Ακινα, 5 Μαρτίου 2021
Δελτίο Τφπου

Μνημόνιο Συνεργαςίασ μεταξφ τησ Επιτροπήσ Ανταγωνιςμοφ και του
Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνών
Το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΟΠΑ) ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ ςφμπραξισ του με
ςθμαντικοφσ φορείσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, υπζγραψε Μνθμόνιο Συνεργαςίασ με
τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ (EA). Το Μνθμόνιο Συνεργαςίασ ςυνυπζγραψαν τθν Δευτζρα 1θ
Μαρτίου 2021, ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Aνταγωνιςμοφ κ. Ιωάννησ Λιανόσ και ο Πρφτανθσ του
Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Καθηγητήσ Δημήτρησ Μπουραντώνησ.
Το Μνθμόνιο Συνεργαςίασ μεταξφ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ και του Οικονομικοφ
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν περιγράφει μια ςειρά κοινϊν πρωτοβουλιϊν που αφοροφν ςτθ ςφνδεςθ
και ενίςχυςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ζρευνασ με τθν απαςχόλθςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα ςυνεργαςίασ περιλαμβάνει:










Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραςτηριοτήτων και αμφίδρομη μεταφορά
τεχνογνωςίασ μεταξφ ςτελεχϊν τθσ ΕΑ και ερευνθτικϊν ομάδων του ΟΠΑ.
Διοργάνωςθ από κοινοφ επιςτημονικών δραςτηριοτήτων (λ.χ. ςυνεδρίων, θμερίδων).
Σχεδιαςμό και υποβολή προτάςεων ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα εκνικά, ευρωπαϊκά ι
διεκνι προγράμματα.
Ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων με ςυνεργαςίεσ με ερευνθτικά κζντρα, ακαδθμαϊκοφσ
φορείσ, φορείσ καινοτομίασ ςε Ελλάδα και εξωτερικό.
Αναβάθμιςη δεξιοτήτων, κατάρτιςθ, πιςτοποίθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και
επαγγελματικϊν προςόντων ςτελεχϊν τθσ ΕΑ βάςει αναγνωριςμζνων προτφπων.
Ανάπτυξη ενόσ ειδικοφ προγράμματοσ «πρακτικήσ άςκηςησ» φοιτητών (προπτυχιακϊν,
μεταπτυχιακϊν, διδακτορικϊν ι μεταδιδακτορικϊν) του ΟΠΑ ςτθν ΕΑ.
Υποςτήριξη ερευνητικών δραςτηριοτήτων ςτο πεδίο των Διπλωματικϊν Εργαςιϊν και
Διδακτορικϊν Διατριβϊν, τα κζματα των οποίων εμπίπτουν ςτθ κεματικι περιοχι του
δικαίου και των οικονομικϊν του Ανταγωνιςμοφ, όπωσ επίςθσ και ςτθν εφαρμοςμζνθ
επιςτιμθ δεδομζνων.
Συνεργαςία ςτην επικοινωνία τθσ χριςιμθσ πλθροφορίασ και γνϊςθσ ςτο ευρφτερο
επιχειρθματικό κοινό για τθν αποτελεςματικότερθ διάδοςθ και εφαρμογι τουσ.

Μετά τθν υπογραφι του Μνθμονίου Συνεργαςίασ, ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπήσ Ανταγωνιςμοφ,
Ιωάννησ Λιανόσ, διλωςε: «Συνεργαςίεσ, όπωσ αυτι μεταξφ του ΟΠΑ και τθσ Επιτροπισ
Ανταγωνιςμοφ ςυνδράμουν ςτθν αποτελεςματικότερθ εφαρμογι του δικαίου του
ανταγωνιςμοφ, ενϊ δθμιουργοφν ζνα ερευνθτικό οικοςφςτθμα το οποίο εμπλουτίηει τόςο τθ
δράςθ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ όςο και τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτο Πανεπιςτιμιο,
προσ όφελοσ τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ. Προςμζνουμε ςε μία εντατικι και πολυδιάςτατθ
ςυνεργαςία με το εξζχων αυτό δθμόςιο πανεπιςτθμιακό ίδρυμα ςτισ οικονομικζσ ςπουδζσ και
ζρευνα ςτθ χϊρα μασ.»
Ο Πρφτανησ του ΟΠΑ, Καθηγητήσ Δημήτρησ Μπουραντώνησ, αναφερόμενοσ ςτο γεγονόσ τόνιςε
ότι «με τθν ουςιαςτικι ςυνεργαςία των δυο πλευρϊν και τθν υλοποίθςθ των περιγραφόμενων
δράςεων, προςδοκοφμε να ωφελθκοφν πολλαπλά οι φοιτθτζσ και οι εργαηόμενοι ςτισ
επιχειριςεισ, μζςω τθσ ςφνδεςθσ τθσ ζρευνασ και τθσ εκπαίδευςθσ με τθν καινοτομία και τθν
επιχειρθματικότθτα».
Τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων ΟΠΑ

