜΟΚΔ ηνπ ΑΠΘ παξνπζίαζαλ 

ηα business plans ηνπο γηα ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. 
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(ηηγκηόηππν από ηελ εθδήισζε κε ηίηιν: “Δλζαξξύλνληαο ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα 

ησλ λέσλ - Η παξνπζίαζε ηνπ Social Impact Award”) 

 

5) Σειεηή Απνλνκήο Βξαβείωλ Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ΔΤΓΔ ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ 

2014, 19 Μαξηίνπ 2015, ΚΔΓΔΑ 

Ζ Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε Γνκή Απαζρφιεζεο & ηαδηνδξνκίαο 

ηνπ ΑΠΘ δηνξγάλσζαλ ηελ Πέκπηε, 19 Μαξηίνπ 2015 ζηηο 18:00, ηελ Σειεηή Απνλνκήο 

Βξαβείσλ Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο "ΔΤΓΔ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ!". 

ην πιαίζην ηεο εθδήισζεο παξνπζηάζηεθαλ εηζεγήζεηο απφ ηνπο αμηνινγεηέο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, θθ Γξ. Ν. Υνπξβνπιηάδε, Chair ζην Anatolia School of Business 

θαη Γξ. Η. Ναζηνχια, Δπηζηεκνληθφ Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. 

Δπίζεο, παξνπζηάζηεθαλ ηα βξαβεπκέλα business plans ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ ΑΠΘ, ζηηο 

θαηεγνξίεο „Καηλνηνκία & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα‟ θαη „Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα‟. 

πγθεθξηκέλα ζηελ πξψηε θαηεγνξία παξνπζηάζηεθαλ ηα παξαθάησ επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα: 

α. ην Feelosophy Land, Εακπέηα Φσηεηλή-Ηδακπέια, Πνπτθιή Αλδξνκάρε, αξξφπνπινο 

Ησάλλεο, β. ην AquaGrey, Ρνχζζνπ Ρφδα – Διεπζεξία, Σδηαξνχ Ναπζηθά, Υεηκσλίδνπ Μαξία 

θαη γ. ην Spectrum, Γηαλλάθεο Δπζηξάηηνο, Ενχθηνο Άγγεινο, Μπνληηηζφπνπινο ηαχξνο. 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία παξνπζηάζηεθαλ ηα εμήο επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα: α. ην ΠξαζηλίΕσ, 

Κχξθα Κξπζηαιιία, Μεηνηθίδνπ Υξηζηίλα, Σαδέ Υξχζα θαη β. ην Petrucciani Orchestra, 

Βαζηιεηάδνπ Διέλε, Μπνπηζνχθε νθία, εβξηθφδε Άλλα.  

ηφρνο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ε αλάδεημε ησλ δξάζεσλ ηνπ ΑΠΘ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξναγσγή ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ ησλ θνηηεηψλ, ηελ θαιιηέξγεηα επηρεηξεκαηηθήο 
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θνπιηνχξαο, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ. Ζ εθδήισζε ζεκείσζε κεγάιε 

επηηπρία, θαζφηη πξνζέιθπζε 110 άηνκα. 

 

(ηηγκηόηππν από ηελ Σειεηή Απνλνκήο Βξαβείσλ Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ΔΤΓΔ 

ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ 2014) 

 

6) Θεξηλό Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο κε ζέκα  «Από ηελ Καηλνηνκία ζηελ 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα», 4-7 Μαΐνπ 2015, ΚΔΓΔΑ 

Ζ Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ ΑΠΘ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ 

Γηαπαλεπηζηεκηαθφ δίθηπν COST,  δηνξγάλσζε Δληαηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα κε ζέκα  

«Απφ ηελ Καηλνηνκία ζηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ζηηο 4-7 Μαΐνπ 2015. Σν εθπαηδεπηηθφ 

Πξφγξακκα απεπζπλφηαλ ζε Έιιελεο θαη αιινδαπνχο δηδαθηνξηθνχο θαη κεηα-

δηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο, πξνεξρφκελνπο απφ ζεηηθέο θαη πνιπηερληθέο ζρνιέο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν COST.  

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αλαπηχρζεθε θαη ζπληνλίζηεθε κε πξσηνβνπιία ηεο ππεχζπλεο 

ηεο Μνλάδαο Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΜΟΚΔ) ηνπ ΑΠΘ, θαζεγήηξηαο θαο 

Δπγελίαο Πεηξίδνπ θαη ηνπ ζπληνληζηή ηνπ δηθηχνπ COST γηα ην ΑΠΘ, θαζεγεηή ηνπ 

ηκήκαηνο Υεκείαο θ. Θεφδσξνπ Καξαπάληζηνπ. 

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο βαζηθέο γλψζεηο, λα  

θαιιηεξγήζεη ζεηηθέο ζηάζεηο θαη λα ηνπο πξνζθέξεη επθαηξίεο αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ ηδεψλ 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ γηα πηζαλέο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο  δξαζηεξηφηεηεο. ην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζθέξζεθαλ ζεσξεηηθέο δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα κε δηαδξαζηηθφ 

θαη βησκαηηθφ ραξαθηήξα γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο θαη ηελ δηαπξαγκάηεπζε 

γηα ηελ κεηαθνξά ηερλνινγίαο, θαη  εξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε γηα ηελ ρξήζε ινγηζκηθνχ 
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πξνθεηκέλνπ λα εηνηκάζνπλ ηα νκαδηθά επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα (business plan) ζην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Ο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 25 άηνκα, πξνεξρφκελα απφ δηάθνξα παλεπηζηήκηα 

επξσπατθψλ ρσξψλ. Σελ  νκάδα ησλ εθπαηδεπηψλ απνηεινχζαλ ε ππεχζπλε ηεο ΜΟΚΔ, 

θαζεγήηξηα Δπγελία Πεηξίδνπ, νη ζπλεξγάηεο ηεο ΜΟΚΔ, Γξ. Λήδα Κπξγίδνπ, Γξ. Μάξα 

Υαρακίδνπ θαη θ.  Νανχκ Μπισλάο, ν ζπλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ηνπ ΑΠΘ, θ. Δκκαλνπήι Υαηδεγηάλλεο, ν αλαπιεξσηήο 

θαζεγεηήο Simeon Stoyanov ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Wageningen θαη επηζηεκνληθφο 

ζπλεξγάηεο R&D ηεο Unilever θαη ε ζχκβνπινο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ηνπ Δζληθνχ 

Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο θ. Φαίε Οξθαλνχ.   

Οη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ηαρχξπζκε «εηζαγσγή» ηνπο ζε έλλνηεο θαη πξαθηηθέο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο (technology transfer) αιιά θαη γηα ηε  

δπλαηφηεηα πνπ ηνπο δφζεθε λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο «εηθνληθή» επηρείξεζε. 

 

Ακαδημαϊκό έηος 2013-2014 

 

1) Κνηλωληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα: από ηελ ηδέα ζηελ πξάμε, 11 Γεθεκβξίνπ 2013, 

ΚΔΓΔΑ, ΑΠΘ. 

Ζ Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΜΟΚΔ) κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ΓΑΣΑ-

ΑΠΘ δηνξγάλσζε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2013 εκεξίδα κε ζέκα «Κνηλσληθή 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα: απφ ηελ ηδέα ζηελ πξάμε». Ζ εθδήισζε ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία, 

πξνζέιθπζε φρη κφλν ην ελδηαθέξνλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, αιιά θαη θνξέσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο αλάπηπμήο ηεο, απνηέιεζε 

βήκα δηαιφγνπ κεηαμχ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, εθπξνζψπσλ ηεο πνιηηείαο, θαη κειψλ 

Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κνηλ..Δπ.) θαη ζπδεηήζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί, 

πξνηάζεηο θαη πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, ν θ. Κσλζηαληίλνο Γεψξκαο, Δηδηθφο 

χκβνπινο ζην Γξαθείν Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, 

παξνπζίαζε εηζήγεζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο ζχζηαζεο Κνηλ..Δπ., ηηο πξνθιήζεηο θαη ηνπο 

ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο, ελψ ηηο εκπεηξίεο απφ ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

παξνπζίαζαλ ηδξπηηθά κέιε πέληε Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ απ‟ φιε ηελ 

Διιάδα (Μνχζεο Πηεξίσλ, πλεηαηξηζκφο Γνλέσλ Υαιαλδξίνπ, Μέξηκλα Τγείαο, πείξα Γεο, 

ArtCore). Παξάιιεια, νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζνχλ κέζσ 

αλαξηεκέλνπ πιηθνχ (posters) γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιισλ Κνηλ..Δπ., 

φπσο: Θεξκατθή, Αrtivist, Aεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Δπ-Εελ, Άιινο Σξφπνο, Παξαγσγηθέο 

Μνλάδεο ηνπ ΚΔΘΔΑ, θαη Θεξκατθή Αλαθχθισζεο. 
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Σελ εκεξίδα, πνπ παξαθνινχζεζαλ 140 άηνκα, ζπληφληδε ε Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε ηεο 

ΜΟΚΔ ΑΠΘ, θα Δπγελία Πεηξίδνπ, Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. 

 

 

(ηηγκηόηππν από ηελ εκεξίδα ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο: από ηελ ηδέα ζηελ πξάμε 

2013) 

2) Σειεηή Απνλνκήο Βξαβείωλ Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ΔΤΓΔ ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ 

2013, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014, ΚΔΓΔΑ 

Ζ Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε Γνκή Απαζρφιεζεο & ηαδηνδξνκίαο 

ηνπ ΑΠΘ δηνξγάλσζαλ ηελ Πέκπηε, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 ηελ Σειεηή Απνλνκήο Βξαβείσλ 

Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο "ΔΤΓΔ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ!" . ην πιαίζην ηεο εθδήισζεο 

παξνπζηάζηεθαλ ηα βξαβεπκέλα businessplans ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ ΑΠΘ, ζηηο 

θαηεγνξίεο „Καηλνηνκία & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα‟ θαη „Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα‟ θαη 

παξνπζηάζηεθαλ εηζεγήζεηο απφ ηνπο αμηνινγεηέο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, θθ 

Κ.Καγγειίδε, Γ.Κακπνχξε θαη Υ.Φηιαδαξιή. ηελ εθδήισζε απηή ππνγξάθεθε, επίζεο, 

Μλεκφλην πλεξγαζίαο ηνπ ΑΠΘ κε ην χλδεζκν Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ), κε 

ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο θαη δξάζεσλ γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θαη 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο-ηερλνινγίαο, ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
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(ηηγκηόηππν ηεο ππνγξαθήο ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ηνπ ΑΠΘ κε ην ΒΒΔ από ηελ 

εθδήισζε Δύγε Δπηρεηξείλ 2013) 

3) Γηαδξαζηηθό εκηλάξην "A Pathway to successful Leadership: the SERVE Model", 

30 Μαΐνπ 2014, ΚΔΓΔΑ 

Ζ ΜΟΚΔ ηνπ ΑΠΘ δηνξγάλσζε ηελ Παξαζθεπή 30 Μαΐνπ 2014 ην δηαδξαζηηθφ ζεκηλάξην κε 

ηίηιν: "A Pathway to Successful Leadership: the SERVE Model", κε ηε ζπκκεηνρή 98 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ ΑΠΘ θαη ζηειερψλ ηεο γλσζηήο ζηηο ΖΠΑ εηαηξίαο, Chick-Fil-A, νη νπνίνη 

παξνπζίαζαλ κε πξσηφηππν θαη δηαδξαζηηθφ ηξφπν ην γλσζηφ κνληέιν εγεζίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, SERVE. Αθνινχζεζε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ ζηειερψλ θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο ηνπο. 

 

(ηηγκηόηππν από ην Γηαδξαζηηθό εκηλάξην "A Pathway to successful Leadership: the 

SERVE Model 2014) 
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Ακαδημαϊκό έηος 2012-2013 

 

1) Σειεηή απνλνκήο βξαβείωλ θαηλνηνκίαο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο «ΔΤΓΔ 

ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ»  21 Ννεκβξίνπ 2012, Κέληξν Γηάδνζεο Δξεπλεηηθώλ Απνηειεζκάησλ 

(ΚΔΓΔΑ) ηνπ ΑΠΘ (ακθηζέαηξν Ι). 

