
 

 

 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Αθήνας, στην 

προσπάθειά της να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της προς τη Φοιτητική Κοινότητα, 

ξεκινά μια μεγάλη έρευνα μέσα από την οποία θα προκύψουν συμπεράσματα τόσο 

για την έως τώρα δράση της, όσο και για τις προσδοκίες των Φοιτητών για το μέλλον. 

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό το γεγονός πως τα θέματα Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας αποτελούν κομβικά ζητήματα για την μελλοντική επιτυχή 

σταδιοδρομία των νέων Επιστημόνων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Μονάδα Καινοτομίας 

και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Αθήνας προσεγγίζει τη δράση της μέσα από το 

πρίσμα των αναγκών των Φοιτητών. 

Η πρώτη φάση της μεγάλης αυτής έρευνας, που ξεκινά η ΜΟΚΕ αποτελείται από ένα 

ερωτηματολόγιο κλειστών και ανοιχτών ερωτήσεων, το οποίο απευθύνεται σε όλους 

τους Φοιτητές και τις Φοιτήτριες του ΤΕΙ Αθήνας. Τα δεδομένα που θα 

συγκεντρωθούν θα αποτελέσουν τη βάση για πιο εστιασμένο προσανατολισμό των 

δράσεων της ΜΟΚΕ, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα πιο στοχευμένα και 

εξειδικευμένα  κατά περίπτωση ερωτηματολόγια, που θα επιτρέψουν μια ποιοτική και 

σε βάθος ανάλυση των αναγκών και των επιδιώξεων. Στόχος της ΜΟΚΕ είναι να 

προσεγγίσει πολύπλευρα το ζήτημα της Δημιουργίας, της Καινοτομίας και της 

Επιχειρηματικότητας των νέων και στο ΤΕΙ Αθήνας και να αντλήσει όσο το δυνατόν 

πιο ευρείες αλλά και λεπτομερείς πληροφορίες από τη Φοιτητική Κοινότητα και 

γενικότερα τους Νέους Επιστήμονες για τα θέματα που τους απασχολούν. 

Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η συμμετοχή όσο το δυνατόν 
περισσότερων Φοιτητών στην πρώτη αυτή φάση της έρευνας. Για το λόγο αυτό 

η ΜΟΚΕ προσκαλεί τόσο τους Φοιτητές και τις Φοιτήτριες να αφιερώσουν λίγο χρόνο 

για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου όσο και το Εκπαιδευτικό και Διοικητικό 

Προσωπικό του ΤΕΙ Αθήνας να διαδώσει το μήνυμα και να ενθαρρύνει τους Φοιτητές 

να συμμετάσχουν στην έρευνα.  



Σας παρακαλούμε λοιπόν να ζητήσετε από τους Φοιτητές και τις Φοιτήτριές 
σας να αφιερώσουν λίγο χρόνο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 
που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

 http://www.moke.teiath.gr/limesurvey/index.php?r=survey/index/sid/396474/la
ng/el 

Σας ευχαριστούμε όλους εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και την ενθάρρυνσή σας 

και σας ευχόμαστε Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το 2014. 
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