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εκδηλώσεις

➢ Πρακτική Άσκηση και Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στην ελλάδα και το εξωτερικό (5 Δεκεμβρίου 2012)

εκδήλωση με θέμα «πρακτική Άσκηση και Απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας στην ελλάδα και το εξωτερικό» 
διοργάνωσε η δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και 
το Γραφείο πρακτικής Άσκησης του ΑπΘ, την τετάρτη, 5 
δεκεμβρίου 2012,  στο κέντρο διάδοσης ερευνητικών 
Αποτελεσμάτων (κεδεΑ). 
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση της ακαδημαϊκής 
κοινότητας του ΑπΘ σχετικά με τις δυνατότητες που 
προσφέρονται σε φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος 
να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω προγραμμάτων 
που υποστηρίζονται τόσο από το πανεπιστήμιο όσο και από 
εξωτερικούς φορείς. πιο συγκεκριμένα, στην εκδήλωση 

παρουσιάστηκαν το πρόγραμμα πρακτικής Άσκησης του ΑπΘ, το πρόγραμμα LLP/Erasmus Placement, οι 
δυνατότητες για διεθνή πρακτική άσκηση μέσω της AIESEC AUTH, το πρόγραμμα Leonardo DaVinci, η πύλη 
EURES, καθώς και τα προγράμματα εθελοντισμού της PRAKSIS. την εκδήλωση παρακολούθησαν 100 άτομα. 

✴ το υλικό από τις εκδηλώσεις της δΑΣτΑ (φωτογραφίες και μαγνητοσκόπηση) είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα  
https://www.dasta.auth.gr/  (Μενού δΑΣτΑ – εκδηλώσεις δΑΣτΑ) 

ΔΑστΑ

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

➢  2η συνάντηση εργασιών Δικτύου ΔΑστΑ ελληνικών Ιδρυμάτων Ανωτάτης εκπαίδευσης, Βόλος, 5-6 Ιουλίου 
2012

η δΑΣτΑ συμμετείχε στο 2ο θεματικό εργαστήριο των δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας που 



πρωτόκολλα Συνεργασίας

η δΑΣτΑ του ΑπΘ έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής και πολιτικών των ιδρυμάτων για τη σύνδεσή 
τους με την αγορά εργασίας και τη σταδιοδρομία των φοιτητών τους, ολοκλήρωσε την υπογραφή τεσσάρων ακόμη 
πρωτοκόλλων συνεργασίας με τα εξής εκπαιδευτικά ιδρύματα:

εθνικό καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών πολυτεχνείο κρήτης

Ανωτάτη Σχολή καλών τεχνών τει λαμίας

επίσης, υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με τη Μη κερδοσκοπική εταιρεία Future Leaders με σκοπό την εκπαίδευση 
νέων αποφοίτων του πανεπιστημίου και την ενασχόλησή τους σε πρακτικά έργα με κοινωνική διάσταση, προκειμένου 
να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες και επαγγελματικές δεξιότητες. 

ΓΡΑΦεΙο
ΔΙΑσυνΔεσησ

➢ Αγροτικό Ιατρείο – Ιατρική ειδικότητα (5, 10, 12 και 17 Ιουλίου, 27 σεπτεμβρίου, 2 και 11 οκτωβρίου 
2012)

ενημερωτικές εκδηλώσεις για τελειόφοιτους ιατρικής Σχολής, όπου παρέχονταν αναλυτικές πληροφορίες για 
τις ιατρικές ειδικότητες στην ελλάδα (διαδικασία, δικαιολογητικά, αιτήσεις, υπολογισμός αναμονών, διευθύνσεις 
και τηλέφωνα των διευθύνσεων Υγείας) και για το αγροτικό ιατρείο (διαδικασία, κριτήρια διορισμού, δημοσίευση 
της προκήρυξης και των αποτελεσμάτων, αιτήσεις, δικαιολογητικά). τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν περίπου 
184 άτομα.

➢  Ιατρική ειδικότητα στη Γερμανία (3 και 4 οκτωβρίου 2012)

η εκδήλωση οργανώθηκε από την ιατρική Σχολή, το Γραφείο διασύνδεσης και το Σύλλογο Φοιτητών της ιατρικής 
Σχολής. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε ατομική ενημέρωση σε τελειόφοιτους και απόφοιτους της Σχολής 
από εκπρόσωπο του EURES Γερμανίας. τη διάλεξη παρακολούθησαν περίπου 60 άτομα.

