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 Είμαι ιδιαίτερα ευτυχισ που ςυμμετζχω ςτθν ςθμερινι εκδιλωςθ του διοργανϊνεται από 

τθ διοίκθςθ των Συνδζςμου Ελλινων Βιομθχάνων και τθ Διοίκθςθ του ομίλου Eurobank και 

μου δίνεται θ δυνατότθτα να παρουςιάςω τισ δράςεισ αλλά και του ςτόχουσ του 

Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ ςε κζματα ζρευνασ, καινοτομίασ και 

επιχειρθματικότθτασ.  

Η παραγωγικι διαδικαςία του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ ςυντελείται 

ςτισ ακαδθμαϊκζσ του μονάδεσ: Σχολζσ, Τμιματα, Τομείσ, εργαςτιρια και κακϊσ το 

Πανεπιςτιμιό μασ περιλαμβάνει Τμιματα τθσ Πολυτεχνικισ Σχολισ, τθσ Ιατρικισ αλλά και 

πλιρεισ μονάδεσ κλαςςικϊν και φιλολογικϊν ςπουδϊν, κεωρείται το πλθρζςτερο από 

ακαδθμαϊκισ άποψθσ ΑΕΙ τθσ χϊρασ μασ.  

Μεταξφ τμθμάτων και εργαςτθρίων αναπτφςςεται αξιόλογθ διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία 

μζςω τθσ ςυμμετοχισ ςε κοινά προγράμματα, ενϊ παράλλθλα ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ μελϊν 

ΔΕΠ ςυνεργάηεται με Ευρωπαϊκοφσ εταίρουσ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, τα τελευταία πζντε χρόνια το Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ  

ζχει εκτελζςει περιςςότερα από 3.500 Ζργα Ζρευνασ και Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ 

καλφπτοντασ κυρίωσ τισ επιςτθμονικζσ περιοχζσ του περιβάλλοντοσ, τθσ 

πλθροφορικισ/επικοινωνιϊν, των βιομθχανικϊν τεχνολογιϊν, των μεταφορϊν, τθσ 



βιοτεχνολογίασ, τθσ βιοϊατρικισ τεχνολογίασ και υγείασ, τθσ γεωργίασ, τθσ δαςοπονίασ, τθσ 

αλιείασ, τθσ εκπαίδευςθσ/γλϊςςασ, τθσ ιςτορίασ, τθσ  αρχαιολογίασ και των 

κοινωνικϊν/οικονομικϊν επιςτθμϊν. 

Από τα 2.000 μζλθ ΔΕΠ του ΑΠΘ, τα 1.340 λαμβάνουν ενεργά μζροσ ςε προγράμματα 

ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ (ΕΤΑ) και οι χρθματοδοτιςεισ τα 5 τελευταία χρόνια 

ζφκαςαν περίπου τα €146.627.566. Στα ζργα αυτά απαςχολικθκαν 12.000 εξωτερικοί 

ςυνεργάτεσ κακιςτϊντασ το Α.Π.Θ. τον μεγαλφτερο επιςτθμονικό εργοδότθ τθσ χϊρασ. 

Επιπρόςκετα, το Α.Π.Θ. ζχει ςυνεργαςτεί τα τρία τελευταία χρόνια με 1.080 εταίρουσ όπωσ 

Πανεπιςτιμια, ερευνθτικά κζντρα και εταιρείεσ. 

 

250 εργαςτιρια του Α.Π.Θ. ςυμμετζχουν ςε κοινοτικά προγράμματα, τα οποία καλφπτουν 

όλο το φάςμα τθσ επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ και όπου πζρα από το ερευνθτικό 

προςωπικό του Ιδρφματοσ, ςυμμετζχουν και πολλοί φοιτθτζσ μασ, δίνοντάσ τουσ με τον 

τρόπο αυτό τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν από κοντά τθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα και να 

προετοιμαςτοφν για τθν ακαδθμαϊκι και επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία. 

