
 

Στο πλαίσιο της Πράξης: 

«Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, 
Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής 
Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που 

Αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5131962  

 

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας θα υλοποιήσει 

το εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο: 
 

«Mini Bootcamp Τraining Program» 
 

To πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη & την 

παρουσίαση πρωτότυπων 

επιχειρηματικών σχεδίων 
 

Ιστοσελίδα Προγράμματος – Εγγραφές: http://www.entrepreneurship.uom.gr/ 

                         Πληροφορίες: Καθηγητής Σουμπενιώτης Δ.: 6973332561  

                                                 Επικ. Καθηγητής Καφετζόπουλος Δ.: 6945584404 

 

 

 

 

http://www.entrepreneurship.uom.gr/


 

              

                ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

          Τίτλος «MINI BOOTCAMP TRAINING PROGRAM» 

ΠΟΤΕ;         Έναρξη στις 17/10/2022 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ; 100 ώρες (περίπου 3 μήνες) 

ΠΟΥ;          Σε αίθουσες του Πανεπιστημίου  

ΚΟΣΤΟΣ;   Δωρεάν    

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ; Μέλη ΔΕΠ και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες  

 

• Οι συμμετέχοντες με τη λήξη του εργαστηρίου, θα κληθούν να 

υποβάλουν ολιγοσέλιδη περιγραφή της πρωτότυπης 

επιχειρηματική ιδέα τους. 

• Όλες οι επιχειρηματικές ιδέες θα αξιολογηθούν από 

επιστημονική επιτροπή η οποία θα στελεχώνεται από καθηγητές, 

μέλη συλλογικών φορέων επιχειρηματικότητας και στελέχη του 

επιχειρηματικού κόσμου. 

• Η επιστημονική επιτροπή  

o Θα αξιολογήσει τα επιχειρηματικά σχέδια με κριτήρια την 

καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα, την 

τεκμηρίωση και τη δυναμική της επιχειρηματικής ομάδας, 

o θα διακρίνει και θα επιλέξει τις προτάσεις που διαθέτουν 

επιχειρηματική προοπτική, 

o θα προτείνει τη στελεχιακή ενδυνάμωση των ομάδων όταν 

αυτό κριθεί απαραίτητο μέσω π.χ. συγχώνευσης ομάδων ή 

ακόμη και μέσω μιας διαδικασίας αναζήτησης νέων μελών 

συγκεκριμένης εξειδίκευσης. 

 

 



 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται: 

➢ Στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

όπως μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, μεμονωμένους 

φοιτητές/φοιτήτριες σε ατομικό επίπεδο, μέλη φοιτητικών 

ομάδων που από κοινού καλλιεργούν μια καινοτόμα ιδέα ή 

και μέλη μεικτών ομάδων  

 

➢ Στην ακαδημαϊκή κοινότητα άλλων Πανεπιστημίων και σε 

ερευνητές 

 

➢ Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικού και 

δημοσίου τομέα που επιδιώκουν με συνεργασίες την 

ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών 

 

➢ Άτομα της ακαδημαϊκής κοινότητας που θέλουν να 

βελτιώσουν σημαντικά τις γνώσεις τους και τις 

επιχειρηματικές τους προοπτικές δημιουργώντας νέα 

επιχειρήση για νέα καινοτόμα προιόντα ή υπηρεσίες  

 

 

Στο τέλος του προγράμματος θα απονεμηθεί βεβαίωση 

παρακολούθησης 

 
 

 

        



 

ΣΚΟΠΟΣ - ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

 

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο ‘’Mini Bootcamp Τraining Program’’ προσδοκά: 

• Να εκπαιδεύσει, προετοιμάσει, και εμβαθύνει τις γνώσεις όσων 

επιθυμούν, στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. 

• Να αναπτύξει την ικανότητα των συμμετεχόντων στον εντοπισμό 

επιχειρηματικών νησίδων ή επενδυτικών ευκαιριών 

• Να αναπτύξει την ικανότητα των συμμετεχόντων στον επιχειρηματικό 

σχεδιασμό και ανάπτυξης business plan ώστε κατά το δυνατό να 

εξασφαλίζεται η κερδοφορία του εγχειρήματος. 

• Τη δημιουργία και ωρίμανση όσο το δυνατόν περισσότερων 

«επιχειρηματικών σχημάτων». 

• Να αναπτυχθούν και να υποβληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 

πρωτόλειες ιδέες που θα αφορούν την ανάπτυξη λειτουργικών  

υπηρεσιών και προϊόντων. 

• Την καλύτερη προετοιμασία όσο το δυνατόν περισσότερων ομάδων 

προκειμένου να συμμετάσχουν στον «διαγωνισμό καινοτομίας» που 

θα ακολουθήσει και με αξιώσεις να διεκδικήσουν μια θέση στην 

«προθερμοκοιτίδα» που θα δημιουργηθεί. 

 

 

 

   

 

 

                                                    

 



 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

• Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Περιβάλλον. Ανασκόπηση και προοπτικές 

• Εγχώριο Επιχειρηματικό Περιβάλλον. Οι σύγχρονες τάσεις και 

προκλήσεις των επιχειρήσεων 

• Πώς θα διαμορφωθεί μια επιτυχημένη επιχειρηματική στρατηγική 

• Η καινοτομία και η υιοθέτησή της ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

• Μορφές καινοτομίας, τεχνολογική καινοτομία, διαχειριστική 

καινοτομία 

• Η διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και ενίσχυσης της καινοτομίας 

• Στρατηγική διαχείριση της καινοτομίας 

• Εννοιολογική προσέγγιση επιχειρηματικότητας. Μορφές και μέτρηση 

της επιχειρηματικότητας  

• Επιχειρηματική αγωγή 

• Η πράσινη επιχειρηματικότητα  

• Παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα 

• Χρηματοδότηση-ενίσχυση επιχειρηματικότητας 

• Φορείς ενίσχυσης και υποστήριξης της καινοτομίας και της 

Επιχειρηματικότητας 

• Η διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων και διαδικασιών 

• Από την επιχειρηματική ιδέα στο επιχειρηματικό σχέδιο 

• Η δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan)  

• Η δημιουργία επιχειρηματικού καμβά (Business model Canvas) 

• Επιχειρηματικότητα και ίδρυση νέας επιχείρησης 

• Θερμοκοιτίδες και τεχνολογικά πάρκα στην Ελλάδα 

• Προγράμματα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία του ΕΣΠΑ 

• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Εταιρείες Spin-Off και Spin-out, τεχνοβλαστοί 

• Νομοθετικό πλαίσιο για τις ευρεσιτεχνίες, κατοχύρωση πατέντας 

• Οδηγίες για την ανάπτυξη πρωτόλειων ιδεών 

 

 


