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Tο έργο της επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης υποστηρίζει την καλλιέργεια της 
καινοτόμου επιχειρηματικής σκέψης και δράσης, ώστε μετά την αποφοίτησή τους, οι νέοι 
μηχανικοί του Πολυτεχνείου Κρήτης να είναι σε θέση να συμβάλλουν, ως εργαζόμενοι, στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των φορέων που θα τους 
προσλάβουν, ή να είναι σε θέση να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση. Η υλοποίηση του 
συγκεκριμένου έργου ωφέλησε άμεσα τους φοιτητές και απόφοιτους του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, οι οποίοι ήταν και οι κύριοι αποδέκτες των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης. 
Επωφελήθηκαν ιδιαίτερα αυτοί που βρίσκονταν στο ξεκίνημα της εφαρμογής μιας 
επιχειρηματικής ιδέας. 
 
Ως βασικά αποτελέσματα του έργου που αφορούν άμεσα και έμμεσα την απασχόληση 
καταγράφουμε τα παρακάτω: 
1. Εξασφάλιση μηχανισμού  για την δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας.  
2. Εξασφάλιση δομής υποστήριξης και υποβοήθησης νέων απόφοιτων μηχανικών του 

Πολυτεχνείου Κρήτης για το επιχειρείν. 
3. Δικτύωση του Πολυτεχνείου Κρήτης με φορείς επιχειρηματικότητας για την καλύτερη 

δυνατή μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. 
4. Σύνδεση εκπαιδευτικού-επιστημονικού χώρου με τον παραγωγικό. 
5. Ανταλλαγή ενημέρωσης μεταξύ του ιδρύματος και της αγοράς εργασίας. 
6. Παρακολούθηση των διαμορφούμενων τάσεων-αναγκών σχετικών με την αγορά εργασίας 
 
Μέσω του έργου ενημερώθηκαν ή/και εξυπηρετήθηκαν πάνω από 4000 φοιτητές/απόφοιτοι 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην χρονική διάρκεια του έργου 2002-2008.  Ο αριθμός των 
χρηστών αντιστοιχεί σε εξυπηρέτηση που αφορά:  (1) ενημέρωση μέσω έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού, (2) παρακολούθηση σεμιναρίων στο χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης, (3) 
συμμετοχή σε ημερίδες επιχειρηματικότητας, (4) παροχή ατομικής συμβουλευτικής σε θέματα 
επιχειρηματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, στον παρακάτω πίνακα, φαίνεται ο αριθμός 
συμμετοχής ανά δραστηριότητα: 
 

Δραστηριότητα Ημερομηνία Διεξαγωγής Συμμετοχές 

1. Ηλεκτρονική Παρουσίαση του έργου 14-16 Νοεμβρίου 2004 350 

2.  Οργανωμένη παρουσίαση σε Ημερίδα του ΕΚΕΠ 15 Απριλίου 2005 120 

3. Ημερίδα ευαισθητοποίησης 4 Ιουλίου 2005 42 

4. Σεμινάριο με θέμα «Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα & 
Επιχειρηματικό Σχέδιο» 

7-8 Νοεμβρίου 2005 70 

5. Ημερίδα με θέμα: “Νέα εργαλεία βελτίωσης της καινοτομίας 
στην ανάπτυξη νέων προϊόντων” 

29 Νοεμβρίου 2007 28 

6. Σεμινάριο με θέμα: «Μεθοδολογία κατάρτισης και Οικονομική 
Βιωσιμότητα ενός απλού επιχειρηματικού σχεδίου» 

6 Δεκεμβρίου 2007 32 

7. Ημερίδα με θέμα: «Οι Νέοι Μηχανικοί Τολμούν» 22 Φεβρουαρίου 2008 30 

8. Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας για Φοιτητές & Αποφοίτους με 
θέμα: «Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου» 

21 Μαΐου 2008 23 

9. Ημερίδα Παρουσίασης αποτελεσμάτων έργου 6 Ιουνίου 2008 55 

10. Ατομική Συμβουλευτική 2002-2008 203 

11. Ενημέρωση μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού 
(αποστολή ενημερωτικού υλικού, καταγραφή χρηστών της  ιστοσελίδας 
επιχειρηματικότητας του γραφείου)  

2002-2008 3,402 



 

Tο έργο επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης 
χωρίστηκε σε 2 υποέργα: 

Υποέργο 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ που περιλαμβάνει τρία 
πακέτα εργασίας: 

• ΠΑΚΕΤΟ 1:  Προσανατολισμός και Πληροφόρηση 
• ΠΑΚΕΤΟ 2: Διοργάνωση-Συμμετοχή σε Ημερίδες και Εκδηλώσεις Επιχειρηματικότητας 
• ΠΑΚΕΤΟ 3: Συγγραφή κειμένων οδηγών επιχειρηματικότητας 
• ΠΑΚΕΤΟ 4:  Δημοσιοποίηση του έργου και διάχυση των αποτελεσμάτων 
 (Αναπαραγωγή εντύπων και οδηγών επιχειρηματικότητας) 
• ΠΑΚΕΤΟ 5: Διαχείριση Έργου – Συντονισμός 

 
Υποέργο   2: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ  που περιλαμβάνει ένα πακέτο εργασίας: 

• ΠΑΚΕΤΟ 4:  Δημοσιοποίηση του έργου και διάχυση των αποτελεσμάτων 
 
Ακολουθεί η καταγραφή των παραδοτέων του έργου ανά Πακέτο Εργασίας. 

 

ΠΑΚΕΤΟ 1:  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

 

(1) Δημιουργία βιβλιοθήκης/εργαλειοθήκης στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας 
Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σε θέματα επιχειρηματικότητας σε μορφή έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού, διαθέσιμες στους φοιτητές και απόφοιτους του Πολυτεχνείου Κρήτης 
μέσω της βιβλιοθήκης/εργαλειοθήκης στήριξης της επιχειρηματικότητας του Γραφείου 
Διασύνδεσης, η οποία αποτελεί μέρος της κεντρικής βιβλιοθήκης του γραφείου. Πιο 
συγκεκριμένα: 

1) Αγοράστηκαν περισσότερα από 50 βιβλία με θεματολογία που αφορά την 
επιχειρηματικότητα. 

2) Συγκεντρώθηκε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό από περισσότερες από 20 ημερίδες και 
συνέδρια στα οποία συμμετείχαν μέλη του Γραφείου Διασύνδεσης. 

3) Ολοκληρώθηκε ανάπτυξη υλικού πληροφόρησης από στέλεχος του Γραφείου σε μορφή 6 
ενημερωτικών φυλλαδίων-εγχειριδίων με θέματα που περιλαμβάνουν: Σύσταση και 
λειτουργία επιχειρήσεων, Ηλεκτρονικό επιχειρείν, Επιχειρηματικότητα και Ευρωπαϊκή 
Ένωση, Δίκαιο και νομοθεσία εταιρειών, Κατοχύρωση ιδεών-εφευρέσεων, Franchising. 