Το κεςμοκετθμζνο όργανο του Α.Π.Θ. για τθ διαχείριςθ τθσ Ζρευνασ και των ςυναφϊν 

δραςτθριοτιτων του Ιδρφματοσ, είναι θ Επιτροπι Ερευνϊν Α.Π.Θ. Δθμιουργικθκε, ςε 

ςυνδυαςμό με τθ Γραμματεία του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ, για να καλφψει τισ ειδικζσ ανάγκεσ 

τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ και ειδικότερα για να μπορεί να διευκολυνκεί θ διάκριςθ 

του ερευνθτικοφ από το διδακτικό ζργο, κακϊσ και να διερευνθκεί θ διάκεςθ εξωτερικισ 

χρθματοδότθςθσ.   

Οι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων: 

 Τθν επεξεργαςία προτάςεων προσ τθ Σφγκλθτο για τθν ερευνθτικι πολιτικι του ΑΠΘ. 

 Τθν ζγκριςθ προτάςεων για χρθματοδότθςθ ερευνθτικϊν και επιμορφωτικϊν ζργων 

από το Λογαριαςμό με τθ ςυνεργαςία των ςχολϊν, τμθμάτων και τομζων. 

 Τθ ςφνταξθ οδθγοφ χρθματοδότθςθσ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ και κανονιςμοφ για τθ 

διάκεςθ προϊόντων, που προζρχονται από ερευνθτικά ζργα  (ευρεςιτεχνίεσ, 

προγράμματα λογιςμικοφ, καταςκευζσ κλπ) και τισ αμοιβζσ των εχόντων τα πνευματικά 

δικαιϊματα ςε αυτά. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο ςυγκεκριμζνοσ κανονιςμόσ εγκρίνεται 

από τθ Σφγκλθτο. 

 Τθν αναηιτθςθ πθγϊν χρθματοδότθςθσ του Λογαριαςμοφ και εξαςφάλιςθ χρθματικϊν 

ποςϊν. 



 Τθν ενθμζρωςθ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ ςχετικά με προγράμματα και ζργα. 

Αντίςτοιχα, ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ για τθν αξιοποίθςθ των κονδυλίων επιςτθμονικισ 

ζρευνασ ζχει ωσ ςκοπό τθ διάκεςθ και διαχείριςθ κονδυλίων που προζρχονται από 

οποιαδιποτε πθγι και προορίηονται για τθν κάλυψθ δαπανϊν, που είναι απαραίτθτεσ για 

τισ ανάγκεσ ζργων που ςυμβάλλουν ςτθ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ζρευνασ με τθν 

παραγωγι. 

Το 2006 , θ Επιτροπι Ερευνϊν παρουςίαςε ειδικό οδθγό για τθ μεταφορά τεχνολογίασ ςτο 

Α.Π.Θ., ςτον οποίο περιγράφονται οι γενικζσ αρχζσ, οι βαςικζσ πολιτικζσ του Πανεπιςτθμίου 

και οι τρόποι εφαρμογισ τουσ για τα ακόλουκα κζματα: 

 Γενικι Πολιτικι για τθν Πνευματικι Ιδιοκτθςία, 

 Πολιτικι για τισ εφευρζςεισ, 

 Πολιτικι για τα δικαιϊματα παραγωγοφ (copyrights) 

 Γενικι Πολιτικι για τισ Συμβάςεισ Μεταφοράσ Τεχνολογίασ 

 Πολιτικι για τθ ςυμμετοχι ςε τεχνοβλαςτοφσ (spinoffs) 

 Πολιτικι για τθν κατανομι των εςόδων από Συμβάςεισ Μεταφοράσ Τεχνολογίασ 

 Πολιτικι για τθν κατανομι των εςόδων από τεχνοβλαςτοφσ. 
 
Το πλαίςιο για τθ μεταφορά τεχνολογίασ που ζχει υιοκετθκεί από το Α.Π.Θ. χαρακτθρίηεται 

ςφγχρονο και λειτοφργθςε αποτελεςματικά, μζχρι ςιμερα, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

ςυςτθματικισ προςταςίασ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων του Πανεπιςτθμίου μζςω τθσ 

απόκτθςθσ τίτλων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.  