ην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ πξνθεξχρζεθε γηα ην αθαδεκατθφ  έηνο 2011-12 γηα  ηε 

βξάβεπζε ησλ θαιχηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ  ζρεδίσλ πνπ θαηαηέζεθαλ  απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο/ηξηεο ζηηο δξάζεηο ηεο ΜΟΚΔ-ΑΠΘ, επηηξνπή αμηνιφγεζεο 

απνηεινχκελε απφ ηνπο θθ. Β. Θσκαΐδε, Πξφεδξν ηεο εηαηξείαο COMPUCON AE, Π. 

Κνθνξφηζηθνο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ νκίινπ ΔΤΡΧΤΜΒΟΤΛΟΗ ΑΔ. Καη Υ. παζήο , 

θαζεγεηήο ηκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΑΠΘ, βξάβεπζαλ ηα 3 θαιχηεξα 

επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα κε θξηηήξηα : α) ηελ θαηλνηφκα ηδέα, θαη  β) ηε ζπγθξνηεκέλε δνκή θαη 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ. Σα βξαβεία αθνξνχζαλ επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα γηα ηελ «Δηαηξεία 

Αζχξκαηεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο ζέζεσλ ηάζκεπζεο NETPARK EΠΔ», ηελ εηαηξία  

“Doctor Fish” θαη ηελ “Shit Happens”.  

 

2) Ηκεξίδα κε ζέκα ««Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα: ε λέα πξόθιεζε ζην 

επηρεηξείλ». Σεηάξηε 10 Απξηιίνπ 2013, Κέληξν Γηάδνζεο Δξεπλεηηθώλ Απνηειεζκάησλ 

(ΚΔΓΔΑ) ηνπ ΑΠΘ (ακθηζέαηξα Ι θαη ΙΙ) . 

 Ζ Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΜΟΚΔ) ΑΠΘ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

Γνκήο Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο (ΓΑΣΑ) δηνξγάλσζε ηελ Σεηάξηε 10 Απξηιίνπ 

2013 ζηηο 10:00 – 15:00 εκεξίδα κε ζέκα: «Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα: ε λέα πξφθιεζε 

ζην επηρεηξείλ». Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κέληξν Γηάδνζεο Δξεπλεηηθψλ 

Απνηειεζκάησλ (ΚΔΓΔΑ) ηνπ ΑΠΘ (ακθηζέαηξα Η θαη ΗΗ κε life-streaming) ) θαη ζεκείσζε 

κεγάιε  επηηπρία, θαζφηη πξνζέιθπζε φρη κφλν ην ελδηαθέξνλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο 

αιιά θαη θνξέσλ θαη αηφκσλ πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη ηηο 

κνξθέο αλάπηπμήο ηεο. Σελ εκεξίδα παξαθνινχζεζαλ 420 άηνκα. Γηαθεθξηκέλνη 

επηζηήκνλεο θαη εθπξφζσπνη θνξέσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ελαιιαθηηθή απηή κνξθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εηζεγήζεθαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη  ηελ 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηνπο κεραληζκνχο ζηήξημήο ηεο, ελψ 

κέιε Διιεληθψλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κνηλ..Δπ) παξνπζίαζαλ ηηο 

δηθέο ηνπο εκπεηξίεο (Κνηλ..Δπ). Σελ εθδήισζε ζπληφληδε ε επηζηεκνληθά ππεχζπλε ηεο 

ΜΟΚΔ ηνπ ΑΠΘ θα Δπγελία Πεηξίδνπ, θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. 

Οη εηζεγήζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ είλαη : 
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 Η Κνηλσληθή θαη Αιιειέγγπα Οηθνλνκία: ην ππόβαζξν, νη πξνθιήζεηο θαη νη πξννπηηθέο, 

Γεκήηξεο Εηψκαο, Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Παξαηεξεηεξίνπ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο 

ηνπ Δζληθνχ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ,  

 Ο ξόινο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο: Παξνπζίαζε 

απνηειεζκάησλ ζπγθξηηηθήο κειέηεο ζηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ., χξνο  Κνζθνβφιεο, Μνλάδα 

Πξνγξακκαηηζκνχ, ρεδηαζκνχ, Χξίκαλζεο θαη Τινπνίεζεο Δζληθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ,  

 Δπξσπατθή εκπεηξία θαη ειιεληθό πιαίζην γηα ηε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Κνηλσληθώλ 

πλεηαηξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, Κσλζηαληίλνο Γεψξκαο, Δηδηθφο χκβνπινο, Γξαθείν 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο,  

 Δπξσπατθή εκπεηξία θαη ειιεληθό πιαίζην γηα ηε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Κνηλσληθώλ 

πλεηαηξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, Αληψλεο Βνξιφνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο 

Κνηλνηηθψλ & Άιισλ Πφξσλ  

 Η πεξίπησζε ηεο Κνηλ..Δπ.. «Μπγδνλία», Δπαγγειία Καηζαλεβάθε, Ηδξπηηθφ Μέινο ηεο 

Κνηλ..Δπ. "Μπγδνλία", 

 Η πεξίπησζε  ηεο Κνηλ..Δπ. «Αιινζηξόπνο», Γεώξγηνο Βιάζζεο, Ηδξπηηθφ Μέινο ηεο 

Κνηλ..Δπ "Αιινζηξφπνο",  

 Η πεξίπησζε ηεο Κνηλ..Δπ. «νδεηά», Γεώξγηνο Παηεξλάο, Αληηπξφεδξνο ηεο Κνηλ..Δπ 

Εαγθιηβεξίνπ "νδεηά". 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ηηγκηόηππν από ηελ Ηκεξίδα κε ζέκα Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα: ε λέα πξόθιεζε ζην 

επηρεηξείλ 2013) 
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3) Θεξηλό Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο κε ζέκα  «Καιιηεξγώληαο Δπηρεηξεκαηηθέο 

ηάζεηο» 16-18 Ινπιίνπ 2013, Κέληξν Γηάδνζεο Δξεπλεηηθώλ Απνηειεζκάησλ (ΚΔΓΔΑ) ηνπ 

ΑΠΘ.  

Ζ Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΜΟΚΔ) ηνπ ΑΠΘ, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Δπξσπατθφ Γηαπαλεπηζηεκηαθφ δίθηπν COST,  δηνξγάλσζε Δληαηηθφ Θεξηλφ Πξφγξακκα 

Δθπαίδεπζεο κε ζέκα  «Καιιηεξγψληαο Δπηρεηξεκαηηθέο ηάζεηο» ζηηο 16-18 Ηνπιίνπ 2013 . 

Σν εθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα απεπζπλφηαλ ζε Έιιελεο θαη αιινδαπνχο δηδαθηνξηθνχο θαη 

κεηα-δηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο θχξηα πξνεξρφκελνπο απφ ηηο ζεηηθψλ  θαη πνιπηερληθέο 

ζρνιέο ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν COST. Σν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα αλαπηχρζεθε θαη ζπληνλίζηεθε κε πξσηνβνπιία ηεο ππεχζπλεο ηεο Μνλάδαο 

Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΜΟΚΔ) ηνπ ΑΠΘ, θαζεγήηξηαο θαο Δπγελίαο Πεηξίδνπ 

θαη ηνπ ζπληνληζηή ηνπ δηθηχνπ COST γηα ην ΑΠΘ, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο 

Υεκείαο θ. Θεφδσξνπ Καξαπάληζηνπ θαη ην παξαθνινχζεζαλ 17  εξεπλεηέο  πξνεξρφκελα 

απφ δηάθνξα Δπξσπατθά παλεπηζηήκηα. 

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο βαζηθέο γλψζεηο, λα  

θαιιηεξγήζεη ζεηηθέο ζηάζεηο θαη λα ηνπο πξνζθέξεη επθαηξίεο αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ ηδεψλ 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ γηα πηζαλέο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο  δξαζηεξηφηεηεο. ην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζθέξζεθαλ πέληε ζεσξεηηθέο δηαιέμεηο, δχν ζεκηλάξηα κε 

δηαδξαζηηθφ θαη βησκαηηθφ ραξαθηήξα γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο,  ζρεηηθήο κε 

ην πεδίν έξεπλαο ηνπ θαζελφο,  θαη  εξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε γηα ηελ ρξήζε ινγηζκηθνχ 

πξνθεηκέλνπ λα εηνηκάζνπλ επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα (business plan). Σελ  νκάδα ησλ 

εθπαηδεπηψλ απνηεινχζαλ ε ππεχζπλε ηεο ΜΟΚΔ, θαζεγήηξηα Δπγελία Πεηξίδνπ, νη 

ζπλεξγάηεο ηεο ΜΟΚΔ, Γξ. Λήδα Κπξγίδνπ, Γξ. Μάξα Υαρακίδνπ θαη θ.  Νανχκ Μπισλά θαη 

ν ζπλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ηνπ ΑΠΘ, 

θ. Δκκαλνπήι Υαηδεγηάλλεο.  
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(Φσηνγξαθία από ην Θεξηλό Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο κε ζέκα «Καιιηεξγώληαο 

Δπηρεηξεκαηηθέο ηάζεηο» 2013) 

Ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 

 

1) Δθδήιωζε κε ζέκα: «Δμαγωγέο θαη Καηλνηνκία»,   Πέκπηε 15-12-2011, 

Ακθηζέαηξν   ρνιήο ΝΟΠΔ-ΑΠΘ. 

 Ζ ΜOΚΔ- ΑΠΘ  δηνξγάλσζε  εθδήισζε κε ζέκα  «Δμαγσγέο θαη Καηλνηνκία»,  ηελ  15 

Γεθεκβξίνπ 2011 ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, κε πξνζθεθιεκέλνπο  νκηιεηέο , 

επηηπρεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε, ηνπο θ.θ. Θσκαΐδε Βαζίιε, Πξφεδξν θαη 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Compucon θαη ηέσο Πξφεδξν θαη κέινο ηνπ Γ.. ηνπ  πλδέζκνπ 

Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο (.Δ.Β.Δ.) θαη  Φηιαδαξιή Υαξάιακπν, Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν ηεο Global Greece θαη ηέσο Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ 

Βνξείνπ Διιάδνο. ηελ εθδήισζε παξεπξέζεθαλ θαη απεχζπλαλ ραηξεηηζκφ,  ε 

Αληηπξχηαλεο ηνπ ΑΠΘ, θαζεγήηξηα θα Κνπΐδνπ-Αλδξένπ νθία θαη ν ηδξπκαηηθά ππεχζπλνο 

ηεο ΓΑΣΑ, θαζεγεηήο θνο Πηηηιάθεο Κπξηαδήο. πληνλίζηξηα ήηαλ ε επηζηεκνληθά 

ππεχζπλε ηεο ΜOΚΔ-ΑΠΘ θαζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Α.Π.Θ. θ. Πεηξίδνπ Δπγελία.  

 

2) Δθδήιωζε κε ζέκα «Νενθπείο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα – Αθκάδνληαο ζην Υάνο», 

Γεπηέξα 19-03-2012, βηβιηνζήθε Bissell, Ακεξηθαληθό Κνιιέγην ΑΝΑΣΟΛΙΑ. 
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ην πιαίζην ησλ αλνηθηψλ δξάζεσλ ηεο ΜΟΚΔ ηνπ ΑΠΘ ζπλδηνξγαλψζεθε δηα-ηδξπκαηηθή 

εθδήισζε κε ζέκα «Νενθπείο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα – Αθκάδνληαο ζην Υάνο» κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ΜOΚΔ 6 αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο Βνξείνπ Διιάδαο (ΑΣΔΗ 

Θεζζαινλίθεο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Παλ. 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Διιεληθφ Γηεζλέο Παλεπηζηήκην).  ηελ 

εθδήισζε πξνζθιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ 21 θνηηεηέο/ηξηεο απφ ηα 19 ηκήκαηα ηνπ ΑΠΘ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ΜΟΚΔ θαη νη νπνίνη επηιέρζεθαλ κε βάζε ηελ άξηζηε επίδνζε ηνπο 

ζηελ νκαδηθή εξγαζία – business plan πνπ ππέβαιαλ. Παξνπζίαζαλ ελδηαθέξνπζεο 

εηζεγήζεηο νη θ.θ.:  Νηθνιφπνπινο Βαζίιεηνο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο Intelen,  Αγγειίδεο 

Παληειήο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο Vidavo,  θεληεξίδεο Παχινο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο Bio-

Insecta,  Γάηνο Γηψξγνο, χκβνπινο Καηλνηνκίαο Διιεληθφ Γηεζλέο Παλεπηζηήκην.  