4) Μέσω της ιστοσελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης συγκεντρώθηκε έντυπο και 
ηλεκτρονικό υλικό από 165 ηλεκτρονικούς συνδέσμους επιχειρηματικότητας 
(http://www.career.tuc.gr/05_15.html). Οι χρήσιμοι σύνδεσμοι χωρίστηκαν σε 14 κατηγορίες, 
όπως π.χ. Φορείς και Υπηρεσίες Επιχειρηματικότητας, ΚΕΤΑ, Τεχνολογικά Πάρκα και 
Θερμοκοιτίδες, Επιμελητήρια, Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα Επιχειρηματικότητας, 
Καινοτομία, Οδηγοί Επιχειρηματικότητας, για την εύκολη πρόσβασή τους από τους 
ενδιαφερόμενους χρήστες του γραφείου.  

Το παραπάνω έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό περιλαμβάνει θέματα όπως π.χ.: 

• Νεανική, Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικότητα για ΑΜΕΑ 
• Φορείς Επιχειρηματικότητας 
• Υπηρεσίες & Προγράμματα Επιχειρηματικότητας 
• Καινοτομία και Τεχνολογία  

http://www.career.tuc.gr/05_15.html
http://www.career.tuc.gr/xrisimoi_syndesmoi.htm#Epix_Foreis#Epix_Foreis
http://www.career.tuc.gr/xrisimoi_syndesmoi.htm#Epix_OdigoiEpix#Epix_OdigoiEpix


• Ορθές Πρακτικές στην Επιχειρηματικότητα 
• Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
• Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας 
• Ευρωπαϊκή Ένωση και Επιχειρηματικότητα 

 
(2) Σεμινάρια Συμβουλευτικής στην Επιχειρηματικότητα 
Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε τρία (3) σεμινάρια συμβουλευτικής σε βασικά θέματα 
επιχειρηματικότητας για φοιτητές και αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης από ειδικούς 
συμβούλους επιχειρηματικότητας. Τα σεμινάρια αυτά εκτός από θεωρητικό χαρακτήρα, 
περιελάμβαναν και πρακτικές εφαρμογές.  

Α)  2ήμερο Σεμινάριο Συμβουλευτικής 
     «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» 
      8-9 Νοεμβρίου 2005 
Διοργανώθηκε από το γραφείο 2ήμερο Σεμινάριο Συμβουλευτικής με τίτλο «Εισαγωγή στην 
επιχειρηματικότητα – Επιχειρηματικό Σχέδιο». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε χώρο της 
Πολυτεχνειούπολης στις 8-9/11/2005 με ομιλήτρια την Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Σοφία 
Τριπερίνα, στέλεχος της εταιρείας εργασιακών ψυχολόγων και συμβούλων σταδιοδρομίας 
CleverCareer Ο.Ε. Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 6 ώρες και  απευθυνόταν σε φοιτητές και 
απόφοιτους του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι  βασικοί στόχοι του σεμιναρίου ήταν οι εξής: 
1η μέρα του σεμιναρίου:  
Να εισαχθούν οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Κρήτης στη έννοια της 
επιχειρηματικότητας. Η επιχειρηματικότητα έχει ιδιαιτερότητες, διευκολύνσεις και κινδύνους, 
που χρειάζεται να γνωρίζει ο νέος επαγγελματίας σήμερα, προκειμένου να πάρει αποφάσεις 
και να αναπτύξει συναφείς δεξιότητες για να θέσει στόχους που μπορεί να πετύχει. 
2η μέρα του σεμιναρίου: 
α. να καταδειχτούν στην πράξη τα θεωρητικά στοιχεία που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο 
μέρος του σεμιναρίου,  
β. να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και 
γ. μέσω της αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων, να εντοπιστούν οι συνήθεις 
δυνατότητες και αδυναμίες που καθορίζουν την επιτυχία / αποτυχία ενός σχεδίου. 
Περιεχόμενα του σεμιναρίου αποτέλεσαν τα παρακάτω: 
1η μέρα του σεμιναρίου: Βασικά θέματα Επιχειρηματικότητας 

• Η επιχειρηματική ιδέα 
• Το άτομο: δυνατότητες και αδυναμίες 
• Η αγορά: Ευκαιρίες και εμπόδια 
• Η δική σας επιχείρηση στο ξεκίνημα 
• Επιχειρηματικότητα εντός επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν 
• Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων 
• Έρευνα: Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες στην Ευρώπη 
• Η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου: ποιος, πώς, πότε, γιατί, δομή-περιεχόμενο 

2η μέρα του σεμιναρίου: Πρακτική εφαρμογή σύνταξης και αξιολόγησης επιχειρηματικού 
σχεδίου 
• Σχολιασμός του υλοποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου ενός Μηχανικού Παραγωγής και 

Διοίκησης, ενός Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, ενός Μηχανικού Περιβάλλοντος, ενός 
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και ενός Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού, θίγοντας αντιστοίχως τα ακόλουθα σημεία των σχεδίων τους: 



• Περιγραφή αγοράς και ανταγωνισμού 
• Προϊόντα και υπηρεσίες 
• Σχέδιο marketing  
• Σχέδιο παραγωγικής διαδικασίας  
•    Οργάνωση και διοίκηση 
•    Πώς το συνέταξαν – Τι χρειάζεται να προβλεφθεί  

 Στο σεμινάριο συμμετείχαν 70 φοιτητές/τριες.  
 
B)  Σεμινάριο Συμβουλευτικής:  «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   
      ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» 
      6 Δεκεμβρίου 2007 
Από το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώθηκε Σεμινάριο Συμβουλευτικής με τίτλο 
“Μεθοδολογία κατάρτισης και οικονομική βιωσιμότητα ενός απλού επιχειρηματικού σχεδίου». 
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στον χώρο τηλεδιάσκεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης στις   
6-12-2007 με ομιλητή τον Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας Δ. Χατζαντώνη. Η διάρκεια του 
σεμιναρίου ήταν 3 ώρες και  απευθυνόταν σε φοιτητές και απόφοιτους του Πολυτεχνείου 
Κρήτης. Τα θέματα του σεμιναρίου περιελάμβαναν: 
1. Μια απλή & ταχεία κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου μιας μικρής επιχείρησης 
2. Μια απλή και ταχεία αξιολόγηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου 
3. Το πλάνο χρηματοδότησης  
4. Ο λογαριασμός εκμετάλλευσης και το νεκρό σημείο πωλήσεων  
5. Η εκτίμηση του επιχειρηματικού κινδύνου και της βιωσιμότητας 
Το σεμινάριο παρακολούθησαν 32 φοιτητές/τριες.  
 
