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1. Τι είναι η Διανοητική Ιδιοκτησία - ΔΙ (Intellectual Property - IP);

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας - Ένα προϊόν… πολλά δικαιώματα

2. Τί είναι η Μεταφορά Τεχνολογίας;

3. Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κέντρου Αρχιμήδης

4. Προστασία και Αξιοποίηση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας

5. Το Μοντέλο Μεταφοράς Τεχνολογίας «Develop+Protect+Commercialize»

6. Εσωτερικές Διαδικασίες Διαχείρισης Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο ΕΚΠΑ

Περιεχόμενα

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Patents) Βιομηχανικά Σχέδια (Industrial Designs)

Εμπορικά Σήματα (Trademarks) Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright)

Εμπορικά Μυστικά (Trade Secrets) Στρατηγική για τη ΔΙ (IP Strategy)



Η Διανοητική Ιδιοκτησία - ΔΙ (Intellectual Property – IP) περιλαμβάνει όλες τις
μορφές δημιουργικότητας, όπως εφευρέσεις, λογισμικό, ανακαλύψεις, δημιουργικά ή
καλλιτεχνικά έργα, τεχνογνωσία, διαδικασίες και μοναδικά υλικά.

Ενδεικτικά περιλαμβάνει μηχανήματα, συσκευές, όργανα, προγράμματα υπολογιστή, 

κυκλώματα, βιολογικά υλικά, χημικές ενώσεις, βιβλία, βίντεο, φωτογραφίες, πίνακες
ζωγραφικής, γλυπτά ή τραγούδια.

Η ΔΙ μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες
registered IP και non-registered IP 

Τι είναι η Διανοητική Ιδιοκτησία;



PATENTS

- 20 Year protection
- Exclusive right
- Protects technological advancements

TRADE MARK

- Unlimited protection 
- Brand/design productsCOPYRIGHT

- Author’s life +70 years
- The expression of an idea

TRADE SECRET

- Unlimited protection (unless 
it becomes public)

- Protects any  information 
of business value

- Requires a strict monitoring 
procedure

DESIGN

- 25 years protection 
- Protects external appearance 

of an object

IP Rights

Registered IPNon-registered IP

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

TM



PATENTS

TRADE MARK

COPYRIGHT

TRADE SECRET

DESIGN

Registered IPNon-registered IP

Ένα προϊόν…πολλά δικαιώματα

TM

- Technical features that 
remain internal secret

- Software
- Manual Guide
- Ringtones

- Technical characteristics
- Functionality
- Screen monitor, cable, etc.

- Apple
- iPhone7

- Product design
- Buttons appearance



PATENTS

TRADE MARK

COPYRIGHT

TRADE SECRET

DESIGN

Registered IPNon-registered IP

TM

- Algorithms
- Data-sets
- Results
- Formulas/recipes
- Business plans

Η Διανοητική Ιδιοκτησία στον Ακαδημαϊκό Χώρο

- Research papers
- Dissertations
- Software code
- Original creations

Any technical solution to technical problem
- Product functionality
- A manufacturing process
- Computer Implemented Inventions

- Logo
- Product name
- Colours 

- External Apearance of a product
- GUI interfaces



…and more registered IPRs 

Exclusive right to exploit reproductive material of a variety, i.e., plants, parts 

thereof and seeds. 

- not microorganisms

- 25-30 years

Three-dimensional structures of microelectronic semiconductors 

product

- 10 years

- registered without a substantive examination 

• Plant Variety Rights

• Semiconductor Rights

• Geographical indication or traditional 

specialty
TM



Η μεταφορά τεχνολογίας αφορά την διαδικασία μεταφοράς γνώσεων, ιδεών, ανακαλύψεων
και καινοτομιών στη κοινωνία. 

Η μεταφορά γίνεται κυρίως με:

• την παραχώρηση/εκχώρηση αδειών εκμετάλλευσης κατοχυρωμένων ή μη ερευνητικών
αποτελεσμάτων και καινοτομιών προς εταιρείες (Licensing Agreements),

• την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις (Horizon 

Europe, Πρόγραμμα ΕΔΚ, Κέντρα Ικανοτήτων, Ατομικές Συνεργασίες με Εταιρείες, κα.).

• την ανάπτυξη οικοσυστήματος τεχνοβλαστών (Ν. 4864/2021)

Τί είναι η μεταφορά τεχνολογίας;



Όραμα: Να φέρει τη γνώση και την τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας

Σκοπός: Η δημιουργία οικοσυστήματος μέσα στο οποίο άνθρωποι και πόροι του
πανεπιστημίου θα συνδυάζονται με ανθρώπους και πόρους εκτός του πανεπιστημίου
προκειμένου να προάγουν την ανάπτυξη και διάχυση της έρευνας και της γνώσης.

