
Η	Συνεργασία	του	ΤΕΙ	Κεντρικής	
Μακεδονίας	με	τους	Τοπικούς	Κοινωνικούς	
Φορείς.	Εμπειρίες	Κοινών	Δράσεων	και	

ειδικά	στην	Επιχειρηματικότητα	

	

	

	

	

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΤΟΥ	ΤΕΙ	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ	
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΤΟΠΙΚΗ	ΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΚΑΙ	ΤΟΥΣ	

ΦΟΡΕΙΣ	ΤΗΣ	(#1)	
•  Πρωτοκόλλα	/	Συμφωνίες	Συνεργασίας	με	τους	
φορείς.	

•  Συμμετοχή	των	φορέων	σε	ερευνητικά	προγράμματα	
που	σχεδιάζει	και	υλοποιεί	το	Επιστημονικό	
Ερευνητικό	Προσωπικό	του	Ιδρύματος.	

•  Διάθεση	στους	τοπικούς	φορείς	των	αποτελεσμάτων		
των	ερευνητικών	προγραμμάτων.	

•  Συμμετοχή	του	ΤΕΙ	Κεντρικής	Μακεδονίας	σε	
αναπτυξιακές	δομές	και	πρωτοβουλίες	που	προωθούν	
την	τοπική	και	γενικότερη	οικονομική	και	κοινωνική	
ανάπτυξη.	



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΤΟΥ	ΤΕΙ	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ	
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΤΟΠΙΚΗ	ΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΚΑΙ	ΤΟΥΣ	

ΦΟΡΕΙΣ	ΤΗΣ	(#2)	
•  Συνεργασία	του	ΤΕΙ	Κεντρικής	Μακεδονίας	με	τους	

ιδιωτικούς,	δημόσιους	και	κοινωνικούς	φορείς	της	
περιοχής	για	τον	σχεδιασμό,	υποβολή	και	υλοποίηση	
εθνικών	και	ευρωπαϊκών	συγχρηματοδοτούμενων	
προγραμμάτων.	

•  Συμμετοχή	του	Επιστημονικού	Ερευνητικού	Προσωπικού	
του	Ιδρύματος	σε	μελέτες	και	έρευνες	των	φορέων	για	τα	
ειδικότερα	προβλήματα	που	τους	απασχολούν,	καθώς	και	
σε	εμπειρογνωμοσύνες	σε	δημόσιους	και	ιδιωτικούς	
φορείς.	

•  Εκπόνηση	Πτυχιακών	και	Διπλωματικών	Εργασιών	των	
προπτυχιακών	και	μεταπτυχιακών	φοιτητών	σε	
αντικείμενα	που	απασχολούν	τους	φορείς	και	μελέτες	
περιπτώσεων	που	αναφέρονται	σε	αυτούς.	



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΤΟΥ	ΤΕΙ	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ	
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΤΟΠΙΚΗ	ΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΚΑΙ	ΤΟΥΣ	

ΦΟΡΕΙΣ	ΤΗΣ	(#3)	

•  Διενέργεια	της	Πρακτικής	Άσκησης	των	φοιτητών	
σε	δημόσιους,	ιδιωτικούς	φορείς	και	
επιχειρήσεις.	

•  Ενίσχυση	του	εκπαιδευτικού	πολιτιστικού	ρόλου	
της	κεντρικής	βιβλιοθήκης	του	Ιδρύματος	
(συγγράμματα	–	συνέδρια	–εκδόσεις	–	
πολιτιστικές	εκδηλώσεις).	

•  Διενέργειας	εκπαιδευτικών,	ενημερωτικών,	
εορταστικών		και	πολιτιστικών	εκδηλώσεων	στις	
εγκαταστάσεις	του	Ιδρύματος	



Περιβαλλοντική	πολιτική	και	
στρατηγική	του	Ιδρύματος	

•  Διαμόρφωση	και	υλοποίηση	μιας	
περιβαλλοντικής	πολιτικής	αντάξιας	των	
προσδοκιών	της	Ελληνικής	κοινωνίας	για	ένα	
ανώτατο	ακαδημαϊκό	ίδρυμα.		

