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Παρουσίαση της Μονάδας Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ)
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, ξεκίνησε την
λειτουργία της το 2012, ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
(ΔΑΣΤΑ) του Ιδρύματος, συγχρηματοδοτούμενη από

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.
Σκοπός της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου, είναι η άμβλυνση στο μέτρο

Μονάδα
Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας

του δυνατού, του χάσματος μεταξύ θεωρητικής υποδομής των σπουδαστών/
τριών, με την πρακτική εφαρμογή της από τους τελευταίους στην αγορά
εργασίας, καθώς και η δημιουργία και προώθηση δράσεων που θα στοχεύουν
στην ενημέρωση όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, για θέματα

Επιστημονικός Υπεύθυνος

επιχειρηματικότητας

και

τις

δυνατότητες

υλοποίησης

επιχειρηματικών

Δρ. Ηλίας Μακρής

δράσεων. Με τις προγραμματισμένες ενέργειες, δίδεται μεγαλύτερη εστίαση

Επίκουρος Καθηγητής

στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης και των καινοτομικών
εφαρμογών, συμβάλλοντας στη βελτίωση των ικανοτήτων των νέων και συνεπώς στην αύξηση των

 Σοφία Αθανασοπούλου,

MSc

πιθανοτήτων για επαγγελματική αποκατάσταση, είτε μέσα από την απασχόλησή τους σε επιχειρήσεις
είτε μέσα από την ανάπτυξη ατομικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Υπεύθυνη Λειτουργίας &
Διοικητικής Υποστήριξης

 Χειλά Ευσταθία

Εμπειρογνώμονας —

Μέχρι σήμερα, στο σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας της, η ΜΟΚΕ έχει ήδη σχεδιάσει,
οργανώσει και υλοποιήσει σημαντικές δράσεις με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με την ιδέα της
ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών. Ακολουθεί περιγραφή των δράσεων που έχουν
υλοποιηθεί και γίνεται αναφορά στις επικείμενες δράσεις της ΜΟΚΕ.

Εξειδικευμένος Συνεργάτης

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ.: 27210 45345
Fax.: 27210 45345
e-mail.: moke@teikal.gr
Website:
http://dasta.teikal.gr/moke

Δράσεις ΜΟΚΕ
Μαθήματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
Η ΜΟΚΕ, από την θεσμοθέτηση της λειτουργεί επικουρικά, επιβλέποντας και εμπλουτίζοντας,
επιλεγμένα μαθήματα των τμημάτων του Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο την ανάπτυξη Καινοτόμου
Επιχειρηματικής σκέψης, τα οποία είναι τα εξής:


Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων:
Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Επιχειρήσεων (Τεχνικοοικονομική Ανάλυση) &

Το Γραφείο της ΜΟ.Κ.Ε.
βρίσκεται στο ισόγειο,
γραφείο 44.

Αγροτική Οικονομία και Γεωργικές Επιχειρήσεις


Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Τροφίμων



Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών:
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν &
Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά



Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διαχείριση Θησαυροφυλακίου



Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Στα πλαίσια των μαθημάτων αυτών, διοργανώνονται από τη ΜΟΚΕ σε συνεργασία με τους

διδάσκοντες, παράλληλες δράσεις όπως σεμινάρια, διαλέξεις κ.λ.π., με στόχο την ευρύτερη πρόσκτηση
γνώσεων από τους συμμετέχοντες φοιτητές.
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Δράσεις ΜΟΚΕ
Διοργάνωση Εστιασμένων Σεμιναρίων
Η ΜΟΚΕ πραγματοποιεί εστιασμένα σεμινάρια που καλύπτουν το πεδίο της ανάπτυξης επιχειρηματικών και καινοτόμων
διαδικασιών, προσαρμοσμένα στα πλαίσια του κάθε τμήματος και στις ανάγκες των σπουδαστών/τριών του. Στόχος των θεματικών αυτών
διαλέξεων, είναι οι δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο κάθε Σχολής του
Ιδρύματος, προκειμένου να καλλιεργηθεί η διανοητική περιέργεια στους σπουδαστές/τριες, για αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών στο
αντικείμενο που σπουδάζουν.
Μέχρι σήμερα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρία τέτοιου είδους σεμινάρια:

1. Επιχειρηματικό Σχέδιο Μικρών Επιχειρήσεων, τμήμα ΒΙΟ.ΘΕ.ΚΑ.