Προώθηση της
επιχειρηματικότητας στην
πανεπιστημιακή κοινότητα

Επιτάχυνση της διαδικασίας από το
εργαστήριο στην αγορά

Δημιουργία
spinoffs/startups και

αξιοποίηση έρευνας

Στόχοι:

Το Κέντρο Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ



Ερευνητικές ή/και Επιχειρηματικές ομάδες των οποίων
τουλάχιστον ένα μέλος είναι και μέλος της
πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ, ως εξής:

▪ μέλη ΔΕΠ και ερευνητές του ΕΚΠΑ

▪ Μεταδιδάκτορες και Υποψήφιοι Διδάκτορες

▪ Μεταπτυχιακοί και Προπτυχιακοί φοιτητές

▪ Απόφοιτοι

▪ Επισκέπτες ερευνητές/καθηγητές.

Σε ποιους απευθυνόμαστε



Εκκόλαψη των καλύτερων επιχειρηματικών
ιδεών της πανεπιστημιακής κοινότητας για

τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων
(spin-off και startups)

Σύνδεση της ερευνητικής επιστημονικής
κοινότητας του ΕΚΠΑ με την οικονομία

Η δομή του Κέντρου



Διαχείριση
Διανοητικής
Ιδιοκτησίας

Υποστήριξη
Μεταφοράς
Τεχνολογίας

Ενίσχυση Ερευνητικής
Δραστηριότητας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Εκπαίδευση/Πληροφόρηση Δικτύωση

Διπλώματα
Ευρεσιτεχνίας

(Πατέντες)

Συμβάσεις
Μεταφοράς
Τεχνολογίας
(licensing)

Ερευνητικές
Συμπράξεις με τη

Βιομηχανία
(Διαμόρφωση, 

Διαπραγμάτευση)
Δημιουργία

Τεχνοβλαστών
(spin offs)

Non –

Patentable IP 

(Λογισμικό, 

Εφαρμογές
ICT, ΒΔ)

Υπηρεσίες Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας



4 Κύκλοι Εργαστηρίων 
Αξιοποίησης Εφαρμοσμένης Έρευνας

14

Εργαστήρια

17

Εξειδικευμένοι 
Ομιλητές

1000+

Συμμετέχοντες

18
Αιτήσεις 

Πατεντών

120

360 100 9

Μέχρι και σήμερα…

2 Εκπαιδευτικά Εργαστήρια
Μεταφοράς Τεχνολογίας

50

Συμμετέχοντες/
Μέλη ΕΚΠΑ

16

Ώρες 
Εκπαίδευσης

7+

Ενεργά Έργα 
ΜΤ



4. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property Rights- IPR)

4.1. Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας ή Πατέντες (Patents)

Περιεχόμενα

✓ Γιατί οι πατέντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην Έρευνα και την Οικονομία;

✓ Τί είναι Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Patent);

✓ Τί είναι Εφεύρεση (Invention), και τι δεν είναι;

✓ Τί δεν προστατεύεται;

✓ Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης (Patentability)

✓ Διαδικασίες Κατοχύρωσης



Γιατί οι πατέντες παίζουν σημαντικό

ρόλο στην Έρευνα και την Οικονομία;

• Προστατεύουν τις καινοτομίες

• Δημιουργούν έσοδα: Μπορούν να παραχωρηθούν ή να
πουληθούν.

• Αποτελούν περιουσιακό στοιχείο: Βασικό εργαλείο σε
μία διαπραγμάτευση

• Χρηματοδοτούν την ερευνητική δραστηριότητα, μέσω
προσέλκυσης Προγραμμάτων και Επενδυτών

• Εργαλείο δημοσιότητας στον ακαδημαϊκό χώρο

• Ενισχύουν τη φήμη ερευνητή/ερευνητικής ομάδας και
ιδρύματος

1

5



Λάθος

Ένα Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είναι δικαίωμα για την αξιοποίηση/εκμετάλλευση της εφεύρεσης: 
Σωστό ή Λάθος?

Τι είναι Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Πατέντα);



Ένα Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (πατέντα) είναι ένας νομικός τίτλος, που δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο

του ΔΕ να εμποδίζει τρίτους από το να αξιοποιούν την εφεύρεση χωρίς την άδεια του κατόχου.

• Είναι αρνητικό δικαίωμα.

• Σε αντάλλαγμα, ο κάτοχος του ΔΕ θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο κοινό τις λεπτομέρειες της

εφεύρεσής του.

• Η προστασία παρέχεται:

− Για περιορισμένο χρόνο – 20 έτη από την ημερομηνία πρώτης κατάθεσης.

