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Πρόσκληση 
 

«Καλοκαιρινό Πρόγραμμα 
Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης 2022»  

 
Υποβολή Αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 30/06/2022 

 
Έναρξη Προγράμματος: 11/07/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
Αρχιμήδης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τα μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ να υποβάλλουν Αίτηση για τη συμμετοχή τους 
στο Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης, μέχρι την Πέμπτη 
30/06/2022. 
 
 
 
Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου 
Αρχιμήδης: https://archimedes.uoa.gr/accelerator-invitation/ 
 

https://archimedes.uoa.gr/accelerator-invitation/
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Α. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής του Κέντρου Αρχιμήδης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των μελών 
της πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσω της επιτάχυνσης της επιχειρηματικής διαδικασίας από την 
ιδέα στην αγορά. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, έχει σχεδιαστεί ένα ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης, που 
θα υλοποιηθεί το καλοκαίρι του 2022, με βάση το οποίο οι επιχειρηματικές ομάδες θα έχουν τη 
δυνατότητα να λάβουν και πρόσθετες υπηρεσίες το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 
 
Το Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης, αποτελείται από ένα πλέγμα συμπληρωματικών 
υπηρεσιών και δράσεων, σχεδιασμένων στη βάση της μεθοδολογίας της Λιτής Επιχειρηματικής 
Εκκίνησης (Lean Startup). 
 
Ο συνδυασμός παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων (workshops) σε θεματολογία σχετική με την επιχειρηματικότητα, παράλληλα με τη 
στήριξη από έμπειρους μέντορες και τη δυνατότητα συνεργασίας και δικτύωσης που παρέχεται 
με αναγνωρισμένες επιχειρήσεις, συντελούν στην αποτελεσματική υποστήριξη των 
επιχειρηματικών ομάδων για τη μεταφορά των επιχειρηματικών ιδεών τους στην αγορά. 
 
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Προγράμματος Επιτάχυνσης είναι: 
 

1. Φιλοξενία των ομάδων στους χώρους του Επιχειρηματικού Επιταχυντή, στο κέντρο της 
Αθήνας 

 

2. Εκπαίδευση, με τη διοργάνωση ενός ολοκληρωμένου ταχύρρυθμου προγράμματος 
εργαστηρίων (workshops). Το αναλυτικό πρόγραμμα των εργαστηρίων (workshops) και των 
παραδοτέων παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα. 

 

3. Συμβουλευτική καθοδήγηση από έμπειρους συμβούλους, η οποία εστιάζει στον 
προσδιορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου, στη διερεύνηση των αναγκών της αγοράς, στη 
δημιουργία ενός ελάχιστα βιώσιμου προϊόντος (MVP), στη λήψη ανατροφοδότησης για την 
επιχειρηματική ιδέα και στην αποτελεσματική παρουσίασή της. 

 

4. Υποστήριξη από εξειδικευμένους μέντορες, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του 
πανεπιστημίου και της επιχειρηματικής κοινότητας, σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και 
εξειδίκευσης. 

 

5. Δικτύωση με επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και με άλλες ομάδες που φιλοξενούνται 
στο πρόγραμμα επιτάχυνσης. 
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Μέσω του Προγράμματος Επιτάχυνσης, οι πιο ώριμες επιχειρηματικές ομάδες θα μπορούν σε 
επόμενη φάση να επωφεληθούν από τη λήψη υπηρεσιών (ενδεικτικά): 
▪ Επιχειρηματικού Σχεδιασμού 
▪ Σχεδιασμού Μάρκετινγκ 
▪ Μελέτης Αγοράς 
▪ Σχεδιασμού λειτουργικού πρωτοτύπου 
▪ Σχεδιασμού εικόνας και χρηστικότητας (UI, UX design) για ανάπτυξη εφαρμογής/πλατφόρμας 
▪ Αξιολόγησης βέλτιστου επιχειρηματικού μοντέλου. 

 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα δοθεί και η δυνατότητα σε επιχειρηματικές ομάδες, κατόπιν 
επιλογής, με βάση το στάδιο ωριμότητας της επιχειρηματικής ιδέας, να συμμετέχουν σε δράσεις 
εξωστρέφειας (εκθέσεις, συνέδρια, διαγωνισμοί καινοτομίας), που θα υλοποιηθούν το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.  
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Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργαστηρίων (Workshops) 

 
Στον πίνακα θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τα Εργαστήρια (Workshops) και τα Παραδοτέα 
που θα επεξεργαστούν και θα καταθέσουν οι επιχειρηματικές ομάδες κατά τη διάρκεια των 
εργαστηρίων του Καλοκαιρινού Προγράμματος Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης. 
 
Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «Αρχιμήδης», 
λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που ισχύουν και αφορούν στην πρόληψη και την προστασία της 
δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού. 
 
 

Ημερομηνία Ώρες Εργαστήρια Παραδοτέα 

11/07/2022 11.00 - 15.00 

▪ Διαμόρφωση Επιχειρηματικής 
Ιδέας (Ideation)  

▪ Δημιουργία Επιχειρηματικής 
Ομάδας (Team Building) 

▪ Μεθοδολογία Lean Startup: 
Από την ιδέα στην αγορά 

1. Περιγραφή Επιχειρηματικής 
Ιδέας 
2. Τρεις Όμοιες Προσφορές 
3. Διαμόρφωση Επιχειρηματικής 
Ομάδας 

12/07/2022 11.00 - 15.00 

▪ Business Model Canvas 
▪ Συνολική Δυνητική Αγορά 

(Total Addressable Market-
TAM) 

4. Ορισμός Προβλήματος  
5. Ανάλυση Ανταγωνισμού 
6. Business Model Canvas 

13/07/2022 11.00 - 15.00 
▪ Marketing & Branding 
▪ Digital Marketing 

7. Προφίλ Πελάτη 
8. Εταιρική Ταυτότητα 

14/07/2022 11.00 - 15.00 

▪ Ελάχιστα Βιώσιμο Προϊόν 
(Minimum Viable Product – 
MVP) 

▪ Παρουσίαση Επιχειρηματικής 
Ιδέας (Pitching) 

9. Παρουσίαση Επιχειρηματικής 
Ιδέας (Pitch) 

15/07/2022 11.00 - 13.00 
Παρουσίαση επιχειρηματικών 
ιδεών των συμμετεχόντων στο 
πρόγραμμα 

- 

 
 
Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής, υπό την προϋπόθεση 
παρακολούθησης του συνόλου των εργαστηρίων και υποβολής των παραδοτέων. 
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Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Β1. Επιλεξιμότητα Δικαιούχων 
 
Η πρόσκληση απευθύνεται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ που επιθυμούν 
να μάθουν τη διαδικασία μετασχηματισμού μίας αρχικής ιδέας σε προϊόν και ενός προϊόντος σε 
επιχείρηση. Ειδικότερα, ωφελούμενοι της πρόσκλησης είναι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 
φοιτητές και ερευνητές οι οποίοι για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δεν είναι απαραίτητο να 
συμμετάσχουν με μία δική τους επιχειρηματική ιδέα.  
 
Επιπρόσθετα, η πρόσκληση απευθύνεται και σε επιχειρηματικές ομάδες για τις οποίες πρέπει να 
πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω 2 όροι επιλεξιμότητας: 
 

α. Τουλάχιστον 50% των ιδρυτικών μελών (Founders) της ομάδας να είναι και μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ), 
β. Ο συντονιστής/εκπρόσωπος της ομάδας για τις ανάγκες του προγράμματος να προέρχεται 

από το ΕΚΠΑ. 

 
 

Β2. Επιλογή Δικαιούχων 
 
Το πρόγραμμα έχει δυναμικότητα 40 θέσεων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί 
τη δυναμικότητα του προγράμματος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την 
ημερομηνία υποβολής της Αίτησης. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση συμμετοχής στο Καλοκαιρινό 
Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης και το Κέντρο Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ: 
 
Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 (Πλατεία Κλαυθμώνος), Τ.Κ. 105 61, Αθήνα 
Τηλ. 210 368 9552 
Website: https://archimedes.uoa.gr 
Email: accelerator.archimedes@uoa.gr  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/archimedes-center   
 
 
 
 
 
Το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για 
την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που 
αναπτύσσονται στο ΕΚΠΑ» (Κωδικός ΟΠΣ: 5136424) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
 

https://archimedes.uoa.gr/
mailto:archimedesaccelerator.@uoa.gr
mailto:.
mailto:archimedesaccelerator.@uoa.gr
https://www.linkedin.com/company/archimedes-center/

