
Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλα ζνπ…
…ζην ξάθη

Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ΔΜΠ
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Α/Α Οξγαληζκόο Τύπνο Φώξα
Αξηζκόο 

ζπκκεηνρώλ

Αξηζκόο 
ζπκκεηνρώλ ωο 

ζπληνληζηήο

Γείθηεο 
Κεληξηθόηεηαο

1 FRAUNHOFER
Δξεπλεηηθό 

Κέληξν
Γεξκαλία 1404 261 3

2 CNRS
Δξεπλεηηθό 

Κέληξν
Γαιιία 1620 250 7

3 TNO
Δξεπλεηηθό 

Κέληξν
Οιιάλδία 877 129 8

4 VTT
Δξεπλεηηθό 

Κέληξν
Φηλιαλδία 715 99 12

5 ΔΜΠ Παλεπηζηήκην Διιάδα 727 75 15

Τν ΔΜΠ ωο ζεκαληηθόο νξγαληζκόο 
παξαγωγήο έξεπλαο ζηνλ επξωπαϊθό ρώξν 
έξεπλαο

Σπκκεηνρή ζε Δπξωπαϊθά Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα FPs (1984-2009)

Πεγή: STEP to RJVs Database, Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο, ΔΜΠ; RAND, 2011

Σν ΔΜΠ είλαη 5ν ζηελ

Δπξώπε θαη 1ν ζηελ Διιάδα

ζε ζπκκεηνρή ζε Δπξσπαηθά

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα



Σηαζεξή δηαρξνληθά θαη ζρεηηθά ηζρπξή 
ειιεληθή παξνπζία ζηα επξωπαϊθά 
πξνγξάκκαηα πιαίζην (1984-2009)
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Αξηζκόο δεκνζηεύζεωλ ΔΚΤ
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Μεξίδην (%) ειιεληθώλ δεκνζηεύζεωλ ζηελ 
ΔΔ θαη ηνλ ΟΟΣΑ, Πεγή: ΔΚΤ
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Αξηζκόο αλαθνξώλ ζε ειιεληθέο 
δεκνζηεύζεηο 
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Πνζνζηό ειιεληθώλ δεκνζηεύζεωλ πνπ 
ιακβάλνπλ αλαθνξέο, Πεγή: ΔΚΤ
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Γείθηεο Αξηζηείαο: Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηεο δεκνζηεπκέλεο 
εξεπλεηηθήο παξαγωγήο θάζε ρώξαο ζηα θνξπθαία 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά  ζην top 1% ηωλ most cited papers 
(2012)
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Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ωο ελαιιαθηηθή

Ζ Διιάδα έρεη ζήκεξα έλαλ

(αλαινγηθά) πνιύ κεγάιν αξηζκό

ππνςήθησλ δηδαθηόξσλ.

Από ην δπλακηθό απηό, κόλν έλα

πνιύ κηθξό πνζνζηό κπνξεί λα

απνξξνθεζεί από ηα παλεπηζηήκηα

θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα. Δπίζεο, ν

ηδησηηθόο ηνκέαο ζηελ Διιάδα

επελδύεη πνιύ ιίγν ζε R&D.

Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

απνθνίηωλ ΔΜΠ

Χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης

ερεσνητικών αποτελεσμάτων και

καινοτομίας

Ζ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο πςειήο

ηερλνινγίαο κπνξεί λα είλαη ζήκεξα

κηα βηώζηκε ελαιιαθηηθή ζηαδηνδξνκία

γηα ηνπο εξεπλεηέο ηνπ ΔΜΠ



Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
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Δηδηθόηεξα

 ε αλάδεημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο σο κηαο επηινγήο επαγγεικαηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο ησλ κεραληθώλ απνθνίησλ ηνπ ΔΜΠ

 ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ απαξαίηεησλ ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κηαο
επηρείξεζεο (καζήκαηα, ζεκηλάξηα)

 ε ππνζηήξημε αηόκσλ ή νκάδσλ πνπ ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο
επηρείξεζε

...από ην ζηάδην ηεο αξρηθήο ηδέαο έσο…

…ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ εμεύξεζε ησλ πξώησλ πειαηώλ.

