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Δελτίο Τύπου 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας με τίτλο «Δημιούργησε τη δική σου 

βιώσιμη επιχείρηση» που πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ 

Πάτρας, Κτίριο ΣΕΥΠ (2ος Όροφος) τη Τρίτη 11 και Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012.  

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της projectyou και του ειδικού συνεργάτη της, κ. 

Θεοφανίδη Κώστα, τ. Διευθυντής Πολυεθνικών Εταιρειών και σύμβουλος επιχειρηματικότητας 

(μέντορας), καθώς επίσης και με τη συμμετοχή 3 μεντόρων οι οποίοι είναι διευθυντικά στελέχη 

εταιρειών και νέοι επιχειρηματίες. Η συμμετοχή ήταν δωρεάν και επωφελήθηκαν 40 φοιτητές των 

Τμημάτων του ΤΕΙ Πάτρας. Όσοι φοιτητές συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ένα 

δυναμικό brainstorming session. Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδες που αποτελούνταν από άτομα με 

διαφορετικό υπόβαθρο κατεξοχήν, έτσι ώστε να υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι σκέψης σε κάθε ομάδα. 

Μέσα από αυτή την άσκηση οι φοιτητές διαπίστωσαν πως μπορεί μια ομάδα να συνεργαστεί και να 

διατυπώσει αυθόρμητες σκέψεις από τις οποίες μέσα σε λίγη ώρα μπορούν να προκύψουν αρκετές 

καινοτόμες ιδέες. Επίσης, τους δόθηκε η ευκαιρία να εξετάσουν και να αξιολογήσουν τις επιχειρηματικές 

ιδέες από διάφορες σκοπιές ώστε να επιλέξουν τη καλύτερη και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά της 

(Business Plan). 

Στο τέλος του εργαστηρίου κατατέθηκαν 11 επιχειρηματικές προτάσεις από τους φοιτητές και 

πραγματοποιήθηκαν τρίλεπτες παρουσιάσεις των ιδεών τους,  ακολούθησε ψηφοφορία για τη βράβευση 

των 3 καλύτερων ιδεών από κάθε ομάδα που συστάθηκε. 

 
1ο Βραβείο (Ομάδα Α) 
 
Στην ομάδα που αποτελείται από τους, Μπολέτη Μανώλη, φοιτητή του τμήματος Επιχειρηματικού 

Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Πάτρας, Σωτηροπούλου Δέσποινα, φοιτήτρια του 
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τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων, Σιάφη Ερμιόνη, φοιτήτρια του 

τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων και Αθανασίου Κωνσταντίνα, 

φοιτήτρια του τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων για την ιδέα με 

τίτλο "Easy Inside ". Η ιδέα αφορούσε τη "δημιουργία ιστοσελίδας με αναρτημένα βοηθητικά – 

ενημερωτικά βίντεο για εργασίες σπιτιού και κήπου που τις κάνεις μόνος σου (DIY- Do It Yourself) 

βλέποντας τα αναρτημένα βίντεο από εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου, παρέχοντας επίσης και 

τα στοιχεία επικοινωνίας του επαγγελματία για τηλεφωνική επικοινωνία και δια ζώσης επίσκεψη».   

 
 
2ο Βραβείο (Ομάδα Α) 

Στην ομάδα που αποτελείται από τους, Ταπεινού Ζηνοβία, φοιτήτρια του τμήματος Επιχειρηματικού 

Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Πάτρας, Φούντα Ευδοξία, φοιτήτρια του τμήματος 

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων και Φούντα Μαρίνα, φοιτήτρια του 

τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων για την ιδέα με τίτλο "Ταπεινοί 

Φουντωτοί Φασιανοί Α.Ε. ". Η ιδέα αφορούσε την "δημιουργία κτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής 

Φασιανών με σκοπό την εξαγωγή».   

 
 
3ο Βραβείο (Ομάδα Α) 
Στην ομάδα που αποτελείται από τους, Κούλα Ναταλία, φοιτήτρια του τμήματος Τουριστικών 

Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πάτρας, Λάμπρο Παναγιώτη , φοιτητή του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, 
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Τσιφλικού Βεργγερέσα, φοιτήτρια του τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών 

Συστημάτων και Αχτύπη Αγγελική, φοιτήτρια του τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & 

Πληροφοριακών Συστημάτων για την ιδέα με τίτλο "Fitness Camp". Η ιδέα αφορούσε την "δημιουργία 

Αθλητικής κατασκήνωσης για ενήλικες».   

 

 
 

 

 
1ο Βραβείο (Ομάδα Β) 
 
Στην ομάδα που αποτελείται από τους, Τζεβελέκα Ηλία, φοιτητή του τμήματος Επιχειρηματικού 

Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Πάτρας, Σάββου Χριστίνα , φοιτήτρια του τμήματος 

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων, Παγακά Ελένη, φοιτήτρια του τμήματος 

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων και Ραδαίου Ευσταθία - Διονυσία, 

φοιτήτρια του τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων για την ιδέα με 

τίτλο "ΣοΚόλαση-Ζαχαροπλαστείο".  Η ιδέα αφορούσε την "δημιουργία ζαχαροπλαστείου – 

εργαστηρίου με διαφοροποίηση στην πρώτη ύλη όπως είναι η ζάχαρη την οποία την αντικαθιστά το φυτό 

στέβια και είναι ιδανικά γλυκά για ανθρώπους με προβλήματα υγείας (γλυκά με χαμηλή γλυκόζη). 

Παράλληλα, το εργαστήριο θα φιλοξενεί διάσημους chef ζαχαροπλαστικής οι οποίοι θα προσφέρουν 

ταχύρυθμα μαθήματα ζαχαροπλαστικής σε ένα χώρο εμφανή για το κοινό και τους διερχόμενους». 



 
Δ: Κτίριο ΣΕΥΠ (2ος Όροφος) ΤΕΙ Πάτρας, Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 26334 Πάτρα Τ: 2610 369093 Φ: 2610 314170 

W: http:// moke.teipat.gr E: moke@teipat.gr 

 
 

2ο Βραβείο (Ομάδα Β) 

Στην ομάδα που αποτελείται από τους, Κωνσταντοπούλου Παναγιώτα, φοιτήτρια του τμήματος 

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Πάτρας και Μπαρλαμπά 

Μαργαρίτα, φοιτήτρια του τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων για 

την ιδέα με τίτλο "Coba. ". Η ιδέα αφορούσε την «καλλιέργεια αρωματικών φυτών».   

 
 
3ο Βραβείο (Ομάδα Β) 
 
Στην ομάδα που αποτελείται από τους, Κοκοκύρη Παναγιώτη, φοιτητή του τμήματος Επιχειρηματικού 

Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Πάτρας, Κοντοβασίλη Βαγγέλη, φοιτητής του 

τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων, Γιαννακουδάκη Αγγελική, 

φοιτήτρια του τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων και Σμηρνάκη 

Κώστα, φοιτητής του τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων για την ιδέα 

με τίτλο "Sandw-Each ". Η ιδέα αφορούσε τη "δημιουργία επιχείρησης ταχείας εξυπηρέτησης γρήγορου 

φαγητού, με ιστοσελίδα για on-line παραγγελίες και παράδοση στο χώρο του πελάτη».   
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Τέλος να τονίσουμε ότι η διαδικασία δεν σταματάει εδώ αλλά συνεχίζεται!! 
 