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και το τμήμα
ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. στα πλαίσια της δράσης Δ.1.2 (Ολοκληρωμένοικύκλοι
θεωρητικών και εργαστηριακών σεμιναρίων καιMentoring)
διοργανώνουν

Η διάλεξη με θέμα «Επιχειρηματικό Σχέδιο Μικρών Επιχειρήσεων» πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2012 στο

Διάλεξη με θέμα:

“Επιχειρηματικό Σχέδιο

ΤΕΙ Πελοποννήσου. Σκοπός αυτής ήταν να αναδειχθεί η αναγκαιότητα σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου από

Μικρών Επιχειρήσεων”
Εισηγητής: Δρ. Δ. Πετρόπουλος

μια μικρομεσαία επιχείρηση. Την διάλεξη παρακολούθησαν 43 φοιτητές από όλα σχεδόν τα τμήματα του

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012
Ώρα: 11:00
Αίθουσα: 118A

ιδρύματος.

Θα δοθεί βεβαίω ση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και το τμήμα

2. e - Επιχειρείν & e - Health, τμήμα Δ.Μ.Υ.Π.

Δ.Μ.Υ.Π. στα πλαίσια της δράσης Δ.1.2 (Ολοκληρωμένοι κύκλοι
θεωρητικών και εργαστηριακών σεμιναρίων και Mentoring)

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2012 στο ΤΕΙ Πελοποννήσου και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία —

διοργανώνουν

Διάλεξη με θέμα:

“e - Επιχειρείν και e - Health”
Εισηγητής: Δρ. Θ. Κοτσιλιέρης

την παρακολούθησαν 100 φοιτητές! Αντικείμενο της διάλεξης ήταν η παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων της

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012
Ώρα: 15:00
Αίθουσα: 32(ισόγειο)

ηλεκτρονικής υγείας από το πρίσμα του e-επιχειρείν.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

3. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Ανάπτυξη Νέων Τροφίμων, τμήμα ΤΕ.ΤΡΟ.
Στις 30 Μαΐου 2012 στο ΤΕΙ Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Επιχειρηματικότητα και

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
και το τμήμα ΤΕ.ΤΡΟ. στα πλαίσια της δράσης
Δ.1.2 (Ολοκληρωμένοι κύκλοι θεωρητικών και

Καινοτομία στην Ανάπτυξη Νέων Τροφίμων» το οποίο παρακολούθησαν 113 φοιτητές! Αρχικά,

εργαστηριακών σεμιναρίων και Mentoring)
διοργανώνουν

Διάλεξη με θέμα:

παρουσιάστηκαν οι δράσεις της ΜΟΚΕ από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της μονάδας Δρ.Ηλία Μακρή και

” Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία στην Ανάπτυξη Νέων

κατόπιν παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις με θέμα «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Τροφίμων: Η Περίπτωση των

Τροφίμων”
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012 Ώρα: 16:00
Αίθουσα:31 (ισόγειο)

Συμπληρωμάτων Διατροφής» & «Λειτουργικά Τρόφιμα: Ενθυλάκωση – Εγκλεισμός Διατροφοδραστικών
Συστατικών (Nutraceuticals) – Η Περίπτωση της ενσωμάτωσης φυτοστερολών και ω – 3 λιπαρών οξέων στη

Εισηγητές: Δρ. Γ. Ζακυνθινός
Δρ. Θ. Βαρζάκας

Θα παρουσιαστούν ιδέες
νέων προϊόντων τροφίμων
των σπουδαστών!

ζύμη αρτοσκευασμάτων». Τη σκυτάλη πήραν φοιτητές του Τμήματος ΤΕΤΡΟ οι οποίοι παρουσίασαν
επιχειρηματικές ιδέες νέων προϊόντων τροφίμων.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο από το σεμινάριο στον ιστότοπο της ΜΟΚΕ!

