
 

   

 

10 Νοεμβρίου, 2020 

Δελτίο Τφπου 

Ξεκινάει το Κζντρο Ψθφιακισ Καινοτομίασ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν 
(ATHEX Innovation): Ρρόςκλθςθ για Συμμετοχι  

 

Το πρόγραμμα «ATHEX Innovation» είναι μία νζα πρωτοβουλία του Ομίλου 
Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν, θ οποία υλοποιείται ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο 
Επιχειρθματικότθτασ και Καινοτομίασ (ACEin) του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν. 

Στόχοσ του προγράμματοσ είναι να αναδείξει νζεσ καινοτόμεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ, 
να πετφχει τθν ανταλλαγι νζων ιδεϊν και λφςεων που οδθγοφν ςτον ψθφιακό 
μεταςχθματιςμό του Ομίλου και του ευρφτερου οικοςυςτιματοσ τθσ 
κεφαλαιαγοράσ, κακϊσ και να υποςτθρίξει τουσ ςυμμετζχοντεσ με εξειδικευμζνθ 
κακοδιγθςθ και εκπαίδευςθ ϊςτε να ενταχκοφν με επιτυχία ςτο Κέντρο Ψηφιακής 
Καινοτομίας του Χρηματιςτηρίου. 

Tο παρόν πρόγραμμα απευθφνεται: 

 Σε επιχειρηματικζσ ομάδεσ και νεοφυείσ επιχειρήςεισ (Startup - 
Entrepreneurial Stream) που αναπτφςςουν καινοτόμεσ ιδζεσ δίνοντασ λφςεισ 
ςε ςθμαντικζσ προκλιςεισ του ευρφτερου κλάδου του Χρθματιςτθρίου και 
τθσ Χρθματοοικονομικισ Τεχνολογίασ (Capital Market Infrastructure και 
Fintech). 

 Σε ερευνητικζσ ομάδεσ και ανεξάρτητουσ ερευνητζσ (Research Stream) που 
αναπτφςςουν μοντζλα και τεχνολογίεσ (ςτο πλαίςιο επιςτθμονικισ ζρευνασ, 
διδακτορικοφ ι διπλωματικισ εργαςίασ) που μποροφν να βρουν εφαρμογι 
ςτον ευρφτερο κλάδο του Χρθματιςτθρίου και τθσ Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνολογίασ. 

 Σε ταλαντοφχα άτομα και επιςτήμονεσ (Graduate Talent Stream) με ιςχυρό 
τεχνολογικό ι/και χρθματοοικονομικό υπόβακρο που ενδιαφζρονται να 
αναπτφςςουν καινοτόμεσ υπθρεςίεσ και μοντζλα αξιοποιϊντασ τεχνολογίεσ 
αιχμισ. 
 

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ θα ζχουν την δυνατότητα: 

 να παρακολουκιςουν ςειρά εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων και εργαςτθρίων 
από εμπειρογνϊμονεσ, 

 να ςυνεργαςτοφν με εξειδικευμζνα ςτελζχθ (ωσ μζντορεσ) του 
Χρθματοοικονομικοφ οικοςυςτιματοσ και να πάρουν χριςιμεσ ςυμβουλζσ,  

 να αναβακμίςουν τθ καινοτόμο δουλειά τουσ (π.χ. ςε prototype) 
λαμβάνοντασ εξειδικευμζνθ κακοδιγθςθ από τθν επιςτθμονικι επιτροπι του 
προγράμματοσ. 

http://athex.innovationprogram.gr/el/
https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/home
https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/home
http://acein.aueb.gr/


 

   

Οι ανοικτζσ κεματικζσ ενότθτεσ του προγράμματοσ αφοροφν τον ευρφτερο τομζα 
του Capital Markets Infrastructure και FinTech και περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα 
παρακάτω: 

 Big data analytics  

 Artificial intelligence applications  

 Blockchain applications  

 Software engineering tools/ low code automation  

 Cloud computing  

 Applied Mathematical models  

 Intelligence-driven Decision making  

 HPC – High performance computing 

Οι δηλώςεισ ςυμμετοχήσ πραγματοποιοφνται ηλεκτρονικά ςτο ςφνδεςμο εδώ 
μζχρι και 30 Νοεμβρίου 2020. 