•  Υιοθετώντας	καινοτόμες	διεθνείς	
περιβαλλοντικές	πρακτικές	και	διαδικασίες,	
φιλοδοξεί	όχι	μόνο	να	συμβάλει	δραστικά	στον	
περιορισμό	του	περιβαλλοντικού	του	
αποτυπώματος,	αλλά	να	αποτελέσει	πρότυπο	
για	αντίστοιχες	δράσεις.		



Περιβαλλοντική	Πολιτική	–	άξονες	
(#1)	

•  Θεμελιώδες	δικαίωμα	κάθε	ανθρώπου	να	διαβιεί	σε	ένα	
καθαρό	περιβάλλον,	έχοντας	ταυτόχρονα	πρόσβαση	σε	
βασικά	αγαθά	και	υπηρεσίες	και	δυνατότητα	βελτίωσης	
του	βιοτικού	επιπέδου	για	τον	ίδιο	και	την	οικογένειά	του.	

•  Γεγονός	ότι	οι	περιβαλλοντικές	επιπτώσεις	δεν	γνωρίζουν	
γεωγραφικά,	κοινωνικά,	ταξικά	ή	και	κάθε	είδους	σύνορα.	

•  Απαράβατη	υποχρέωση	όλων	να	μην	προκαλούν	
οποιαδήποτε	περιβαλλοντική	επιβάρυνση.	

•  Αρχή	της	πρόληψης	η	οποία	επιβάλλει	την	ανάγκη	
εκτίμησης	των	περιβαλλοντικών	επιπτώσεων	κάθε	έργου	
και	δραστηριότητας	και	τη	λήψη	όλων	των	απαραίτητων	
προληπτικών	μέτρων	ασφαλείας	ώστε	να	αποφευχθεί	
κάθε	πιθανή	περιβαλλοντική	επιβάρυνση	



Περιβαλλοντική	Πολιτική	–	άξονες	
(#2)	

•  Αρχή	της	προφύλαξης	σύμφωνα	με	την	οποία	σε	
περίπτωση	αβεβαιότητας	για	τις	περιβαλλοντικές	
επιπτώσεις	μιας	δραστηριότητας	επιβάλλεται	η	λήψη	
προληπτικών	ή	και	κατασταλτικών	μέτρων	μέχρι	να	
τεκμηριωθεί	επιστημονικά	η	ασφάλειά	της	και	όχι	το	
αντίθετο.	

•  Στο	γεγονός	ότι	όλα	τα	παραπάνω	θα	πρέπει	να	
λαμβάνονται	ιδιαίτερα	σοβαρά	υπόψη	από	ένα	σύγχρονο	
ανώτατο	ακαδημαϊκό	ίδρυμα.	

•  Προσπάθεια	διαρκούς	ενημέρωσης	και	ευαισθητοποίησης	
όλων	των	μελών	της	ακαδημαϊκής	κοινότητας	για	τα	μέτρα	
και	τις	πολιτικές	προστασίας	του	περιβάλλοντος,	επειδή	
χωρίς	τη	συμμετοχή	όλων	κάθε	προσπάθεια	είναι	
καταδικασμένη	να	αποτύχει	



Περιβαλλοντική	Πολιτική	–	Υλοποίηση	
(#1)	

•  Διαρκής	και	συστηματική	παρακολούθηση	και	
συμμόρφωση	προς	την	εθνική	και	ευρωπαϊκή	
περιβαλλοντική	νομοθεσία.		

•  Υιοθέτηση,	προσαρμογή	και	βελτίωση	όλων	των	
διεθνώς	αναγνωρισμένων	πρακτικών	πρόληψης	και	
προστασίας	του	περιβάλλοντος.				

•  Συνεχής	και	συστηματική	ενημέρωση	και	
ευαισθητοποίηση	της	ακαδημαϊκής	κοινότητας,	
προσωπικού	και	φοιτητών,	σε	θέματα	περιβάλλοντος	
μέσω	ημερίδων	και	αναρτήσεων	στην	ιστοσελίδα	του	
ιδρύματος	και	καλλιέργεια	περιβαλλοντικής	
συνείδησης.				