Γ)  Σεμινάριο Συμβουλευτικής:  «ΣΥΝΤΑΞΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» 
      21 Μαΐου 2008 
Διοργανώθηκε Σεμινάριο Συμβουλευτικής με τίτλο “Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου». Το 
σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στον χώρο τηλεδιάσκεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης στις 21-5-
2008 με ομιλητή τον Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας Π. Λαμπρόπουλο. Η διάρκεια του 
σεμιναρίου ήταν 3 ώρες και  απευθυνόταν σε φοιτητές και απόφοιτους του Πολυτεχνείου 
Κρήτης. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 23 φοιτητές/τριες.  
 
 

ΠΑΚΕΤΟ 2:  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

(1) Διοργανώσεις από το ΓΔΣ-Οργανωμένες Παρουσιάσεις Συμμετοχές του ΓΔΣ 
 
Ηλεκτρονική Παρουσίαση του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ «Υποστήριξη επιχειρηματικών 
ιδεών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης»  
Οργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης 
Χανιά, Νεώρια,  14‐16 Νοεμβρίου 2004. 
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 20 χρόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης το 
Γραφείο Διασύνδεσης, συμμετείχε με δικό του περίπτερο στην έκθεση των υπηρεσιών και 
τμημάτων του Ιδρύματος, όπου παρουσίασε το έργο του με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό.  
Το πρόγραμμα «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών από το Γραφείο Διασύνδεσης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης» παρουσιάστηκε ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της Έκθεσης η οποία 
διήρκησε τρεις ημέρες και παρουσιάστηκε σε κεντρικό χώρο των Χανίων. Επίσης στο χώρο 



της έκθεσης διανεμήθηκε έντυπο υλικό που έκδωσε το Γραφείο Διασύνδεσης για την 
επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα :  

• 3πτυχο ενημερωτικό έντυπο για τις υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών 
προς φοιτητές και απόφοιτους του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

• Έντυπο του Γραφείου Διασύνδεσης  με περιεχόμενο τους φορείς-υπηρεσίες- 
προγράμματα επιχειρηματικότητας. 

 
Συμμετοχή με παρουσίαση του έργου επιχειρηματικότητας σε Ημερίδα του ΕΚΕΠ 
Οργάνωση : Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
Ρέθυμνο, 15 Απριλίου 2005 
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στην Ημερίδα που 
διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) με θέμα «Ο Ρόλος 
της Συμβουλευτικής & του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Ανάπτυξη της Τοπικής 
Κοινωνίας» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Απριλίου 2005 στο ξενοδοχείο 
Theartemis Palace στο Ρέθυμνο. Στην ημερίδα μίλησαν εκπρόσωποι του ΥΠΕΠΘ, του 
Κέντρου Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κρήτης,  του ΚΕΘΙ, του ΟΑΕΔ, του 
ΚΕΣΥΠ Ρεθύμνου, του Ευρωπαϊκού Lobby Γυναικών κα. Ειδική ενότητα αφορούσε την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας με βασικά θέματα τη σημασία και την εφαρμογή 
συμβουλευτικών μεθόδων στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Κρήτης και την 
επιχειρηματικότητα ως ευκαιρία σταδιοδρομίας και επαγγελματικής διεξόδου. Σε ειδικό χώρο 
το Γραφείο Διασύνδεσης,  πρόβαλλε μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού τις υπηρεσίες 
του με έμφαση στις υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και επιχειρηματικότητας. 
 
Διοργάνωση Ημερίδας Ευαισθητοποίησης: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μια άλλη 
προοπτική απασχόλησης» 
Οργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης 
Χανιά, Πολυτεχνείο Κρήτης,  Συνεδριακό Κέντρο, 4 Ιουλίου 2005  
Το Γραφείο Διασύνδεσης και το Εργαστήριο Υποστήριξης Αποφάσεων του Τμήματος 
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης συνδιοργάνωσαν την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2005  στο 
συνεδριακό κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης ημερίδα με θέμα 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μια άλλη προοπτική απασχόλησης».  Βασικό στόχο της 
ημερίδας αποτέλεσε η ευαισθητοποίηση της Πολυτεχνειακής κοινότητας και της τοπικής 
κοινωνίας σε θέματα επιχειρηματικότας, όπως νεανική επιχειρηματικότητα, καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα, χρηματοδότηση επιχειρηματικών ιδεών. Στα πλαίσια της ημερίδας 
ευαισθητοποίησης πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ 
«Υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου 
Κρήτης». Στο σεμινάριο παρευρέθησαν 26 άτομα συνολικά 
 
Διοργάνωση Ημερίδας Ειδικών Θεμάτων: «Νέα Εργαλεία Βελτίωσης της Καινοτομίας στην 
Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων» 
Οργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης 
Χανιά, Πολυτεχνείο Κρήτης,  29 Νοεμβρίου 2007 
Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Πολυτεχνείου 
Κρήτης ημερίδα με θέμα «Νέα Εργαλεία Βελτίωσης της Καινοτομίας στην Ανάπτυξη Νέων 
Προϊόντων».  Βασικό στόχο της ημερίδας αποτέλεσε η επιμόρφωση των φοιτητών και 
αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε θέματα καινοτομίας στα πλαίσια της επιχειρηματικής 
δράσης. Τα θέματα της ημερίδας συμπεριέλαβαν τα παρακάτω: 
1. Μια νέα ιδέα γεννιέται και  η πιθανότητα να καταλήξει σε ένα επιτυχημένο προϊόν. 
2. Εργαλεία για την βελτίωση και αξιολόγηση μίας νέας ιδέας για να επιτύχει επιχειρηματικά 
3. Eργαλεία στην Ελληνική Βιομηχανία Ανάπτυξης Προϊόντων:  



4. Νέα Καινοτόμα Εργαλεία με εφαρμογή στην Παγκόσμια Βιομηχανία Ανάπτυξης 
      Προϊόντων και μικρή αλλά αυξανόμενη εφαρμογή στην Ελληνική Αγορά. 
5. Εφαρμογή των νέων αυτών εργαλείων στην Περιφέρεια Δυτικής Κρήτης  
Την ημερίδα παρακολούθησαν συνολικά 28 άτομα. 
 