 

3) Δθδήιωζε κε ζέκα «Σα λέα πξνϊόληα ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ θαη επθαηξίεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ζηα Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα ΑΔ (ΔΥΑΔ), Σξίηε 13-03-2012, 

Ακθηζέαηξν ρνιήο ΝΟΠΔ, 18.00-21.00  

Οη πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο θ.θ. Γεκήηξηνο Γφκαιεο, Γεκήηξηνο Μπέθνο θαη Ραδάκαλζπο 

Σζφηζνο, ζηειέρε ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα,  παξνπζίαζαλ κε ηε ζεηξά ηηο 

αθφινπζεο εηζεγήζεηο:  «Πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ ζηελ ΔΥΑΔ – απφ ηε ζεσξία ζηελ 

πξάμε», « χγρξνλν εξγαιείν γηα επελδχζεηο ζε μέλεο αγνξέο: Γίθηπν ππεξεζηψλ X-NET», 

« Γηθαηψκαηα εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη Αγνξά Δλέξγεηαο». Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

θνηηεηψλ, αιιά θαη ζπλεξγαηψλ ηεο ΜΟΚΔ, ήηαλ κεγάιε θαη αλαπηχρζεθε ελδηαθέξνλ 

δηάινγνο θαη επηζηεκνληθή ζπδήηεζε, ηελ νπνία ζπληφληδε ε επηζηεκνληθά ππεχζπλε ηεο 

ΜΟΚΔ-ΑΠΘ, θαζεγήηξηα θ. Δπγελία Πεηξίδνπ. 

4) πκκεηνρή ζηελ εθδήιωζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ θαη ηεο ΓΑΣΑ-ΑΠΘ κε ζέκα: 

«Από ηελ Έξεπλα ζηελ Σερλνινγηθή Αλάπηπμε». Σεηάξηε, 16 Μαΐνπ 2012, ώξα 18:00, 

ζην Ακθηζέαηξν Ι ηνπ Κέληξνπ Γηάδνζεο Δξεπλεηηθώλ Απνηειεζκάησλ (ΚΔΓΔΑ) ηνπ ΑΠΘ 

 

Ακαδημαϊκό έηος 2010-2011 

 

1) Ηκεξίδα κε ζέκα «Δπηρεηξείλ», 09/12/2010 , Ακθηζέαηξν   ρνιήο ΝΟΠΔ-ΑΠΘ. 

Ζ ΜOΚΔ- ΑΠΘ  δηνξγάλσζε  εθδήισζε κε ζέκα  «Δπηρεηξείλ»,  ηελ  9
ε 

Γεθεκβξίνπ 

2010 ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ρνιήο Ν.Ο.Π.Δ. κε 

πξνζθεθιεκέλνπο  νκηιεηέο , επηηπρεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε , νη νπνίνη 

παξνπζίαζαλ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη απφςεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζηελ Διιάδα. πκκεηείρε πιήζνο θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ   θαη νη επηζηεκνληθά ππεχζπλνη 

θαη ζπλεξγάηεο ησλ ηκεκάησλ θαη  νη νκηιεηέο πνπ πξνζθιήζεθαλ θαη παξνπζίαζαλ 
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εηζεγήζεηο ήηαλ νη θθ.. Υξήζηνο Γθίλεο, Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο 

EUROCO, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην θιάδν ησλ Ξχιηλσλ Καηαζθεπψλ, Αζαλάζηνο 

αββάθεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο NATIONAL CAN, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζην θιάδν ησλ Μεηαιιηθψλ πζθεπαζηψλ θαη ν θ. Γηάλλεο Σζηηζφπνπινο, ηέιερνο ηνπ 

ελδηάκεζνπ θνξέα ΚΔΠΑ. 

 

(ηηγκηόηππν από ηελ Ηκεξίδα κε ζέκα Δπηρεηξείλ 2010) 

2) Δθδήιωζε γηα ηελ παξνπζίαζε βηβιίνπ κε ζέκα ηελ Καηλνηνκία θαη 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα  09/02/2011,  Σερλφπνιεο Θεζζαινλίθεο 

ηελ εθδήισζε πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο Β. 

Διιάδνο θαη ηελ ζεξκνθνηηίδα Σερλφπνιεο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ 

«Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ησλ Καξαγηάλλε θαη Μπαθνχξνπ ζπκκεηείραλ θνηηεηέο 

θαη θνηηήηξηεο απφ ηα 19 ηκήκαηα ηνπ ΑΠΘ θαζψο θαη  ζπλεξγάηεο ηεο ΜΟΚΔ-ΑΠΘ. 

Αλαπηχρζεθε ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηελ θαηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα θαη 

κεηαμχ ησλ  θχξησλ νκηιεηψλ ήηαλ ε επηζηεκνληθά ππεχζπλε ηνπ  πξνγξάκκαηνο 

Καζεγήηξηα Δπγελία Πεηξίδνπ. 
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Γηθηύσζε 

Ακαδημαϊκό έηος 2014-2015 

 

1) πλάληεζε ηξνγγπιήο Σξαπέδεο Μνλάδωλ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Β.Διιάδνο, 22 επηεκβξίνπ 2014, Βηβιηνζήθε Μνπζείνπ Κηλεκαηνγξάθνπ 

Ζ ΜΟΚΔ ηνπ ΑΠΘ ζπκκεηείρε ζηελ ζπλάληεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο ησλ Μνλάδσλ 

Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Βνξείνπ Διιάδνο, κε ζέκα: «Ο ξφινο ηεο ΜΟΚΔ 

ΣΖΝ Διιάδα ηεο θξίζεο» ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο 

Διιάδνο. Οη νκηιεηέο ζπδήηεζαλ θαη έθαλαλ πξνηάζεηο πάλσ ζηα εμήο ζέκαηα: 1. 

απνηίκεζε ηνπ ξφινπ ηεο ΜΟΚΔ ζηα Ηδξχκαηα θαη 2. πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ. ηελ 

ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη απφ ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο,ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ην Παλεπηζηήκην 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ην Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

(έξξεο). 

ηε ζπλάληεζε, επηζεκάλζεθε ε αλάγθε ζηήξημεο ησλ Μνλάδσλ Καηλνηνκίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο δεδνκέλνπ φηη επηηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν. Δπίζεο, 

εθθξάζηεθε ε άπνςε γηα ηε ζπζζσξεπκέλε γλψζε ζηα Ηδξχκαηα πνπ πξέπεη λα βγεη πξνο 

ηα έμσ θαη ην θνηλφ ηφληζε ηε ζεκαζία ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο. 

 

2) πκκεηνρή ζηελ δηεκεξίδα: "Thessaloniki Job Festival 2014", 6 & 7 

Γεθεκβξίνπ, Γεκαξρηαθό Μέγαξν Γ. Θεζζαινλίθεο 

Σν Skywalker.gr, ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ "Δπί ην Έξγνλ" πξαγκαηνπνίεζε ηελ δηεκεξίδα 

«Thessaloniki Job Festival» πνπ ζπλδηνξγαλψζεθε κε ηε «Θεζζαινλίθε Δπξσπατθή 

Πξσηεχνπζα Νενιαίαο 2014» ζην Νέν Γεκαξρηαθφ Μέγαξν ηεο πφιεο, ζηηο 6 & 7 

Γεθεκβξίνπ 2014. Ζ ΜΟΚΔ ΑΠΘ ζπκκεηείρε ζηελ δηεκεξίδα ηελ Κπξηαθή 7 Γεθεκβξίνπ 

παξνπζηάδνληαο 3 βξαβεπκέλα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα (business plans) ησλ θνηηεηψλ ηεο. 

Σα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ είλαη ηα εμήο: α) “Special Trips”, 

Καιιηγηαλλίδνπ Παξζέλα, Καξαζνχιε Μαξία,  πµεσλίδνπ Μαξία (Σκήκα Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ), β) " MD Care ", Μφθθα Αγλή, Καξαµαλιήο Γεµνθξάηεο, Νεζηνξίδεο Αζαλάζηνο 

(Σκήκα Ηαηξηθήο) θαη γ) " Άζηε-Γε ", Θαλαζνχιηαο Ησάλλεο, Λάππα Νάζηα, Μειηζζάο 

ηέξγηνο (Σκήκα Γεσπνλίαο). 

 

3) πκκεηνρή ζηελ εζπεξίδα: "Παλεπηζηεκηαθή-Δπηρεηξεκαηηθή πλεξγαζία- ΠΔ", 26 

Ννεκβξίνπ 2014, Γεκαξρηαθό Μέγαξν Γ. Θεζζαινλίθεο 
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Ζ ΜΟΚΔ-ΑΠΘ ζπκκεηείρε ζηελ εζπεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ν χλδεζκνο Απνθνίησλ 

Βξεηαληθψλ Παλεπηζηεκίσλ (BGS) ζε ζπλεξγαζία κε ην Βξεηαληθφ πκβνχιην ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο κε ζέκα: "Παλεπηζηεκηαθή-Δπηρεηξεκαηηθή πλεξγαζία- 

ΠΔ". Ζ επηζηεκνληθά ππεχζπλε θαζεγήηξηα θα Δπγελία Πεηξίδνπ ραηξέηεζε ηελ εθδήισζε, 

εληνπίδνληαο φηη απνηειεί αλαγθαηφηεηα ε ζχλδεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ κε ηελ θνηλσλία θαη 

ηνλ νηθνλνκηθφ θφζκν θαη φηη θιεηδί γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε θηλεηηθφηεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

4) πκκεηνρή ζηελ εκεξίδα: «Imagine your startup and be a business talent», 20 

Μαΐνπ 2015, Ακθηζέαηξν Κσλζηαληίλνο Καξαληαιήο ηνπ θηηξίνπ ησλ ΙΔΚ ΓΔΛΣΑ (Δξκνύ 21 

& Βεληδέινπ) 

ην πιαίζην ηεο εκεξίδαο κε ηίηιν "Imagine your startup and be a business talent" πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ηα ΗΔΚ ΓΔΛΣΑ θαη ηελ Young Entrepreneurs of Thessaloniki (YET) ζηηο 

20/05/2015 ζην Ακθηζέαηξν Κσλζηαληίλνο Καξαληαιήο ηνπ θηηξίνπ ησλ ΗΔΚ ΓΔΛΣΑ (Δξκνχ 

21 & Βεληδέινπ), ε Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΜΟΚΔ) ηνπ ΑΠΘ ζηα 

πιαίζηα αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ θαη αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο εθπξνζσπήζεθε απφ 

ηξεηο νκάδεο θνηηεηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ εθδήισζε θαη παξνπζίαζαλ ηηο 

βξαβεπκέλεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο ΜΟΚΔ ηνπ ΑΠΘ γηα ην 2014 

"ΔΤΓΔ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ".  Σα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ήηαλ: α) ην Spectrum 

3D Printing Services, Γηαλλάθεο Δπζηξάηηνο, Ενχθηνο Άγγεινο θαη Μπνληηηζφπνπινο 

ηαχξνο, β) ην Hand by Hand, Βακβαθάξεο Μηραήι, Οηθνλφκνπ Βαζίιεηνο θαη Οηθνλφκνπ 

Παξαζθεπή, γ) ην E-Lawgisitiki for Koinsep, Ληάπε Εσή,  Κσλζηαληνπνχινπ Μαξίλα-Λνπίδα. 

Δπίζεο ηελ ΜΟΚΔ εθπξνζψπεζαλ θαη ραηξέηεζαλ ηελ εθδήισζε ν θ. Νανχκ Μπισλάο θαη 

ε θ. Δηξήλε Οδνχλε επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο ηεο ΜΟΚΔ ηνπ ΑΠΘ. 

 

(Φσηνγξαθία απφ ηελ εκεξίδα: «Imagine your startup and be a business talent») 
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5) πκκεηνρή ζην ζπλέδξην κε ζέκα: «Κνηλωληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλωληθή 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα», 5 Ινπλίνπ 2015, Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γήκνπ Θέξκεο 

Ζ επηζηεκνληθά ππεχζπλε ηεο ΜΟΚΔ ηνπ ΑΠΘ, θα Δπγελία Πεηξίδνπ, ζπκκεηείρε ζην 

ζπλέδξην κε ζέκα: «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», πνπ 

πινπνίεζεθε ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο «Σνπηθή δξάζε θνηλσληθήο ζπλνρήο & 

απαζρφιεζεο Aλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο» φπνπ παξνπζίαζε ην έξγν ηεο ΜΟΚΔ. 