	



Περιβαλλοντική	Πολιτική	–	Υλοποίηση	
(#2)	

•  Ενσωμάτωση	σχετικών	μαθημάτων	στα	προγράμματα	σπουδών	
όλων	των	κύκλων.			Προώθηση	των	πράσινων	συμβάσεων	στις	
προμήθειες	και	υπηρεσίες.			

•  	Εφαρμογή	ολοκληρωμένου	Συστήματος	Περιβαλλοντικής	
Διαχείρισης	και	Αξιολόγησης	των	δραστηριοτήτων	του,	το	οποίο	
αποτελεί	αναπόσπαστο	μέρος	της	στρατηγικής	ανάπτυξης	του	
ιδρύματος.				

•  Συστηματική	και	συνεχής	παρακολούθηση,	αξιολόγηση	και	
βελτίωση	των	περιβαλλοντικών	επιδόσεων	του	Ιδρύματος	μέσω	
καταλλήλων	περιβαλλοντικών	δεικτών.				

•  Συνεργασία	με	άλλα	εκπαιδευτικά	και	ερευνητικά	ιδρύματα,	
οργανισμούς	και	φορείς	του	δημοσίου	και	ιδιωτικού	τομέα	στην	
Ελλάδα	και	το	εξωτερικό	με	στόχο	την	από	κοινού	προώθηση	
θεμάτων	περιβαλλοντικής	προστασίας	και	αειφόρου	ανάπτυξης.	



Εμπειρίες	Κοινών	Δράσεων	με	τους	Τοπικούς	
Κοινωνικούς	Φορείς	και	ειδικά	στην	

Επιχειρηματικότητα		

Ανάπτυξη	δεξιοτήτων	καινοτομίας	στελεχών	
επιχειρήσεων	&	ενίσχυση	και	πιστοποίηση	
επαγγελματικών	γνώσεων	&	δεξιοτήτων	
εργαζομένων	μικρών	και	πολύ	μικρών	
επιχειρήσεων	σε	δυναμικούς	ή	υπό	
αναδιάρθρωση	κλάδους	της	περιφερειακής	
οικονομίας.	



Ανάπτυξη	εκπαιδευτικού	υλικού	και	
εγχειριδίων	μεντόρων-στελεχών	

•  Η	Εξωστρέφεια	ως	στρατηγική	επιλογή	ανάπτυξης	και	ενίσχυσης	της	
ανταγωνιστικότητας	των	επιχειρήσεων.	Μέθοδοι	και	διαδικασία	
εξαγωγών.	Επιχειρηματική	Συνεργασία	Σερραϊκών	και	Βουλγάρικων	
Επιχειρήσεων.	

•  Καινοτομία	και	Επιχειρηματικότητα.	
•  Πηγές	και	μέσα	χρηματοδότησης	επιχειρήσεων	και	ειδικά	των	

εξαγωγικών.	Διαδικασία	για	την	ένταξη	επιχείρησης	σε	
συγχρηματοδοτούμενα	προγράμματα.	

•  Σημασία,	δομή	και	περιεχόμενο	Επιχειρηματικού	Σχεδίου	μικρών	και	
πολύ	μικρών	επιχειρήσεων.	

•  Σχέδιο	Εξαγωγικού	markegng.	
•  Θέματα	οικονομικής	και	λογιστικής	παρακολούθησης	μικρών	και	πολύ	

μικρών	επιχειρήσεων.	
•  Ηλεκτρονική	Επιχειρηματικότητα.	
•  Μέντορινγκ,	e-Μέντορινγκ	και	Επιχειρηματική	Συμβουλευτική.	



Εξειδικευμένο	πρόγραμμα	
επιμόρφωσης	

•  Μέντορινγκ,	e-Μέντορινγκ	και	Επιχειρηματική	Συμβουλευτική.	
•  Η	Εξωστρέφεια	ως	στρατηγική	επιλογή	ανάπτυξης	και	ενίσχυσης	της	

ανταγωνιστικότητας	των	επιχειρήσεων.	Μέθοδοι	και	διαδικασία	
εξαγωγών.	Επιχειρηματική	Συνεργασία	Σερραϊκών	και	Βουλγάρικων	
Επιχειρήσεων.	