Ζ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο γλώζεο πνπ παξάγεηαη 
εληόο ηνπ ΔΜΠ.

Σθνπόο
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…κε άιια ιόγηα…

“θέλξρμε μα βξηθήσξρμε τα
μέλη τηπ Πξλρτεςμειακήπ
Κξιμότηταπ πξρ επιθρμξύμ μα
κάμξρμ τξ «άλμα» από τημ έοερμα
στημ παοαγωγική ανιξπξίηση τωμ
εοερμητικώμ τξρπ απξτελεσμάτωμ
τξρπ και στημ αμάπτρνη επιςειοη-
ματικότηταπ εμτάσεωπ γμώσηπ»
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Η ΜνΚΔ ΔΜΠ απεπζύλεηαη ζε 

Πξνπηπρηαθνύο 

θνηηεηέο

Απνθνίηνπο ΔΜΠ 

Μεηαδηδαθηνξηθνύο 

εξεπλεηέο θαη 

ππνςεθίνπο  

δηδάθηνξεο

Μέιε ΓΔΠ
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Κύξηεο Γξάζεηο ΜνΚΔ ΔΜΠ

Δηζαγσγή καζεκάησλ 

Καηλνηνκίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ ζε 7 

ζρνιέο ηνπ ΔΜΠ

 Υεκηθώλ Μεραληθώλ

 Μεραληθώλ Μεηαιιείσλ 

Μεηαιινπξγώλ

 Μεραλνιόγσλ

 Ναππεγώλ 

 Ζιεθηξνιόγσλ θαη 

Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ

 Δθαξκνζκέλσλ 

Μαζεκαηηθώλ

 Αγξνλόκσλ Σνπνγξάθσλ

Μαζήκαηα 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ζ ΜνΚΔ-ΔΜΠ νξγαλώλεη 

κηα ζεηξά από απηόλνκα 

ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ

 Γηαρείξηζε πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο

 Δπηρεηξεκαηηθό ζρέδην

 Γηαρείξηζε Καηλνηνκίαο

 Ννκηθά θαη θνξνινγηθά 

ζέκαηα γηα ηελ ίδξπζε 

επηρεηξήζεσλ

 Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο

 Marketing

Γηνξγάλωζε 

Δθδειώζεωλ

Δμαηνκηθεπκέλεο 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

ζε άηνκα ή νκάδεο πνπ 

επηζπκνύλ λα πινπνηήζνπλ 

ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο ηδέα 

ζε ζέκαηα:

 ηξαηεγηθήο

 Αλάιπζεο ηεο αγνξάο θαη 

κάξθεηηλγθ

 Οξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο

 Υξεκαηνδόηεζεο 

 Γηθηύσζεο

Σπκβνπιεπηηθή

Υπνζηήξημε
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Σρνιή ΔΜΠ Μάζεκα

Υεκηθώλ Μεραληθώλ

Γηδάζθoληεο: Γηάλλεο Καινγήξνπ- Γηώξγνο 

Μαπξσηάο

Σερλνινγία, Καηλνηνκία & Δπηρεηξεκαηηθόηεηα, Οξγάλσζε θαη 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Αλάιπζε ηνπ Αληαγσληζκνύ θαη 

Έξεπλα Αγνξάο

Μεραληθώλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγώλ

Γηδάζθνληεο:. Γ. Καινγήξνπ- Γ. Μαπξσηάο
Σερλνινγία, Καηλνηνκία & Δπηρεηξεκαηηθόηεηα

Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ

Γηδάζθσλ: Κ. Αξαβώζεο
Σερλνινγηθή Οηθνλνκηθή ΗΗ. Δπηρεηξεκαηηθόο ρεδηαζκόο

Ναππεγώλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ

Γηδάζθσλ: Γ. Λπξίδεο

ηνηρεία Υξεκαηννηθνλνκίαο - Ναπηηιηαθέο Υξεκαηνδνηήζεηο, 

Καηλνηνκία & Δπηρεηξεκαηηθόηεηα

Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ 

Τπνινγηζηώλ

Γηδάζθσλ: Γ. Αζθνύλεο

πζηήκαηα Γηνίθεζεο (κε ελόηεηα Καηλνηνκίαο & 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα)

Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ & Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ

Γηδάζθνπζα: Α. Ρνκπόιε

Οηθνλνκηθή ηεο επηρείξεζεο – Δπηρεηξεκαηηθόηεηα

Αγξνλόκσλ & Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ

Γηδάζθνπζα: Α. ηξαηεγέα
Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία

Κύξηεο Γξάζεηο ΜνΚΔ ΔΜΠ
Μαζήκαηα Καηλνηνκίαο θαη 
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Σύλνιν πάλω από 350 θνηηεηέο αλά έηνο. Σηα πεξηζζόηεξα καζήκαηα 

νη θνηηεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ εθπόλεζε επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίωλ. 
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Κύξηεο Γξάζεηο ΜνΚΔ-ΔΜΠ 
Γηνξγάλωζε Δθδειώζεωλ

Ερεσνώ - Καινοηομώ - Επιτειρώ

4-5 Μαΐνπ 2012, Ακθηζέαηξν «Λεσλίδαο Εέξβαο», ΔΗΔ

πκκεηνρή 123 άηνκα

Χρημαηοδοηικές δσναηόηηηες 

για νέες καινοηόμες επιτειρήζεις

3 Απξηιίνπ 2013, Ακθηζέαηξν πνιπκέζσλ, ΔΜΠ 
πκκεηνρή 180 άηνκα

Γηθαηώκαηα Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο (IPR): Μηα 
πξόθιεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο

12 Γεθεκβξίνπ 2013, Ακθηζέαηξν πνιπκέζσλ, ΔΜΠ 
πκκεηνρή 94 άηνκα
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Καζνξηζκόο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο 

νκάδαο.

Αλάιπζε ηεο αγνξάο, 

θπξίσο κέζσ θύθινπ 

επαθώλ κε δπλάκεη 

πειάηεο θαη 

επαλαπξνζδηνξηζκόο 

(αλ ρξεηαζηεί) ηνπ 

business concept

Ίδξπζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη 

δηαπξαγκάηεπζε κε 

ηνπο πξώηεο 

πειάηεο 

Καζνξίζκόο ηνπ 

Business Concept:

- Πξνηόλ/Τπεξεζία

- Target Group

- In house/Outsourcing

Αλάιπζε αλαγθώλ 

ρξεκαηνδόηεζεο θαη 

πξνζπάζεηεο 

αλεύξεζεο επελδπηή 

Δπηρεηξεκαηηθή 

Οκάδα

Business 

Model

Αλάιπζε 

Αγνξάο

Υξεκαην 

δόηεζε

Ίδξπζε-

Πξώηνη 

πειάηεο

Κύξηεο Γξάζεηο ΜνΚΔ ΔΜΠ
Σπκβνπιεπηηθή Υπνζηήξημε

Αλάπηπμε Μεζνδνινγίαο πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο
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- Οη νκάδεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο ησλ ΣΠΔ, ηεο ελέξγεηαο, ησλ 

ηξνθίκσλ, ηεο βηνηερλνινγίαο, ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, ηνπ ζρεδηαζκνύ 

βηνκεραληθώλ κνλάδσλ. 

- Δπηά από ηηο πην πάλσ νκάδεο έρνπλ ππνβάιιεη θαη παξνπζηάζεη πξόηαζε 

αληαπνθξηλόκελεο ζε πξόζθιεζε ηνπ Ιδξύκαηνο Μπνδνζάθε γηα ηελ 

ρξεκαηνδόηεζε λέσλ θαηλνηόκσλ εγρεηξεκάησλ 

- Οθηώ από ηηο πην πάλσ νκάδεο έρνπλ εληαρζεί ζην πξόγξακκα «Μαδί 

ζηελ εθθίλεζε» (κε πξσηνβνπιία ηνπ ΣΔΒ) γηα ηελ ππνζηήξημε 

εθθνιαπηόκελσλ επηρεηξεκαηηθώλ νκάδσλ.

