Ακινα, 15 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Uni.Fund και το Ίδρυμα Ωνάςη επεκτείνουν τη ςυνεργαςία τουσ για την υποςτήριξη τησ
Μεταφοράσ Τεχνολογίασ ςτην Ελλάδα
Τθ Δευτζρα 30 Νοεμβρίου 2020 το Uni.Fund και το Κδρυμα Ωνάςθ διοργάνωςαν διαδικτυακι
εκδιλωςθ με κζμα «Building Technology Transfer and Acceleration Capacity in Greek
Universities and Research Centers», επεκτείνοντασ τθ ςυνεργαςία τουσ για τθν υποςτιριξθ
τθσ Μεταφοράσ Τεχνολογίασ ςτθν Ελλάδα.
Η εκδιλωςθ αποτζλεςε τθν εναρκτιρια εκδιλωςθ μίασ ςειράσ workshops που ζχουν
ςχεδιαςτεί από το Uni.Fund και το Κδρυμα Ωνάςθ, τα οποία κα υλοποιθκοφν κατά το πρϊτο
εξάμθνο του 2021 με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ Μεταφοράσ Τεχνολογίασ ςτα Ελλθνικά
Πανεπιςτιμια και Ερευνθτικά Κζντρα. Στόχοσ είναι να υποςτθριχκεί θ ουςιαςτικι
προςπάκεια που ζχει ξεκινιςει γφρω από τθ δθμιουργία Γραφείων Μεταφοράσ Τεχνολογίασ
(Technology Transfer Offices – TTOs) ςτα ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά και Ερευνθτικά
Ιδρφματα, να αποςαφθνιςτεί ο ρόλοσ τουσ και να απαντθκοφν ερωτιματα που αφοροφν τθ
διαδικαςία ςφςταςθσ, τθ δομι και τον τρόπο λειτουργίασ ενόσ τζτοιου γραφείου.
Τθν εκδιλωςθ προλόγιςε ο Δρ. Αντώνησ Σ. Παπαδημητρίου, Πρόεδροσ του Ιδρφματοσ
Ωνάςθ, εντάςςοντασ τθν πρωτοβουλία ςτο ςφνολο των δράςεων που ζχει αναλάβει το
Κδρυμα προκειμζνου να υποςτθρίξει τθν καινοτομία, τισ επιςτιμεσ και τισ νζεσ τεχνολογίεσ.
Το Κδρυμα Ωνάςθ ςτζκεται αρωγόσ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ μζςα από τθν ζμπρακτθ
υποςτιριξθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ και Τεχνολογίασ. Συμμετζχει ςτο Uni.Fund και
ςε άλλα Funds χρθματοδότθςθσ διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ και καινοτομίασ. Ζχει δϊςει
περιςςότερεσ από 150 υποτροφίεσ τα τελευταία χρόνια ςτουσ τομείσ τθσ τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ, επιςτιμθσ των δεδομζνων και καινοτομίασ. Ζχει δθμιουργιςει επιταχυντι ςε
ςυνεργαςία με το New Museum ςτθ Νζα Υόρκθ με ζμφαςθ ςτισ διεπιςτθμονικζσ εφαρμογζσ
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ, τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ. Ο κοσ
Παπαδθμθτρίου τόνιςε ότι τo Κδρυμα Ωνάςθ αντιλαμβάνεται τθν κοινωφζλεια ωσ επζνδυςθ
ςτουσ ανκρϊπουσ, ςτισ ικανότθτζσ τουσ, ςτα διανοθτικά τουσ δθμιουργιματα, ςτα όνειρά
τουσ. Με τθν πρωτοβουλία υποςτιριξθσ τθσ μεταφοράσ τεχνολογίασ που πραγματοποιεί το
Κδρυμα Ωνάςθ ςε ςυνεργαςία με το Uni.Fund, φζρνουμε μαηί τον ερευνθτικό και τον
ακαδθμαϊκό κόςμο, τισ ερευνθτικζσ υποδομζσ και τα κεφάλαια καινοτομίασ. Αποδεικνφουμε
ζτςι ζμπρακτα ότι μαηί ζχουμε τισ δυνάμεισ όχι απλϊσ για να ανατρζψουμε το brain drain,
αλλά για να πετφχουμε το ideas gain που θ οικονομία και κοινωνία ηθτοφν.