•  Καινοτομία	και	Επιχειρηματικότητα.	
•  Πηγές	και	μέσα	χρηματοδότησης	επιχειρήσεων	και	ειδικά	των	

εξαγωγικών.	Διαδικασία	για	την	ένταξη	επιχείρησης	σε	
συγχρηματοδοτούμενα	προγράμματα.	

•  Σημασία,	δομή	και	περιεχόμενο	Επιχειρηματικού	Σχεδίου	μικρών	και	
πολύ	μικρών	επιχειρήσεων.	

•  Σχέδιο	Εξαγωγικού	markegng.	
•  Θέματα	οικονομικής	και	λογιστικής	παρακολούθησης	μικρών	και	πολύ	

μικρών	επιχειρήσεων.	
•  Ηλεκτρονική	Επιχειρηματικότητα.	



Ανάπτυξη	«Δικτύου»	εξειδικευμένων	
Συμβούλων	–	Μεντόρων	Καινοτομίας	
•  Σχεδιασμός	δικτύου:	δομή,	περιεχόμενα,	
λειτουργίες.	Θα	περιλαμβάνει	γνώσεις	και	
πληροφορίες	από	το	εκπαιδευτικό	υλικό	των	
μεντόρων,	διάφορα	σχετικά	εργαλεία	πχ	
υπόδειγμα	επιχειρηματικού	σχεδίου	κ.λπ.	

•  Κατασκευή	δικτύου,	πλατφόρμας.	
•  Εγκατάσταση	και	Λειτουργία	πλατφόρμας	
στην	ιστοσελίδα	του	ΕΒΕΣ.	



Παροχή	Εξειδικευμένων	Συμβουλευτικών	
Υπηρεσιών	μέσω	Ανοικτών	Επιχειρηματικών	

Εργαστηρίων		
•  Η	Εξωστρέφεια	ως	στρατηγική	επιλογή	ανάπτυξης	και	
ενίσχυσης	της	ανταγωνιστικότητας	των	επιχειρήσεων.	
Μέθοδοι,		τρόποι,	διαδικασία	εξαγωγών.	
Επιχειρηματική	Συνεργασία	Σερραϊκών	και	
Βουλγάρικων	Επιχειρήσεων.	

•  Πηγές,	μέσα	και	διαδικασία	χρηματοδότησης	
επιχειρήσεων.	

•  Σημασία,	δομή	και	περιεχόμενο	του	Επιχειρηματικού	
Σχεδίου.	

•  Εκπόνηση	και	εφαρμογή	σχεδίου	markegng	μικρών	
και	πολύ	μικρών	επιχειρήσεων.	

•  Ηλεκτρονικό	Επιχειρείν.	



ΑΛΛΕΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	

•  Αρχιμήδης	ΙΙΙ:	Ενίσχυση	Ερευνητικών	Ομάδων	
στο	ΤΕΙ	Σερρών,	«Η	Οικονομική	Συνεργασία	
Ελλάδας-Βουλγαρίας	και	οι	επιπτώσεις	στο	
Νομό	Σερρών	από	την	ένταξη	της	Βουλγαρίας	
στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση»,	πρωτογενής	έρευνα	
σε	500	επιχειρήσεις,	μέλη	του	ΕΒΕΣ	και	μια	
πρωτογενής	έρευνα	σε	50	φορείς	του	Ν.	
Σερρών	



ΑΛΛΕΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	
•  Τοπικό	Σύμφωνο	Απασχόλησης	(ΤΟΠΣΑ)	Σερρών,	Ανοιχτά	επιχειρηματικά	

εργαστήρια	-	Οργάνωση	Ημερών	Καριέρας	
•  1.	Προηγμένες	μέθοδοι	υπολογιστικής	νοημοσύνης	για	τη	μοντελοποίηση	

συστημάτων,	την	ταξινόμηση	και	την	τηλεπισκόπηση:	Εφαρμογή	στο	πρόβλημα	
ταξινόμησης	της	κάλυψης	γης.	

