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Προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση που 

διοργανώνουν το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

«Αρχιμήδης» του Πανεπιστημίου μας, μια νέα δομή που ήδη η 

λειτουργίας συμβάλλει σημαντικά σε καίριους τομείς, και η 

Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τη Bayer 

Hellas, με θέμα: «Ευκαιρίες Καριέρας & Επιχειρηματικότητα στις 

Βιοεπιστήμες». 

Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της 

πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ, με έμφαση στους φοιτητές, τους 
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νέους επιστήμονες και τους ερευνητές των Σχολών Επιστημών Υγείας και 

Θετικών Επιστημών: 

• για τις ευκαιρίες καριέρας στην κλινική έρευνα, 

• τις επιχειρηματικές προοπτικές που παρουσιάζουν οι τομείς 

της 

• βιοτεχνολογίας (Bio-tech) και των τεχνολογιών υγείας 

(Health-tech), 

• και τη δράση «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της 

Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την 

Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων 

Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο ΕΚΠΑ», 

που υλοποιεί το Κέντρο Αρχιμήδης. 

Σε ένα ταχέως και αδιάκοπα μεταβαλλόμενο κόσμο, η 

επιστήμη και η καινοτομία αποτελούν τα μεγαλύτερα όπλα, ώστε να 

ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας, οι 

προκλήσεις αυτές διαφοροποιούνται συνεχώς, με την αύξηση τόσο 

του πληθυσμού αλλά και του μέσου όρου ηλικίας. Η απάντηση 

μπορεί να δοθεί μόνο από την Επιστήμη και την Έρευνα. Και αν αυτό 

ήταν ήδη γνωστό στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο, η 

πανδημία ανέδειξε την αξία της έρευνας σε όλους! 

Η έρευνα και η καινοτομία, σε όλες τις εκφάνσεις της, προσφέρει 

λύσεις και δίνει ελπίδα. Και η χώρα μας έχει πράγματι μια επιστημονική 
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κοινότητα που διαπρέπει τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων. Γίνονται 

προσπάθειες και έχουν γίνει μεγάλα βήματα το τελευταίο διάστημα προς 

την αξιοποίηση της καινοτομίας, την ανάδειξη συνεργειών και κυρίως την 

αλλαγή νοοτροπίας. 

Η πρωτογενής έρευνα και η κλινική έρευνα, λοιπόν, μπορούν 

τώρα περισσότερο από ποτέ, να αποτελέσουν ένα εξαιρετικό βήμα 

στην καριέρα των τελειόφοιτων και αποφοίτων των σχολών 

βιοεπιστημών, φέροντας την Ελλάδα στο επίκεντρο των εξελίξεων 

και του οικοσυστήματος καινοτομίας, ενισχύοντας την ελληνική 

οικονομία, αλλά πρωτίστως δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες 

της χώρας σε γρηγορότερη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και 

τεχνολογίες. 

Ταυτόχρονα, νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη 

συνεργασία των Πανεπιστημίων με επιχειρήσεις και ιδιωτικούς φορείς, 

δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες και προοπτικές ανέλιξης των νέων 

επιστημόνων και ερευνητών. Καθώς και μπορούν να επιταχύνουν την 

ανάπτυξη των ερευνητικών επιτευγμάτων σε επιχειρηματικές προτάσεις 

και λύσεις που δίνουν απαντήσεις και καλύπτουν τις προκλήσεις του 

σήμερα και του μέλλοντος. 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, το ΕΚΠΑ έχει προηγηθεί των 

νομοθετικών ρυθμίσεων και εν γένει εξελίξεων στον τομέα, έχοντας 

δημιουργήσει ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Κέντρο 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας “Αρχιμήδης”. Το Κέντρο 
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Αρχιμήδης, στα 3 χρόνια που λειτουργεί, έχει αναπτύξει πλήθος 

δράσεων και συνεργασιών με φορείς στήριξης της 

επιχειρηματικότητας, για την προώθηση και καλλιέργεια του 

επιχειρηματικού πνεύματος εντός του πανεπιστημίου και τη 

διασύνδεση του ιδρύματος με φορείς της αγοράς.  

Στο πλαίσιο αυτό, τοποθετείται και η σημερινή ημερίδα, η οποία 

διοργανώνεται από το Κέντρο Αρχιμήδης και τη Σχολή Επιστημών Υγείας 

του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με τη φαρμακευτική εταιρεία Bayer. Το 

Πανεπιστήμιό μας, με το διεθνώς αναγνωρισμένο  Ακαδημαϊκό – 

Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό του στελεχιακό δυναμικό και η Bayer, με την 

μακρόχρονη και επιτυχή της επιχειρηματική δραστηριότητα διεθνώς, 

συνεργάζονται για να αναδείξουν τις προοπτικές καριέρας στην έρευνα 

και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στις βιοεπιστήμες. 

Κυρίες και κύριοι, 

Ως Πρυτανική Αρχή αποδίδουμε 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.  
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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”.  

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. 

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. 

 