 
Διοργάνωση Ημερίδας Ειδικών Θεμάτων: «Οι Νέοι Μηχανικοί Τολμούν» 
Οργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης 
Χανιά, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου,  22 Φεβρουαρίου 2008 
Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε στις 22/2/2008 ημερίδα με θέμα «Οι Νέοι Μηχανικοί 
Τολμούν».  Βασικό στόχο της ημερίδας αποτέλεσε αφενός η παρουσίαση της ίδρυσης νέων 
επιχειρήσεων από Μηχανικούς του Πολυτεχνείου Κρήτης και αφετέρου οι παρουσίαση 
ευκαιριών και δυνατοτήτων που παρέχονται από διάφορους φορείς σε δραστηριότητες 
επιχειρηματικότητας. Στις παρουσιάσεις της ημερίδας συμμετείχαν, στην πρώτη ενότητα,  
απόφοιτοι μηχανικοί του Πολυτεχνείου Κρήτης από τα Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής & 
Διοίκησης, Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος. Στην δεύτερη ενότητα συμμετείχαν εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας), 
του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και τέλος ένας σύμβουλος διοίκησης του Ομίλου 
Leo Burnett. Την ημερίδα παρακολούθησαν συνολικά 30 άτομα. 
 
Διοργάνωση Ημερίδας Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων του Έργου της 
Επιχειρηματικότητας 
Οργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης 
Χανιά, Πολυτεχνείο Κρήτης,  6 Ιουνίου 2008 
Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε στις 6/6/2008 ημερίδα με βασικό στόχο τη παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων του έργου «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών από το Γραφείο 
Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης». Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα παρακάτω: η 
δομή υποστήριξης του έργου που δημιουργήθηκε μέσω από την κεντρική υπηρεσία του 
Γραφείου Διασύνδεσης και πως αυτή ενσωματώθηκε στην καθημερινή του λειτουργία, η 
βιβλιοθήκη-εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας, σεμινάρια και ημερίδες που υλοποιήθηκαν 
στα πλαίσια του έργου, τα υποστηρικτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και η 
ιστοσελίδα επιχειρηματικότητας. Αντίτυπα των εντύπων που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του 
έργου μοιράστηκαν στους παρευρισκόμενους. 
 
(2) Συμμετοχές σε εκπαιδευτικά σεμινάρια & συνέδρια  
 
Συμμετοχή στο Σεμινάριο για τη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας 
Οργάνωση : Οριζόντια Δράση Γραφείων Διασύνδεσης 
Θεσσαλονίκη, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 7-10 Φεβρουαρίου 2005 
Στα πλαίσια του προγράμματος «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών» το Γραφείο 
Διασύνδεσης συμμετείχε στο Σεμινάριο για τη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας που 
διοργάνωσε η Οριζόντια Δράση των ΓΔ στην Θεσσαλονίκη στις 7-10 Ιανουαρίου 2005. 
Βασικό στόχο του σεμιναρίου αποτέλεσε η επιμόρφωση των στελεχών των Γραφείων 
Διασύνδεσης σε θέματα συμβουλευτικής της επιχειρηματικότητας. Το σεμινάριο ήταν 
βιωματικό με τη συμμετοχή των στελεχών των Γραφείων Διασύνδεσης. Το εκπαιδευτικό 
εργαστήριο, περιελάμβανε εισαγωγή στο πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας, μία εισήγηση 
για τις γενικές αρχές της συμβουλευτικής και βασικές ενότητες με αντικείμενα:  
1) Η διαδικασία συμβουλευτικής και ο/η σύμβουλος επιχειρηματικότητας 
2) Επιχειρηματικότητα στα μέτρα του καθένα 



3) Εισαγωγή στον επιχειρηματικό σχεδιασμό  
4) Πληροφόρηση και τεκμηρίωση του συμβούλου και συμβουλευόμενου 
5) Σύστημα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στα Γραφεία Διασύνδεσης 
 
Συμμετοχή στο 4ο Διεθνές Συνέδριο  
«Νέοι Ορίζοντες στην Εργασία, στην Βιομηχανία και στην Εκπαίδευση» 
Κέρκυρα, 25-26 Αυγούστου 2005 
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στο 4ο Διεθνές Συνέδριο 
«Νέοι Ορίζοντες στην Εργασία, στην Βιομηχανία και στην Εκπαίδευση» (ΝΗΙΒΕ 2005) 
που διοργανώθηκε στις 25-26/8/2005 στην Κέρκυρα. Στην ημερίδα μίλησαν εκπρόσωποι των 
Ελληνικών ΑΕΙ & ΤΕΙ, ξένων πανεπιστημίων, της αγοράς εργασίας εσωτερικού και 
εξωτερικού, καθώς και από τον χώρο της βιομηχανίας. Οι ομιλίες επικεντρώθηκαν σε θέματα, 
συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, προώθησης της συνεργασία 
επιχειρήσεων και πανεπιστημίου και των καινοτομιών στον χώρο της εργασίας, της 
εκπαίδευσης και της βιομηχανίας. Παρουσιάστηκαν περίπου 100 ομιλίες. Ένα μεγάλο μέρος 
των ομιλιών αφορούσαν την επιχειρηματικότητα.,  μερικές από τις οποίες ήταν: 

1) Επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα 
2) Εξερευνώντας την επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Σχετικά στοιχεία από 

την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα. 
3) ViPiA: Ένα project για την επιχειρηματικότητα 
4) Πλαίσιο σχεδίου Μάρκετινγκ για προγράμματα e-learning: Πρακτικές στην 

Επιχειρηματικότητα και στην Καινοτομία 
5) Η Επιχειρηματικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Εντοπισμός των αναγκών των 

πελατών για μία αποτελεσματικότερη συμβουλευτική διαδικασία. 
 
Συμμετοχή στο Εργαστήριο Κατάρτισης Επιχειρηματικού Σχεδίου 
Οργάνωση: ΚΕΤΑ Κρήτης 
Χανιά, 5 Οκτωβρίου 2005 
Στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στην «Εργαστήριο 
Κατάρτισης Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) για νέες επιχειρήσεις» που διοργάνωσε 
το Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) που πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2005 στο Επιμελητήριο Χανίων. Το Εργαστήριο είχε ως αντικείμενο 
την παρουσίαση και εφαρμογή των βασικών θεμάτων ενός επιχειρηματικού σχεδίου.  Στόχος 
του εργαστηρίου αποτέλεσε η ενημέρωση για τη σημασία κατάρτισης ενός επιχειρηματικού 
σχεδίου πριν την έναρξη επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες 
κλήθηκαν για να κάνουν ένα προσχέδιο επιχειρηματικού σχεδίου βάσει εξειδικευμένου οδηγού 
που έχει καταρτιστεί από το ΚΕΤΑ Κρήτης. Το έντυπο υλικό που  δόθηκε εμπλούτισε την 
βιβλιοθήκη-εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης. Η παρουσίαση 
πραγματοποιήθηκε από την επιχειρηματική σύμβουλο του ΚΕΤΑ Κρήτης. 
 