•  2.	Σχεδιασμός	και	βελτιστοποίηση	πρωτοτύπων	μικροκυματικών	διαιρετών	ισχύος	
για	χρήση	σε	σύγχρονα	συστήματα	ασύρματων	επικοινωνιών.	

•  3.	Εκτίμηση	της	σεισμικής	τρωτότητας	του	κτιριακού	αποθέματος	της	πόλης	των	
Σερρών.	

•  4.	ACCESS:	Μοντέλα	και	Μέθοδοι	Συνδημιουργίας	Αξίας	σε	Οικοσυστήματα	
Υπηρεσιών.	

•  5.	Πλαίσιο	Υπηρεσιών	για	τη	Χρήση	του	Κοινωνικού	Διαδικτύου	σαν	Δίκτυο	
Αισθητήρων:	Αναγνώριση	Γεγονότων	σε	Πραγματικό	Χρόνο	με	τη	Χρήση	Χωρικών,	
Χρονικών	και	Σημασιολογικών	Αναφορών.	

•  5.	Εφαρμογές	Τεχνολογίας	Γεωπληροφορικής	στην	αξιολόγηση	του	κινδύνου	
ξηρασίας.	



ΔΙΠΑΕ	
•  Νόμος	…/23-4-18	
•  Συνέργεια	με	Διεθνές	Πανεπιστήμιο,	ΤΕΙ	Θεσσαλονίκης,	ΤΕΙ	

Καβάλας	
•  Πανεπιστηµιακό	Ερευνητικό	Κέντρο	(Π.Ε.Κ.)		

–  Σκοποί:	…γ)	η	παροχή	υπηρεσιών	σε	δηµόσιους	και	ιδιωτικούς	
φορείς,	….	

–  συνεργάζεται	µε	παραγωγικούς	φορείς	της	ηµεδαπής	ή	της	
αλλοδαπής	και	προωθεί	την	οικονοµική	αξιοποίηση	των	ερευνητικών	
αποτελεσµάτων	του,	

–  …συνεργάζεται	µε	διεθνείς	οργανισµούς,	το	ελληνικό	Δηµόσιο,	άλλα	
Α.Ε.Ι.	και	ερευνητικούς	φορείς,	νοµικά	πρόσωπα	δηµόσιου	και	
ιδιωτικού	δικαίου,	Ο.Τ.Α.	α΄	και	β΄	βαθµού,	συνεταιρισµούς,	
επιστηµονικές	ενώσεις	και	φορείς	παροχής	υπηρεσιών	υγείας,	και	
διαµεσολαβεί	στη	διασύνδεση	της	έρευνας	µε	την	εκπαίδευση,	την	
οικονοµία,	την	κοινωνία	και	τον	πολιτισµό,		

	



Ινστιτούτα	Π.Ε.Κ.	του	ΔΙΠΑΕ	
•  α)	επιστηµών	ζωής,	µε	έδρα	τη	Θεσσαλονίκη,	
•  β)	πετρελαίου,	µε	έδρα	την	Καβάλα,	
•  γ)	τουρισµού	και	φιλοξενίας,	µε	έδρα	την	Καβάλα,	
•  δ)	αστικού	περιβάλλοντος,	µε	έδρα	τις	Σέρρες,	
•  ε)	κοινωνικής	και	αλληλέγγυας	οικονοµίας,	µε	έδρα	τη	

Θεσσαλονίκη,	
•  στ)	διαχείρισης	προσφυγικών	ροών	και	κρίσεων,	µε	έδρα	τη	

Θεσσαλονίκη,	
•  ζ)	αγροτικής	βιοµηχανίας,	µε	έδρα	τη	Θεσσαλονίκη,	
•  η)	βιοµηχανικής	καινοτοµίας	και	ψηφιακής	γεωργίας,	µε	έδρα	τις	

Σέρρες,	
•  θ)	βιώσιµης	ανάπτυξης	και	κυκλικής	οικονοµίας,	µε	έδρα	την	

Κατερίνη.	