ύλνιν 
Δπσθεινύκελσλ 

(Οκάδεο)

Δπηρεηξήζεηο πνπ 
έρνπλ ηδξπζεί

Οκάδεο πξνο 
αλαδήηεζε 

ρξεκαηνδόηεζεο

Πξνο δηακόξθσζε 
Business Plan

(Business Model)

Aξρηθό 

ζηάδην

Μνλαδηθή 
επηθνηλσλία

32 2 12 7 7 6

Κύξηεο Γξάζεηο ΜνΚΔ ΔΜΠ
Δμαηνκηθεπκέλε Σπκβνπιεπηηθή Υπνζηήξημε
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1ε Δβδνκάδα Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

7-11 Μαΐνπ 2012

2ε Δβδνκάδα Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

2-7 Ηνπιίνπ 2013

ην πιαίζην ησλ εβδνκάδσλ

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ε ΜνΚΔ ΔΜΠ

καδί κε κέιε ηνπ SO Kwadraat

πξαγκαηνπνηνύλ ζπλαληήζεηο κε

νκάδεο εξεπλεηώλ πνπ ζθνπεύνπλ λα

ηδξύζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε.

πλεξγαζία κε ηνλ Βειγηθό κε

θεξδνζθνπηθό νξγαληζκό SO

Kwadraat πνπ εδξεύεη ζην Haasrode

Technology Research Park ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ KU LEUVEN θαη απνηειεί

πξόηππν ππνζηήξημεο θαη αλάπηπμεο

ηερλνβιαζηώλ.

Από ην 2006:

- ζπκβνπιεπηηθή ζε 160 νκάδεο

εξεπλεηώλ

- ίδξπζε 62 επηρεηξήζεσλ πςειήο

ηερλνινγίαο (εθ ησλ νπνίσλ νη 57 είλαη

ζήκεξα ελεξγέο)

- δεκηνπξγία 900 πεξίπνπ ζέζεσλ

εξγαζίαο

Κύξηεο Γξάζεηο ΜνΚΔ ΔΜΠ
Δμαηνκηθεπκέλε Σπκβνπιεπηηθή Υπνζηήξημε
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 Δλεκέξωζε

- Portal ΜνΚΔ -ΔΜΠ (8.134 κνλαδηθνί ρξήζηεο, 14.811 επηζθέςεηο, 51.980 ζεάζεηο ζειίδσλ 

ηνπ portal), Μάηνο 2013

- Newsletter (πεξίπνπ 1.500 παξαιήπηεο)

 Σπλεξγαζίεο

- πλεξγαζία κε ηνλ ΔΒ γηα ην πξόγξακκα «Μαδί ζηελ Δθθίλεζε» γηα ηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηε δηάζεζε κεληόξσλ ζε νκάδεο από ην ΔΜΠ.

- Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο από ηελ SO Kwadraat

- πλεξγαζία κε ΗΔΔΔ γηα εηδηθό workshop θαη πξόγξακκα εμαηνκηθεπκέλνπ coaching ζε 

ζέκαηα επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην πιαίζην ηνπ «13th IEEE International Conference on 

Bioinformatics and Bioengineering» (Υαληά, Ννέκβξηνο, 2013)

- Γηνξγάλσζε Business Game ζε επίπεδν ηδξύκαηνο θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζε άιια 

Παλεπηζηεκηαθά Ηδξύκαηα (βι. επόκελεο δηαθάλεηεο)

- πλεξγαζία κε ην Πξόγξακκα Future Leaders (από ην 2010) [δεθαήκεξε βησκαηηθή 

εθπαίδεπζε επί ηνπ πεδίνπ γηα δηακόξθσζε επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ ζε θνηλσθειείο 

νξγαληζκνύο]. http://www.futureleaders.gr/gr/main.php

 Γηθηύωζε

- Γηθηύσζε κε έλα κεγάιν αξηζκό θνξέσλ (SΟ Kwadraat, ΔΒ, ΔΚΔ, Ίδξπκα Μπνδνζάθε, 

Ίδξπκα Λεβέληε, Γήκνο Αζελαίσλ, ΣΔΔ, Erasmus for Young Entrepreneurs, ΟΠΑ, Παλ. 

