
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Μ.Ε. Ανταγωνιςτικότθτασ-Επιχειρθματικότθτασ-Καινοτομίασ 2020-2024 

Στο πλαίςιο τθσ περιόδου 2020-2024 θ ΜΕ Ανταγωνιςτικότθτασ-Επιχειρθματικότθτασ -
Καινοτομίασ καλείται να ςυνεχίςει το ζργο τθσ προθγοφμενθσ Μ.Ε τθ διετία 2017-2019 το οποίο 
ζτυχε κακολικισ αναγνϊριςθσ από τθ ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ ςυνεχίηοντασ τθν πολιτικι του «ςκζψου 
διαφορετικά-πράξε επιχειρθματικά» με ακόμθ πιο ςτοχευμζνεσ και αποτελεςματικζσ ενζργειεσ 
με βάςθ τα νζο επιχειρθματικό περιβάλλον που ζχει διαμορφωκεί κακϊσ και τθν υγειονομικι 
κρίςθ θ οποία κα επθρεάςει ςε ζνα βακμό τισ όποιεσ διαδικαςίεσ λειτουργίασ αλλά και 
δραςτθριότθτεσ τθσ Μ.Ε. για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. 

Το κείμενο προγραμματιςμοφ δεν επεκτείνεται ςε λεπτομερείσ αναλφςεισ και 
χρονοδιαγράμματα. Κφριοσ λόγοσ είναι ότι θ τετραετισ διάρκεια τθσ Μ.Ε. αποτελεί αφενόσ 
μεγάλο χρονικό διάςτθμα προκειμζνου από τϊρα να παρατεκεί το ςφνολο των δράςεων και 
ενεργειϊν που κα υλοποιθκοφν.  
Παρατίκενται ο βαςικόσ κορμόσ των κατευκφνςεων-αξόνων ςτισ οποίεσ κα κινθκεί θ ΜΕ οι 
οποίεσ κα εξειδικεφονται ανάλογα με τισ εξελίξεισ, τθν επικαιρότθτα και τον προγραμματιςμό 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

1. ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΟΧΟ 
Κεντρικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ δράςθσ τθσ Μόνιμθσ Επιτροπισ (ΜΕ) Ανταγωνιςτικότθτασ-
Καινοτομίασ – Επιχειρθματικότθτασ ςτθν περίοδο 2020-2024, αποτελεί θ προϊκθςθ και 
ενςωμάτωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ επιχειρθματικισ ςκζψθσ ωσ απαραίτθτο 
ςυςτατικό τθσ επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ εξζλιξθσ των Μθχανικϊν και τθσ ανάπτυξθσ 
ςφγχρονων δεξιοτιτων τουσ για τθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τουσ ςτο νζο εργαςιακό 
περιβάλλον με ανάδειξθ και υποςτιριξθ καλϊν πρακτικϊν του επιχειρείν από αυτοφσ με τθ 
βοικεια του ΤΕΕ/ΤΚΜ μζςω ανάλθψθσ ςυγκεκριμζνων πρωτοβουλιϊν. 

2. ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ-ΑΞΟΝΕ ΔΡΑΗ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τον κεντρικό προγραμματιςμό τθσ Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ θ ΜΕ ςτθν περίοδο 
2020-2024 θ ΜΕ καλείται να διαμορφϊςει, αναπτφξει και να υλοποιιςει ζνα πλζγμα ενεργειϊν 
και δράςεων που κα κινείται ςτουσ κάτωκι άξονεσ : 

1. φνδεςθ εκπαίδευςθσ-επιχειρθματικότθτασ-ανάλθψθ επιχειρθματικισ δράςθσ-
αγοράσ εργαςίασ των υποψιφιων μθχανικϊν ςε ςυνεργαςία του ΤΕΕ/ΤΚΜ με το ΑΠΘ 
και Φορείσ Επιχειρθματικότθτασ για τον εμπλουτιςμό των γνϊςεων τουσ και τθν 
ανάπτυξθ κατάλλθλων δεξιοτιτων προκειμζνου να διευκολυνκεί θ είςοδοσ τουσ ςτο 
ςφγχρονο επιχειρείν και ςτθν αγορά εργαςίασ και αφετζρου να αναπτυχκεί θ επαφι και 
ηφμωςθ τουσ με το ΤΕΕ/ΤΚΜ ωσ μελλοντικά μζλθ του. 