Σε ότι αφορά τθ δθμιουργία και τθν υποςτιριξθ των τεχνοβλαςτϊν, θ Επιτροπι Ερευνϊν 

του Α.Π.Θ. κάνει μια ςυγκροτθμζνθ προςπάκεια για τθν εμπορικι εκμετάλλευςθ των 

πόρων και τθσ τεχνογνωςίασ που αναπτφχκθκε ςτα ςυμμετζχοντα εργαςτιρια από τθ 

ςυνικθ ερευνθτικι δραςτθριότθτα των μελϊν τουσ, αξιοποιϊντασ το ςυμπλθρωματικό και 

διεπιςτθμονικό χαρακτιρα των επιμζρουσ ερευνθτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν. Η 

ςυνειςφορά τθσ ςτο προτεινόμενο επιχειρθματικό ςχιμα είναι διττι: πρϊτον, ςυνειςφζρει 

με ξεκάκαρα οριςμζνουσ όρουσ και πλαίςιο ςυνεργαςίασ με τον τεχνοβλαςτό, τουσ 

απαραίτθτουσ ςυντελεςτζσ παροχισ υπθρεςιϊν 

μετριςεων/δοκιμϊν/διακριβϊςεων/ςυμβουλευτικϊν (ςυμμετζχοντα εργαςτιρια) και 

δεφτερον, ςυνειςφζρει με τεχνογνωςία διαχείριςθσ ςφνκετων τεχνολογικϊν ζργων και με 



τθ διάκεςθ του υφιςτάμενου πελατολογίου τθσ ςτουσ τομείσ δραςτθριοποίθςθσ του 

τεχνοβλαςτοφ. 

Από τον τεχνοβλαςτό, θ Επιτροπι Ερευνϊν του Α.Π.Θ. αναμζνει κατά κφριο λόγο διεφρυνςθ 

του κφκλου εργαςιϊν των ςυμμετεχόντων εργαςτθρίων ωσ ςυνζπεια των προβλεπόμενων 

δραςτθριοτιτων προϊκθςθσ ςτθν αγορά—και προφανϊσ τα αντίςτοιχα ζςοδα διαχείριςθσ 

ζργων, και δευτερευόντωσ το μζριςμα από τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του 

τεχνοβλαςτοφ.  

Η ερευνθτικι πολιτικι του Πανεπιςτθμίου μασ κινείται ςε δφο κεντρικοφσ άξονεσ τθν 

προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ και τθν  προϊκθςθ τθσ αριςτείασ.   

Η πολιτικι ποιότθτασ ςυνίςταται ςτθν εφαρμογι βζλτιςτων διαδικαςιϊν ελζγχου και 

ςυγκεκριμζνων ςυςτθμάτων πιςτοποίθςθσ, τα οποία εγγυϊνται τθν παραγωγι 

επιςτθμονικισ ζρευνασ υψθλισ ποιότθτασ. H ςτρατθγικι ποιότθτασ ξεκίνθςε  με τθν 

πιςτοποίθςθ από τον Νοζμβριο του 2002 του «Ειδικοφ Λογαριαςμοφ» με το Διεκνζσ 

Πρότυπο ISO 9001:2000. Ο διεκνισ αυτόσ τίτλοσ εξαςφαλίηει ότι ο οργανιςμόσ που τον 

κατζχει, λειτουργεί με ζνα αντικειμενικό ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ με ςκοπό τθν 

ικανοποίθςθ των πελατϊν του και των δικϊν του απαιτιςεων. 

Από τθν άλλθ πλευρά, θ πολιτικι αριςτείασ είναι ουςιαςτικά μια προςπάκεια ενκάρρυνςθσ 

τθσ διάκριςθσ του ερευνθτικοφ δυναμικοφ ςε όλα τα πεδία επιςτθμονικισ γνϊςθσ. Η 

επιβράβευςθ των υψθλϊν ατομικϊν επιδόςεων, θ δθμιουργία νζων ερευνθτικϊν μονάδων, 

θ δθμιουργία ευνοϊκοφ περιβάλλοντοσ για καινοτόμεσ δράςεισ, αποτελοφν ςυςτατικά τθσ 

πολιτικισ αριςτείασ.   