O Υφυπουργόσ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων Κακθγθτισ Βαςίλησ Διγαλάκησ επιςιμανε ότι,
ενϊ θ ελλθνικι ζρευνα καταγράφει διαρκϊσ ςθμαντικζσ επιτυχίεσ- γεγονόσ που
αποτυπϊνεται και ςτουσ διεκνείσ δείκτεσ- θ παραγόμενθ γνϊςθ δεν αξιοποιείται με τθν ίδια
επιτυχία. Τόνιςε ωςτόςο, ότι οι ςυνκικεσ είναι πλζον ϊριμεσ για να επιτευχκεί θ ςφνδεςθ
τθσ ζρευνασ με τθν κοινωνία και τθν πραγματικι οικονομία, εκπλθρϊνοντασ ζτςι και τθν
τρίτθ αποςτολι τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. Ο κ. Διγαλάκθσ αναφζρκθκε ςε ςθμαντικζσ
τομζσ που κα ειςαχκοφν με τον νζο νόμο – πλαίςιο για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, ο οποίοσ
πρόκειται να κατατεκεί το επόμενο διάςτθμα. Μια τζτοια τομι είναι θ κεςμοκζτθςθ των
Γραφείων Μεταφοράσ Τεχνολογίασ και θ υποςτιριξι τουσ με ςθμαντικά κονδφλια ςε
ςυνεργαςία με το Υπουργείο Ανάπτυξθσ. Ο Υφυπουργόσ αναφζρκθκε ακόμθ ςε ςειρά
πρωτοβουλιϊν, που αναλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, για τθν
ανάπτυξθ τθσ καινοτομικισ ικανότθτασ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ είναι θ ςυνεργαςία

ςτο πλαίςιο HE Innovate με τον ΟΟΣΑ και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, θ νζα ςυνεργαςία με τθν
Ολλανδικι Πρεςβεία, το Orange Grove και το Amsterdam Center for Entrepreneurship, αλλά
και θ ςυνζργεια με τθν πρωτοβουλία για τθν ανάπτυξθ των TTOs, του Ιδρφματοσ Ωνάςθ και
του Uni.Fund.
Ο κ. Χρίςτοσ Δήμασ, Υφυπουργόσ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Υπεφκυνοσ για τθν Ζρευνα,
τθν Καινοτομία και τθν Τεχνολογία, επεςιμανε ότι ςτρατθγικι προτεραιότθτα ςτο Υπουργείο
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων αποτελεί θ προϊκθςθ ουςιαςτικϊν εργαλείων και πολιτικϊν
που ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ του εγχϊριου οικοςυςτιματοσ καινοτομίασ. Σε αυτό το
μίγμα πολιτικισ για τθν ενίςχυςθ τθσ Ζρευνασ εντάςςεται και θ καλλιζργεια ςυνκθκϊν για
τθν αποτελεςματικι Μεταφορά Τεχνολογίασ. Η Μεταφορά Τεχνολογίασ είναι θ διαδικαςία
με τθν οποία μεταφζρεται θ Τεχνολογία από τουσ Οργανιςμοφσ και τισ Ομάδεσ ςτισ οποίεσ
αναπτφςςεται, ςε μια ευρφτερθ γκάμα χρθςτϊν που κα τθ μετατρζψουν ςε Προϊόντα &
Υπθρεςίεσ. Στόχοσ τθσ Πολιτείασ είναι να δθμιουργθκοφν οι προοπτικζσ ςφνδεςθσ τθσ
ζρευνασ των Ερευνθτικϊν Κζντρων και των ΑΕΙ με τθν πραγματικι οικονομία, γι’ αυτό και τα
δφο ςυναρμόδια Υπουργεία βρίςκονται ςε ςτενι ςυνεργαςία.