2. φνδεςθ των Μθχανικϊν με τθν επιχειρθματικότθτα και το επιχειρθματικό γίγνεςκαι 
που ςυνδζεται άμεςα με τθν επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ και με ςτόχο τθν ανάπτυξθ 
τθσ επιχειρθματικισ ςκζψθσ, τθν ανάλθψθσ επιχειρθματικισ πρωτοβουλίασ και τθ 
διευκόλυνςι τουσ ςτο επιχειρείν ςτο πλαίςιο των δράςεων τθσ ΜΕ και μζςω : 
- διερεφνθςθσ τθσ ςτάςθσ τουσ για τθν εναςχόλθςι τουσ με το επιχειρείν και τθν 
ανάπτυξθ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ ςτον τρόπο ςκζψθσ και δράςθσ τουσ κακϊσ και 
των απαραίτθτων δεξιοτιτων που κα πρζπει να διακζτουν μζςω ενεργειϊν ςυνεχοφσ 
κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ 
- ενθμζρωςθσ και υποςτιριξι τουσ για κζματα νομοκεςίασ, επιχειρθματικοφ 
περιβάλλοντοσ, χρθματοδοτικϊν και χρθματοοικονομικά εργαλείων ενίςχυςθσ υπό 
ςφςταςθ αλλά και υφιςτάμενων επιχειριςεων από Μθχανικοφσ, νζων τάςεων ςε 



κζματα ζρευνασ, καινοτομίασ, νζων τεχνολογιϊν ςτον κλάδο δραςτθριότθτάσ τουσ 
κακϊσ και τθσ επαφισ τουσ με επιχειριςεισ και δομζσ ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ 
- ανάδειξθσ καλϊν πρακτικϊν επιχειριςεων που διοικοφνται ι ανικουν ςε Μθχανικοφσ 
- δθμιουργίασ επιχειρθματικϊν εργαλείων υποςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ 

3. υνεχισ παρακολοφκθςθ των εξελίξεων ςε κζματα ανταγωνιςτικότθτασ, καινοτομίασ 
και επιχειρθματικότθτασ ςε τοπικό, εκνικό και διεκνζσ επίπεδο και ςε ςχζςθ με τισ 
επιπτϊςεισ τουσ ςτο επάγγελμα του μθχανικοφ και τισ προοπτικζσ του, προκειμζνου να 
υπάρξει θ αναγκαία ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθν προςαρμοςτικότθτα των 
μθχανικϊν μελϊν του ΤΕΕ/ΤΚΜ ςτα νζα δεδομζνα.  

4. υνεργαςία και δικτφωςθ του ΣΕΕ/ΣΚΜ με φορείσ τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ τθσ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ για τθν ανάλθψθ κοινϊν δράςεων, τθν προϊκθςθ των κζςεων 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τθ ςυμμετοχι ςε δομζσ ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικισ πρωτοβουλίασ επ’ 
ωφελεία των μθχανικϊν. 

5. Παρεμβάςεισ και διαμόρφωςθ προτάςεων ςε όλα τα ηθτιματα του επιχειρείν που 
αφοροφν ςτουσ Μθχανικοφσ (π.χ. κεςμικό πλαίςιο, νομοςχζδια, αδειοδότθςθ, 
προγράμματα, πλαίςιο για επενδφςεισ, κ.λ.π.).  

