
Το Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας με την επωνυμία 
"Αρχιμήδης" είναι ένας θεσμός στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 
που ξεκίνησε τη λειτουργία του στο 
Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20.

ΤΤο Κέντρο “Αρχιμήδης” έχει ως στόχο να 
συνδέσει την ερευνητική κοινότητα του 
ιδρύματος με τη βιομηχανία και γενικότερα 
με την οικονομία, τόσο για τη μετάβαση 
τεχνολογιών και καινοτομιών που παράγονται 
στα εργαστήρια του ΕΚΠΑ προς την αγορά, 
όσο και για τη συνανάπτυξη λύσεων και 
εφευρέσεεφευρέσεων που μπορούν να γίνουν 
καινοτόμα προϊόντα. Παράλληλα, επιδιώκει 
να εκκολάψει τις καλύτερες επιχειρηματικές 
ιδέες από τις οποίες εν δυνάμει θα 
δημιουργηθούν βιώσιμες νεοφυείς 
επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην ενίσχυση της 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της 
απασχόλησης απασχόλησης στο οικοσύστημα καινοτομίας.

Το Κέντρο «Αρχιμήδης» αποτελεί τον κόμβο 
διασύνδεσης των ερευνητών του ΕΚΠΑ με τη 
βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Ώριμα 
ερευνητικά αποτελέσματα μπορούν να 
αξιοποιηθούν εμπορικά μέσω συμφωνιών 
μεταφοράς τεχνολογίας που παρέχουν την 
αποκλειστική ή μη άδεια εκμετάλλευσης των 
δικαιωμάτδικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως 
και μέσω της ανάπτυξης και ίδρυσης 
τεχνοβλαστών από τους ερευνητές. Ο 
Επιχειρηματικός Επιταχυντής προσφέρει 
εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, 
συνεργατικούς χώρους εργασίας, καθοδήγηση 
από έμπειρα από έμπειρα στελέχη της αγοράς (mentoring) 
και δικτύωση με άλλους φορείς στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, στοχεύοντας στην 
επιτάχυνση της επιχειρηματικής διαδικασίας 
από την ιδέα στην αγορά και τη δημιουργία 
βιώσιμων επιχειρήσεων.

- Πληροφόρηση και εκπαίδευση των μελών της 
πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς 
τεχνολογίας, προστασίας της διανοητικής 
ιδιοκτησίας, επιχειρηματικότητας, αξιοποίησης 
ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων,
- - Υποστήριξη στην προστασία της ∆ιανοητικής 
Ιδιοκτησίας από την ιδέα στην κατοχύρωση 
δικαιωμάτων
- Υποστήριξη στην εμπορική αξιοποίηση 
δικαιωμάτων ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας, από το 
εργαστήριο στην αγορά
- - Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης βιώσιμων 
τεχνοβλαστών
- - Πρόγραμμα Επιτάχυνσης, μέσω το οποίου 
παρέχονται εξατομικευμένες συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, εκπαίδευση σε θέματα 
επιχειρηματικότητας, συνεργατικοί χώροι εργασίας, 
καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη της αγοράς 
(mentoring) και δικτύωση με άλλους φορείς στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο 
«Αρχιμήδης» είναι:
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