Ππωσ διλωςε ο Διευκφνων Σφμβουλοσ του Ομίλου, κ. Σωκράτθσ Λαηαρίδθσ: «Τα 
χρηματιςτήρια και οι κεφαλαιαγορζσ βρίςκονται πάντοτε ςτην πρϊτη γραμμή τησ 
ψηφιακήσ επανάςταςησ. Το ATHEX Group, επενδφοντασ ςημαντικά τα τελευταία 
τριάντα χρόνια ςτην τεχνολογία, ζχει δημιουργήςει και διατηρεί μια ςημαντικότατη 
τεχνογνωςία που ενςωματϊνεται ςε υποδομζσ και λογιςμικό αιχμήσ καλφπτοντασ 
όλο το φάςμα των δραςτηριοτήτων μιασ ανεπτυγμζνησ κεφαλαιαγοράσ. 
Χαρακτηριςτικό τησ ποιότητασ τησ τεχνογνωςίασ μασ και των ψηφιακϊν προϊόντων 
και υπηρεςιϊν που αναπτφςςουμε, αποτελεί η ςυνεχήσ διεφρυνςη τησ πελατείασ 
μασ τα τελευταία χρόνια τόςο ςε εγχϊριο όςο και ςε διεθνζσ επίπεδο, καθϊσ και η 
παράλληλη επζκταςη ςε διαφοροποιημζνεσ υποκείμενεσ αξίεσ όπωσ η ηλεκτρική 
ενζργεια και το φυςικό αζριο. Η παροφςα πρωτοβουλία, που γίνεται με τη πολφτιμη 
ςυμμετοχή του Κζντρου Επιχειρηματικότητασ και Καινοτομίασ του Οικονομικοφ 
Πανεπιςτημίου Αθηνϊν, ςτοχεφει ςτο να μοιραςτοφμε αυτή την πολυετή εμπειρία 
και τεχνογνωςία με τισ δυναμικότερεσ επιχειρηματικζσ και ερευνητικζσ ομάδεσ 
καθϊσ και νζουσ επιςτήμονεσ ςτο χϊρο ςε μια προςπάθεια ανάδειξησ νζων 
καινοτόμων ιδεϊν που θα ςυμβάλλουν ςτη διαμόρφωςη τησ νζασ ψηφιακήσ 
πραγματικότητασ.» 

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι πλθροφορία παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με το 
Κζντρο ACEin ςτο τθλζφωνο 210 8203827 ι ςτο e-mail acein@aueb.gr. 
 
Πληροφορίεσ για τον Όμιλο Χρηματιςτηρίου Αθηνών 

Ο Πμιλοσ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (ATHEXGroup) υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ και 
οργάνωςθ τθσ Ελλθνικισ Κεφαλαιαγοράσ. Λειτουργεί τισ αγορζσ αξιϊν και 
παραγϊγων, τθν εναλλακτικι αγορά ενϊ παράλλθλα διενεργεί τθν εκκακάριςθ και 
το διακανονιςμό των ςυναλλαγϊν. Ρροςφζρει λφςεισ και εργαλεία χρθματοδότθςθσ 
ςτισ επιχειριςεισ, διευρφνει τισ επιλογζσ των επενδυτϊν παρζχοντασ ζνα αςφαλζσ, 
ςτακερό και φιλικό περιβάλλον, πλιρωσ εναρμονιςμζνο με τισ διεκνείσ πρακτικζσ 
και το Ευρωπαϊκό κανονιςτικό πλαίςιο. Επιπλζον, ο Πμιλοσ ζχει πολυετι διεκνι 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7eii3L4Ra-ZHz514RMfPjR7rijgpKukdOeYWZs3s1N0HeUg/viewform
mailto:acein@aueb.gr


 

   

παρουςία και εξυπθρετεί ξζνεσ αγορζσ ωσ πάροχοσ εξειδικευμζνων ςυςτθμάτων, 
εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν για λειτουργοφσ αγορϊν ενϊ διακζτει ςθμαντικι 
τεχνογνωςία ςε ψθφιακζσ υπθρεςίεσ όπωσ colocation και trust services. 
 
Πληροφορίεσ για το ACEin 

Στο πλαίςιο τθσ ςυνολικισ ςτρατθγικισ για Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα, το 
Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΟΡΑ) δθμιοφργθςε το Κζντρο 
Επιχειρθματικότθτασ και Καινοτομίασ (ACEin). Βαςικι ςτρατθγικι του Κζντρου ACEin 
είναι θ ςτιριξθ νεοφυϊν επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςε τομείσ όπωσ το 
θλεκτρονικό εμπόριο, οι τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, θ κοινωνικι 
επιχειρθματικότθτα κλπ. Το Κζντρο ACEin προςφζρει ςτισ επιχειριςεισ αυτζσ 
κατάρτιςθ ςχετικά με τον τρόπο δθμιουργίασ και λειτουργίασ μίασ startup, 
υπθρεςίεσ από εμπειρογνϊμονεσ ςε τομείσ όπωσ λογιςτικά, φορολογικά και νομικά 
ηθτιματα κ.λπ., κακοδιγθςθ και δικτφωςθ. 