6. Προβολι του ζργου τθσ ΜΕ με όλα τα διακζςιμα μζςα και τεχνικζσ (αρκρογραφία, 
δελτία τφπου, ςυνεντεφξεισ, αξιοποίθςθ Νewsletter ΤΕΕ, εκδθλϊςεισ, ςεμινάρια, κ.λ.π.) 
θ οποία κα ςυμβάλλει ςτθ γενικότερθ εξωςτρζφεια του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Οι ενζργειεσ που κα υλοποιιςει θ ΜΕ ςτθν τετραετι κθτεία τθσ 2020-2024 κα ζχουν τόςο 
οριηόντιο όςο και εξειδικευμζνο χαρακτιρα. Θα επιδιωχκεί να εφαρμοςκεί ζνα μείγμα 
δράςεων μόνιμου και μθ μόνιμου χαρακτιρα ανάλογα με τθν επικαιρότθτα προκειμζνου να 
καλυφκοφν όςο το δυνατόν περιςςότερα πεδία δράςθσ. 
Ενδεικτικζσ ενζργειεσ που προγραμματίηονται ςτθν κατεφκυνςθ αυτι και θ ΜΕ κα επιδιϊξει 
να τισ πραγματοποιιςει (για κάκε μία εξ’ αυτϊν θ ΜΕ κα ξεκινιςει τθν διαμόρφωςθ 
αναλυτικισ ειςιγθςθσ προσ ζγκριςθ) κα αποτελζςουν : 

 Θ ςυνζχεια από τθν περίοδο 2018-2019 τθσ διεξαγωγισ ετιςιασ ζρευνασ διερεφνθςθσ 
επιχειρθματικισ προοπτικισ νζων μθχανικϊν με τον αναγκαίο εμπλουτιςμό τθσ. 
Θ εν λόγω ζρευνα κα πραγματοποιείται ςτθ διάρκεια των εξετάςεων άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ και τα αποτελζςματά τθσ παρουςιάηεται ςε ειδικι εκδιλωςθ που κα 
διοργανϊνεται για το ςκοπό αυτό. 
Επιπρόςκετα θ ΜΕ κα επιδιϊξει από τθν αρχι τθσ κθτείασ τθσ θ εν λόγω ζρευνα να 
αποτελζςει μόνιμθ δράςθ ςτον εκάςτοτε προγραμματιςμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

 Διοργάνωςθ Εβδομάδασ επιχειρθματικότθτασ ςτο Πολυτεχνείο με τθ ςυνεργαςία 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΑΠΘ. 

 Σφμφωνο ςυνεργαςίασ ΤΕΕ/ΤΚΜ-ΑΠΘ για κζματα επιχειρθματικότθτασ Μθχανικϊν (π.χ. 
διοργάνωςθ διαγωνιςμοφ, ομιλίεσ, διοργάνωςθ μακθμάτων, κ.λ.π.) 

 Business Stories – Ειδικζσ εκδθλϊςεισ παρουςίαςθσ Μθχανικϊν που επιχειροφν και 
είναι άκρωσ πετυχθμζνοι ςτο χϊρο τουσ. Ζμφαςθ ςε νζα εγχειριματα. 

 Διοργάνωςθ Θμζρασ καριζρασ Μθχανικοφ ςε ςυνεργαςία με τθν ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ. 

 Διοργάνωςθ Mόνιμου Κφκλου Επιχειρθματικϊν εμιναρίων ςε ςυνεργαςία με φορείσ 
τθσ πόλθσ (π.χ. Venture Garden, ΑΗΚ, …). δφο φορζσ το χρόνο. Επιλογι από 6-8 
ςεμινάρια ςε διάςτθμα 2 μθνϊν π.χ. (25/10-30/11) και (10/5-30/6). Τα ςεμινάρια με 



πλθρωμι. 
(Επιςιμανςθ : Στθ διάρκεια τθσ κθτείασ τθσ θ ΜΕ κα διοργανϊνει και μεμονωμζνα 
ςεμινάρια μικρισ διάρκειασ μονοκεματικά) 