− Για συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή

− Με καταβολή τελών

Αποκάλυψη 

Εφεύρεσης 

Πατέντα Αποκλειστικότητα για 

20 έτη

Τι είναι Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

(Πατέντα);



Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται σε εφευρέσεις από όλα τα

τεχνολογικά πεδία, αρκεί η εφεύρεση να ικανοποιεί τις παρακάτω

προϋποθέσεις:

• Να είναι νέα

• Να είναι εφευρετική

• Να έχει βιομηχανική εφαρμογή

Εφεύρεση Κριτήρια Κατοχύρωσης (Patentability)

αρ. 1 Ν. 1733/1987  

Art. 52 (1) EPC

αλλά,… τί είναι εφεύρεση;

chemical substances,  

pharmaceuticals

processes,  

methods, uses

products, devices,  

systems

H τεχνική λύση ενός προβλήματος.



Εφεύρεση δεν είναι:
• Οι ανακαλύψεις, οι επιστημονικές θεωρίες, και οι μαθηματικές μέθοδοι.
• Οι αισθητικές δημιουργίες.

• Τα σχέδια, οι κανόνες και οι μέθοδοι για άσκηση πνευματικών δραστηριοτήτων, για
παιγνίδια και για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων

• Τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Software and DB)

• των οποίων η δημοσίευση ή η εφαρμογή αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη.

• για ποικιλίες φυτών ή είδη ζώων ή βιολογικές μεθόδους παραγωγής φυτών ή ζώων, εκτός από μικροβιολογικές

μεθόδους και προϊόντα που παράγονται με αυτές τις μεθόδους.

• Οι μέθοδοι χειρουργικής και θεραπευτικής αγωγής του ανθρωπίνου σώματος ή του σώματος ζώων. 

• Οι διαγνωστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στο ανθρώπινο σώμα ή στο σώμα των ζώων.

• Δεν ισχύουν για προϊόντα (όπως ουσίες ή συνθέσεις) που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή των παραπάνω
μεθόδων.

και δεν προστατεύονται, οι εφευρέσεις:

Article 53 EPC



Διαδικασίες Κατοχύρωσης
1. Ο Εθνικός Δρόμος: Ελληνικό ΔΕ από Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

• Καλύπτει μόνο την Ελλάδα. Weak defensibility της καινοτομίας. Κόστος περ. 500-800 Ευρώ

2. Ο Ευρωπαϊκός Δρόμος: Ευρωπαϊκό ΔΕ από European Patent Office (EPO)

• Καλύπτει το σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών και κάποιες συνδεδεμένες. Κόστος περ. 5000

• Μετατρέπεται σε Εθνικά ΔΕ μετά από μία ενιαία διαδικασία χορήγησης.

• Δίνει ποιότητα και υψηλό βαθμό defensibility της καινοτομίας με τα αποτελέσματα της Έρευνας. 

3. Ο Διεθνής Δρόμος: Διεθνής αίτηση PCT στον World Intellectual Property 

Organisation (WIPO).

• Δεν χορηγεί Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. 

• Ανοίγει τη διαδικασία σε παγκόσμιο επίπεδο διατηρώντας την προστασία και την προτεραιότητα κατοχύρωσης για 30-

31 μήνες από την ημερομηνία αρχικής κατάθεσης με μία ενιαία διαδικασία για την Έρευνα. Κόστος περ. 3500 Ευρώ.

• Μετά μετατρέπεται σε διαδικασία χορήγησης σε Εθνικό (ΗΠΑ, Κίνα) 

ή/και Περιφερειακό Επίπεδο (Ευρώπη) για Κατάθεση και Έρευνα με ένα τέλος. 

• Δίνει ποιότητα και υψηλό βαθμό defensibility της καινοτομίας

με τα αποτελέσματα της Έρευνας. 



Βασικά Σημεία της Διαδικασίας Κατοχύρωσης

Εξέταση

Δημοσίευση

Αίτησης

και

Έκθεσης

Έρευνας 

Δημοσίευση

Πατέντας

Κατάθεση Έρευνα
Απόφαση 

Χορήγησης

Το Εθνικό ΔΕ 
χορηγείται 
ανεξάρτητα από το 
περιεχόμενο της 
έκθεσης έρευνας.

0 18 36
months

Το Ευρωπαϊκό ΔΕ 
μπορεί να 
επικυρωθεί στα 
38+6 μέλη του EPO.



Νέα

Εφευρετική

Βιομηχανική
Εφαρμογή

Επαρκής

Η εφεύρεση να είναι νέα, σε σχέση με τη στάθμη της
τεχνικής την ημέρα της κατάθεσης (priority date).

Να είναι μη αναμενόμενη για τον ειδικό της ερευνητικής/ 

τεχνολογικής περιοχής συνδυάζοντας τις γνώσεις του και τη
στάθμη της τεχνικής.

Να επιλύει ένα τεχνικό πρόβλημα.