εκδηλώσεις

πραγματοποιήθηκε στις 6 ιουλίου 2012 στο Βόλο με τη συμμετοχή 33 ακόμη ιδρυμάτων. Στη συνάντηση 
συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τόσο στην αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των σχετικών πράξεων 
όσο και στον εντοπισμό πεδίων συνεργασίας και επίτευξης προστιθέμενης αξίας μέσα από το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση κοινών και κεντρικά συντονισμένων ενεργειών.

➢  3ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία & Ανάπτυξη 2012, 9 νοεμβρίου 2012

το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κατανοώντας τη σημασία της ανάπτυξης και ενίσχυσης του 
καινοτομικού και επιχειρηματικού πνεύματος για την πρόοδο της εθνικής οικονομίας, συμμετείχε μέσω της 
δΑΣτΑ στο 3ο  πολυσυνέδριο καινοτομία & Ανάπτυξη 2012, σκοπός του οποίου ήταν η ανάδειξη της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου υπήρξε η δυνατότητα να 
προβληθούν οι δράσεις της Μονάδας καινοτομίας & επιχειρηματικότητας (Μοκε) και του Γραφείου διασύνδεσης 
αναφορικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.



➢  ομαδικά εργαστήρια επαγγελματικού προσανατολισμού χειμερινού εξαμήνου 2012-2013

Στόχος των εργαστηρίων είναι η υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του ΑπΘ, είτε στη διαδικασία 
επιλογής μεταπτυχιακών σπουδών είτε στη διαδικασία ένταξης στον επαγγελματικό τομέα που τους ενδιαφέρει. 
τα εργαστήρια πραγματοποίησαν και συντόνισαν εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Γδ και συμμετείχαν συνολικά 
94 άτομα.

➢  ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές στη Γαλλία χειμερινού εξαμήνου 2012-2013

Σκοπός  των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων του ΑπΘ για τις δυνατότητες 
συνέχισης των σπουδών τους και τη διεξαγωγή έρευνας στη Γαλλία. η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από 
εκπροσώπους του Γαλλικού ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν 11 φοιτητές και απόφοιτοι.

➢  ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές στη Γερμανία χειμερινού εξαμήνου 2012-2013

Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων του ΑπΘ για τις δυνατότητες 
συνέχισης των σπουδών τους και τη διεξαγωγή έρευνας στη Γερμανία. η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από 
εκπροσώπους της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD). Συμμετείχαν 49 φοιτητές και 
απόφοιτοι.

➢ ομαδικά εργαστήρια επιχειρηματικότητας χειμερινού εξαμήνου 2012-2013

Σκοπός των εκπαιδευτικών εργαστηρίων είναι η υποστήριξη των τελειόφοιτων ή απόφοιτων που ενδιαφέρονται 
να ασχοληθούν με το ελεύθερο επάγγελμα ή να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. τα εργαστήρια πραγματοποίησε 
εξειδικευμένος σύμβουλος, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους πρακτικές γνώσεις, αλλά και αναδεικνύοντας 
ένα πλήθος παραγόντων που πρέπει να μάθει ο υποψήφιος επιχειρηματίας κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση της 
επιχειρηματικής του ιδέας. Συμμετείχαν 105 άτομα.

➢ Start-ups & εφαρμοσμένη Έρευνα (4 οκτωβρίου 2012)

η εκδήλωση διοργανώθηκε από τo Open Coffee Thessaloniki σε συνεργασία με το Γραφείο διασύνδεσης και 
το διαγωνισμό i-bank καινοτομία & τεχνολογία της εθνικής. ομιλητές: Φάνης κουτουβέλης (εταιρεία i-kiosk), 
Αθανάσιος κώνστας (εταιρεία MAK GAS), δημήτρης πετκούσης και Χρήστος Χριστοδουλίδης (εταιρεία Epsilon 
Net), Σπύρος Αρσένης (διαγωνισμός i-bank καινοτομία & τεχνολογία της εθνικής τράπεζας). την εκδήλωση 
παρακολούθησαν περίπου 120 άτομα.