 

Ακαδημαϊκό έηος 2013-2014 

 

1) πκκεηνρή ζε Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: "Κνηλωληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα: Έλα 

Δξγαιείν γηα ηελ Σνπηθή Αλάπηπμε, ηελ Αληηκεηώπηζε ηωλ Κνηλωληθώλ Αλαγθώλ θαη 

ηεο Αλεξγίαο ηωλ Νέωλ", 10 θαη 11 Ινπλίνπ 2014, Ηξάθιεην 

ην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ κε ζέκα "Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα: Έλα Δξγαιείν 

γηα ηελ Σνπηθή Αλάπηπμε, ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Κνηλσληθψλ Αλαγθψλ θαη ηεο Αλεξγίαο ησλ 

Νέσλ", πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Ζξάθιεην ζηηο 10 θαη 11 Ηνπλίνπ 2014 απφ ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζην πιαίζην ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θνηηεηψλ ηεο ΜΟΚΔ ΑΠΘ έιαβαλ ζην 

ζρεηηθφ δηαγσληζκφ ηελ πξψηε θαη δεχηεξε ζέζε θαη αλάινγα ρξεκαηηθά έπαζια απφ ηνπο 

ρνξεγνχο. Δπίζεο, ζπδεηήζεθε θαη επίζεκε ζπλεξγαζία ηνπ BARKA ( Institute for Mutual 

Help) κε ηελ πξψηε βξαβεπζείζα νκάδα θαη κε ηελ ΜΟΚΔ ΑΠΘ.  

Σα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ βξαβεχζεθαλ είλαη : α) "Άζηε–Γε",1ε ζέζε, Ησάλλεο 

Θαλαζνχιηαο, Νάζηα Λάππα, ηέξγηνο Μειηζζάο, ηκήκα Γεσπνλίαο ΑΠΘ β) "Μαδί κηα 

Αγθαιηά", 2ε ζέζε, Υξηζηνθνξίδνπ Κπξηαθή, Κεραγηάο Υξήζηνο, ηκήκα Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ ΑΠΘ. Δπίζεο, δηαθξίζεθε θαη ην ζρέδην "Promo-Greece", ησλ Αιεμάλδξα 

Κπξηηζάθα θαη Γήκεηξα Μπίηζε, ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΑΠΘ 

θαηαιακβάλνληαο ηελ 4ε ζέζε. Ζ βξάβεπζε ησλ θνηηεηψλ έγηλε απφ ηνλ πθππνπξγφ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, θ. Βαζίιε Κεγθέξνγινπ. 

Σελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ησλ θνηηεηψλ είραλ νη 

ζπλεξγάηεο ηεο ΜΟΚΔ ΑΠΘ, δξ. Νίθε Γιαβέιε, κέινο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ-δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Νανχκ Μπισλάο, ππoςήθηνο 

δηδάθηνξαο ζην ίδην ηκήκα. 
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(Φσηνγξαθία από ην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα: Έλα 

Δξγαιείν γηα ηελ Σνπηθή Αλάπηπμε, ηελ Αληηκεηώπηζε ησλ Κνηλσληθώλ Αλαγθώλ θαη ηεο 

Αλεξγίαο ησλ Νέσλ 2014) 

 

2) Think Social. Act Business, 28 Μαξηίνπ 2014, Γεκαξρηαθό Μέγαξν Γ. Θεζζαινλίθεο  

Ζ επηζηεκνληθά ππεχζπλε ηεο ΜΟΚΔ, θα Δπγελία Πεηξίδνπ παξνπζίαζε ην έξγν ηεο ΜΟΚΔ 

γηα ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ εκεξίδα ηεο European Union National Institutes 

for Culture (EUNIC)  "Think Social. Act Business" πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ EUNIC θαη ην 

British Council ζηηο 28 Μαξηίνπ 2014 ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ζην Γεκαξρηαθφ Μέγαξν Γ. Θεζζαινλίθεο. Ζ ΜΟΚΔ ππνζηήξημε ηελ επηθνηλσλία ηεο 

εθδήισζεο θαη, επίζεο, δχν νκάδεο θνηηεηψλ ηεο παξνπζίαζαλ ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο 

ζρέδηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 

3) πκκεηνρή ζην 5ν Πνιπζπλέδξην «Καηλνηνκία & Αλάπηπμε», 2 Ννεκβξίνπ 2013, 

Porto Palace 

Ζ ΜΟΚΔ ΑΠΘ ζπκκεηείρε ζην 5ν πνιπζπλέδξην «ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ», ην νπνίν 

δηνξγάλσζε ην ka-business.gr , ζηηο 2 Ννεκβξίνπ 2013, φπνπ νκάδεο θνηηεηψλ 

παξνπζίαζαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα λέεο επηρεηξήζεηο. 

Σα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα (businessplans) πνπ παξνπζηάζηεθαλ είλαη ηα εμήο: 

 DeepBlue "Γηακνλή θαη ηνπξηζκφο ζε ηζηηνπιντθά ζθάθε θαη εθκάζεζε ηζηηνπινΐαο" 

(πληαθηηθή Οκάδα: Διηζζάβεη Μπνπθίδε, Αγνξαζηνχ Αγγειηθή, Παπαδνπνχινπ 

Δξκηφλε, Σζαγθαιίδεο Υξήζηνο) 

 University Camp of Greece "Πξφηππε παλεπηζηεκηαθή θαηαζθήλσζε αληάμηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ" (πληαθηηθή Οκάδα: ΠαζπαιάθεοΔπάγγεινο, Μαθξή Αιεμάλδξα, 

Μειηνπνχινπ- Κνκπνχξε Άλλα-Αιθηλφε) 
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 Specialtrip "Κνηλσληθή επηρείξεζε ζηνλ Σνπξηζκφ" (πληαθηηθή Οκάδα: Μαξία 

Καξαζνχιε, Καιιηγηαλλίδνπ Παξζέλα, πκεσλίδνπ Μαξία) 

 ShitHappens "Παξνπζίαζε εηαηξίαο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο βηνινγηθψλ 

ιηπαζκάησλ" (πληαθηηθή Οκάδα: Παλίδεο Αιέμαλδξνο, Πέγηνο Νηθφιανο, ηακάηεο 

Υξήζηνο) 

Ζ επηρεηξεκαηηθή ηδέα  University Camp of Greece δέρηεθε πξφηαζε ζπλεξγαζίαο απφ ηνλ 

Πξχηαλε ηνπ ΑΠΘ, θν Ησάλλε Μπιφπνπιν γηα κειινληηθή πινπνίεζε.  

 

4) πκκεηνρή ζηνλ Γηαγωληζκό Καηλνηόκωλ Δπηρεηξεκαηηθώλ Ιδεώλ ηωλ ΜΟΚΔ 

Βνξείνπ Διιάδνο, 29 Μαξηίνπ 2014, Hyatt Regency 

Ζ ΜΟΚΔ ηνπ ΑΠΘ ζπκκεηείρε κε δχν νκάδεο θνηηεηψλ ζην “Γηαγσληζκφ Καηλνηφκσλ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Ηδεψλ ησλ Μνλάδσλ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Βνξείνπ 

Διιάδαο” πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ξελνδνρείν Hyatt Regency ζηηο 29 Μαξηίνπ 2014 ζην 

πιαίζην ηνπ Money Show 2013. Οη νκάδεο ηεο ΜΟΚΔ ηνπ ΑΠΘ πνπ δηαγσλίζηεθαλ ήηαλ ε 

DeepBlue ησλ Αγγειηθή Αγνξαζηνχ, Διηζζάβεη Μπνπθίδε, Δξκηφλε Παπαδνπνχινπ θαη 

Υξήζηνπ Σζαγθαιίδε θαη ε Biomatch ησλ Ακαιία Ρήγα, Αιεμία Σνπθεμή θαη Γήκεηξα 

πλλεθηαξίδνπ. 

 

Ακαδημαϊκό έηος 2012-13 

 

1) πκκεηνρή ζην Παλειιήλην πκπόζην Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηωλ ΑΔΙ ηεο ρώξαο,  14 

θαη 15 Ιαλνπαξίνπ 2013 , Ξελνδνρείν Mediterranean, Θεζζαινλίθε. 

Ζ ΜΟΚΔ ΑΠΘ εθπξνζσπήζεθε απφ ηελ επηζηεκνληθά ππεχζπλε θαζεγήηξηα θα Δπγελία 

Πεηξίδνπ  ζην Παλειιήλην πκπφζην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ΑΔΗ, πνπ δηνξγάλσζε ε 

ΜΟΚΔ ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Θεζζαινλίθεο (ΑΣΔΗΘ) 

ζηηο 14 θαη 15 Ηαλνπαξίνπ 2013, ζηε Θεζζαινλίθε, κε ζέκα: „‟Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, απφ ηε 

ζεσξία ζηελ πξάμε‟‟. ηελ εηζήγεζή ηεο ε θα Πεηξίδνπ παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο πνπ αθνξνχζαλ ηε κεηαβνιή ησλ ζηάζεσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ ΑΠΘ ζηηο δξάζεηο ηεο ΜΟΚΔ.  

  

2) πκκεηνρή ζηελ έθζεζε «Σν ΑΠΘ ζην ΝΟΗΙ: πλάληεζε Καηλνηνκίαο, 

Δθπαίδεπζεο θαη Πνιηηηζκνύ» 18 – 20 Ιαλνπαξίνπ 2013 , ζην Κέληξν Γηάδνζεο 

Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο – ΝΟΗΙ." 
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Ζ ΜΟΚΔ – ΑΠΘ  ζπκκεηείρε ζηελ έθζεζε «Σν ΑΠΘ ζην ΝΟΖΗ: πλάληεζε Καηλνηνκίαο, 

Δθπαίδεπζεο θαη Πνιηηηζκνχ», πνπ  δηνξγάλσζε ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη ε Γνκή 

Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο (Γ.Α.ΣΑ.) ην ηξηήκεξν 18 – 20  Ηαλνπαξίνπ 2013 , ζην 

Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο – ΝΟΖΗ." Βξαβεπζέληεο 

θνηηεηέο/ηξηεο απφ ηνλ δηαγσληζκφ "ΔΤΓΔ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ» παξνπζίαζαλ ηα επηρεηξεκαηηθά 

ηνπο ζρέδηα. 

 

3) πκκεηνρή ζε workshop ηνπ Κέληξνπ UNESCO κε ζέκα «Δηζαγωγή ζηελ 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» , Σεηάξηε 17 Απξηιίνπ 2013, Βειιίδεην  

Σν Κέληξν ΟΤΝΔΚΟ γηα ηηο Γπλαίθεο θαη ηελ Δηξήλε ζηα Βαιθάληα , ζην πιαίζην ησλ 

δξάζεσλ ηνπ γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ θφζκν, 

πξαγκαηνπνίεζε workshop κε ζέκα «Δηζαγσγή ζηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα». Ζ ΜΟΚΔ ηνπ 

ΑΠΘ εθπξνζσπήζεθε απφ ηελ επηζηεκνληθά ππεχζπλε θαζεγήηξηα θα Δπγελία Πεηξίδνπ 

πνπ παξνπζίαζε εηζήγεζε κε ζέκα «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Γπλαηθεία 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα». πκκεηείραλ θαη θνηηήηξηεο απφ ηελ ΜΟΚΔ-ΑΠΘ.  

  

Ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 

 

1) Γεκηνπξγία ηνπ «Γηθηύνπ πλέξγεηα»   6-4-12, Κέληξνπ Γηάδνζεο Δξεπλεηηθώλ 

Απνηειεζκάησλ (ΚΔΓΔΑ) ηνπ ΑΠΘ. 