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
στους συμμετέχοντες.
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Δράσεις ΜΟΚΕ

Ολοκληρωμένοι Κύκλοι Σεμιναρίων
Η ΜΟΚΕ διοργάνωσε μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, ολοκληρωμένους κύκλους ανοικτών-διατμηματικών σεμιναρίων, τα
«Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας», με σκοπό την παροχή γνώσεων γύρω από ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων με τα οποία οι φοιτητές θα
έρθουν αντιμέτωποι αν προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ή/και να υλοποιήσουν μια επιχειρηματική ιδέα. Τα σεμινάρια αυτά
παρακολούθησαν πάνω από 300 φοιτητές και απόφοιτοι αλλά και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καταδεικνύοντας την ανάγκη
ιδιαίτερα των νέων για παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δημιούργησαν το υπόβαθρο για οργάνωση ανάλογων δράσεων στο μέλλον.
Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δύο κύκλοι σεμιναρίων, ένας στην έδρα του ΤΕΙ στην Καλαμάτα και ένας στο Τμήμα
Μηχανικών Πληροφορικής στη Σπάρτη. Τα σεμινάρια ήταν ανοικτά, με ελεύθερη παρακολούθηση και κάλυψαν μεταξύ άλλων, γενική αλλά
και εξειδικευμένη θεματολογία, σε θέματα δημιουργίας και χρηματοδότησης επιχειρήσεων, επιλογής νομικής μορφής, δημιουργίας
επιχειρηματικού σχεδιασμού, γνωριμία με υποστηρικτικούς φορείς κ.λ.π. Αναλυτικά, τα πεδία που καλύφθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου και Μελέτης Σκοπιμότητας
Καινοτομικά Επιχειρηματικά Σχέδια και Αναζήτηση Πηγών Χρηματοδότησης
Επιλογή Νομικής Μορφής και Ενέργειες Σύστασης Εταιρίας, Κατοχύρωση
Πνευματικών Δικαιωμάτων
Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce)
Ανάπτυξη Στρατηγικών και Διοίκησης (Μάνατζμεντ), Διαχείρισης Ανθρωπίνων
Πόρων κ.λπ.
Προώθηση Προϊόντος και Τεχνικές Πωλήσεων
Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας & Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα/Αναζήτηση Δικτύου Πελατών Προμηθευτών
Λογιστική Οργάνωση, Επενδύσεις και Φορολογία

ΣΠΑΡΤΗ
Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου και Μελέτης Σκοπιμότητας
Καινοτομικά Επιχειρηματικά Σχέδια και Αναζήτηση Πηγών Χρηματοδότησης
Επιλογή νομικής μορφής και Ενέργειες Σύστασης Εταιρίας, Κατοχύρωση
Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce)
Ανάπτυξη Στρατηγικών και Διοίκησης (Μάνατζμεντ), Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων
κ.λπ.
Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας & Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Δείτε φωτογραφίες από τα Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας στον ιστότοπο της ΜΟΚΕ

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
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Δράσεις ΜΟΚΕ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ
Τον Μάιο του 2013, η ΜΟΚΕ διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, δύο ημερίδες σε Καλαμάτα και Σπάρτη, με τίτλο ”Καινοτόμος
Επιχειρηματικότητα: Success Stories”.

Στις εκδηλώσεις αυτές παρουσιάστηκαν καινοτόμες ιδέες νέων, οι οποίες είτε διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας
είτε εξελίχθηκαν και έγιναν πράξη. Σκοπός των ημερίδων ήταν να εμφυσήσουν στους φοιτητές και γενικότερα στους νέους τις αξίες της
επιχειρηματικότητας και να τους βοηθήσουν να γίνουν δημιουργικότεροι εκμεταλλευόμενοι σύγχρονες γνώσεις και τεχνολογίες. Ομιλητές
ήταν οι κ.Προσίλης Ανάργυρος—τελειόφοιτος του τμήματος ΤΕΠΛΗΤ ΤΕΙ Πελοποννήσου και ιδρυτής των εταιριών SDS Games Studios &
SocialPlus, κ.Μουργής Ιωάννης - νικητής Διαγωνισμού "Call to Enovation” με το project “Organery”, κ.Παύλου Παύλος - Kalamata in CoFounder, κ. Αμπνούσι Κεσίζ Βαρτάν & κα. Βενιζέλου Αικατερίνη - διακριθέντες Διαγωνισμού Επιχειρηματικών Σχεδίων ΓΠΑ 2011-2012 με
το project «Λαχανοικώ ΕΠΕ», κα.Γρούντα Αθηνά - 2η νικήτρια Διαγωνισμού Καινοτόμων Προϊόντων Διατροφής "ECOTROPHELIA 2012” με το
project “Probiotic Green whole table olives” και ο κ.Ζωντανός Γρηγόριος - Locish Co-Founder. Επίσης, στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε
στην Καλαμάτα μας τίμησε με τη συμμετοχή της η κα.Ιφιγένεια Ορφανού, νομικός και πρ. Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων ΥΠΔΒΜ.
Οι ημερίδες στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία καθώς υπήρξε σημαντική συμμετοχή από φοιτητές, αποφοίτους και μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος, οι οποίοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ομιλίες των εισηγητών και συμμετείχαν
ενεργά θέτοντας ερωτήματα. Ειδικότερα, στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 29/5/2013 στην Σπάρτη συμμετείχαν 87 φοιτητές και
απόφοιτοι του τμήματος ΤΕΠΛΗΤ ενώ την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα στις 30/5/2013 παρακολούθησαν περίπου 70
άτομα.

Περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο από τις ημερίδες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΜΟΚΕ

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
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Δράσεις ΜΟΚΕ
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Η ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου διοργάνωσε εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρεία «Μύλοι Κεπενού Α.Β.Ε.Ε.» στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών
την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012. Η εταιρεία Μύλοι Κεπενού Α.Β.Ε.Ε. είναι μία από τις ηγετικές εταιρείες στην παραγωγή αλεύρων στην
Ελλάδα. Το μυστικό της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας κρύβεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας αλεύρων τα οποία
ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών της. Οι παραδοσιακές τεχνικές της μυλωνικής, η πείρα στην άλεση και το ένστικτο
αναπροσαρμόζονται και ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.
Στην εκπαιδευτική αυτή δράση συμμετείχαν περίπου 55 φοιτητές/τριες του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, οι οποίοι
περιηγήθηκαν στους χώρους παραγωγής αλεύρου αφού προηγουμένως ενημερώθηκαν από τον υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας για την
εταιρεία και την παραγωγή της. Στόχος της επίσκεψης ήταν η εκπαίδευση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η παροχή γνώσης προκειμένου να
υποστηριχθούν οι μελλοντικοί απόφοιτοι Τεχνολόγοι Τροφίμων σε κάποια επιχειρηματική τους προσπάθεια.

Λειτουργία Βιβλιοθήκης ΜΟΚΕ
Στο γραφείο της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου
λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία σχετικά με την
επιχειρηματικότητα. Η θεματολογία περιλαμβάνει θέματα
όπως: διοίκηση, καινοτομία, ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών,

ίδρυση

νέων

επιχειρήσεων,

ανάπτυξη

επιχειρηματικών σχεδίων, e – επιχειρηματικότητα κ.α.
Όλα τα διαθέσιμα βιβλία μπορείτε να τα δείτε στον
ιστότοπο της ΜΟΚΕ:
http://dasta.teikal.gr/Moke/LibraryBooks/default.aspx
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Δράσεις ΜΟΚΕ
Συμμετοχές της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου σε άλλες Δράσεις
- 2η Συνάντηση Δικτύου ΔΑΣΤΑ
Η ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου συμμετείχε στη 2η Συνάντηση
Δικτύου ΔΑΣΤΑ που πραγματοποιήθηκε στις 5 & 6 Ιουλίου 2012 στο Τμήμα
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο
Πεδίον Άρεως, στο Βόλο και διοργανώθηκε από τη ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Στόχος της συνάντησης αυτής ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και
απόψεων μεταξύ των επιστημονικά υπευθύνων και των στελεχών των ΔΑΣΤΑ
και των επιμέρους δομών (Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας,
Γραφεία Διασύνδεσης, Γραφεία Πρακτικής Άσκησης) καθώς και η
διαμόρφωση κοινών στρατηγικών στόχων. Η ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Πελ/σου
συμμετείχε στο Θεματικό Εργαστήριο ΜΟΚΕ κατά το οποίο εξάχθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα για τη λειτουργία και πορεία των δομών.
- TEDxKalamata
TEDxKalamata:: Brave New World
Η ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου έλαβε μέρος στο TEDxKalamata: Brave New World το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27
Ιουλίου 2013 στο Κάστρο της Καλαμάτας και την Αρχαία Μεσσήνη αντίστοιχα συμμετέχοντας στην ομάδα των Volunteers (εθελοντών). Το
TEDxKalamata έδειξε στην πόλη της Καλαμάτας, πώς ένας νέος, γενναίος κόσμος μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Εστίασε σε δεκαοκτώ
πρόσωπα που με τις ιδέες, τις πράξεις και με τις δράσεις τους δείχνουν το δρόμο για το μέλλον. Παρουσίασε ιδέες που αξίζει να
διαδώσουμε, όπως είναι και το κεντρικό σύνθημα του TED (Ideas Worth Spreading).
Τα μέλη της ΜΟΚΕ που συμμετείχαν στο υπέροχο αυτό event απεκόμισαν σημαντικές εμπειρίες, γνώρισαν σπουδαίους
ανθρώπους και ανανέωσαν το ραντεβού τους για το επόμενο TEDxKalamata!

