Τρίτθ, 20 Απριλίου 2021

Δελτίο Τφπου
Πρωτοποριακι ςυνεργαςία του Εμπορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν
με το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν
Το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΟΠΑ) και ο Εμπορικόσ Σφλλογοσ Ακθνϊν (EΣA) - ςτο πλαίςιο τθσ
ςτρατθγικισ τουσ για ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν κοινϊν δράςεων με ςθμαντικοφσ φορείσ –
προςδιόριςαν τθ ςυνεργαςία τουσ για τα επόμενα χρόνια. Το Μνθμόνιο Συνεργαςίασ ςυνυπζγραψαν
τθν Τρίτθ 20 Απριλίου 2021, ςτο ιςτορικό κτίριο του Ε.Σ.Α, ο Πρόεδροσ του Εμπορικοφ Συλλόγου
Ακθνϊν, Σταφροσ Καφοφνθσ και ο Πρφτανθσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Κακθγθτισ
Δθμιτρθσ Μπουραντϊνθσ.
Το Μνθμόνιο Συνεργαςίασ μεταξφ του Εμπορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν και του Οικονομικοφ
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν περιγράφει μια ςειρά πρωτοποριακϊν κοινϊν πρωτοβουλιϊν που αφοροφν
ςτθν καινοτομία, ςτον ψθφιακό εκςυγχρονιςμό των εμπορικϊν επιχειριςεων, ςτθν υποςτιριξι τουσ,
αλλά και ςτθ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ζρευνασ με τθν απαςχόλθςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα ςυνεργαςίασ περιλαμβάνει:


Συνεργαςία για τον ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ προγραμμάτων ανοικτισ καινοτομίασ.
Τα προγράμματα αυτά ζχουν ωσ ςτόχο τθν ςφνδεςθ νεοφυϊν επιχειριςεων (startups) με τθν
αγορά για τθν από κοινοφ ανάπτυξθ καινοτόμων λφςεων ςτα προβλιματα τθσ αγοράσ και τον
ψθφιακό εκςυγχρονιςμό των επιχειριςεων. Για τον ςκοπό αυτόν, κα λειτουργιςει ειδικό
εργαςτιριο καινοτομίασ ςτον Ε.Σ.Α υπό τθν κακοδιγθςθ των ζμπειρων ςτελεχϊν του ΟΠΑ.



Εκπόνθςθ ερευνθτικϊν μελετϊν.
Οι μελζτεσ κα αποςκοποφν ςτθν απεικόνιςθ τθσ κατάςταςθσ και των προβλθμάτων των
εμπορικϊν επιχειριςεων και του λιανεμπορίου. Επίςθσ, οι μελζτεσ μποροφν να εςτιαςτοφν και
ςε άλλουσ ςχετικοφσ κλάδουσ που επθρεάηουν ζμμεςα ι άμεςα τισ εμπορικζσ επιχειριςεισ και
το εμπόριο ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακινασ.



Συνεργαςία για τθν προςφορά πρακτικισ άςκθςθσ ςε φοιτθτζσ του Πανεπιςτθμίου.
Η πρακτικι άςκθςθ κα ζχει ωσ ςτόχο τθν καλφτερθ ςφνδεςθ των φοιτθτϊν με τθν αγορά, αλλά
και να παρζχει τθν δυνατότθτα ςτελζχωςθσ των επιχειριςεων με νζο προςωπικό που κατζχει
ςφγχρονεσ δεξιότθτεσ. Επιπλζον, είναι δυνατι θ ςυμμετοχι ςε θμζρεσ καριζρασ, με φυςικι ι
εξ’ αποςτάςεωσ παρουςία.



Πρότυπεσ Ομάδεσ Δράςεισ για τισ ανάγκεσ των επιχειριςεων με τθν υποςτιριξθ του
Γραφείου Διαςφνδεςθσ του ΟΠΑ.
Οι δράςεισ αυτζσ κα εμπλζκουν κακθγθτζσ, με ερευνθτζσ, μεταπτυχιακοφσ και προπτυχιακοφσ
φοιτθτζσ, οι οποίοι κα αναλάβουν το ρόλο του εμπειρογνϊμονα για ςυγκεκριμζνεσ
επιχειρθματικζσ ανάγκεσ.



Ανταλλαγι /αμοιβαίεσ επιςκζψεισ μελϊν τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ και ςτελεχϊν των
εμπορικϊν επιχειριςεων, με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και τθσ
εκπαίδευςθσ ςε ςφγχρονεσ δεξιότθτεσ.

Μετά από τθν υπογραφι του Μνθμονίου Συνεργαςίασ, ο Πρόεδροσ του Εμπορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν,
Σταφροσ Καφοφνθσ, διλωςε: «Η ςυνεργαςία μασ με το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν βάηει τα
κεμζλια για μία δθμιουργικι διαδρομι προσ τθν ψθφιακι εποχι. Η ςφνδεςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ με
τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, αφενόσ κα εντάξει τουσ φοιτθτζσ από νωρίσ ςτον ςτίβο τθσ πραγματικισ
αγοράσ και αφετζρου κα δθμιουργιςει αποτελεςματικά εργαλεία για τισ επιχειριςεισ, κα διερευνιςει
και κα καταγράψει τα νζα καταναλωτικά πρότυπα που διαμορφϊνονται για το λιανικό εμπόριο τθν
"επόμενθ θμζρα τθσ πανδθμίασ".
Τζλοσ, θ επαφι τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ με ζμπειρα ςτελζχθ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου
Ακθνϊν κακϊσ και ερευνθτζσ, μεταπτυχιακοφσ και προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, κα δϊςει μία αμφίδρομθ
ϊκθςθ ςτθν εφαρμογι καινοτόμων ιδεϊν και διαδικαςιϊν, δθμιουργϊντασ ανταγωνιςτικό
πλεονζκτθμα για τισ επιχειριςεισ του κλάδου».
Ο Πρφτανθσ του ΟΠΑ, Κακθγθτισ Δθμιτρθσ Μπουραντϊνθσ, αναφερόμενοσ ςτο γεγονόσ τόνιςε ότι:
«Οι δεςμοί ςυνεργαςίασ με τον Εμπορικό Σφλλογο Ακθνϊν ιςχυροποιοφνται με ζνα ευρφ και
πρωτοποριακό ςυνδυαςμό δράςεων. Οι εμπορικζσ επιχειριςεισ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να
προςαρμοςτοφν ςτισ νζεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, να εκςυγχρονιςτοφν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τουσ και
να δουν το μζλλον με αιςιοδοξία μζςα από τθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ. Οι φοιτθτζσ
μασ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αποκομίςουν πολφτιμεσ εμπειρίεσ από τθν αγορά και να ςυνδυάςουν
τισ γνϊςεισ και ικανότθτζσ τουσ με τθν πράξθ. Με αυτόν τον τρόπο, το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο
Ακθνϊν, υπθρετεί τθν αποςτολι του και προςφζρει ςτθν κοινωνία, ςυνδζοντασ τθν ζρευνα και τθν
εκπαίδευςθ με τθν αγορά εργαςίασ και τθν πραγματικι οικονομία».
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