Ακινα, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Θζμα: Διεθνήσ ημερίδα "Αξιοποίηςη τησ ζρευνασ και προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ
ςτα Πανεπιςτήμια" από το Κζντρο τήριξησ Επιχειρηματικότητασ και Καινοτομίασ ACEin
του Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνών ςε ςυνεργαςία με το Πανεπιςτήμιο του Tel Aviv
και την Πρεςβεία του Ιςραήλ.
To Κζντρο Στιριξθσ Επιχειρθματικότθτασ και Καινοτομίασ ACEin του Οικονομικοφ
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςε ςυνεργαςία με το Πανεπιςτιμιο του Tel Aviv και τθν Πρεςβεία
του Ιςραιλ, διοργάνωςε με μεγάλθ επιτυχία διεκνι εκδιλωςθ τθν Τρίτθ 20 Σεπτεμβρίου
2016. Στο πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ αναδείχτθκαν βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τθν αξιοποίθςθ τθσ
ζρευνασ και τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτο ςφγχρονο ακαδθμαϊκό περιβάλλον.
Μζςα από τθν παρουςίαςθ εναλλακτικϊν μοντζλων αξιοποίθςθσ ερευνθτικϊν
αποτελεςμάτων και βζλτιςτων πρακτικϊν από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό, θ θμερίδα
αποςκοποφςε αφενόσ ςτο να ενκαρρφνει το ερευνθτικό δυναμικό τθσ χϊρασ ςτθν
περαιτζρω αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ και αφετζρου ςτο να παρουςιάςει
βιϊςιμα μοντζλα ανάπτυξθσ.

Χαιρετιςμοφσ απθφκυναν ο Πρφτανησ του ΟΠΑ, Κακθγθτισ Εμμανουιλ Γιακουμάκθσ και η
Πρζςβειρα του Ιςραήλ, Ms. Irit Ben-Abba. Ο κ. Γιακουμάκθσ διλωςε: “Το Οικονομικό
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν αποςκοπεί με τισ δράςεισ του να ςυντελζςει ςτθν ανάπτυξθ τθσ
εκνικισ οικονομίασ και ςτθν ζξοδο τθσ χϊρασ από τθν κρίςθ. Στο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο
Ακθνϊν εκπαιδεφουμε τουσ νζουσ μασ ςτθν επιχειρθματικότθτα που βαςίηεται ςτθν ζρευνα
και ςτθν καινοτομία. Η ςθμερινι θμερίδα ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ βζλτιςτων πρακτικϊν
αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ τόςο
ςτο ακαδθμαϊκό όςο και ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον. Με το τρόπο αυτό

αναηθτοφμε προοπτικι για τουσ νζουσ μασ και επιχειροφμε να ςυμβάλουμε ςτθν ανάπτυξθ
και βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ”.
Επίςθμοσ ομιλθτισ τθσ εκδιλωςθσ ιταν ο Αναπληρωτήσ Τπουργόσ Ζρευνασ και
Καινοτομίασ Κακθγθτισ Κϊςτασ Φωτάκθσ.

ο Αναπληρωτήσ Τπουργόσ Ζρευνασ και Καινοτομίασ Κακθγθτισ Κϊςτασ Φωτάκθσ και και η
Πρζςβειρα του Ιςραήλ, Ms. Irit Ben-Abba

Στο πρϊτο μζροσ τθσ εκδιλωςθσ, παρουςιάςτθκαν βζλτιςτεσ πρακτικζσ ζργων που
προωθοφν με επιτυχία την επιχειρηματικότητα ςε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τησ
Ευρώπησ και αναλφκθκαν καίρια ςθμεία πρακτικισ ανάπτυξθσ επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων
που ενιςχφουν τθν επιχειρθματικι εκπαίδευςθ, ςυμβάλλουν ςτθν καλλιζργεια τθσ
επιχειρθματικισ κουλτοφρασ και ςτθν ενκάρρυνςθ των νζων για επιχειρθματικότθτα.
Ομιλθτζσ ιταν ο Επικεφαλισ τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ και Πολιτιςμοφ (Directorate
General for Education and Culture) τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Peter Baur και ο Επικεφαλισ
ενόσ από τα πιο επιτυχθμζνα Κζντρα Στιριξθσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ ςτθν Ευρϊπθ του
Πανεπιςτθμίου του Μονάχου (Strascheg Center for Entrepreneurship) ο Κακ. Klaus Sailer.
Μζςα από τισ παρουςιάςεισ τουσ αποτφπωςαν το χάρτθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν
Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ τθσ Ευρϊπθσ και αναφζρκθκαν ςε πρακτικζσ και μοντζλα που
ςυμβάλλουν ςτθν αποτελεςματικι ενίςχυςι τθσ. Τζλοσ, ο Κακ. Γεϊργιοσ Δουκίδθσ,
Ιδρυματικόσ υπεφκυνοσ τθσ Μονάδασ Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ του ΟΠΑ,
παρουςίαςε τισ δράςεισ και ςυνεργατικζσ πρακτικζσ ενίςχυςθσ και προϊκθςθσ τθσ
Καινοτομίασ και τθσ Επιχειρθματικότθτασ του ΟΠΑ που ζχουν ιδθ αναγνωριςκεί ωσ
βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο δεφτερο μζροσ τθσ εκδιλωςθσ, παρουςιάςτθκαν πολιτικζσ αξιοποίηςησ τησ
ακαδημαϊκήσ ζρευνασ, κακϊσ και ςχετικζσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ από το Πανεπιςτήμιο του
Tel Aviv. Ομιλθτζσ ιταν ο Κακ. Yoav Henis, (Vice President for Research and Development),
ο Κακ. David Mendlovic (Head of the TAU Ventures & Vice Dean of Engineering Faculty), ο
Shlomo Nimrodi, (CEO, RAMOT at Tel Aviv University) και θ Keren Primor Cohen (VP General
Counsel and Business Affairs).