Συμμετοχή στο Σεμινάριο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»  
Παρατηρητήριο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κρήτης. 
Χανιά, 16 Νοεμβρίου 2005 
Στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στo Σεμινάριο με 
τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» που συνδιοργάνωσε το  
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Κρήτης και το ΚΕΤΑ Κρήτης την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2005, στο 
Επιμελητήριο Χανίων.  Το σεμινάριο διοργανώθηκε στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου 
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης. Στόχο του σεμιναρίου αποτέλεσαν τα θέματα 
που σχετίζονται με την καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη ενόψει της νέας 



προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Στο σεμινάριο παρουσιάστηκε και η δράση 
«Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας» (ΟΒΙΝΝΕ, Observatory of Innovation 
& Entrepreneurship), η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια του Περιφερειακού 
Προγράμματος Καινοτόμων Δράσεων, CRINNO-Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια, από την 
Περιφέρεια Κρήτης- Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, το Επιστημονικό & Τεχνολογικό 
Πάρκο Κρήτης και το ΚΕΤΑ Κρήτης. 
 
Σεμινάριο «Στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων-Start up-road show» 
Οργάνωση:  ΚΕΤΑ Κρήτης & Επιμελητήριο Χανίων 
Χανιά, 11 Δεκεμβρίου 2006 
Στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχαν στο σεμινάριο με 
τίτλο «Στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων-Start up-road show» που διοργάνωσε το 
Κέντρο Τεχνολογικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) σε συνεργασία με το 
Επιμελητήριο Χανίων που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2006. Στόχο του 
σεμιναρίου αποτέλεσε η ενημέρωση σχετικά με τα πρώτα βήματα στην ίδρυση επιχείρησης. 
Τα θέματα που παρουσιάστηκαν αφορούσαν την έρευνα και ανάπτυξη μίας επιχειρηματικής 
ιδέας, την δημιουργία business plan, την νομική και φορολογική πλευρά στην ίδρυση μίας 
επιχείρησης, τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, τραπεζικά θέματα βραχυπρόθεσμα-
μακροπρόθεσμα δάνεια, εγγυοδοσία-ΤΕΜΠΜΕ, αξιοποίηση σχετικών προγραμμάτων 
επιχειρηματικότητας, θέματα αγροτικής ανάπτυξης, τον νέο αναπτυξιακό νόμο και θέματα 
πληροφόρησης μέσω διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου. 
 
Συμμετοχή στο 5ο Διεθνές Συνέδριο  
«Νέοι Ορίζοντες στην Εργασία, στην Βιομηχανία και στην Εκπαίδευση» 
Ρόδος, 30-31 Αυγούστου 2007 
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στο 4ο Διεθνές Συνέδριο 
«Νέοι Ορίζοντες στην Εργασία, στη Βιομηχανία και στην Εκπαίδευση» (NHIBE 2007) 
που διοργανώθηκε στις 30-31 Αυγούστου 2007 στη Ρόδο. Στα πλαίσια της 
επιχειρηματικότητας παρουσιάστηκαν περίπου 30 ομιλίες, από ένα σύνολο 100 ομιλιών του 
συνεδρίου, σχετικές με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων, την εταιρική διακυβέρνηση και τις επιχειρηματικές προσεγγίσεις και 
στρατηγικές. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν θέματα σχετικά με την ενίσχυση επιχειρηματικών 
ιδεών από τα Γραφεία Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας των Πανεπιστημίων, την εκτίμηση 
διαφορετικών επιχειρηματικών προσεγγίσεων, την ενημέρωση και στήριξη των νέων 
επιχειρηματιών σε καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επίσης, έγινε αναφορά στην 
ελληνική οικονομία τις δύο τελευταίες δεκαετίες, στη σχέση εταιρικής διακυβέρνησης και 
φοροαπαλλαγής, στην εκτίμηση της δυναμικής των επιχειρήσεων, στην ανάλυση της 
επίδρασης των επιχειρήσεων στις πωλήσεις, στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, στο στρατηγικό 
μάνατζμεντ των επιχειρήσεων και σε άλλα συναφή θέματα με την επιχειρηματικότητα. 
 
Συμμετοχή στην διημερίδα επιχειρηματικότητας της Οριζόντιας Δράσης 
Ηράκλειο, 22-23 Μαΐου 2008 
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στην διημερίδα που 
διοργανώθηκε από την Οριζόντια Δράση στις 22-23/5/2008 στο Ηράκλειο. Η πρώτη ημέρα 
είχε σαν σκοπό την δεύτερη ανταλλαγή εμπειρίας των στελεχών επιχειρηματικότητας στο 
πλαίσιο των γραφείων διασύνδεσης, καθώς επίσης και οι άξονες πάνω στους οποίους αυτή η 
υπηρεσία μπορεί να δομηθεί βάση της σημερινής εμπειρίας των συμβούλων. Επίσης 
συζητήθηκε η προοπτική προετοιμασίας ενός πλαισίου μέσα από το οποίο θα δομηθούν οι 
προτάσεις των συμβούλων για την ανάπτυξη του συστήματος παροχής υπηρεσιών 
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας από τα γραφεία διασύνδεσης μελλοντικά. Την δεύτερη 



ημέρα  υλοποιήθηκε σεμινάριο Ειδικής Ακρόασης που αποσκοπούσε στην μεταφορά 
εμπειριών από χώρες του εξωτερικού για την ενθάρρυνση και υποστήριξη της 
επιχειρηματικότητας των φοιτητών και των αποφοίτων καθώς και στην ανάπτυξη 
προβληματισμών για καλύτερη οργάνωση της δραστηριότητας των ΓΔ, όσον αφορά την 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Στην ημερίδα μίλησε εκπρόσωπος του κέντρου Centre 
for Employability, Enterprise and Careers (CEEC) of the University of Lancaster, ο διευθυντής 
κ. Paul Blackmore, παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες του κέντρου και ένα case study. Επίσης 
μίλησαν εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας και του Υπουργείου Παιδείας. 
 
(3) Παρακολουθήσεις Ενημερωτικών Ημερίδων-Ομιλιών 
 
Ημερίδα με θέμα: «Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα» 
Οργάνωση: Επιμελητήριο Χανίων, ΚΕΤΑ Κρήτης, ΕΟΜΜΕΧ
Χανιά, 16 Ιανουαρίου 2004 
Στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης παρακολούθησε την ενημερωτική ημερίδα με θέμα 
«Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα», που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο 
Χανίων, σε συνεργασία με το ΚΕΤΑ Κρήτης και τον ΕΟΜΜΕΧ, στις 16/1/2004 στα Χανιά. 
Ομιλητές ήταν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν. Χριστοδουλάκης, ο Ειδικός 
Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας ΥΠΑΝ κ. Ν. Διακουλάκης και ο Δ/ντής 
Ανταγωνιστικότητας του ΕΟΜΜΕΧ κ. Γ. Κριαράς. Δόθηκε σχετικό έντυπο και ηλεκτρονικό 
υλικό. 
 