➢ Κύκλος εισηγήσεων με θέμα «επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικό Πλάνο και χρηματοδότηση επενδύσεων» 
        (1–5 οκτωβρίου 2012)

οι εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος «επιχειρηματικές δράσεις βασισμένες 
στα αυτοφυή φυτά» του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «διατήρηση της Βιοποικιλότητας και 
Αειφορική εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών» του τμήματος Βιολογίας του ΑπΘ, με εισηγητή το σύμβουλο 
επιχειρηματικότητας του Γραφείου διασύνδεσης.

➢ Online διαγωνισμός Bloomberg Assessment Test - BAT (6 και 7 οκτωβρίου 2012)

O διαγωνισμός διοργανώθηκε  από το Γραφείο διασύνδεσης ΑπΘ σε συνεργασία με το Bloomberg Institute. 
Συμμετείχαν συνολικά 119 φοιτητές.

➢ Business InnovationValorization (1-2 νοεμβρίου 2012) 

η διήμερη εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Mονάδα Kαινοτομίας και Eπιχειρηματικότητας του πανεπιστημίου 
Μακεδονίας σε συνεργασία με το Γραφείο διασύνδεσης ΑπΘ και τη Μονάδα Kαινοτομίας και Eπιχειρηματικότητας 



του Ατει Θεσσαλονίκης. προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Jan Jongbloed.  Στα πλαίσια της εκδήλωσης 
πραγματοποιήθηκαν 2 κύκλοι του παιχνιδιού επιχειρηματικότητας XLXEntrepreneursGame. την εκδήλωση 
παρακολούθησαν συνολικά 97 άτομα.

➢  4ο Πανελλήνιο συνέδριο συμβουλευτικής Ψυχολογίας με θέμα «ο ρόλος της συμβουλευτικής ψυχολογίας    
σε     συνθήκες κρίσης» (1-4 νοεμβρίου 2012)

το Γραφείο διασύνδεσης συμμετείχε με τις παρακάτω εισηγήσεις στο συνέδριο που διοργανώθηκε από τον 
κλάδο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της ελληνικής Ψυχολογικής εταιρείας (ελΨε).

☐ Απορρόφηση των αποφοίτων του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την αγορά εργασίας σε 
συνθήκες κρίσης

☐   εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές: οι έφηβοι επιλέγουν πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής 
κρίσης

☐  η συμβουλευτική σταδιοδρομίας του Γραφείου διασύνδεσης του ΑπΘ: Απαντώντας στις 
προκλήσεις της οικονομικής κρίσης 

➢  σπουδές και υποτροφίες στο εξωτερικό, πληροφόρηση και συμβουλευτική (8 νοεμβρίου 2012)

η εκδήλωση που διοργάνωσε το Γραφείο διασύνδεσης είχε στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων 
στη διαδικασία αναζήτησης σπουδών και υποτροφιών σε χώρες του εξωτερικού. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε 
το πρόγραμμα Erasmus Mundus και δόθηκαν πληροφορίες για τον τρόπο αναζήτησης μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων και υποτροφιών για τις χώρες Μ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ολλανδία, ηπΑ, νορβηγία, δανία, 
Σουηδία, ισπανία. επίσης, υπήρξε πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά τη διαδικασία 
υποβολής των αιτήσεων, καθώς και για τον τρόπο χορήγησης υποτροφιών από φορείς του εσωτερικού. την 
εκδήλωση παρακολούθησαν 280 άτομα.



➢ το Πάθημα, Μάθημα (8 νοεμβρίου 2012)

η εσπερίδα οργανώθηκε από το Γραφείο διασύνδεσης του πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον ελληνικό 
Σύνδεσμο νέων επιχειρηματιών (εΣΥνε) στα πλαίσια της παγκόσμιας εβδομάδας επιχειρηματικότητας. Στόχος 
ήταν η απομυθοποίηση της επιχειρηματικής αποτυχίας και η ανάδειξη του εκπαιδευτικού της ρόλου στην 
«ωρίμανση» του επιχειρηματία και τη μετέπειτα επιτυχία του. την εκδήλωση παρακολούθησαν συνολικά 105 
φοιτητές.