Αηγαίνπ, Παλ. Ηνλίνπ θαη άιια ΑΔΗ)

Γξάζεηο Αλάπηπμεο δηθηύωζεο θαη 
ζπλεξγαζίαο ΜνΚΔ ΔΜΠ

Οη δξάζεηο ηεο ΜνΚΔ ΔΜΠ έρνπλ ωο απνηέιεζκα ηελ άλνδν

ηεο αλαγλωξηζηκόηεηάο ηεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμωηεξηθό.



Business Game: Παίγλην Πξνζνκνίωζεο 
Δπηρεηξεκαηηθώλ Απνθάζεωλ
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Παίγλην Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Πξνζνκνίσζεο Δπηρεηξεκαηηθώλ Απνθάζεσλ 

γηα λα εκβαζύλνπλ νη θνηηεηέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Οη θνηηεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη δηνηθνύλ εηθνληθά κηα επηρείξεζε (νη 

επηρεηξήζεηο είλαη αληαγσλίζηξηεο ζηνλ ίδην θιάδν)

 ε θάζε πεξίνδν παίξλνπλ απνθάζεηο θαη αλάινγα δηακνξθώλνληαη νη πσιήζεηο 

ηνπο από έλα κνληέιν αγνξάο 

- Οη παίθηεο ζηέιλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζην δηαρεηξηζηή

- Ο δηαρεηξηζηήο ζηέιλεη ηα απνηειέζκαηα (πσιήζεηο πνπ επηηεύρζεθαλ) ζηνπο παίθηεο

 ε θάζε πεξίνδν ππάξρεη βαζκνινγία

 Max = 10 νκάδεο, 7 πεξίνδνη παηρληδηνύ

 πδήηεζε επί ησλ απνηειεζκάησλ κεηά από θάζε πεξίνδν

 Learning curve θαηά ηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνύ

 Πεξηβάιινλ: ινγηζηηθό θύιιν (Microsoft excel)

- Αξρεία κε password γηα ηηο νκάδεο θαη ηνλ δηαρεηξηζηή ηα νπνία επηθνηλσλνύλ 



Business Game (Παίγλην Πξνζνκνίωζεο 
Δπηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεωλ) […ζπλερ…]
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 Σν παηρλίδη αλαπηύρζεθε ζην Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο & Δλεξγεηαθήο 

Οηθνλνκίαο (ΔΒΔΟ) ηεο ρνιήο Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηνπ ΔΜΠ ην 2006 

ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Σερλνινγία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» 

- Έθηνηε ην εμειίζζνπκε

 Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην δηαθόξσλ καζεκάησλ 

- Δληόο ΔΜΠ

- ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ (Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ)

- ρνιή Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ (έλα εμακεληαίν κάζεκα)

- Δθηόο ΔΜΠ

- ΟΠΑ

- Γεσπνληθό 

- Ηόλην Παλεπηζηήκην

- Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ

 Σν θζηλόπσξν 2012 ε ΜνΚΔ νξγάλσζε δηαζρνιηθό παίγλην ζην ΔΜΠ (50 

θνηηεηέο απ’ όιεο ηηο ρνιέο)

 Τπάξρνπλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπ
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 Αλαγθαία ε κεηαηξνπή ηεο ΜνΚΔ από έξγν ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ ζε 

νξγαληθή κνλάδα ηνπ ΔΜΠ.

 Ζ θηλεηνπνίεζε θαη ε νξγάλσζε ηνπ δηθηύνπ ηωλ απνθνίηωλ ηνπ ΔΜΠ 

πνπ ήδε θάπνηνη από απηνύο παξαθνινπζνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

ΜνΚΔ θαη ελδηαθέξνληαη λα ζπλδξάκνπλ κε ηηο γλώζεηο ηνπο θαη ηελ 

πείξα ηνπο έηη πεξαζηηέξσ αλαιακβάλνληαο θαη ξόινπο  ζε 

δξαζηεξηόηεηεο ζεκηλαξίωλ, coaching, mentoring θαη ωο business 

angels.