Ζ ΜΟΚΔ/ΑΠΘ ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο κε επηρεηξεκαηίεο ηεο Θεζζαινλίθεο ηελ  6-4-12 

πξφηεηλε θαη πξνρψξεζε  ζηε ζχζηαζε ηνπ «Γηθηχνπ πλέξγεηα», κέιε ηνπ νπνίνπ ζα είλαη: 

επηρεηξεκαηίεο, ελ-δπλάκεη επηρεηξεκαηίεο ηνπ ΑΠΘ (θνηηεηέο, ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, 

απφθνηηνη), θαζεγεηέο–εκπεηξνγλψκνλεο, εξεπλεηηθέο κνλάδεο, εξγαζηήξηα. ηφρνο ηνπ 

δηθηχνπ είλαη λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ φπσο: πκβνπιεπηηθή (mentoring), 

αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, αλάπηπμε 

γεληθφηεξσλ ζπλεξγαζηψλ ζηα πιαίζηα θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ/ηξησλ, 

δηαγσληζκνί επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ππνζηήξημε ζηελ θαηνρχξσζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, 

κεηαθνξά ηερλνινγίαο-ηερλνγλσζίαο, ππνζηήξημε ηερλνβιαζηψλ- πξνζεξκνθνηηίδσλ 

επηρεηξήζεσλ θ.ά. Απνθαζίζηεθε επίζεο λα μεθηλήζεη ε πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηεο ηδέαο 

«Bazaar έξεπλαο ηερλνινγίαο & επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ», θαη γεληθφηεξα ε νξγάλσζε θαη 

πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο, ε δηαζχλδεζε κε ηνλ θφζκν ηνπ επηρεηξείλ θαη ηελ θνηλσλία, ε κεηαθνξά 

ηερλνινγίαο, ε ελεκέξσζε γηα ηηο δηάθνξεο πηζηνπνηεκέλεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην 

ΑΠΘ θαη ελδηαθέξνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θ.ά. 
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2) Γηθηύωζε κε ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο Παξαζθεπή 02-03- 2012, Γεκαξρηαθό Μέγαξν 

Θεζζαινλίθεο, 10.00-14.00.  

 ην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ γηα ηε δηεθδίθεζε απφ ηε Θεζζαινλίθε , ηεο Δπξσπατθήο 

Πξάζηλεο Πξσηεχνπζαο - Green Capital 2014, πξαγκαηνπνηήζεθε εκεξίδα ηνπ Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο κε ζέκα: «Θεζζαινλίθε: Δπξσπατθή Πξάζηλε Πξσηεχνπζα 2014, Ζ 

δηακφξθσζε ελφο λένπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηα αλαπηπμηαθά νθέιε γηα ηελ πφιε θαη 

ηνπο πνιίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο», ηελ Παξαζθεπή 02-03-2012, Γεκαξρηαθφ Μέγαξν 

Θεζζαινλίθεο. ηελ εθδήισζε ε Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε ηεο ΜΟΚΔ-ΑΠΘ, θαζεγήηξηα θ. 

Δπγελία Πεηξίδνπ παξνπζίαζε εηζήγεζε κε ζέκα: «Ζ πξφθιεζε ηεο Θεζζαινλίθεο γηα 

αλάπηπμε Πξάζηλεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο - Ζ ζπκβνιή ηνπ ΑΠΘ», θαη πξφηεηλε ηξφπνπο 

ζπλεξγαζίαο θαη δηθηχσζεο, εάλ ε Θεζζαινλίθε, θαηαθηήζεη απηφλ ηνλ ηίηιν. 

 

3) Γηεκεξίδα «Δξεπλώ –Καηλνηνκώ – Δπηρεηξώ»,  4 – 5 Μαΐνπ 2012 , Αζήλα Ίδξπκα 

Δζληθώλ Δξεπλώλ  

Σα ζηειέρε ηεο ΜΟΚΔ ηνπ Α.Π.Θ. θθ. Νανχκ Μπισλάο θαη Παλαγηψηεο Σζνιαθίδεο 

ζπκκεηείραλ ζηηο 4 – 5 Μαΐνπ 2012 ζηε Γηεκεξίδα «Δξεπλψ –Καηλνηνκψ – Δπηρεηξψ» ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζην Ίδξπκα Δζληθψλ Δξεπλψλ κε ζέκαηα ηε 

κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηελ ελζάξξπλζε λέσλ εξεπλεηψλ ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο 

δξάζεο. 

 

4) πκκεηνρή-παξνπζίαζε έξγνπ ΜΟΚΔ-ΑΠΘ ζε δηεζλέο ζπλέδξην  

H επηζηεκνληθά ππεχζπλε ηεο Μνλάδαο Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΜΟΚΔ) ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Καζεγήηξηα Δπγελία Πεηξίδνπ, καδί κε ηνπο 

ζπλεξγάηεο  ηεο ΜΟΚΔ Γξ. Λήδα Κπξγίδνπ θαη θν Νανχκ Μπισλά  ζπκκεηείραλ ζην  8th 

Annual Conference of New York University Stern Business School on Social 

Entrepreneurship, 2nd-4th November 2011, New York. ην ζπλέδξην απηφ παξνπζίαζαλ ηελ 

εξγαζία κε ηίηιν “ The role of entrepreneurial education on potential social entrepreneurs‟ 

attitudes” , ε νπνία αλαθέξεηαη ζε εκπεηξηθή έξεπλα πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

«Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΜΟΚΔ) ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο» θαη απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΜΟΚΔ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011. 
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Ακαδημαϊκό έηος 2010-2011 

 

1) Δπηηπρία θνηηήηξηαο ηεο ΜΟΚΔ ζε Παλειιαδηθό δηαγσληζκό Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 πκκεηνρή ζηνλ θνηηεηηθφ δηαγσληζκφ Economia  θαη βξάβεπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο 

ηεο θνηηήηξηαο ηνπ ηκήκαηνο Παηδαγσγηθήο & Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαο  Μπαθνγηάλλε 

Διέλεο, κε ζέκα « Ο Πνιηηηζκηθφο  ηνπξηζκφο σο ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ ζην λνκφ 

Σξηθάισλ». ηελ πξνζπάζεηά απηή ζπλέδξακε ν ζπλεξγάηεο ηεο ΜΟΚΔ ΑΠΘ θ. Μπισλάο 

Νανχκ, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. 

 

2) πλεξγαζία κε ην Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΚΔΠΑ) θαη 

κε ην ύλδεζκν Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΒΔ) 

Αλαπηχρζεθε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ. Σζηηζφπνπιν Ησάλλε, ζηέιερνο ηνπ Κέληξνπ 

Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΚΔΠΑ), ππεχζπλνπ γηα ηελ δεκνζηφηεηα θαη 

πξνβνιή. Ο θ. Σζηηζφπνπινο πέξαλ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε εθδειψζεηο ηεο ΜΟΚΔ ΑΠΘ, 

παξείρε πινχζην θαη πνιχ ρξήζηκν πιηθφ ηνπ ΚΔΠΑ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. Αθφκε, αλαπηχρζεθε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ θ. Γεσξγίνπ Υξήζην, ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο εξεπλψλ ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ 

Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΒΔ), ν νπνίνο πέξαλ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ σο εηζεγεηή ελφηεηαο 

καζεκάησλ ελδπλάκσζε ηηο ζρέζεηο ηνπ ηκήκαηνο κε ηνλ ζεκαληηθφ θνξέα 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Β. Διιάδα.  
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Δπηκέξνπο Γξάζεηο ησλ Σκεκάησλ 

 

ην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηεο ΜΟΚΔ, ηα ηκήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ δηνξγάλσζαλ κε επζχλε 

ησλ ππεχζπλσλ θαζεγεηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο αλνηθηέο εθδειψζεηο ή επηζθέςεηο ζε 

επηρεηξήζεηο. 

Ακαδημαϊκό έηος 2014-2015 

 

 Σν ηκήκα Βηνινγίαο πξνζθάιεζε ζηηο 5/12/2014 θαη ψξα 15-16:30, ηνλ Γξ. πχξν 

Μνπξειάην, Ηδξπηή, Πξφεδξν θαη Γηεπζχλσλ χκβνπιν ηεο Οηθναλάπηπμε ΑΔ. 

Δπηπξφζζεηα, ζηηο 12/12/2014 πξνζθάιεζε ηελ θα Αιεμία Υαηδεπαξαζίδνπ, θιηληθή 

εκβξπνιφγν θαη δηεπζχληξηα ηεο κνλάδαο Embryolab,  θαη ψξα 15-16:30. 

 Σν ηκήκα Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ καδί κε ην ηκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπο ζηηο 15/01/2015 ζηηο 17.00 

ζην ΚΔΓΔΑ ηνπ ΑΠΘ. ηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ νη εμήο επηρεηξεκαηίεο/ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο,: Κ. Βήθαο,Π. Σδέηεο, Α. Πξφηνο, Α. ππξίδεο, Γ. Σζαθνχκεο 

 Σν ηκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ πξνζθάιεζε ζηηο 19/02/2015 θαη ψξα 18:30 ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο Η (θηίξην ΝΟΠΔ), ηνλ θν Γηνλχζην Παληνπζά, ζχκβνπιν πξνψζεζεο 

ησλ εμαγσγψλ ηεο  εμαγσγηθήο αλψλπκεο Δηαηξίαο «Dromeas». Δπίζεο, νη θνηηεηέο 

πξνζθιήζεθαλ ζηελ εθδήισζε-ζπδήηεζε κε ζέκα: «Αγνξάδεηο Διιεληθά;», ε νπνία 

νξγαλψζεθε απφ ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη ηνλ Πνιηηηζηηθφ–Πλεπκαηηθφ 

χιινγν «ΚΟΡΑΖ» θαη πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηηο 18/03/2015 θαη ψξα 19.30, ζηελ αίζνπζα 

εθδειψζεσλ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, Αξηζηνηέινπο 27, 4νο φξνθνο. 

 Σν ηκήκα Γεσπνλίαο πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδα ζηηο 21/01/2015 θαη ψξα 5:30κκ-7:00κκ, ζε 

αίζνπζα ηνπ ηκήκαηνο ηεο Γεσπνλίαο κε νκηιεηέο ηνπο: θ. Γεκήηξε Γαζθαιάθε, Γηαρεηξηζηή 

ηεο εηαηξείαο Q-Plan Βνξείνπ Διιάδνο θαη ηελ θ. Δπαγγειία Σζαγθαξάθε, ηέιερνο ηεο ίδηαο 

εηαηξείαο. 

 Σν ηκήκα Ηαηξηθήο πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηηο 16/12/2014 ζηηο 17:00-18:30 ζηελ 

εηαηξεία πνιπταηξείν ΗΑΣΡΟΠΟΛΗ. 

 Σν ηκήκα ΣΔΦΑΑ πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηηο 16/01/2015 θαη ψξα 15:45, ζην γξαθείν 

ηνπ δηεπζπληή ηνπ «10νπ Γηεζλνχο Μαξαζσλίνπ Γξφκνπ Μέγαο Αιέμαλδξνο». 

 Σν ηκήκα Υεκείαο πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηηο 26/02/2015 θαη ψξα 10:30πκ-13:30κκ, 

ζην εξγνζηάζην Λνπθάθεο Υεκηθά ΑΒΔΔ, ζηελ ΒΗΠΔΘ ηεο ίλδνπ. Ο εηζεγεηήο ηεο 

επίζθεςεο ήηαλ ν θ. Κνπθηψηεο Υξήζηνο, ν ππεχζπλνο ηνπ Υεκείνπ ηεο εηαηξείαο. 
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 Σν ηκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ πξνζθάιεζε ζηηο 13/05/2015 θαη ψξα 12:00 κ.κ., ζηελ 

Αίζνπζα πλειεχζεσλ ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ Γ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο, ηνλ θν Βαζίιε 

Βαξζάκε, ηδηνθηήηε ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο αηζέξησλ ειαίσλ “Vessel essential oils”. 

 Σν ηκήκα Παηδαγσγηθήο & Πξνζρνιηθήο Αγσγήο πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηε 

Μνληεζζνξηαλή ρνιή Εαθξαλά, ζηηο 16/06/2015. 

 

Ακαδημαϊκό έηος 2013-2014 

 

 Ζ Γεσπνληθή ρνιή δηνξγάλσζε ζεκηλάξην ζηηο 12/12/2013 κε πξνζθεθιεκέλνπο ζηειέρε 

ηεο εηαηξίαο Q-Plan, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Οξγάλσζε πζηεκάησλ Πνηφηεηαο 

Δξγνζηαζίσλ, Δξγαζηεξίσλ θαη Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

 Ζ Ηαηξηθή ρνιή πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Κέληξν Νεπξναλάδξαζεο Β. 

Διιάδνο ζηηο 19/12/2013.  

 Σν ηκήκα Αγξνλφκσλ & Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ δηνξγάλσζε ζηηο 09/01/2014 εκεξίδα κε 

πξνζθεθιεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο/ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ηνπο θ.θ. Βήθα Κσλζηαληίλν,  

Πξφην Απφζηνιν,  ππξίδε Άλζηκν, Σζαθνχκε Γεψξγην, Υαηδεγηάλλε Αληψλην θαη Υαηδίθν 

Κσλζηαληίλν. 

