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Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  
του ΕΚΠΑ «Αρχιμήδης» 

 

Χρηματοδότηση Δομών & 
Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας 

στο ΕΚΠΑ – Κέντρο Αρχιμήδης 
 

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00 
 

Προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Με εξαιρετική τιμή και χαρά σάς υποδεχόμαστε σήμερα εδώ, 

στην εμβληματική Μεγάλη Αίθουσα του αρχαιότερου 

Πανεπιστημίου της Χώρας, της Βαλκανικής και της ευρύτερης 

Ανατολικής Μεσογείου, για μια εξόχως σημαντική εκδήλωση 

παρουσίασης μιας εμβληματικής δράσης: την εναρκτήρια 

εκδήλωση του Έργου «Χρηματοδότηση Δομών & Δράσεων 

Μεταφοράς Τεχνολογίας στο ΕΚΠΑ». 

Η Μεταφορά Τεχνολογίας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης 

της καινοτομίας για τους Ακαδημαϊκούς Φορείς, και εργαλείο 

διασύνδεσης των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων 

με την Οικονομία, και τη Κοινωνία γενικότερα. Οι αντίστοιχες 

δράσεις υποστηρίζουν την μεταφορά γνώσεων, ιδεών, και 
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καινοτόμων αποτελεσμάτων από τα εργαστήρια στην υπηρεσία 

του κοινωνικού συνόλου.  

Από το 2018, το ΕΚΠΑ έχει ιδρύσει και λειτουργεί το Γραφείο 

Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κέντρου Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης», για την υποστήριξη των 

μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε θέματα διαχείρισης 

διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταφοράς τεχνολογίας, και 

διασύνδεσης του ΕΚΠΑ με οργανισμούς και επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα και διεθνώς.  

Το νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ 

έρχεται να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια και να της 

δώσει νέα ώθηση με την χρηματοδότηση δράσεων που 

υποστηρίζουν τον πυρήνα της μεταφοράς τεχνολογίας.  

Παράλληλα, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του 

Κέντρου Αρχιμήδης, θα «μεταφέρει» τεχνογνωσία και εμπειρία, 

και θα υποστηρίξει στα πρώτα της βήματα τη μεταφορά 

τεχνολογίας σε τρία Ακαδημαϊκά Ιδρύματα:  

 Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,  

 Το ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και  

 Το ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ,  
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δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων με 

ισχυρή διεπιστημονικότητα και πολλαπλασιάζοντας έτσι τις 

δυνατότητες συνεργειών.    

Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συνεργαζόμενους φορείς 

για τη συμμετοχή τους στη δράση, καθώς και όλο το δυναμικό του 

Κέντρου Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ και ιδιαιτέρως τον Ομότιμο 

Καθηγητή και Ακαδημαϊκό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Μυλωνά. 

Το δίκτυο αυτό, μέσω του Γραφείου Μεταφοράς 

Τεχνολογίας του Κέντρου Αρχιμήδης θα αναλάβει:  

1. την υλοποίηση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας 

με έμφαση στην διαχείριση και εμπορική 

αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας από 

εφευρέσεις και καινοτομίες των μελών της 

πανεπιστημιακής και της ευρύτερης ερευνητικής 

κοινότητας του ΕΚΠΑ και των Συνεργαζόμενων 

Φορέων, 

2. την διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις και με 

δυνητικούς τεχνολογικούς αποδέκτες,  

3. την εκπαίδευση τους σε θέματα διανοητικής 

ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνολογίας, και  

4. την ανάπτυξη και ωρίμανση καινοτόμων 

ερευνητικών αποτελεσμάτων από την πλευρά της 

μεταφοράς τεχνολογίας, με στόχο την διασύνδεση 
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του ΕΚΠΑ και των Συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων με 

την αγορά, και  

5. την ενίσχυση της εξωστρέφειάς του προς την 

οικονομία, και την κοινωνία γενικότερα. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Ως Πρυτανική Αρχή αποδώσαμε ιδιαίτερη σημασία σε 

διεπιστημονικές και οριζόντιες δράσεις. Γι’ αυτό και εισηγηθήκαμε, 

και αποφασίσθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου μας, 

σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Ιδρύματος, η 

ίδρυση αυτοτελών οριζόντιων ακαδημαϊκών δομών έντονου 

διεπιστημονικού προσανατολισμού, οι οποίες, μεταξύ άλλων, 

αποσκοπούν στην προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, την 

ανάπτυξη της έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και 

την ικανοποίηση των ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 

αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.  

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν πλέον, μεταξύ άλλων, 

15 Κέντρα Αριστείας, 18 Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης 

Σπανίων Νοσημάτων, το Γραφείο Προσέλκυσης 

Χρηματοδοτήσεων και το Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας “Αρχιμήδης”.  
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Παρενθετικά να σημειώσω ότι για την υποστήριξη αυτών 

των δράσεων, καθώς και του έργου δομών Σχολών, Τμημάτων, 

Κλινικών και Εργαστηρίων, προχωρά ήδη η δημιουργία 

τεσσάρων (4) κεντρικών οριζόντιων ερευνητικών 

εργαστηρίων -core facilities- με προμήθεια νέου σύγχρονου 

ερευνητικού εξοπλισμού και η εγκατάσταση αυτών σε τέσσερις 

χώρους (4) του ΕΚΠΑ. 

Το Κέντρο Αρχιμήδης φιλοδοξεί να συνδέσει την 

ερευνητική κοινότητα με τη βιομηχανία και παράλληλα να 

εκκολάψει τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες της 

πανεπιστημιακής κοινότητας από τις οποίες εν δυνάμει θα 

δημιουργηθούν νεοφυείς επιχειρήσεις. 

Για να επιτύχει τους ανωτέρω στόχους το Κέντρο Αρχιμήδης 

οργανώθηκε σε δύο γραφεία:  

1. Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology 

Transfer Office) και  

2. τον Επιχειρηματικό Επιταχυντή (Business 

Accelerator). 

Η υλοποίηση του Κέντρου Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ συνδέεται άμεσα με τους 

στόχους του ιδρύματος. Από τη μεταφορά τεχνολογίας στην 

οικονομία θα προκύψει ωφέλεια για τους ερευνητές, το 

πανεπιστήμιο και την οικονομία, ενώ η λειτουργία του 
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επιχειρηματικού επιταχυντή θα επιτρέψει στα μέλη του ΕΚΠΑ και 

στα συνεργαζόμενα μέλη να επεξεργαστούν τις επιχειρηματικές 

ιδέες τους περαιτέρω και να δημιουργήσουν νεοφυείς 

επιχειρήσεις. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Τα Πανεπιστήμια αποτελούσαν και εξακολουθούν να 

αποτελούν έναν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης σε κάθε κοινωνία. 

Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να ενισχύσουμε τις 

προσπάθειές μας με συνέργειες για ένα εξωστρεφές, δυναμικό και 

διεθνοποιημένο Πανεπιστήμιο, ευρέως ανοικτό σε συνεργασίες 

με άλλα Πανεπιστήμια και φορείς. 

Σας ευχαριστώ. 

 

 