➢ Θέλω να γίνω… (14 νοεμβρίου 2012) 

η ημερίδα που διοργανώθηκε από τα Γραφεία διασύνδεσης του ΑπΘ και του πανεπιστημίου Μακεδονίας σε 
συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Future Leaders είχε ως στόχο να μάθουν οι ενδιαφερόμενοι 
τις προδιαγραφές σταδιοδρομίας σε επαγγέλματα και ειδικότητες από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς. Στην 
ημερίδα, επιπρόσθετα, έγινε παρουσίαση του προγράμματος ανάπτυξης μελλοντικών ηγετών της Future Lead-
ers, που στόχο έχει την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων φοιτητών και την πρακτική προετοιμασία τους για τη 
διεκδίκηση θέσεων εργασίας σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες. την εκδήλωση παρακολούθησαν 
140 φοιτητές.

➢  Ισότητα στην επιχειρηματικότητα (28 νοεμβρίου 2012) 
η ημερίδα διοργανώθηκε από τα Γραφεία διασύνδεσης του πανεπιστημίου Μακεδονίας, του ΑπΘ και του Ατει 
Θεσσαλονίκης και την παρακολούθησαν συνολικά  49 άτομα.

➢ Ιατρική ειδικότητα στη Γερμανία (29 νοεμβρίου 2012)

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν αρχικά από το Γδ οι διαδικασίες για την ιατρική ειδικότητα στη Γερμανία και 
στη συνέχεια το κοινό ενημερώθηκε για το πρόγραμμα εκπαίδευσης ελλήνων ιατρών για ιατρική ειδίκευση στην 
κλινική αποκατάστασης Brandenburg Klinik Bernau bei Berlin και στο δίκτυό τους με συνεργαζόμενες κλινικές. 
την εκδήλωση παρακολούθησαν συνολικά 43 φοιτητές και απόφοιτοι της ιατρικής Σχολής.

➢  Φοιτητική επιχειρηματικότητα (7 Δεκεμβρίου 2012)

ο Σύμβουλος επιχειρηματικότητας του Γραφείου διασύνδεσης ΑπΘ συμμετείχε στην ημερίδα πραγματοποιήθηκε 
από την Co.Mv.o.S  παρουσιάζοντας την έννοια και τη σημασία του Start-Up, πηγές αναζήτησης νέων 
επιχειρηματικών ιδεών, τρόπους χρηματοδότησης, καθώς και εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού. την εκδήλωση 
παρακολούθησαν 120 φοιτητές.

➢  να μείνω ή να φύγω; (11 Δεκεμβρίου 2012)

η εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Γραφείο διασύνδεσης είχε ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα 
για την απασχόληση. προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν δύο διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού με μεγάλη εμπειρία 
στο χώρο που αναφέρθηκαν στους τρόπους αναζήτησης εργασίας στην ελλάδα και το εξωτερικό. την εκδήλωση 
παρακολούθησαν 132 άτομα.



ΓΡΑΦεΙο 
ΠΡΑΚτΙΚησ ΑσΚησησ 

➢   εκδήλωση τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με θέμα Students’ Internship Programs of Αuth” 
        (3 σεπτεμβρίου 2012)
                      

η εκδήλωση διοργανώθηκε από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 
τον επιστ. Υπεύθυνο του τμήματος για την πρακτική Άσκηση, καθηγητή 
κ. - δ. Μπουζάκη, στα πλαίσια της παρουσίασης της πρακτικής Άσκησης 
σε εκπροσώπους των πανεπιστημίων της Σερβίας, με απώτερο στόχο 
τη δημιουργία ενός δικτύου πρακτικής Άσκησης φοιτητών με τα 
πανεπιστήμια της Σερβίας. η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κεδεΑ 
και ομιλητές ήταν ο επιστ. Υπεύθυνος του τμήματος, κ. Μπουζάκης, 
ο ιδρυματικά Υπεύθυνος του Έργου, κ. Αντώνιος κορωναίος, η 
Αντιπρύτανις, κ. Σοφία κουίδου-Ανδρέου και ο Αν. καθηγητής του 
τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, κ. πάτροκλος Γεωργιάδης

➢    εκδήλωση τμήματος οικονομικών επιστημών με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών 
         (24 σεπτεμβρίου 2012)                             

η διοργάνωση της εκδήλωσης έγινε από το 
Γραφείο πρακτικής Άσκησης του τμήματος 
οικονομικών επιστημών και τον επιστ. 
Υπεύθυνο του τμήματος για την πρακτική 
Άσκηση, Αν. καθηγητή δημήτριο Μάρδα, με 
σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών για το 
πρόγραμμα «πρακτική Άσκηση Φοιτητών 
τμήματος οικονομικών επιστημών».