 Σν ηκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

δηνξγάλσζε ζηηο 13/01/2014 ζεκηλάξην ζηελ αίζνπζα Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηεο 

Πνιπηερληθήο ρνιήο (Ηζφγεην θηηξίνπ Γ) κε πξνζθεθιεκέλν ηνλ εηδηθφ επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη ζπληδξπηή ηνπ επηηπρεκέλνπ start-upIncrediblue, θν Γεψξγην Γάην. 

 Σν ηκήκα Βηνινγίαο ζηηο 17/01/2014 πξνζθάιεζε ηελ θα Αιεμία Υαηδεπαξαζίδνπ, 

Γηεπζχληξηα ηεο κνλάδαο EMBRYOLAB γηα λα δψζεη έλα ζεκηλάξην ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 

ηκήκαηνο Βηνινγίαο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ θιάδν ηεο Βηνινγίαο. 

 Σν ηκήκα ΣΔΦΑΑ πξνζθάιεζε ζηηο 8/1/2014 ηνλ θ. Γξφζζν Υξηζηφπνπιν, επηρεηξεκαηία, 

εκπλεπζηή θαη δηεπζπληή ηνπ Γηεζλνχο Μαξαζσλίνπ Γξφκνπ "Μέγαο Αιέμαλδξνο» γηα λα 

παξνπζηάζεη ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ εγρείξεκα.  

 Σν ηκήκα Υεκείαο πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηηο 21/2/2014 ζηελ εηαηξία 

ΛΟΤΦΑΚΖ ΥΖΜΗΚΑ A.B.E.Δ - Υεκηθά πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο 

 Σν Σκήκα Πιεξνθνξηθήο πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηελ εηαηξεία B-Open ζηηο 10/06/2014. 

Ο products Manager ηεο εηαηξίαο Αλδξνθιήο Μαπξίδεο παξνπζίαζε ζηνπο θνηηεηέο ηα 

θαηλνηφκα πξντφληα ηεο εηαηξίαο, ηα νπνία ηελ έθαλαλ λα μερσξίζεη θαη λα μεπεξάζεη ηνλ 

αληαγσληζκφ. 



Σελ. 28 
 

Μονάδα Καινοηομίαρ και Επισειπημαηικόηηηαρ ΑΠΘ 
   

 

 Σν ηκήκα Γεκνζηνγξαθίαο θαη ΜΜΔ πξνζθάιεζε ηνλ λέν επηρεηξεκαηία ηαχξν Παξραξίδε, 

εκπλεπζηή θαη δεκηνπξγφ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ portalwww.livemedia.gr. Σελ εθδήισζε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην ηνπ ηκήκαηνο Γεκνζηνγξαθίαο παξαθνινχζεζαλ 

θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Γεκνζηνγξαθίαο, θαζψο θαη θνηηεηέο ηεο Γαζνινγίαο. 

 Σν ηκήκα Γεσινγίαο πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζην γξαθείν Σερληθψλ Μειεηψλ TRIGER-

ΓΔΧΛΟΓΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ. 

 

Ακαδημαϊκό έηος 2012-2013 

 

 Σν ηκήκα Αγξνλφκσλ & Σνπνγξάθσλ δηνξγάλσζε εκεξίδα ζηηο 10/01/2013 κε 

πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο ηνπο: ηνλ Κ. Βήθα, Γηπι. ΑΣΜ ΣΑΣΜ/ΑΠΘ, ηδηψηε κειεηεηή, ηνλ 

θ. Α. ππξίδε, Γξ. Σνπνγξάθν Μεραληθφ ΑΠΘ, M.Sc., Γηπι. ΑΣΜ ΣΑΣΜ/ΑΠΘ, εηαίξν ηεο 

κειεηεηηθήο εηαηξείαο ΤΔΣΟ, ηνλ θ. Γ. Σζαθνχκε, Γηπι. ΑΣΜ ΣΑΣΜ/ΑΠΘ, εηαίξν ηεο 

κειεηεηηθήο εηαηξείαο ΑΚΚΣ, ηνλ θ. Α. Υαηδεγηάλλε, Γξ. Σνπνγξάθν Μεραληθφ ΑΠΘ, Γηπι. 

ΑΣΜ ΣΑΣΜ/ΑΠΘ, ηδηψηε κειεηεηή, θαη ηνλ θ. Κ. Υαηδίθν, Γηπι. ΑΣΜ ΣΑΣΜ/ΑΠΘ, ηδηψηε 

κειεηεηή 

 Σν ηκήκα Βηνινγίαο δηνξγάλσζε εκεξίδα ζηηο 07/12/2012 κε πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο: 

ηελ θα Αιεμία Υαηδεπαξαζίδνπ, θιηληθή εκβξπνιφγν θαη Γηεπζχληξηα ηεο κνλάδαο 

EMBRYOLAB θαη ηνλ θ. πχξν Μνπξειάην, βηνιφγν, Ηδξπηή, Πξφεδξν θαη δηεπζχλσλ 

ζχκβνπιν ηεο εηαηξείαο ΟΗΚΟΑΝΑΠΣΤΞΖ.  

 Ζ Γεσπνληθή ρνιή πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδα ζηηο 14/12/2012. Οη δχν νκηιεηέο ήηαλ: ν θ. 

Γεκήηξεο Γαζθαιάθεο, δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο Q-Plan Βνξείνπ Διιάδνο θαη ε θ. 

Δπαγγειία Σζαγθαξάθε ζηέιερνο ηεο ίδηαο εηαηξίαο. Ζ παξνπζίαζε ηνπο είρε ηίηιν: «Σα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη ε ζέζε ηνπ γεσπφλνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπο». 

 Ζ Ηαηξηθή ρνιή ζηηο 18/12/2012 πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηελ εηαηξεία VIDAVO Health 

Telematics. 

 Σν ηκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ δηνξγάλσζε ζηηο 11/12/2012 ζεκηλάξην ζην νπνίν ζηειέρε 

ηεο εηαηξείαο γεσηερληθψλ έξγσλ ηεο πνιπεζληθήο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξίαο Keller Hellas 

S.A κίιεζαλ ζηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε ην πεδίν δξάζεο, ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηελ νξγαλσηηθή 

δνκή ηεο εηαηξίαο αιιά θαη γηα ηηο πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο γηα θαηλνηνκία πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην επάγγεικα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ. 

 Σν ηκήκα Παηδαγσγηθήο & Πξνζρνιηθήο Αγσγήο πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 7/12/2012 επίζθεςε 

ζηε ρνιή Μνληεζζνξηαλήο Αγσγήο ζην Πνπξλάξη Ππιαίαο. 

 Σν ηκήκα ΣΔΦΑΑ πξνζθάιεζε ζηηο 1012/2012 ηνλ επηρεηξεκαηία-ηδηνθηήηε ηεο αιπζίδαο 

γπκλαζηεξίσλ “FITNESS & FUN” θ. Ησάλλε Παχινπ, νπνίνο παξνπζίαζε ζηνπο θνηηεηέο ηε 
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δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ηνπ, αιιά επίζεο αλαθέξζεθε θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο 

έλαξμεο κηαο επηρείξεζεο, ηηο πηζαλέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Σν ηκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΑΠΘ δηνξγάλσζε ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηεο ΜΟΚΔ 

ηελ Παξαζθεπή 19/4 ζεκηλάξην κε πξνζθεθιεκέλν ηνλ Γξ. Πάξε Κνθνξφηζηθν (Υεκηθφ 

Μεραληθφ, CEO ηεο Euroconsultants SA, απφθνηην θαη Γηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηφο Υεκηθψλ 

Μεραληθψλ ηνπ ΑΠΘ.  

 Σν ηκήκα Γαζνινγίαο δηνξγάλσζε αλνηρηή εθδήισζε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο 

ΜΟΚΔ, ζηελ νπνία κίιεζε ν επηρεηξεκαηίαο θ. Παξηαλφο, ππεχζπλνο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο “GMCert - Μεζνγεηαθή Πηζηνπνίεζε”. Ζ εθδήισζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 30 Μαΐνπ 2013, ζηηο 15.00 ζηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ηνπ 

ηκήκαηνο Γεκνζηνγξαθίαο ζην πεξίπηεξν 1 ηεο ΓΔΘ. 

 Οη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Γεκνζηνγξαθίαο θαη ΜΜΔ ζπλαληήζεθαλ ζηηο 23 Μαΐνπ 2013 ζηηο 

17.00-19.00 κε εθπξφζσπν ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ OFFradio θαη κίιεζαλ κε ηελ θ. 

Νηέκε Παπαδνπνχινπ κηα απφ ηνπο βαζηθνχο ζπλεξγάηεο θαη δεκηνπξγνχο ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ξαδηνθψλνπ OFFradio.   

 ηηο 14 Ηνπλίνπ 2013 θαη ψξα 10:15, ην ηκήκα Υεκείαο πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηελ 

εηαηξεία ΛΟΤΦΑΚΖ ΥΖΜΗΚΑ A.B.E.Δ. 

 Σν ηκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζε ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2013 κε 

ηίηιν θαη ζέκα: «Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηηο Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο: 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ ΟΣΑ θαη Πνιηηηθφ Μάξθεηηλγθ» ζηελ αίζνπζα 3Α, ζηνλ ηξίην φξνθν 

ηνπ θηεξίνπ Δγλαηίαο 46. 

 

Ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 

 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζπκκεηέρνληα ηκήκαηα ζηε ΜΟΚΔ-ΑΠΘ επηζθέθζεθαλ θαηλνηνκηθέο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ή πξνζθάιεζαλ επηρεηξεκαηίεο  ζην ΑΠΘ πξνθεηκέλνπ λα 

δηθηπσζνχλ κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο, θαη λα δηεθδηθήζνπλ νπζηαζηηθφηεξεο ζπλεξγαζίεο φπσο 

αλαδήηεζε κεληφξσλ, ε παξνπζίαζε απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ησλ  αξρηθψλ ηνπο ηδεψλ  γηα 

πηζαλή  πινπνίεζή ηνπο. 

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο αθφινπζεο επηζθέςεηο-ζπλεξγαζίεο : 

 Σν ηκήκα Φπζηθήο κε ηελ εηαηξεία «Sun Energy Solution»  

 Σν ηκήκα Ηαηξηθήο κε ην ζχιινγν  «Κέληξν Τπνζηήξημεο Κσθψλ - Βαξήθνσλ Παηδηψλ» 

 Σν ηκήκα Παηδαγσγηθνχ κε ηε ζρνιή Μνληεζζνξηαλήο Αγσγήο Εαθξαλά 

 Σν ηκήκα Μεραλνιφγσλ – Μεραληθψλ  κε ηελ εηαηξεία Doppler ΑΒΔΔ   
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 Σν ηκήκα Γεκνζηνγξαθίαο & ΜΜΔ κε ην δηαδηθηπαθφ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ OFFradio. 

 Σν ηκήκα Υεκείαο κε ηελ εηαηξία «Υεκηθά Λνπθάθεο ΑΒΔΔ» 

 Σν ηκήκα ΣΔΦΑΑ  κε ηελ Αζιεηηθή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Δπφζκνπ 

Δπηπιένλ: 

 Σν ηκήκα Βηνινγίαο πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδα  ζην εξγαζηήξην ηνπ ηκήκαηνο Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηελ 

9ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ε δεχηεξε εθπαηδεπηηθή εκεξίδα ηνπ ηκήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ηελ Σεηάξηε 14 Γεθεκβξίνπ 2011 ζηελ αίζνπζα Η1 ηνπ θηηξίνπ Βηνινγίαο κε νκηιήηξηα ηεο 

εκεξίδαο ηελ θπξία Αιεμία Υαηδεπαξαζίδνπ, MSc, Κιηληθή Δκβξπνιφγν θαη Γηεπζχληξηα ηεο 

Μνλάδαο Τπνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο Embryolab 

 Σν ηκήκα Αγξνλφκσλ – Σνπνγξάθσλ πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδα ζηε βηβιηνζήθε ηνπ 

ηκήκαηνο Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο ηελ 12 Ηαλνπαξίνπ 2012. 

 Σν ηκήκα Γεσπνλίαο πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδα ζε αίζνπζα ηνπ ηκήκαηνο  ηελ Γεθεκβξίνπ 

2011. 