Ομιλία με θέμα: «Marketing  with an Entrepreneurial Spirit”
Οργάνωση:  ΜΒΑ Fair
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2004 
Στέλεχος του ΓΔΣ παρακολούθησε ημερίδα με θέμα «Marketing  with an Entrepreneurial 
Spirit” που παρουσίασε ο καθηγητής Βασίλης Θεοδωράκης της σχολής ALBA στις 
22/10/2004 στα πλαίσια του Athens MBA Fair
 
Ημερίδα με θέμα: «Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία»  
Οργάνωση: Πολυτεχνείο Κρήτης
Χανιά, Νεώρια,  14‐16 Νοεμβρίου 2004. 
Στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης παρακολούθησε ημερίδα με θέμα «Βιομηχανική & 
Πνευματική Ιδιοκτησία» που διοργανώθηκε από το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 
και το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης στις 16/11/2004, στα 
πλαίσια του εορτασμό των 20 χρόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
 
Ημερίδα με θέμα: “Παρεμβάσεις και Μέτρα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας”  
Οργάνωση: Επιμελητήριο Χανίων, ΚΕΤΑ Κρήτης
Χανιά, 28 Φεβρουαρίου 2004 
Στέλεχος του ΓΔΣ παρακολούθησε εκδήλωση με θέμα “Παρεμβάσεις και Μέτρα Στήριξης της 
Επιχειρηματικότητας” που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Χανίων στις 28/2/2005. Η 
εκδήλωση αφορούσε το νέο Αναπτυξιακό Νόμο, το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και την αδειοδότηση ΜΜΕ με το νέο καθεστώς. Κύριος ομιλητής 
ήταν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Σπ. Παπαδόπουλος, ενώ συμμετείχαν και άλλα 
στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Επιμελητήριο Χανίων, το 
Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ), υπό την αιγίδα της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπ. Ανάπτυξης. 
 



Ημερίδα για την «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής 
Υπηρεσιών» 
Οργάνωση: ΚΕΤΑ Κρήτης 
Χανιά, 14 Σεπτεμβρίου 2005 
Στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρακολούθησε την Ημερίδα 
που συνδιοργάνωσε το Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κρήτης, το 
Επιμελητήριο Χανίων και η Αναπτυξιακή Κρήτης με θέμα «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 
Σεπτεμβρίου 2005 στο Επιμελητήριο Χανίων στα Χανιά. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η 
παρουσίαση των βασικών επιλέξιμων κλάδων που επιχορηγούνται από το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα, καθώς και η ενημέρωση για τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τις επιλέξιμες 
δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν.  
 
Ημερίδα «Φυτώριο Ιδεών Φοιτητών Πανεπιστημίων-UNISTEP » 
Οργάνωση: Πολυτεχνείο Κρήτης 
Χανιά, 9 Δεκεμβρίου 2005 
Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας συμμετείχε σε ημερίδα από το Φυτώριο Ιδεών 
Φοιτητών Πανεπιστημίων-UNISTEP στις 9/12/2005 στα Χανιά. Εκτός από τις εισηγήσεις που 
αφορούσαν την επιχειρηματικότητα στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Κρήτης γενικότερα, 
παρουσιάστηκαν Τα αποτελέσματα του προγράμματος του Φυτωρίου Ιδεών μέσα από 10 
πρωτότυπα που αναπτύχθηκαν από φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και σχετικά 
μελλοντικά βήματα ανάπτυξης νέων εγχειρημάτων.  

 
Συμμετοχή σε δύο ημερίδες που διοργανώθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» 
16-17 Δεκεμβρίου 2005 
Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας συμμετείχε στις δύο ημερίδες που διοργανώθηκαν 
στα πλαίσια του προγράμματος του Πανελληνίου Διαγωνισμού για την ανάπτυξη καινοτόμων 
και πρωτοποριακών  Επιχειρηματικών Ιδεών και  Επιχειρηματικών Σχεδίων. Οι ημερίδες 
πραγματοποιήθηκαν στο ΕΒΕΑ - Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. 
Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν: 

1. Στις 16 Δεκεμβρίου 2005 (Παρασκευή, ώρα 10:30 π.μ.): Απονομή Βραβείων 
Επιχειρηματικής Ιδέας όπου βραβεύτηκαν οι καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες. 

2. Στις 17 Δεκεμβρίου 2005 (Σάββατο, ώρα 10:30 π.μ.): Ενημερωτική Συνάντηση και 
Ανταλλαγή Απόψεων των Υπευθύνων Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας και των 
Υπευθύνων των Γραφείων Διασύνδεσης των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

 
Ομιλία με θέμα: « Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Ατόμων με αναπηρίες» 
Οργάνωση:  ΚΕΤΑ Κρήτης
Χανιά, 18 Ιανουαρίου 2006 
Το Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής  Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Κρήτης σε συνεργασία με 
το Επιμελητήριο Χανίων οργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Πρόγραμμα Ενίσχυσης 
Επιχειρηματικότητας Ατόμων με αναπηρίες», στις 18 Ιανουαρίου 2006 το απόγευμα στο 
Επιμελητήριο Χανίων. Στην εκδήλωση έγινε ενημέρωση για τον 4ο κύκλο του αντίστοιχου 
επιχειρησιακού προγράμματος στα πλαίσια της «Ανταγωνιστικότητας». Επίσης συζητήθηκαν 
σχετικές εμπειρίες, μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα κατά την εφαρμογή του προγράμματος.  
 



Ημερίδα με θέμα: « Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των 
Ελλήνων Μηχανικών»  
Οργάνωση: ΤΕΕ 
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2006 
Το Γραφείο Διασύνδεσης συμμετείχε στην Ημερίδα του ΤΕΕ  με θέμα «Η Ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών». Παρουσιάστηκαν 6 
βασικές ενότητες θεμάτων: (1) Ελληνικό και Διεθνές Περιβάλλον Επιχειρηματικότητας, (2) 
Θεσμικό-χρηματοδοτικό Πλαίσιο, (3) Σύγχρονες Στρατηγικές Ανάπτυξης, (4) Σύγχρονα 
Εργαλεία Χρηματοδότησης, (5) Έλληνες Μηχανικοί & Επιχειρηματικότητας, Επιτυχημένα 
παραδείγματα και (6) Εκπαίδευση Μηχανικού & Επιχειρηματικότητα. 
 