Στο τρίτο μζροσ τθσ εκδιλωςθσ, παρουςιάςτθκαν μελζτεσ περίπτωςθσ και βζλτιςτεσ
πρακτικζσ αξιοποίθςθσ τθσ ακαδθμαϊκισ ζρευνασ ςτθν Ελλάδα. Ομιλθτζσ ιταν ο Κακ.
Βαςίλειοσ Μακιόσ, Διευκυντισ του Corallia, ο Κακ. Γιάννθσ Βαςιλείου, Διευκυντισ του
ΕΠΙΣΕΥ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), θ Αναπλ. Κακ. Κατερίνα Πραματάρθ,
Επιςτθμονικι Υπεφκυνθ ςτο Εργαςτιριο ELTRUN/SCORE του ΟΠΑ, ο Αναπλ. Κακ. Ίωνασ
Ανδρουτςόπουλοσ του ΟΠΑ, ο Δρ. Οδυςςζασ Καρτάλοσ από τθ Logotech, θ Αναπλ. Κακ.
Φοίβθ Κουντοφρθ, Επιςτθμονικι Υπεφκυνθ ςτο Εργαςτιριο ReSEES του ΟΠΑ, o Δρ.
Μενζλαοσ Μενελάου από το Κζντρο Καινοτομίασ του Πανεπιςτιμιου τθσ Κφπρου και ο Κακ.
Γεϊργιοσ Χρυςολοφρθσ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν.

Οι προςκεκλημζνοι ομιλητζσ από το Tel Aviv University

Τθν εκδιλωςθ παρακολοφκθςαν πάνω από 150 ςφνεδροι, μεταξφ των οποίων πρυτανικζσ
αρχζσ Ελλθνικϊν ΑΕΙ, εκπρόςωποι Ερευνθτικϊν ιδρυμάτων και ςτελζχθ επιχειριςεων που
υποςτθρίηουν και αξιοποιοφν τθν ζρευνα.
Η εκδιλωςθ ζδωςε τθν ευκαιρία να γίνουν γνωςτζσ οι προςπάκειεσ του Οικονομικοφ
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν τα τελευταία 10 χρόνια για τθν καινοτομία και επιχειρθματικότθτα
ςτα πρότυπα κορυφαίων Πανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ. Κάποια από τα προςδοκϊμενα
οφζλθ από τθν επιχειρθματικι αξιοποίθςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων, με βάςθ και
τθν εμπειρία άλλων χωρϊν, περιλαμβάνουν:
-

Ειςαγωγι ςτθν αγορά καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν που μποροφν να
ζχουν κετικι επίδραςθ ςτθν κοινωνία και ςτθν οικονομία
Δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ, ειδικά για ςτελζχθ με υψθλι κατάρτιςθ
Παροχι κινιτρων ςε ερευνθτζσ, κακθγθτζσ και υψθλά καταρτιςμζνο προςωπικό για
περαιτζρω δθμιουργία και ανάπτυξθ μζςα από ανταποδοτικά ςχιματα
Δθμιουργία νζων πόρων για τα ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά ιδρφματα
Συμβολι ςτθν ευρφτερθ οικονομικι ανάπτυξθ και βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ μιασ χϊρασ

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ «ΚΕΝΣΡΟ ACEin»
Tο Κζντρο Στιριξθσ Επιχειρθματικότθτασ και Kαινοτομίασ (Athens Center of Εntrepreneurship and
innovation - ACein) του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών υποςτθρίηει καινοτόμεσ νζεσ ι υπό
ςφςταςθ βιώςιμεσ επιχειριςεισ κακώσ και ερευνθτικά αποτελζςματα με ςτόχο τθ ςωςτι αξιοποίθςθ,
λειτουργία και ανάπτυξι τουσ.
Στόχοσ του Κζντρου είναι να παρζχει υποςτιριξθ ςε επιχειρθματικά ςχιματα που κζλουν να
υλοποιιςουν μια καινοτόμο ιδζα, να αναπτφξουν μία βιώςιμθ επιχειρθματικι προςπάκεια ι να
αξιοποιιςουν επιχειρθματικά τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ τουσ. Παράλλθλα, το Κζντρο
διοργανώνει καινοτόμεσ δράςεισ που εντάςςονται ςτο ευρφτερο ςχζδιο ςυνεργειών μεταξφ του
Κζντρου και τθσ αγοράσ ςε ςυγκεκριμζνουσ παραγωγικοφσ τομείσ. Η παρεχόμενθ υποςτιριξθ
ακολουκεί ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία, ανάλογα με το ςτάδιο επιχειρθματικισ ωριμότθτασ τθσ κάκε
ομάδασ, και πζρα από τθ φιλοξενία ςτουσ χώρουσ του Κζντρου καλφπτει τουσ εξισ βαςικοφσ άξονεσ:
Εκπαίδευςθ, Δικτφωςθ, Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ και Mentoring, Διαγωνιςμοί. Σθμαντικό κομμάτι
τθσ προςζγγιςθσ του Κζντρου αποτελεί θ ςυςτθματικι αξιοποίθςθ του ερευνθτικοφ ζργου που
παράγεται ςτο πανεπιςτιμιο και τα ερευνθτικά εργαςτιρια.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: acein@aueb.gr, http://acein.aueb.gr

