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 1. Πλαίσιο Διαγωνισμού 
 

Ο Διαγωνισμός Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων 

συνδιοργανώνεται από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) και τη 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Οι 

πράξεις αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.  

Η Διοργάνωση του Διαγωνισμού έχει ως στόχο την ενθάρρυνση ανάληψης 

επιχειρηματικής δράσης των φοιτητών και αποφοίτων του ΤΕΙ Ηπείρου, την 

επιβράβευση και την υποστήριξή τους. Οι φοιτητές/απόφοιτοι του Ιδρύματος έχουν 

τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό τους 

πνεύμα, να υποβάλλουν την επιχειρηματική τους ιδέα και σε μεταγενέστερο στάδιο, 

να την εξελίξουν σε δική τους επιχείρηση. 

Τα πέντε (5) καλύτερα καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια βραβεύονται σε ειδική 

τελετή βράβευσης και στη συνέχεια προωθούνται σε φορείς και οργανισμούς  οι 

οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν και να υποστηρίξουν την υλοποίησή τους. 

 

 

 

 

 

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι φοιτητές και απόφοιτοι 

του ΤΕΙ Ηπείρου.  

 Η συμμετοχή μπορεί να είναι είτε ατομική είτε ομαδική. Στις ομάδες μπορούν 

να συμμετέχουν φοιτητές/απόφοιτοι διαφορετικών Τμημάτων του ΤΕΙ 

 

 

 



Διαγωνισμός Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων 
 

  Δ.Α.ΣΤΑ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
  ΜΟ.ΚΕ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

Ηπείρου. Σε κάθε ομάδα θα ορίζεται ένας υπεύθυνος/συντονιστής ο οποίος θα 

αποτελεί το πρόσωπο επικοινωνίας. 

 Η υποβολή των προτάσεων γίνεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή. 

 Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν πρέπει να συνταχθούν βάσει 

της φόρμας υποβολής που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση (βλ. 

Παράρτημα Α). 

 Αποκλείεται η κατάθεση επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία έχουν βραβευτεί 

σε προγενέστερους διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Ηπείρου. 

Επιχειρηματικά σχέδια τα οποία είχαν κατατεθεί αλλά όχι βραβευτεί, δύνανται 

να συμμετέχουν στο διαγωνισμό αυτό. 
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 3. Θεματικά πεδία 

Τα θεματικά πεδία στα οποία οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν το σχέδιό τους 

πρέπει να έχουν συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ 

Ηπείρου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής θεματικές περιοχές: 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 Πρωτογενής τομέας - περιβάλλον - αγροτική επιχειρηματικότητα 

 Τουρισμός 

 Καινοτόμοι τρόποι λειτουργίας επιχειρήσεων 

 Καινοτόμες υπηρεσίες στις επιστήμες υγείας 

 Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα 
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4. Στάδια διαγωνισμού 

 

Α' Στάδιο: Υποβολή Επιχειρηματικών Προτάσεων 

Κατά το πρώτο στάδιο του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες καλούνται να γράψουν 

την επιχειρηματική τους ιδέα σύμφωνα με την Φόρμα Υποβολής που συνοδεύει την 

παρούσα πρόσκληση και έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΔΑΣΤΑ και της 

ΜΟΚΕ.  Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει 

να υποβάλλουν το επιχειρηματικό σχέδιο μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (συνημμένο 

αρχείο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dasta@teiep.gr και θα λάβουν σχετικό μήνυμα 

επιβεβαίωσης για την έγκυρη υποβολή.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15 Ιουλίου 2014 

 

Β' Στάδιο: Αξιολόγηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων 

Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα θα 

αξιολογηθούν από Επιτροπή αποτελούμενη από εξειδικευμένα μέλη Επιστημονικού 

Προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου καθώς και μέλη εκτός του Ιδρύματος, από 

συνεργαζόμενους φορείς και οργανισμούς που απαρτίζουν τη Συμβουλευτική 

Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ. Τα πέντε (5) επικρατέστερα σχέδια θα βραβευτούν σε ειδική 

τελετή που θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο 2014. 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων είναι τα εξής: 

 Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης (20%) 

 Ο βαθμός καινοτομίας (20%) 

 Η πρωτοτυπία της ιδέας (20%) 

 Η προοπτική/δυνατότητα υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας (15%) 

 Βιωσιμότητα της επιχειρηματικής πρότασης (15%) 

 Επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας (10%) 
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Γ' Στάδιο: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού.  

 

Δ' Στάδιο: Τελετή βράβευσης 

Η βράβευση των νικητών του Διαγωνισμού θα γίνει σε ειδική τελετή που θα 

διοργανωθεί για το σκοπό αυτό σε χώρο και ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από την 

ΔΑΣΤΑ. Ως βραβεία θα χορηγηθούν χρηματικά έπαθλα και τιμητικοί έπαινοι τα 

οποία θα συγκεκριμενοποιηθούν σε νεότερη ανακοίνωσή μας. 
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5. Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ - 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2014 

Έναρξη υποβολής Αξιολόγηση Τελετή βράβευσης 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
Ανακοίνωση 

αποτελεσμάτων 
Λήξη υποβολής 
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6. Επικοινωνία - πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για παροχή πληροφοριών και 

διευκρινήσεων στο γραφείο της ΔΑΣΤΑ και της ΜΟΚΕ που βρίσκεται: 

 

Κτίριο Α' Τμήματος Φυτικής Παραγωγής 

Κωστακιοί Άρτας 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2681050544 

2681050328 

 

E-mail: dasta@teiep.gr 

  moke@teiep.gr 

Website: http://dasta.teiep.gr 

 

 


