
Πρώτη Ενημερωτική Συνάντηση Μεταφοράς Τεχνολογίας στο ΟΠΑ

Στις 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 1η Ενημερωτική Συνάντηση Μεταφοράς
Τεχνολογίας στο ΟΠΑ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μέλη του ακαδημαϊκού/
ερευνητικού προσωπικού του ΟΠΑ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον νέο
νόμο-πλαίσιο για τις spin-offs, αλλά και για το ρυθμιστικό πλαίσιο των ενεργειών
μεταφοράς τεχνολογίας του ΟΠΑ, και να συζητήσουν με τα στελέχη του
νεοσύστατου Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΟΠΑ.
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Δημιουργία του Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας «SCIENCE AGORA»,
Innovation to Society

Δύο κορυφαία Πανεπιστήμια της χώρας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τρία κορυφαία Ερευνητικά Ιδρύματα, το Εθνικό
Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ και
το ΕΠΙΣΕΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και
Υπολογιστών) συμπράττουν για την ίδρυση του Κεντρικού Κόμβου Μεταφοράς
Τεχνολογίας «SCIENCE AGORA», Innovation to Society.

Περισσότερα

Ολοκληρώθηκε για 13η συνεχή χρονιά το Θερινό Σχολείο Νεανικής
Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Summer Program – YES) που φέτος
φιλοξένησε πάνω από 80 μαθητές από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Βασικός
στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της νεανικής καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας  και να εκπαιδευτούν οι μαθητές λυκείου σε έναν νέο τρόπο
σκέψης που ενισχύει την καινοτομία και την επιχειρηματική υλοποίηση ιδεών.

13ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Οι δράσεις μας
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https://acein.aueb.gr/
https://scienceagora.eu/
https://yes.aueb.gr/


Στις 21 Μαρτίου - 25 Μαρτίου, 2022 εταίροι του TAKEUP από το Πανεπιστήμιο του
Saarland, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το GC University, το University of
Gujrat, το LUMS και το COMSATS συγκεντρώθηκαν στους χώρους  του ACEin στην
Αθήνα. Οι μέντορες του ACEin μοιράστηκαν τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία τους
σχετικά με το πώς να βοηθήσουν τους φοιτητές να ιδρύσουν ένα επιχειρηματικό
εγχείρημα.

Μετατρέποντας την ακαδημαϊκή γνώση, με στόχο την ανάπτυξη
Επιχειρηματικών Πανεπιστημίων στο Πακιστάν
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Περισσότερα

Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες

Start For Future - 1η Εκπαιδευτική φάση για το 2022

42 φοιτητές του ΟΠΑ, από 3 διαφορετικά μαθήματα, συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του Start For Future παρακολουθώντας μαθήματα επιχειρηματικότητας.
Παράλληλα συνεργάστηκαν με μαθητές από όλο τον κόσμο ώστε να αναπτύξουν τις
ιδέες τους μέσω co-creation.

Ετήσια συνάντηση των 5 Ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων του
EUFORIA

Στις 16 και 17 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση της κοινοπραξίας του
Ευρωπαϊκού προγράμματος EUFORIA με τη συμμετοχή εμπλεκομένων φορέων από 5
Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα. Την πρώτη μέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023, την Ελευσίνα. Τη δεύτερη μέρα οι
εκπρόσωποι των οικοσυστημάτων αντάλλαξαν εμπειρίες και συζήτησαν για βέλτιστες
πρακτικές ενεργοποίηση των οικοσυστημάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Περισσότερα

Ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης, ηγεσίας & εξεύρεσης πόρων στην
Τριτοβάθμια εκπαίδευση  στο Λάος και στην Ταϊλάνδη

Περισσότερα

Το Κέντρο ACEin συμμετέχει ενεργά στην ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης για
τη διαχείριση και αξιοποίηση κεφαλαίων σε πανεπιστήμια στο Λάος και στην
Ταϊλάνδη. Η δράση αυτή λαμβάνει χώρα στα πλαίσιο του ASTRA (Advancing Strategic
Management, Leadership and Fundraising in Higher Education in Asia).
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Περισσότερα

https://acein.aueb.gr/
https://acein.aueb.gr/en/2022/07/19/astra_project_blog-2-2/
https://scienceagora.eu/
https://acein.aueb.gr/en/2022/07/18/astra_project_blog/
https://acein.aueb.gr/en/2022/07/18/astra_project_blog/
https://acein.aueb.gr/en/2022/07/18/astra_project_blog-2/
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Τα νέα των ομάδων μας
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Τα κομμένα μαλλιά βγαίνουν από τα σκουπίδια και γίνονται νέο
προϊόν κυκλικής οικονομίας
Η ομάδα της Hearthy ξεκίνησε επίσημα τη συνεργασία της με τον Δήμο Βριλησσίων για
την αξιοποίηση των κομμένων μαλλιών και της κομποστοποίησης τους σε ένα
καινοτόμο, eco-friendly λίπασμα. Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετέχουν έως τώρα 7
κομμωτήρια που δραστηριοποιούνται στα Βριλήσσια, από τα οποία συλλέγονται τα
κομμένα μαλλιά και κομποστοποιούνται, σε συνδυασμό με φυτικά απόβλητα από την
λαϊκή αγορά της περιοχής, σε ειδικές δομές του Δήμου.

Περισσότερα

 Tο ΟΠΑ σε Virtual Walkthrough!

Η Εφαρμογή Εικονικής Περιήγησης του Οικονομικό Πανεπιστημίου Αθηνών είναι
γεγνονός και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της ομάδας μας VitrinaBox και του The
Happy Act με την ευγενική χορηγία του Study in Greece. Η εφαρμογή, είναι ήδη
διαθέσιμη την ιστοσελίδα του ΟΠΑ και παρέχει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να
περιηγείται στους χώρους του,  να αναζητά και να βρίσκει υπηρεσίες και πληροφορίες,
να ενημερώνεται για εκδηλώσεις και δράσεις του Πανεπιστημίου.

Περισσότερα

Η ομάδα του ACEin σας προτείνει να επισκεφτείτε τις παρακάτω σελίδες:

Εάν θέλετε να μάθετε τα νέα μας, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ!

Θέλετε να ενημερωθείτε για κάτι επιπλέον;

Στείλτε μας στο info@acein.aueb.gr
 

https://www.linkedin.com/company/athens-center-for-entrepreneurship-and-innovation-aueb/
https://www.facebook.com/ACEin.aueb.gr/
https://www.instagram.com/acein_aueb/
https://twitter.com/ACEinAUEB
https://www.youtube.com/channel/UCdL8fwZJKPWPHdWO_u8BrWQ
https://www.eiturbanmobility.eu/start-for-future/
https://astra-project.eu/
https://takeup.eu/
https://acein.aueb.gr/
https://www.vrilissia.gr/index.php/1957-ta-kommena-mallia-vgainoun-apo-ta-skoupidia-kai-ginontai-neo-proion-kyklikis-oikonomias
https://www.facebook.com/auebgreece/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/vitrinabox/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/thehappyact/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/studyingreece.edu/?__tn__=kK*F
https://www.aueb.gr/el/content/oikonomiko-panepistimio-athinon-protoporei-me-ti-nea-efarmogi-eikonikis-periigisis-proto
https://acein.aueb.gr/en/newsletter/