➢  εκδήλωση τμήματος οικονομικών επιστημών 
με σκοπό την παρουσίαση των επιχειρήσεων στους φοιτητές 

        (5 οκτωβρίου 2012)               
η διοργάνωση της εκδήλωσης έγινε από το Γραφείο πρακτικής Άσκησης του τμήματος οικονομικών επιστημών 
και τον επιστ. Υπεύθυνο του τμήματος για την πρακτική Άσκηση, Αν. καθηγητή δημήτριο Μάρδα, με σκοπό 
την παρουσίαση των επιχειρήσεων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα. η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στο Αμφ. ι της νοπε και ομιλητές ήταν επιστ. Υπεύθυνος, καθώς και εκπρόσωποι 
επιχειρήσεων.

             

➢   εκδήλωση τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών (5 οκτωβρίου 
         2012)    
           

η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Γραφείο πρακτικής Άσκησης του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και τον 
επιστ. Υπεύθυνο του τμήματος για την πρακτική Άσκηση, καθηγητή κ.- δ. Μπουζάκη, με σκοπό την ενημέρωση 
των φοιτητών για το πρόγραμμα «πρακτική Άσκηση Φοιτητών τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών». η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του κτιρίου δ’ της πολυτεχνικής Σχολής 
και κύριος ομιλητής ήταν ο Αν. καθηγητής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, κ. ιωάννης τσιάφης. 

εκδηλώσεις



➢  εκδήλωση τμήματος χημείας με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών (13 νοεμβρίου 2012)

η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Γραφείο πρακτικής 
Άσκησης του τμήματος Χημείας με σκοπό την ενημέρωση 
των φοιτητών για το πρόγραμμα «πρακτική Άσκηση Φοιτητών 
τμήματος Χημείας». Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε ο 
απολογισμός του προγράμματος για το διάστημα 2010-
2012 από τον προηγούμενο επιστ. Υπεύθυνο, καθηγητή, 
κ. ιωάννη Στράτη, ο οποίος παρέδωσε τα «ηνία» του 
προγράμματος στον καθηγητή, κ. κων/νο Φυτιάνο. η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κε.δ.ε.Α. και ομιλητές 
ήταν ο καθηγητής, κ. ιωάννης Στράτης, ο καθηγητής, κ. κων/
νος Φυτιάνος και ο Αν. καθηγητής, κ. Αντώνιος κορωναίος.

➢  ημερίδα για την Πρακτική Άσκηση της Γεωπονικής σχολής για το έτος 2012 (28 νοεμβρίου 2012)

ημερίδα για την πρακτική Άσκηση της Γεωπονικής Σχολής για το έτος 2012 διοργάνωσε το Γραφείο πρακτικής 
Άσκησης της Γεωπονικής Σχολής και ο επιστ. Υπεύθυνος για την πρακτική Άσκηση του τμήματος, καθηγητής 
Γρηγόριος διαμαντίδης. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε ο απολογισμός του προγράμματος «πρακτική Άσκηση 
Φοιτητών Γεωπονικής Σχολής» για το έτος 2012 από τον καθηγητή ηλία ελευθεροχωρινό. 

➢   Παρουσίαση του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΑΠΘ» στα μέλη του εμπορικού και Βιομηχανικού 
        επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

το Γραφείο πρακτικής Άσκησης ΑπΘ παρευρέθη στις 18/12/2012 στη συνεδρίαση του διοικητικού Συμβουλίου 
του εμπορικού & Βιομηχανικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (τσιμισκή 29), προκειμένου να παρουσιάσει το 
πρόγραμμα «πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑπΘ» στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου.