Ομιλία με θέμα: « Ο ρόλος και τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ» 
Οργάνωση:  ΚΕΤΑ Κρήτης & Επιμελητήριο Χανίων
Χανιά, 8 Νοεμβρίου 2006 
Στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στην εκδήλωση με 
θέμα «Ο ρόλος και τα προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ μικρών 
Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) - Η επιδότηση του κόστους δανεισμού και Χρηματοδοτικής 
Μίσθωσης»  που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2006 στο Επιμελητήριο 
Χανίων. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ως ανώνυμη εταιρεία, οι στόχοι 
του φορέα, που απευθύνεται και ποιοι επωφελούνται, οι όροι εγγυοδότησης του Ταμείου, οι 
βασικές οδηγίες για τη διαδικασία παροχής εγγυήσεων και τα προγράμματα που αφορούν 
εγγυοδοσία για: 

1) την ίδρυση μικρών ή την ανάπτυξη νέων μικρών επιχειρήσεων 
2) για πολύ μικρές επιχειρήσεις 
3) για μικρές επιχειρήσεις 
4) μικροδάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων 
5) εξαγορές, συγχωνεύσεις, μεταβιβάσεις μικρών επιχειρήσεων. 

Ημερίδα με θέμα : « Παρουσίαση των Πρώτων Προκηρύξεων και Υποστηρικτικών 
Δράσεων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη»  
Οργάνωση: Γραφείο Διαμεσολάβησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Επιστημονικό 
Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠΚ)
Χανιά,  20 Φεβρουαρίου 2007 
Στελέχη του γραφείου διασύνδεσης παρακολούθησαν Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στα 
Χανιά με θέμα τις δράσεις χρηματοδοτήσεις του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα 
και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το διάστημα 2007-2013. Στην ημερίδα 
παρουσιάστηκαν:   
• Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ευρώπη , 
• Οι κανόνες συμμετοχής στο 7ο ΠΠ νομικά και οικονομικά  θέματα 
• Η συμμετοχή των Κρητικών ΜΜΕ στο 7ο  ΠΠ μέσω του έργου ETI PROMPT  
• Η προώθηση  της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας μέσω της συμμετοχής των ΜΜΕ  
      στο 7ο ΠΠ : Το έργο ETI INCUBATE. 
 
Ημερίδα με θέμα : «Προστασία των εφευρέσεων –Τεχνολογική Πληροφόρηση από 
τίτλους Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» 
Οργάνωση:  Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
Χανιά,  9 Μαΐου 2007 
Στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχαν στην ημερίδα  με 
θέμα : «Προστασία των εφευρέσεων –Τεχνολογική Πληροφόρηση από τίτλους Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας  που διοργάνωσε ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με το 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στα Χανιά,  9 Μαΐου 2007. Στόχο της ημερίδας αποτέλεσε η 
ενημέρωση σχετικά με τις εφευρέσεις και τις βασικές προϋποθέσεις  προστασίας μιας 
εφεύρεσης , τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας , πως χορηγούνται, η διαδικασία χορήγησης ΔΕ και 
ΠΥΧ . Αναλύθηκαν επίσης θέματα όπως τι είναι Τεχνολογική πληροφόρηση από Διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, σε ποιους απευθύνεται η Τεχνολογική πληροφόρηση καθώς και χρήσιμες πήγες 
πληροφόρησης για τους ενδιαφερόμενους. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η εισήγηση με θέμα «ο 
τρόπος σύνταξης αιτήσεων για Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και για πιστοποιητικά υποδείγματος 
χρησιμότητας».  
 
Ημερίδα με θέμα : «Ενίσχυση ΜΜΕ, εμπορίου και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο  
του ΠΕΠ  Κρήτης 2000-2006 » 
Οργάνωση:  Επιμελητήριο Χανίων, ΚΕΤΑ Κρήτης, ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης 
Χανιά,  16 Ιουλίου 2007 
Στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχαν σε ημερίδα που 
οργάνωσαν το Επιμελητήριο Χανίων, το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Κρήτης και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 με 
θέμα: «Ενίσχυση ΜΜΕ, εμπορίου και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης 
2000-2006». Στην  ημερίδα έγινε  παρουσίαση του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων» για την υλοποίηση επενδύσεων και την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΠΕΠ) 
του ΚΠΣ 2000-2006 και των προγραμμάτων κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III. 
 
Ημερίδα με θέμα: «ΤΟ 7o ΠΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ» 
Οργάνωση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης
Χανιά, 21 Σεπτεμβρίου 2007 
Στέλεχος του γραφείου παρακολούθησε εκδήλωση για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & 
Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα κύρια 
χαρακτηριστικά και οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τα ακόλουθα προγράμματα: 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT), Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία», 
Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH), Ειδικό Πρόγραμμα 
«Συνεργασία», Ειδικό Πρόγραμμα «Ιδέες», «Περιφέρειες της Γνώσης» και «Ερευνητικό 
Δυναμικό» (Regional), Ειδικό Πρόγραμμα «Ικανότητες». Εκπρόσωποι του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής,  παρουσίασαν χρήσιμες συμβουλές και παραδείγματα 
για την επιτυχημένη προετοιμασία και υποβολή προτάσεων.  
Ημερίδα με θέμα: «Νεανική Επιχει/ητα: Προοπτικές & Υποστηρικτικές Δράσεις» 
Οργάνωση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2007 
Στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε σε ημερίδα με 
τίτλο «Νεανική Επιχειρηματικότητα: Προοπτικές & Υποστηρικτικές Δράσεις».Κεντρικός 
ομιλητής ήταν ο Κ. Μπουτάρης που μίλησε για την Λέσχη Επιχειρηματικότητας, ενώ στην 
συνέχεια πραγματοποιήθηκαν δύο στρογγυλά τραπέζια. Στο πρώτο, εκπρόσωποι 5 εταιρειών 
ανέλυσαν  την εμπειρία  τους για την δημιουργία της δικής τους επιχείρησης αναφέροντας τα 
βασικά στάδια και το σχέδιο επιχειρηματικής δράσης τους.  Στο δεύτερο στρογγυλό τραπέζι 
αναλύθηκαν τρόποι χρηματοδότησης και σχετικά προγράμματα, από εκπροσώπους των 
Υπουργείων Απασχόλησης και Οικονομίας & Οικονομικών, από τον ΕΟΜΜΕΧ και από την 
εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ Ventures.  
 
 

 



 

ΠΑΚΕΤΟ 3:   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Εκδόθηκαν τέσσερις (4) Οδηγοί Eπιχειρηματικότητας από το Γραφείο Διασύνδεσης σε 
πολλαπλά αντίτυπα στα πλαίσια υποστήριξης  των χρηστών για την ανάπτυξη 
γνώσεων/δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας. Την συγγραφή των οδηγών ανέλαβαν 
εξειδικευμένοι σύμβουλοι σταδιοδρομίας και επιχειρηματικότητας, ως εξωτερικοί συνεργάτες 
του γραφείου. Οι οδηγοί έχουν τη μορφή εργαλείου προς άμεση αξιοποίηση καθώς 
περιλαμβάνουν: 

- Μελέτες περίπτωσης (για παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων προς μίμηση ή 
αποφυγή) 
- Λίστες δράσεων (για οργάνωση, έλεγχο και αξιολόγηση συμπεριφοράς και δράσης) 
- Προσωπικό σχέδιο δράσης (κατευθύνσεις για την οργάνωσή του) 
Τα περιεχόμενα των τεσσάρων οδηγών περιγράφονται στην συνέχεια: 
(1) Οδηγός ‘‘Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα’’: 
Τα βασικά κεφάλαια του οδηγού είναι: 
- Η επιχειρηματικότητα 
- Ο επιχειρηματίας 
- Η επιχειρηματική ιδέα 
Επίσης περιλαμβάνονται τρία κεφάλαια–Οδηγοί Προσωπικής Καθοδήγησης: 
- Προσδιορισμός διάθεσης για επιχειρηματικότητα 
- Προσδιορισμός δυνατοτήτων και αδυναμιών 
- Προσδιορισμός επιχειρηματικής ιδέας. 
 
