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Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011, 08:00 – 17:00 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 

(Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης)  

 
Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011 η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του 

ΤΕΙ Σερρών θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).  

Σκοπός της επίσκεψης είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τον κόσμο της καινοτομίας, της 

έρευνας και της ενεργού επιχειρηματικότητας, να γνωρίσουν νέες ιδέες και να 

αποκτήσουν εμπειρίες σε σύγχρονα επιστημονικά και επιχειρηματικά θέματα. 

Το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής:  

08:00 Συγκέντρωση στον προάυλιο χώρο του ΤΕΙ και αναχώρηση

10:00 Άφιξη στο ΕΚΕΤΑ 

10:30 με  

13:00 

Παρακολούθηση ενημερωτικής εκδήλωσης

Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν τα ακόλουθα:   

 Η έρευνα ως μοχλός τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης / Παρουσίαση των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΚΕΤΑ  

 Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας / Μονάδα Καινοτομίας και Ανάπτυξης 

του ΕΚΕΤΑ  

 Θερμοκοιτίαση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων / Εταιρία Διαχείρισης και Ανάπτυξης 

Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης  

 Η δημιουργικότητα ως εργαλείο ενίσχυσης της καινοτομίας / Μονάδα Καινοτομίας και 

Ανάπτυξης του ΕΚΕΤΑ  

 Επιτυχημένα παραδείγματα νέων καινοτόμων επιχειρήσεων 

13:30  Επίσκεψη στο Κέντρο ΝΟΗΣΙΣ και το Μουσείο Τεχνολογίας.

15:00 Αναχώρηση για τις Σέρρες.

17:00 Άφιξη στις Σέρρες - λήξη της εκδρομής.

 



 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να καταθέσουν αίτηση στο γραφείο της 

Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μέχρι την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου. 

 

Στην εκδρομή μπορούν να συμμετάσχουν 46 φοιτητές συνολικά. Σε περίπτωση που 

υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, τότε οι συμμετέχοντες θα προκύψουν με 

κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου στις 9 π.μ. στο γραφείο της 

Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Η κλήρωση θα είναι ανοικτή στο κοινό 

και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραβρεθούν και να την παρακολουθήσουν.   

 

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην εκδρομή θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά και με e-

mail τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου.  

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Μονάδα Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας,  

τηλ. 2321049391  -  e-mail: moke@teiser.gr.  

 

 

 

 