 Ζ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξαθηηθήο ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο 

θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο.

 Ζ αλάπηπμε δηεζλώλ θαη εγρωξίωλ ζπλεξγαζηώλ θαη δηθηπώζεωλ 

(όπωο π.ρ. κε ηελ S.O.Kwadraat ηνπ KU Leuven).

 Ζ εληαηηθόηεξε πξνώζεζε ηεο «εμαηνκηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο» νκάδσλ (εξεπλεηηθώλ, ζπνπδαζηηθώλ,..) θαη ε 

δηεπθόιπλζή ηνπο γηα ηελ αλαδήηεζε πόξωλ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ηδεώλ ηνπο θαη ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ. 

Πξννπηηθέο ΜνΚΔ ΔΜΠ
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 Ζ θσδηθνπνίεζε ηεο πείξαο από ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή πξαθηηθή 

κεηάβαζεο από ην εξγαζηήξην ζηελ παξαγσγή θαη ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηόκσλ επηρεηξεκαηηθώλ εγρεηξεκάησλ.

 Ζ δηεξεύλεζε θαη ε δηακόξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ πξαθηηθή 

αληηκεηώπηζε πξνβιεκάηωλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αμηνπνίεζε 

εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθώλ 

εγρεηξεκάησλ (π.ρ. κε ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο δηαδηθαζίαο απόθηεζεο 

δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο).

 Έξεπλεο πεδίνπ θαη κειέηεο πεξηπηώζεωλ γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ 

ηάζεσλ θαη ησλ πξαθηηθώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηλνηόκν 

επηρεηξεκαηηθόηεηα εληάζεσο γλώζεο ζηνλ ειιεληθό θαη ηνλ επξσπατθό 

ρώξν.

 Ζ ζπλεηζθνξά  ηνπ ΔΜΠ ζηνλ γεληθόηεξν αλαπηπμηαθό ζρεδηαζκό ζηα 

ζέκαηα απηά.

Πξννπηηθέο ΜνΚΔ ΔΜΠ
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Οκάδα ΜνΚΔ ΔΜΠ

Δπηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο: Γηάλλεο Καινγήξνπ

Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο & Βηνκεραληθήο ηξαηεγηθήο

Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο & Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο, ρνιή 

Υεκηθώλ Μεραληθώλ ΔΜΠ

Σπληνλίζηξηα: Ησάλλα Καζηέιιε

Γξ. «Οηθνλνκηθά ηεο Σερλνινγίαο», Οηθνλνκνιόγνο, MSc 

Βηνκεραληθή Οηθνλνκηθή

Σπλεξγάηεο: Αληώλεο Ληβηεξάηνο, ύκβνπινο επηρεηξήζεσλ ζε 

ζέκαηα ίδξπζεο θαη αλάπηπμεο εηαηξηώλ πςειήο ηερλνινγίαο

Γξ. «Γηαρείξηζε Καηλνηνκίαο», Οηθνλνκνιόγνο, MSc Γηαρείξηζε 

Καηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο

Σπλεξγάηεο: Παξαζθεπάο Γεσξγίνπ

Τπεύζπλνο Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο & Γηαδηθηπαθήο Πύιεο

Γξ. Μεραληθόο «Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή», Υεκηθόο Μεραληθόο, 

MBA

Σπλεξγάηεο: Γεκήηξεο Γηαθνύιαο, Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε 

Πνιηηηθόο Δπηζηήκσλ, MSc Γηεζλείο & Δπξσπατθέο πνπδέο
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ΜνΚΔ - ΔΜΠ

Ηζόγεην λένπ θηεξίνπ 
Μεραλνιόγσλ – Ναππεγώλ
Γξαθείν ΒΓ. 003

Πνύ ζα καο βξείηε;

mke.ntua@gmail.com
Σει. 210 772 28 22

210 772 28 23

mailto:mke.ntua@gmail.com