(2) Οδηγός  ‘‘Κατάστρωση Επιχειρηματικού Σχεδίου’’: 
Σε αυτό τον οδηγό γίνεται αναλυτική περιγραφή των βασικών συστατικών ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου. Βασικά κεφάλαια του οδηγού αποτελούν τα παρακάτω: 
- Σχέδιο αγοράς και ανταγωνισμού 
- Σχέδιο Προϊόντων/Υπηρεσιών και διαδικασία Παραγωγής/Ανάπτυξης 
- Σχέδιο Οργάνωσης και διοίκησης 
- Σχέδιο πώλησης και προώθησης 
- Χρηματοοικονομικό Σχέδιο 
- Σχέδιο Στρατηγικής 
- Πληροφοριακό Σχέδιο 
- Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου 
 
(3) Οδηγός  ‘‘Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου’’: 
Περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου, με βάση τα 
περιεχόμενα του οδηγού (2), ως παράδειγμα για να τα εφαρμόσει ο ενδιαφερόμενος στις δικές 
του ανάγκες. Μελέτες περιπτώσεων επιχειρηματικών σχεδίων. 
 
(4) Οδηγός  ‘‘Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Ιδεών’:  
Τα βασικά περιεχόμενα του οδηγού είναι τα παρακάτω: 
- Ευκαιρίες χρηματοδότησης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ιδεών 
- Πού βρίσκονται 
- Πώς αναζητούνται 
- Τι παρέχουν 
- Γιατί χρειάζονται 



- Ταίριασμα ευκαιριών χρηματοδότησης και επιχειρηματικών ιδεών 
- Επιλογή κατάλληλης χρηματοδότησης 
- Αξιοποίηση χρηματοδότησης 
 
 

ΠΑΚΕΤΟ 4:  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Για την δημοσιοποίηση, την προβολή του έργου και της χρηματοδότησής του από το Γ’ ΚΠΣ, 
καθώς και για την προώθηση των υπηρεσιών επιχειρηματικότητας, το Γραφείο Διασύνδεσης, 
προχώρησε στην παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. Δόθηκε έμφαση στην διάχυση 
των αποτελεσμάτων σε φοιτητές και απόφοιτους του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι 
αποτελούν και τους βασικούς αποδέκτες του έργου του γραφείου για την πλήρη αξιοποίηση 
της χρηματοδότησης του έργου προς όφελος των χρηστών.  Οι σχετικές δράσεις αφορούν τα 
παρακάτω: 

(1) Παραγωγή έντυπου διαφημιστικού υλικού  
Εκδόθηκαν σε πολλαπλά αντίτυπα και διανεμήθηκαν στους ενδιαφερόμενους χρήστες και 
άλλους αποδέκτες τα παρακάτω έντυπα και διαφημιστικά:  
1. Τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο Υπηρεσιών Επιχειρηματικότητας του ΓΔ 
2. Τρία (3) ενημερωτικά φυλλάδια με τίτλους: «Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», 

«Επιχειρηματικότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες», «Υπηρεσίες, Φορείς & Προγράμματα 
Επιχειρηματικότητας»  

3. Τέσσερις (4) συμβουλευτικοί οδηγοί (όπως αναλυτικά περιγράφονται στο πακέτο 3) 
4. Τρία Flyers για την διαφήμιση του έργου της επιχειρηματικότητας 
5. Φάκελος (Folder) Έργου Επιχειρηματικότητας Γραφείου Διασύνδεσης 
6. Μπλοκ Επιχειρηματικότητας Γραφείου Διασύνδεσης 
7. Σελιδοδείκτες για την διαφήμιση του έργου της επιχειρηματικότητας 
8. Ημερολόγιο Επιχειρηματικότητας 2007 
9. Αφίσα Έργου Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης     
 
(2) Δημιουργία ιστοσελίδας επιχειρηματικότητας 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην δημιουργία ιστοσελίδας  για το έργο της  επιχειρηματικότητα 
του Γραφείου Διασύνδεσης, καθώς το Διαδίκτυο  αποτελεί το βασικό μέσω επικοινωνίας και 
μετάδοση της πληροφορίας σε χρήστες εκτός της  Πολυτεχνειακής κοινότητας και ιδιαίτερα 
στους αποφοίτους. Στην ιστοσελίδα υπάρχει σε on-line διαθεσιμότητα μέρος του έντυπου 
υλικού που παράχθηκε στα πλαίσια του έργου. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει τέσσερις βασικές 
ενότητες:  
(1) Υπηρεσία επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης 
(2) Ειδικές πληροφορίες Επιχειρηματικότητας (εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα, 
επιχειρηματικό σχέδιο, χρηματοδότηση επιχειρήσεων, σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων, 
φορείς υπηρεσίες και προγράμματα, νεανική, γυναικεία επιχειρηματικότητα, άτομα με ειδικές 
ανάγκες, ηλεκτρονικό επιχειρείν, ευρωπαϊκή ένωση και επιχειρηματικότητα). 
(3) Νέα της Επιχειρηματικότητας (προκηρύξεις, εκδηλώσεις κλπ)   
(4)  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. 
 
(3) Αναπαραγωγή μέρους των εντύπων, οδηγών και διαφημιστικού υλικού της 
επιχειρηματικότητας. 
 



Προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης 
 
Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος. 
Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης. 
 
Πάγγειου Βασιλική, Προϊσταμένη ΓΔΣ 
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc σε Οργάνωση & Διοίκηση 
  
Μαυρίδου Θέλμα, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Τομέα 
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MEng σε Επιχειρησιακή Έρευνα 
  
Σαλάππα Αθηνά, Αρμόδια σε Θέματα Επιχειρηματικότητας 
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc σε Οργάνωση & Διοίκηση 
 
Σπανού Εύη, Εξυπηρέτηση φοιτητών  
 Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στοιχεία επικοινωνίας  
Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας 
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731 00 Κρήτη 
Τηλ: 28210 37330, 37331, 37332 
Fax: 28210 37522 
e‐mail: center@career.tuc.gr  
http://www.career.tuc.gr/ 
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