Τθ διεκνι διάςταςθ του κζματοσ παρουςίαςαν ςτθν εκδιλωςθ με ςχετικζσ ειςθγιςεισ θ
Kακθγιτρια Fazilet Vardar Sukan, Διευκφντρια του Sabanci University SUNUM
Nanotechnology Research Center και μζλοσ του EPO Academy Advisory Board και ο Δρ.
Αλζξανδροσ Παπαδερόσ, Αναπλθρωτισ Διευκυντισ του Γραφείου για τθν Ζρευνα και τθν
Καινοτομία του Technical University of Munich (TUM).
Η κα Vardar αναφζρκθκε ςτθ ςυμβολι των ΤΤΟs ςτθ δθμιουργία κοινωνικο-οικονομικισ
προςτικζμενθσ αξίασ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ τθσ ζρευνασ. Παρουςίαςε τθν εξζλιξθ του ρόλου
των ΤΤΟs, τονίηοντασ ότι αυτά πλζον καλοφνται να ανταποκρικοφν ςυνδυαςτικά ςτθν
προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, τθν επιχειρθματικι εκπαίδευςθ των ερευνθτικϊν
ομάδων, τθν ωρίμανςθ των ιδεϊν τουσ για τθν ζξοδο ςτθν αγορά, αλλά και τθ ςφνδεςι τουσ
με τισ επιχειριςεισ.
Αντίςτοιχα ο κ. Παπαδερόσ αναφζρκθκε ςτο επιτυχθμζνο παράδειγμα του Technical
University of Munich, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν ανάγκθ δθμιουργίασ ενόσ οικοςυςτιματοσ ςτο
πλαίςιο του οποίου θ ακαδθμαϊκι και ερευνθτικι κοινότθτα ςυνδζεται και ςυνεργάηεται με
τθν αγορά, τισ μεγάλεσ αλλά και τισ νεοφυείσ επιχειριςεισ. Ανζλυςε επίςθσ τθ δομι ενόσ ΤΤΟ
και ζκανε αναφορά ςτουσ δείκτεσ μζτρθςθσ και αξιολόγθςθσ του παραγόμενου ζργου.
Στθν εκδιλωςθ επίςθσ ςυμμετείχαν με ειςθγιςεισ ο Δρ. Πρόδρομοσ Τςιαβόσ, Διευκυντισ
Ψθφιακισ Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ ςτο Κδρυμα Ωνάςθ, και ο κ. Κωνςταντίνοσ Λαφκασ,
Partner του Uni.Fund, οι οποίοι αναφζρκθκαν αντίςτοιχα ςτθν ανάπτυξθ κατάλλθλων
ικανοτιτων για τθ διαχείριςθ τθσ Διανοθτικισ Ιδιοκτθςίασ από τα ΤΤΟs και τον ρόλο που
μπορεί να διαδραματίςει ζνα Tech Transfer Fund ςτθν ενίςχυςθ τθσ Μεταφοράσ
Τεχνολογίασ.
Τθν εκδιλωςθ χαιρζτιςε ο κ. Σπυρίδων Φλογαΐτησ Διευκυντισ του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ
Δθμοςίου Δικαίου, και ο κ. Ιωάννησ Κατςογιάννησ, Πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ακαδθμίασ
Βιομθχανικισ Ιδιοκτθςίασ.