- Η ΜΟΚΕ ΤΕΙ Πελοποννήσου συμμετείχε επίσης:


Στη Διημερίδα «Ερευνώ–Καινοτομώ-Επιχειρώ» στις 4&5/5/2012 με το βελγικό cluster υψηλής τεχνολογίας SO Kwadraat που
συνδιοργανώθηκε από τις ΜΟΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.



Στην Ημερίδα «Χτίσε το μέλλον σου...Καινοτομώντας» στις 6/6/2012 που διοργάνωσε η ΔΑΣΤΑ σε συνεργασία με τη ΜΟΚΕ του Παν/μίου
Πατρών.



Στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Περισσότερες τεχνολογίες; Περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες!» και στο workshop “feel the mentoring,
feel the strengths within you” στις 6/11/2012 που διοργανώθηκε από την εταιρεία «Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες» εκ
μέρους της κοινοπραξίας του ευρωπαϊκού έργου ”ladybizIT”.

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
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Προγραμματισμένες Δράσεις ΜΟΚΕ (2013-2015)

Το δύο επόμενα ακαδημαϊκά έτη (2013-14 & 2014-15) η ΜΟΚΕ θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις:

Workshops Σύλληψης Επιχειρηματικής Ιδέας

Σεμινάρια Εκπόνησης Επιχειρηματικού Σχεδίου

Εστιασμένα Σεμινάρια
- Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων
τροφίμων
- Μέθοδοι διαδικτυακής διαφήμισης και μάρκετινγκ

Mentoring
[Παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης στους φοιτητές για τη δημιουργία
επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) από μέντορες]

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε καινοτόμες επιχειρηματικές μονάδες

Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας σε συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ
Πελοποννήσου

Διαγωνισμός Επιχειρηματικού Σχεδίου σε συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ
Πελοποννήσου

Διεξαγωγή Επιχειρηματικών Παιγνίων (Business Games)

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
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Πως ενημερώνομαι συμμετέχω
στις δράσεις της ΜΟΚΕ
Μονάδα
Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας
Επιστημονικός Υπεύθυνος

μέσω του γραφείου της ΜΟΚΕ (γραφείο 44 - ισόγειο)

μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΚΕ (http//dasta.teikal.gr/moke)

Δρ. Ηλίας Μακρής
Επίκουρος Καθηγητής

μέσω της σελίδας της ΔΑΣΤΑ & των δομών της στο facebook

και στο twitter

 Σοφία Αθανασοπούλου,

MSc
Υπεύθυνη Λειτουργίας &
Διοικητικής Υποστήριξης

 Χειλά Ευσταθία

Εμπειρογνώμονας —

μέσω των εκπροσώπων της ΜΟΚΕ στα τμήματα του ΤΕΙ Πελοποννήσου:
- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων: Δελής Κων/νος, Καθ.Εφαρμογών



Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων: Ζακυνθινός Γεώργιος, Αναπλ.Καθηγητής

Εξειδικευμένος Συνεργάτης
- Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας


Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ.: 27210 45345
Fax.: 27210 45345
e-mail.: moke@teikal.gr
Website:
http://dasta.teikal.gr/moke

Το Γραφείο της ΜΟ.Κ.Ε.
βρίσκεται στο ισόγειο,
γραφείο 44.

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών: Γιακουμάτος Στέφανος, Αναπλ.Καθηγητής
& Μαυριδόγλου Γεώργιος, Καθ. Εφαρμογών



Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Μακρής Ηλίας, Επικ.Καθηγητής

- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών


Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.: Φιλιππόπουλος Παν/της – Επικ.Καθηγητής