 Σν ηκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζε ζηηο 13 Μαξηίνπ 2012 κε ηίηιν 

θαη ζέκα: «Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηηο Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο: Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

ησλ ΟΣΑ θαη Πνιηηηθφ Μάξθεηηλγθ». 

 

Ακαδημαϊκό έηος 2010-2011 

 

 ηηο 18/12/2010 νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο επηζθέθζεθαλ ηελ 

επηρείξεζε DANAES ζηελ Κάησ Σνχκπα Θεζζαινλίθεο. Ζ DANAES είλαη επηρείξεζε 

Δμνπιηζκνχ θαη Πξψησλ Τιψλ Βηνκεραλίαο Σξνθίκσλ.  

 Οη Φνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο επηζθέθζεθαλ ηελ Σξίηε 18/1/2011, ην 

Κέληξν Αεξνδηαζηεκηθήο Ηαηξηθήο, ηνπ νπνίνπ ππεχζπλε είλαη ε θα. Υξπζνχια Παπαδέιε-

Κνπξηίδνπ ζηελ νδφ Δζληθήο Αληηζηάζεσο 44 ζηελ Καιακαξηά.  

 Σν ηκήκα Παηδαγσγηθήο & Πξνζρνιηθήο Αγσγήο επηζθέθζεθε ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2010, ην 

ίδξπκα Μνληεζζνξηαλήο αγσγήο, ζηελ Καιακαξηά Θεζζαινλίθεο (ηδησηηθή επηρείξεζε 

Εαθξαλά).  

 Ζ Γεσπνληθή ρνιή πξαγκαηνπνίεζε αλνηθηή εκεξίδα ζηηο 20/12/2010. Με 

πξνζθεθιεκέλνπο ηνπο νκηιεηέο: ηνλ θ. Γεκήηξε Γαζθαιάθε, Γηαρεηξηζηή ηεο επηρείξεζεο 

Q-Plan Βνξείνπ Διιάδνο θαη ηελ θα. Δπαγγειία Σζαγθαξάθε, ηέιερνο ηεο ίδηαο 

επηρείξεζεο.  

 Σν ηκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ πξαγκαηνπνίεζε ηελ Πέκπηε 20 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζεκηλάξην 

απφ κε πξνζθεθιεκέλν εθπξφζσπν ηεο δηεζλνχο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξίαο Keller Hellas 



Σελ. 31 
 

Μονάδα Καινοηομίαρ και Επισειπημαηικόηηηαρ ΑΠΘ 
   

 

S.A, ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηα γεσηερληθά έξγα. ην ζεκηλάξην ζπκκεηείραλ θαη νη θνηηεηέο ηνπ 

ηκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 

 Σν ηκήκα Αγξνλφκσλ & Σνπνγξάθσλ δηνξγάλσζε ζεκηλάξην ζηηο 13/01/2011 κε 

πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο/ηξηεο ηνπο θ. Αληψλε Υαηδεγηάλλε, Γξ. Σνπνγξάθν Μεραληθφ 

ΑΠΘ, ηδηψηε κειεηεηή κε θχξην αληηθείκελν εξγαζηψλ πδξαπιηθήο θαη Πεξηβαιινληηθψλ 

κειεηψλ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα θαη θ. Γεκήηξην Ράκλαιε, Γηπι. ΣΑΜ/ΑΠΘ, MSc., 

λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο GEOSENSE κε αληηθείκελν ηε δηάζεζε εμεηδηθεπκέλσλ 

πξντφλησλ & ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε GIS, GPS/GNSS, Υαξηνγξαθηθά Γεδνκέλα θαη 

Γεσδαηηηθέο Δθαξκνγέο 

 Σελ Σξίηε 9 Γεθεκβξίνπ 2010, ζηα πιαίζηα ηνπ δηαηκεκαηηθνχ καζήκαηνο «Καηλνηνκία θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην απφ ην  ηκήκα Βηνινγίαο 

ηεο ζρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Δηζεγεηήο ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ ν Αληηπξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο 

«Οηθναλάπηπμε» Γξ. Γεψξγηνο Ηαηξνχ. 

 Οη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ ηκήκαηνο ΣΔΦΑΑ, επηζθέθζεθαλ ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ 2011 ηηο 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΠΑΔ ΠΑΟΚ.  

 Οη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ ηκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ επηζθέθζεθαλ ζηηο 22 Μαίνπ 

2011 KLT Energy, θαηαμησκέλε επηρείξεζε κε κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο ζηε πεξηνρή ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ζεκαληηθφ θχθιν εξγαζηψλ ζηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ.  

 Οη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηεο ρνιήο Γαζνινγίαο & Φπζηθψλ Πφξσλ επηζθέθζεθαλ ηελ 

Σξίηε 24 Μαΐνπ  2011 ηελ επηρείξεζε EUROCO S.A ηνπ θ. Υξήζηνπ Γθίλε.  
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Αμηνιόγεζε ησλ Γξάζεσλ ηεο ΜΟΚΔ 

Πξσηνγελήο έξεπλα πνπ δηελεξγείηαη θάζε ρξφλν γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ηεο ΜΟΚΔ-ΑΠΘ έδεημε ηα παξαθάησ: 

 Α. Λόγνη πνπ ώζεζαλ ηνπο θνηηεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηώλ ησλ θνηηεηψλ/ηξησλ απφ 

ηελ  ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξάζεηο ηεο ΜΟΚΔ-ΑΠΘ δηαηππψζεθε ην εξψηεκα : 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη νη παξαθάησ ιόγνη πνπ ζαο ώζεζαλ λα παξαθνινπζήζεηε ην 

πξόγξακκα εθπιεξώζεθαλ: 

α) Σν αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο θαηλόηαλ ελδηαθέξνλ 

β) Η κειέηε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο ήηαλ απαξαίηεηε γηα 

θαιύηεξεο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

γ)  Πξνζθέξζεθαλ επθαηξίεο γηα επαθέο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

δ)  Πξνζθέξζεθαλ επθαηξίεο λα γλσξίζεηε κηα λέα επηζηεκνληθή πεξηνρή 

ε φια ηα παξαπάλσ ππφ-εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο ε θιίκαθα απαληήζεσλ 

ήηαλ 1 ( θαζφινπ) έσο 5 (πάξα πνιχ):  

 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-11: 

 

(Γηάγξακκα 1_Λόγνη πνπ ώζεζαλ ηνπο θνηηεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα 

ζην αθαδεκατθό έηνο 2010 – 11) 
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Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-12: 

 

(Γηάγξακκα 2_Λόγνη πνπ ώζεζαλ ηνπο θνηηεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα 
ζην αθαδεκατθό έηνο 2011 – 12) 
 

 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-13: 

 

(Γηάγξακκα 3_Λόγνη πνπ ώζεζαλ ηνπο θνηηεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα 
ζην αθαδεκατθό έηνο 2012 – 13) 
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(Γηάγξακκα 4_Λόγνη πνπ ώζεζαλ ηνπο θνηηεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα 
ζην αθαδεκατθό έηνο 2013 – 14) 

 
 

 
 
(Γηάγξακκα 5_Λόγνη πνπ ώζεζαλ ηνπο θνηηεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα 
ζην αθαδεκατθό έηνο 2014 – 15) 
 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-11 

έσο ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 ππνθηλνχληαη θπξίσο απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ 

παξνπζηάδεη ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ψζηε λα ην επηιέμνπλ. Δπίζεο, 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα,  φηη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-13  

απμήζεθαλ νη θνηηεηέο πνπ σζήζεθαλ ζηελ επηινγή ηνπ καζήκαηνο ιφγσ ησλ 

επθαηξηψλ πνπ ζα ηνπο δηλφηαλ γηα επαθέο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Αληίζηνηρα, ζηα 
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αθαδεκατθά έηε 2012-13 θαη 2013-14, κέηξην ελδηαθέξνλ δείρλνπλ νη θνηηεηέο φζνλ 

αθνξά ηηο επθαηξίεο γηα γλψζε κηαο λέαο επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, ελψ απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2014-15, ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ απμάλεηαη.  

 

Β. πλζήθεο Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 

Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ  πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δξάζεηο ηεο ΜΟΚΔ-ΑΠΘ 

, αλαθνξηθά κε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηξήζεθε κε βάζε ηελ θιίκαθα 1 ( θαζφινπ) έσο 5 (πάξα πνιχ): 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ  

Παξάγνληαο Βαζκόο 

Ιθαλνπνίεζεο 

2010 -11 

Βαζκόο 

Ιθαλνπνίεζεο 

2011 -12 

Βαζκόο 

Ιθαλνπνίεζεο 

2012 -13 

Βαζκόο 

Ιθαλνπνίεζεο 

2013 -14 

Βαζκόο 

Ιθαλνπνίεζεο 

2014 -15 

Αξηζκόο ησλ 

θνηηεηώλ αλά 

ηκήκα 

3,74 4,12 3,56 3,65 3,73 

Σν σξάξην ησλ 

καζεκάησλ 
3,23 3,89 3,57 3,85 3,91 

 Η δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
3,41 3,13 3,62 3,79 3,68 

Σν πεξηερόκελν 

ησλ καζεκάησλ 
3,56 4,01 3,84 4,05 4,25 

Σν επίπεδν 

δηδαζθαιίαο 
3,65 3,97 3,85 4,09 4,2 

Οη επηζθέςεηο ζε 

επηρεηξήζεηο 
2,2 2,4 2,16 3,08 2,67 

Οη πξνζθιήζεηο 

επηρεηξεκαηηώλ θαη 

ζηειερώλ 

επηρεηξήζεσλ 

3,1 3,87 2,88 3,15 3,32 
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 Η ζπλεξγαζία κε 

ηνπο δηδάζθνληεο 
3,85 4,09 3,9 3,21 2,85 

Σα εξγαζηεξηαθά 

καζήκαηα 
3,87 3,89 3,98 4,23 4,35 

Οη εξγαζηεξηαθέο 

δηεπθνιύλζεηο 
3,4 3,63 4,07 4,28 4,05 

Σν εθπαηδεπηηθό 

πιηθό 
3,15 3,16 3,79 3,66 3,83 

Η δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε 
3 3,1 3,91 2,97 3,52 

 

(Πίλαθαο 3_ Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλά παξάγνληα   ζηα αθαδεκατθά έηε 2010 – 

11ζηα αθαδεκατθά έηε 2010–11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15) 

Όζνλ αθνξά ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ απφ ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα αθαδεκατθά έηε 2010-

2015, θαίλεηαη φηη νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο αμηνινγνχλ πνιχ ζεηηθά ηα 

εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, ηηο εξγαζηεξηαθέο δηεπθνιχλζεηο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη, 

ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαη ην επίπεδν δηδαζθαιίαο. Χζηφζν, εθθξάδνληαη 

θάπνηεο επηθπιάμεηο γηα ηνλ αξηζκφ επηζθέςεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, φια ηα ρξφληα, 

θάηη πνπ δηθαηνινγείηαη ιφγσ ηεο πνιχ πεξηνξηζκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ βάζεη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο ΜΟΚΔ. 
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Γ. Ιθαλνπνίεζε Πξνζδνθηώλ-Αλακελόκελα Οθέιε  

 

 

(Γηάγξακκα 6_Αμηνιόγεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο θνηηεηέο πνπ 

παξαθνινύζεζαλ ην πξόγξακκα   ζην αθαδεκατθό έηνο 2012 – 13) 
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Δκπινπηηζκφο & Γηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ 
γεληθά 

Αμηνιόγεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο 
θνηηεηέο/ηξηεο 
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(Γηάγξακκα 7_Αμηνιόγεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο θνηηεηέο πνπ 

παξαθνινύζεζαλ ην πξόγξακκα   ζην αθαδεκατθό έηνο 2013– 14) 
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κέιινλ 
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Αμηνιόγεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο 
θνηηεηέο/ηξηεο 



Σελ. 39 
 

Μονάδα Καινοηομίαρ και Επισειπημαηικόηηηαρ ΑΠΘ 
   

 

 

(Γηάγξακκα 8_Αμηνιόγεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο θνηηεηέο πνπ 

παξαθνινύζεζαλ ην πξόγξακκα   ζην αθαδεκατθό έηνο 2014– 15) 

 

ηα αθαδεκατθά έηε 2012-13, 2013-14 θαη 2014-15 νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο 

ζεσξνχλ φηη ην πξφγξακκα ηνπο βνήζεζε πνιχ ζην λα εκπινπηίζνπλ θαη λα 

δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε κηα λέα πεξηνρή ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην 2012-13, ην 2013-14 θαη ην 2014-15 θαίλεηαη φηη νη θνηηεηέο/ηξηεο 

δελ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν ην πξφγξακκα 

αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνεηνηκαζία ηνπο γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, αιιά νχηε θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ αληαγσληζκνχ. 
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Γ. Έξεπλα ηάζεσλ Απέλαληη ζηελ Αλάιεςε Δπηρεηξεκαηηθήο Γξάζεο 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ θνηηεηψλ πνπ επέιεμαλ ην πξφγξακκα ηεο 

ΜΟΚΔ ΑΠΘ, απέλαληη ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο , ρξεζηκνπνηήζεθε  

σο εξγαιείν έξεπλαο, ην εξσηεκαηνιφγην General Enterprising Tendency (GET) 

(Γεληθήο επηρεηξεκαηηθήο ηάζεο), Caird (1991). Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ηάζεο 

αλάιεςεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αθνξνχλ ζηα αθφινπζα πέληε 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ( παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάιεςε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο) : α) δπλαηόηεηα εθηίκεζεο ηνπ θηλδύλνπ ( ξίζθνπ) πνπ 

αλαιακβάλεηαη  , β) δεκηνπξγηθή ηάζε, γ) πςειή αλάγθε γηα επίηεπγκα, δ) πςειή 

αλάγθε γηα απηνλνκία θαη ε) εζσηεξηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ειέγρνπ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο ζε δχν ρξνληθέο θάζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζεί ε αιιαγή ησλ ζηάζεψλ ηνπο απέλαληη ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πξηλ θαη κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξάζεηο ηεο ΜΟΚΔ-ΑΠΘ.  