ΜονΑΔΑ ΚΑΙνοτοΜΙΑσ 
& εΠΙχεΙΡηΜΑτΙΚοτητΑσ

εκπαιδευτικό Έργο

το εκπαιδευτικό έργο της Μοκε του ΑπΘ περιελάμβανε σεμιναριακά και εργαστηριακά μαθήματα που προσφέρθηκαν 
σε φοιτητές του ΑπΘ. Συγκεκριμένα, στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 συμμετείχαν σε 
εργαστηριακά και σεμιναριακά μαθήματα 181 φοιτητές, οι οποίοι συν τοις άλλοις πραγματοποίησαν 3 επισκέψεις 
σε επιχειρήσεις και παρακολούθησαν 4 εκδηλώσεις σχετικές με επιχειρηματικότητα που διοργανώθηκαν από τα 
συμμετέχοντα τμήματα στη Μοκε. οι φοιτητές αυτό το διάστημα εκπονούν 59 business plan σε σύνολο 19 τμημάτων 
του ΑπΘ που επωφελούνται από τις δράσεις της Μοκε (αναλύονται ως εξής στον ακόλουθο πίνακα): 



Ανοικτές δράσεις

➢   τελετή Απονομής Βραβείων Καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΑΠΘ «ευΓε εΠΙχεΙΡεΙν»  (21 νοεμβρίου 
2012)

η δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και η Μονάδα καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας του ΑπΘ διοργάνωσαν την τετάρτη 21 νοεμβρίου 
2012 και ώρα 6.30 μμ την τελετή απονομής βραβείων καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας «εΥΓε επιΧειρειν!» που πραγματοποιήθηκε στο 
Αμφιθέατρο ι του κέντρου διάδοσης ερευνητικών Αποτελεσμάτων του 
ΑπΘ. Στην τελετή απονομής, η οποία στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία, 
προσήλθαν 150 άτομα.

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εισηγήσεις των δύο 
προσκεκλημένων επιχειρηματιών και αξιολογητών των επιχειρηματικών σχεδίων, του κ. Θωμαΐδη, προέδρου 
της 

εταιρείας COMPUCON AE και του κ. κοκορότσικου, διευθύνοντα Συμβούλου του ομίλου εΥρΩΣΥΜΒοΥλοι Αε. 
το 1ο Βραβείο δόθηκε στους φοιτητές Γκογκίδη-Μωυσίδη Αθανάσιο και κονιάρη ιωάννη, του τμήματος 
πληροφορικής για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου «εταιρεία Ασύρματης και ηλεκτρονικής 
διαχείρισης θέσεων Στάθμευσης NETPARKEπε» 

το 2ο Βραβείο απονεμήθηκε στους φοιτητές Ασβεστά Γεώργιο, 
πέτροβιτς Μαρία-λουίζα και Χρυσοστομίδου καλλιόπη του τμήματος 
οικονομικών επιστημών για την εκπόνηση του επιχειρηματικού 
σχεδίου “DoctorFish”.
το 3ο Βραβείο απονεμήθηκε σε δύο ομάδες που ισοβάθμησαν, στους 
φοιτητές πανίδη Αλέξανδρο, πέγιο νικόλαο και Σταμάτη Χρήστο 
του τμήματος Χημικών Μηχανικών για το σχέδιο “ShitHappens”, 
καθώς και στους φοιτητές Ανδρεάδη Γεώργιο, Αντωνίου Αντώνιο και 
Μωυσίδη δημήτριο του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για το 
σχέδιο “GreenHouseVille”.

οικονομικών επιστημών 7

Μηχανολόγων Μηχανικών 6

πολιτικών Μηχανικών 5

Βιολογίας 6

Φυσικής 3

Χημείας 5

Γεωπονίας 4

κτηνιατρικής 5

ιατρικής 3

ποιμαντικής & κοινωνικής Θεολογίας 3

πολιτικών επιστημών 2

παιδαγωγικής & προσχολικής Αγωγής 1

τοπογράφων 3

τεΦΑΑ 5

Γεωλογίας 1

το ίδιο μάθημα θα προσφερθεί και το εαρινό εξάμηνο σε φοιτητές 4 ακόμη τμημάτων, πιο συγκεκριμένα στα τμήματα 
Χημικών Μηχανικών, δημοσιογραφίας και ΜΜε, δασολογίας & Φυσικών πόρων και πληροφορικής.