Από τισ τοποκετιςεισ των προςκεκλθμζνων ομιλθτϊν προζκυψε ότι τα τελευταία χρόνια
αναπτφςςεται μια ςθμαντικι δυναμικι για τθ ςφνδεςθ τθσ ζρευνασ που παράγεται ςτθν
Ελλάδα με τθν αγορά και τθν πραγματικι οικονομία, θ οποία υλοποιείται -ςε πολιτικό
επίπεδο- με ςυνζργειεσ και πρωτοβουλίεσ των ςυναρμόδιων Υπουργείων Παιδείασ και
Ανάπτυξθσ, αλλά και μζςω τθσ ενεργοποίθςθσ του ελλθνικοφ οικοςυςτιματοσ

επιχειρθματικότθτασ. Ακολουκϊντασ τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ που ζχουν ιδθ αξιοποιθκεί ςε
άλλεσ χϊρεσ, διαμορφϊνεται ζνασ διττόσ ςτόχοσ για τα Γραφεία Μεταφοράσ Τεχνολογίασ, τα
οποία καλοφνται: α) να προςτατεφςουν και να αξιοποιιςουν τθ διανοθτικι ιδιοκτθςία,
αυξάνοντασ τον αρικμό των πατεντϊν που κατατίκενται, και το ποςοςτό αυτϊν που
μετατρζπονται ςε πραγματικά προϊόντα και υπθρεςίεσ που βγαίνουν ςτθν αγορά και β) να
ςτθρίξουν τθν ίδρυςθ τεχνοβλαςτϊν και να προςφζρουν υπθρεςίεσ ωρίμανςθσ των
ερευνθτικϊν ιδεϊν και ομάδων και ανάπτυξθσ ςχζςεων με τθν αγορά, διευκολφνοντασ με
αυτόν τον τρόπο τθν προςζλκυςθ επενδυτικϊν κεφαλαίων και τθ ςφνδεςι τουσ με τισ
ανάγκεσ τθσ αγοράσ και τθν πραγματικι οικονομία.
Το δεφτερο μζροσ τθσ εκδιλωςθσ προλόγιςε ο πρφτανθσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου
Ακθνϊν (ΟΠΑ), κακθγθτισ κοσ Δημήτριοσ Μπουραντώνησ, αναφζροντασ τουσ βαςικοφσ
άξονεσ ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ μζςα από το Κζντρο Επιχειρηματικότητασ του
ΟΠΑ, όπωσ είναι θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων, θ επιχειρθματικι επιτάχυνςθ νζων ομάδων, θ
ζρευνα και θ δικτφωςθ με το οικοςφςτθμα. Τόνιςε, τζλοσ, τισ ςυνζργειεσ και ςυνεργαςίεσ
του Πανεπιςτθμίου με άλλα Ερευνθτικά Κζντρα και Πανεπιςτιμια εδϊ και 13 χρόνια και
υποςτιριξε τισ προοπτικζσ ςυνεργαςίασ και ςε ευρφτερα επίπεδα.
Στο κλείςιμο τθσ διοργάνωςθσ, απονεμικθκαν τα βραβεία του Διαγωνιςμοφ
Επιχειρθματικότθτασ που για 10θ ςυνεχι χρονιά πραγματοποιικθκε ςτο ΟΠΑ. Το πρϊτο
βραβείο κατζκτθςε θ επιχειρθματικι ιδζα “Snabbmed”, μια εφαρμογι ςφνδεςθσ
επαγγελματιϊν υγείασ με αςκενείσ. Tο δεφτερο βραβείο κζρδιςε θ “Baam”, μια πλατφόρμα
ψθφιοποίθςθσ των τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν ακινιτων ενϊ τρίτο βραβείο ζλαβαν, μετά από
ιςοψθφία, θ “Freightgate”, μια θλεκτρονικι υπθρεςία ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ και θ
“Scander”, ζνα Saas λφςεων αυτοματοποίθςθσ ςτθν εςτίαςθ.
Τθν εκδιλωςθ παρακολοφκθςαν περιςςότεροι από 200 ςυμμετζχοντεσ, μεταξφ των οποίων
Πρυτάνεισ και μζλθ των Διοικιςεων των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων και των
Ερευνθτικϊν Κζντρων τθσ χϊρασ, μζλθ τθσ ευρφτερθσ ελλθνικισ πανεπιςτθμιακισ και
ερευνθτικισ κοινότθτασ και εκπρόςωποι φορζων που ενδιαφζρονται για τθ Μεταφορά
Τεχνολογίασ και τθν ανάπτυξθ δομϊν ςτιριξθσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και τθσ Καινοτομίασ.
H πρωτοβουλία υποςτθρίηεται από το Κζντρο Επιχειρηματικότητασ και Καινοτομίασ του
Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνών, το Ινςτιτοφτο για την Πνευματική Ιδιοκτηςία και την
Καινοτομία του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Δημοςίου Δικαίου και τθν Ελληνική Ακαδημία
Βιομηχανικήσ Ιδιοκτηςίασ.