 Αθαδεκατθφ έηνο 
2012-2013 

Αθαδεκατθφ έηνο 
2013-2014 

Αθαδεκατθφ έηνο 
2014-2015 

Παξάγνληεο 

(GET test – 
Caird,) 

Μέζε ηηκή 
πξηλ ηελ 

ζπκκεηνρή 

Μέζε ηηκή 
κεηά ηελ 

ζπκκεηνρή 

Μέζε ηηκή 
πξηλ ηελ 

ζπκκεηνρή 

Μέζε ηηκή 
κεηά ηελ 

ζπκκεηνρή 

Μέζε ηηκή 
πξηλ ηελ 

ζπκκεηνρή 

Μέζε ηηκή 
κεηά ηελ 

ζπκκεηνρή 

Γπλαηόηεηα 

εθηίκεζεο ζηελ 

αλάιεςε 

ξίζθνπ 

2,59 2,94 2,23 3,12 2,11 2,98 

Γεκηνπξγηθή 

ηάζε 

3,22 3,92 3,27 3,65 2,98 3,32 

Τςειή αλάγθε 

γηα επίηεπγκα 

3,45 3,56 3,19 3,55 3,45 3,77 

Τςειή αλάγθε 
γηα απηνλνκία 

3,13 3,25 3,10 3,37 3,44 3,53 

Δζσηεξηθόο 
πξνζαλαηνιηζ
κόο ειέγρνπ 

 

3,06 

 

3,47 

 

2,71 

 

2,90 2,66 3,02 

(Πίλαθαο 4_Μεηαβνιέο ησλ ζηάζεσλ ησλ θνηηεηώλ πξηλ & κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 
πξόγξακκα- αλάιπζε παξαγόλησλ GET – Test,  ζηα αθαδεκατθά έηε 2012 – 13, 2013-14 & 
2014-15) 

 
Όπσο θαίλεηαη απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, νη ηάζεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ 

αλάιεςε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην κέιινλ, έρνπλ ζην ζχλνιν ηνπο βειηησζεί, κεηά 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΜΟΚΔ. Γελ παξαηεξείηαη κεγάιε 

δηαθνξνπνίεζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε γηα επίηεπγκα 

θαη απηνλνκία, δει. θαίλεηαη φηη ηα θίλεηξα ηεο απηνλνκίαο θαη ηνπ επηηεχγκαηνο 
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ζηαζεξά ππνθηλνχλ ζε κέηξην βαζκφ ηνπο λένπο επηζηήκνλεο-ελ δπλάκεη 

επηρεηξεκαηίεο. Αληίζεηα, ε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη ζηηο ηηκέο ησλ παξαγφλησλ 

πνπ αθνξνχλ α) ζηελ δπλαηόηεηα αλάιεςεο ξίζθνπ θαη β) ζηνλ εζσηεξηθό 

πξνζαλαηνιηζκό ειέγρνπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απηνπεπνίζεζε πνπ λνηψζνπλ, 

πξηλ θαη κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΜΟΚΔ , δειψλνπλ ηελ 

ζεηηθή ζπκβνιή ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ ζηελ δηάζεζή ηνπο γηα 

αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  
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Οθέιε από ην Πιεξνθνξηαθό Τπνζύζηεκα ηεο ΜΟΚΔ-ΑΠΘ 

 

Γηα ηνπο θνηηεηέο  

Γηα ηνπο θνηηεηέο ηα νθέιε είλαη πνιιαπιά: 

 Πιήξεο ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο 

 Ζιεθηξνληθή Δγγξαθή θαη Γήισζε καζήκαηνο 

 Δμαηνκηθεπκέλν Πεξηβάιινλ ρξήζεο 

 Πξφζβαζε ζην πιηθφ ηνπ καζήκαηνο αλάινγα κε ηε ρξνληά θνίηεζεο 

 Ζιεθηξνληθή Δλεκέξσζε γηα φια ηα ζπκβάληα ηνπ καζήκαηνο 

 Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηα ζηειέρε ηεο Μνλάδαο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ θνξκψλ 

 Τπνβνιή θαη θαηάζεζε ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ ρεδίσλ Γξάζεο ηνπο 

 Πξφζβαζε ζην θαηαζεηήξην παιαηφηεξσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ ρεδίσλ Γξάζεο 

 Γπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα βειηίσζε ηεο Μνλάδαο 

 Ζιεθηξνληθή ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο 

Γηα ηνπο Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλνπο ησλ ηκεκάησλ θαη ηνπο  Δπηζηεκνληθνύο  

πλεξγάηεο 

 Δπηζθφπεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Ζιεθηξνληθή Γηαρείξηζε θνηηεηψλ (αλά ηκήκα) 

 Απινχζηεπζε επηθνηλσλίαο κε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε 

 Γπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο κέξνπο ησλ παξαδνηέσλ 

 Καιχηεξε επηθνηλσλία κε ηα ζηειέρε ηεο Μνλάδαο 

Γηα ηε Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 Δπηζθφπεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν φισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ακεζφηεξε επηθνηλσλία κε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε 

 Φεθηαθφ Καηαζεηήξην Δξγαζηψλ θαη Φεθηαθή Απνζήθεπζε ηνπο. 

 Πιήξεο ειεθηξνληθή δηαρείξηζε φισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΜΟΚΔ 

 Καιχηεξε Δπνπηεία θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Γηαρείξηζε Φνηηεηψλ θαη Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλσλ ρσξηζκέλνη αλά ηκήκα θαη 

αθαδεκατθή ρξνληά. 
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Οηθνλνκηθά ηνηρεία 

 Παξαθάησ αλαθέξεηαη ε ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα δαπαλψλ ηεο πξάμεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

έξγνπ ηελ 01/01/2010 έσο θαη ηηο 31/10/2015. 

 

Αποδοτικότητα Δαπανών ΜΟΚΕ από την ζναρξη του ζργου (01/01/2010) ζωσ 

(31/10/2015) 

Α. ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΟΜΗ 

Αμοιβζσ Ι.Ε. και Υπευθφνων Τμημάτων: 78593,59       24.24 % 

Αμοιβζσ Διδαςκόντων και Διοικητικών 

(Πανεπιςτημιακοί): 

34743,94        10.72% 

Αμοιβζσ Υποςτήριξησ-Υλοποίηςησ 

εργαςτηρίων: 

98837,24        30.49 % 

Αμοιβζσ διδαςκόντων τρίτων (μη 

πανεπιςτημιακών):   

39497,87        12,18 % 

Αμοιβζσ Επιςτημονικών Συνεργατών: 14,400            4.44 % 

Αμοιβζσ Τεχνικζσ Υποςτήριξησ: 20,900             6.45 % 

Β. ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΤΠΟΔΟΜΕ ΔΟΜΗ 

Αγορά Υπολογιςτών, Προβολικών, 

Λογιςμικοφ, Συντήρηςη, Αναλωςίμων, 

Πολλαπλζσ Εκδόςεισ ςημειώςεων: 

31.579,13       9.74 % 

Γ. ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Ημερίδα (Αφίςεσ – προςκλήςεισ- Catering): 5643,6             1.74 % 

Σφνολο Δαπανών: 324195,37      96.81 % 

Συνολικόσ Προχπολογιςμόσ: 334878,64 
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ηνηρεία επηθνηλσλίαο 

 

Ηλεκηρονική Σελίδα:  www.dasta.auth.gr 

 

Σηελέτη ηης Μονάδας Καινοηομίας και Επιτειρημαηικόηηηας ηοσ ΑΠΘ 

 Μςλωνά Γεωπγία – Σύμβοςλορ Επικοινωνίαρ & Πληποθοπικήρ ΜΟΚΕ-ΑΠΘ 

Τηλ. 2310 996637 

e-mail: georgiamyl@hotmail.com 

Μςλωνάρ Ναούμ – Εξωηεπικόρ Επιζηημονικόρ Σςνεπγάηηρ - Σύμβοςλορ 

Επισειπημαηικών Σσεδίων 

Τηλ. 2310 996428 

e-mail: naoumylonas@econ.auth.gr  

Γλαβέλη Νίκη –ΕΔΙΠ Σσολήρ ΟΠΕ,  Επιζηημονική Σςνεπγάηηρ για ηην Κοινωνική 

Επισειπημαηικόηηηα 

Τηλ. 2310 997173 

e-mail: nglaveli@econ.auth.gr 

 

  

http://www.dasta.auth.gr/
mailto:georgiamyl@hotmail.com
mailto:naoumylonas@econ.auth.gr
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Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλνη, Καζεγεηέο Σκεκάησλ  

Α/Α ΣΜΗΜΑTA ΥΟΛΔ ΔΠΙΣ.ΤΠΔΤΘΤΝΟ – Π.Δ. 

1. 
ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ &  ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ 
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

Γ. ΒΔΡΓΟ 

2. ΒΗΟΛΟΓΗΑ Μ. ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ 

3. ΓΔΧΛΟΓΗΑ Β. ΥΡΖΣΑΡΑ 

4. ΓΔΧΠΟΝΗΑ Κ. ΜΑΣΣΑ 

5. ΓΑΟΛΟΓΗΑ & ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ B.  ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

6. ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ & ΜΜΔ Γ. ΣΟΤΡΒΑΚΑ 

7. ΗΑΣΡΗΚΖ 
Μ.ΥΗΣΟΓΛΟΤ-ΑΝΣΧΝΗΑΓΟΤ 

Π. ΜΠΑΜΗΓΖ 

8. ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΡ. ΜΠΑΣΕΗΟ 

9. ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Γ. ΣΑΓΑΡΑ 

10. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 
Υ. ΠΑΘΖ 

Γ. ΕΑΡΧΣΗΑΓΖ 

11. 
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ – ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 
ΑΓΧΓΖ 

Α. ΓΑΓΚΑ 

 ΓΖΜ. ΓΔΡΜΑΝΟ 

12. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΧ. ΣΑΜΔΛΟ 

13. 
ΠΟΗΜΑΝΣΗΚΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 
ΘΔΟΛΟΓΗΑ 

Ζ. ΡΔΡΑΚΖ 

14. ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 
Θ. Υ”ΠΑΝΣΔΛΖ 

Η. ΑΝΓΡΔΑΓΖ 

15. ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Π. ΛΑΣΗΝΟΠΟΤΛΟ 

16. Σ.Δ.Φ.Α.Α Γ. ΣΕΔΣΕΖ 

17. ΦΤΗΚΖ 
Γ. ΣΔΡΓΗΟΤΓΖ 

Γ. ΒΟΤΡΛΗΑ 

18. ΥΖΜΔΗΑ Κ. ΜΑΣΖ 

19. ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ . ΠΑΡΑ 

  



 

 