 Συμμετοχι του ΤΕΕ/ΤΚΜ ωσ εταίροσ ςτο ΟΚ ΤΘΕSS! 
 Ενεργοποίθςθ ςυμμετοχισ ΤΕΕ/ΤΚΜ ςτθν ΑΗΚ 
 Δθμιουργία βάςθσ για ανάδειξθ επιχειρθματικότθτασ μθχανικϊν μζςω εκδθλϊςεων 

ΤΕΕ/ Δθμιουργία μθτρϊου επιχειρθματικότθτασ μθχανικϊν, ειςθγθτϊν ςε κζματα 
επιχειρθματικότθτασ για ςεμινάρια. 

 Διερεφνθςθ με ςκοπό τθ δικτφωςθ με φορείσ και επιτροπζσ επιχειρθματικότθτασ ςε 
διεκνζσ επίπεδο 

 Ανάδειξθ και προϊκθςθ ςφγχρονων μορφϊν επιχειρθματικότθτασ κακϊσ και 
επιχειρθματικϊν εργαλείων άςκθςθσ Management (π.χ. γαλάηια επιχειρθματικότθτα, 
Πράςινθ Ανάπτυξθ, ψθφιακι επιχειρθματικότθτα, επιχειρθματικότθτα τεχνθτισ 
νοθμοςφνθσ, gamification, μοντζλο επιχειρθματικισ αριςτείασ, τετραπλόσ ζλικασ, risk 
management) κ.λ.π. μζςω εκδθλϊςεων και ςεμιναρίων. 

 Εκδθλϊςεισ για κάκε προκιρυξθ ΕΣΠΑ, προγραμμάτων ΕΕ που απευκφνονται ςε 
μθχανικοφσ 

 Υποςτιριξθ start up επιχειριςεων από Μθχανικοφσ ςε ςυνεργαςία με δομζσ 
επιχειρθματικότθτασ. Συμμετοχι ςε επιτροπζσ αξιολόγθςθσ, εκκζςεισ, ςυνζδρια, demo 
day, κ.λ.π. 

 Συνεδριάςεισ ςε χϊρουσ επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ 
 Συναντιςεισ με επιχειρθματικοφσ φορείσ και εκπροςϊπουσ τουσ για τθν ενθμζρωςθ τθσ 

ΜΕ και τθν ανταλλαγι απόψεων. 
 Διοργάνωςθ επιςκζψεων μθχανικϊν ςε επιχειριςεισ ςε ςυνεργαςία με 

επιχειρθματικοφσ φορείσ. 
 Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων με φορείσ ςε κοινά ηθτιματα (π.χ. ΣΒΕ : Βιομθχανία-4θ 

Βιομθχανικι Επανάςταςθ-Μθχανικόσ, ΣΕΒΕ : Εξωςτρζφεια και Μθχανικοί/Παρουςίαςθ 
αγορϊν με επιχειρθματικό ενδιαφζρον). 

 Ενεργοποίθςθ I4Grow ςε ςυνεργαςία με το ΟΚ ΤΘΕSS και τθν ΑΗΚ. 
 Υποςτιριξθ και φιλοξενία εκδθλϊςεων ςε κζματα νζων τεχνολογιϊν ςε ςυνεργαςία με 

οργανϊςεισ-φορείσ 
 Διατφπωςθ γνϊμθσ ςε νομοςχζδια/Ζκδοςθ ανακοινϊςεων για κζματα επικαιρότθτασ. 
 Συνεργαςία με Μ.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ για κοινζσ δράςεισ και εκδθλϊςεισ. 
 Κακιζρωςθ βραβείων μθχανικϊν –εταιρειϊν από μθχανικοφσ για επιχειρθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ κατ’ αντιςτοιχία με τα βραβεία Αξίασ του ΣΒΕ. 
 Διαμόρφωςθ ςελίδασ τθσ ΜΕ εντόσ τθσ ιςτοςελίδασ του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τθν προβολι του 

ζργου τθσ. 

 