Πολφ ςφντομα, οι υπθρεςίεσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν κα μεταφερκοφν ςε ζναν ενιαίο χϊρο, 

ςτο νζο υπερςφγχρονο κτίριο το οποίο βρίςκεται επί τθσ οδοφ Γϋ Σεπτεμβρίου, μεταξφ τθσ 

Φοιτθτικισ Λζςχθσ και του Πανεπιςτθμιακοφ Γυμναςτθρίου και το οποίο ονομάηεται 

«Κζντρο Διάδοςθσ Ερευνθτικϊν Αποτελεςμάτων».  

Το νζο κτίριο ςχεδιάςτθκε με ςκοπό όχι μόνο να ςτεγάςει τισ υπθρεςίεσ τθσ Επιτροπισ 

Ερευνϊν αλλά και να φιλοξενιςει τθν οργάνωςθ ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων που 

απαιτοφνται για τθ διάδοςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ.  Για το λόγο αυτό, εκτόσ από 

τουσ χϊρουσ των γραφείων περιλαμβάνονται ςυνεδριακοί και εκκεςιακοί χϊροι που κα 

αξιοποιθκοφν ςτθν προβολι και διάδοςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν ζρευνασ που 

παράγονται από το πανεπιςτιμιο μασ.  



Μάλιςτα τθν περαςμζνθ εβδομάδα, το διάςτθμα 7 ζωσ 9 Απριλίου, ςτουσ ςυνεδριακοφσ 

χϊρουσ του Κζντρου Διάδοςθσ Ερευνθτικϊν Αποτελεςμάτων, διεξιχκθ το 6ο Επιςτθμονικό 

Συνζδριο τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (ΕΣΙΣΑΠΘ), 

δίνοντασ το ςτίγμα του νζου κτιρίου. 

Κλείνοντασ κα ικελα να αναφζρω ότι το Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 

καλφπτει όλο ςχεδόν το φάςμα των επιςτθμονικϊν περιοχϊν ςτισ οποίεσ εκτελείται 

χρθματοδοτοφμενθ ζρευνα και ζχει να παρουςιάςει πολλά ενδιαφζροντα προγράμματα και 

ερευνθτικά αποτελζςματα. Τα ερευνθτικά – τεχνολογικά αποτελζςματα ζχουν τθ 

μεγαλφτερθ προςτικζμενθ αξία όταν μετατρζπονται ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ, ξεπερνοφν 

δθλαδι το πλαίςιο μιασ επιςτθμονικισ δθμοςίευςθσ. Σιμερα υπάρχει μεγάλο οικονομικό, 

πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφζρον για τθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων ζρευνασ. Στο 

πανεπιςτιμιό μασ παρατθρείται αυξανόμενο ενδιαφζρον για εκμετάλλευςθ ερευνθτικϊν 

αποτελεςμάτων με παραχϊρθςθ δικαιωμάτων εκμετάλλευςθσ προσ τρίτουσ και με 

απόκτθςθ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ. Πρόςφατα επιτυχι παραδείγματα ερευνθτικϊν 

αποτελεςμάτων ςτουσ τομείσ αυτοφσ αφοροφν τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ δικαιωμάτων 

εκμετάλλευςθσ όπωσ ο ελλθνικόσ αυτόματοσ εκφωνθτισ κειμζνου και θ φόρμουλα 

διατροφισ για παραγωγι ηϊων, αλλά και διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ όπωσ θ μθχανι 

εςωτερικισ καφςθσ και θ φόρμουλα ςυντιρθςθσ γεωργικϊν ειδϊν διατροφισ . 

Η ερευνθτικι πολιτικι του Αριςτοτζλειου, όπωσ ςασ ζχω ιδθ τονίςει, ςτοχεφει ςτθν 

προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ αλλά και τθσ αριςτείασ. Φυςικά και προτεραιότθτά μασ είναι θ 

βελτίωςθ τθσ εςωτερικισ οργάνωςθσ των ερευνθτικϊν μονάδων του πανεπιςτθμίου μασ 

ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα και τα προςτάγματα τθσ εποχισ, αλλά ο ρόλοσ μασ ωσ 

δθμόςιο Πανεπιςτιμιο μασ «επιβάλλει» να τροφοδοτοφμε με κίνθτρα θκικισ και 

δευτερευόντωσ υλικισ φφςθσ το ερευνθτικό δυναμικό του Πανεπιςτθμίου μασ. Σασ 

ευχαριςτϊ! 

  