Τεχνικές Εφαρμογές που μπορούν να γίνουν “scale up”

Να παρέχονται επαρκή στοιχεία ώστε ο ειδικός να μπορεί
να την επαναλάβει/εκτελέσει.

Σαφήνεια Οι αξιώσεις να είναι σαφείς και συνεκτικές.

Patentability 

Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για κατοχύρωση με ΔΕ;

Στην περίπτωση που ικανοποιούνται τα παραπάνω κριτήρια (patentability), στη συνέχεια θα αποφασίσω το “αν”

θα καταθέσω, το “πού” και το “πώς¨ στα πλαίσια μίας στρατηγικής (IP Strategy).

Βασική Ερώτηση Μπορεί η καινοτομία μου να προστατευθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας; 

Είναι patentable; 



✓ Επιστημονικές δημοσιεύσεις ακόμα και αν είναι των εφευρετών

✓ Παρουσιάσεις – Ομιλίες σε συνέδρια, workshops.

✓ Επίδειξη σε έκθεση.

✓ Πώληση.

✓ Χρήση.

✓ Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία με άτομο που δε

δεσμεύεται από εμπιστευτικότητα.

Τί θεωρείται Στάθμη της Τεχνικής (Prior Art);

Priority or first filing date 01.09.2009

2006 2007 2008 2009 2010 2011

time

2005

Prior Art

Τί κάνω;

➢ Επικοινωνώ με το ΓΜΤ πριν την οποιαδήποτε ενέργεια δημοσίευσης.

➢ Υπογράφω Συμφωνητικά Εμπιστευτικότητας με:

- Συνεργάτες που δεν είναι/θα είναι εφευρέτες κατά την ερευνητική ανάπτυξη

- Πιθανούς τεχνολογικούς αποδέκτες αν απαιτείται.

ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΤΙΠΟΤΑ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΘΕΣΩ

Στάθμη της Τεχνικής: Οτιδήποτε έχει γίνει
διαθέσιμο στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο
(γραπτό, προφορικό, κτλ.) πριν από την
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης).



4. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property Rights- IPR);

4.1. Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας ή Πατέντες (Patents)

4.2. Βιομηχανικά Σχέδια (Industrial Designs)

4.3. Εμπορικά Σήματα (Trademarks)

4.4. Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright)

4.5. Εμπορικά Μυστικά (Trade Secrets)

4.6. Στρατηγική για τη ΔΙ (IP Strategy)

Περιεχόμενα



• Προστασία (έως 25 έτη) για σχέδιο που αποτελεί διακοσμητική πτυχή (όχι τεχνικές), και
εφαρμόζεται σε ένα αντικείμενο κατασκευής και όχι στο ίδιο το αντικείμενο.

• Αποτελείται από τρισδιάστατα χαρακτηριστικά, όπως το σχήμα ενός αντικειμένου, ή δύο
διαστάσεων χαρακτηριστικά, όπως μοτίβα, γραμμές ή χρώμα.

• Ο κάτοχος έχει το δικαίωμα να εμποδίζει τρίτα μέρη από το να κατασκευάζουν, να πωλούν ή
να εισάγουν αντικείμενα που φέρουν ή ενσωματώνουν ένα σχέδιο που είναι αντίγραφο, ή
αντιγράφουν μέρος του προστατευόμενου σχεδίου, όταν αυτές οι πράξεις εκτελούνται για
εμπορικούς σκοπούς.

• Σε Εθνικό Επίπεδο κατοχύρωση στον ΟΒΙ και για κάθε χώρα στα αντίστοιχα εθνικά γραφεία
πατεντών και σημάτων. 

• Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο με κατάθεση (Κοινοτικό Σχέδιο) στον EUIPO για τις χώρες της Ε.Ε.

• Σε Παγκόσμιο Επίπεδο με μία ενιαία διαδικασία (κατάθεση, εξέταση, και χορήγηση) στον
WIPO, που γίνεται εθνική διαδικασία σε κάθε τρίτη χώρα. Πρέπει πρώτα να υπάρχει
κατοχύρωση σε μία χώρα.

4.2. Βιομηχανικά Σχέδια (Designs)

https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/designs



Το εμπορικό σήμα είναι ένα σχέδιο ικανό να διακρίνει (“διακριτικός
χαρακτήρας”) τα αγαθά ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα
άλλων επιχειρήσεων.

Μπορεί να είναι:

▪ Λέξεις, Αλφαριθμητικά, Σλόγκαν

▪ Σχέδια, logos

▪ 3d αντικείμενα/σχήματα

▪ Χρώματα

Κατοχύρωση με κατάθεση σε εθνικό (ΟΒΙ) / περιφερειακό (EUIPO) ή
διεθνές (WIPO) επίπεδο, καταβάλλοντας τα απαιτούμενα τέλη.

Διάρκεια μπορεί να είναι συνεχής, με ανανέωση κάθε 10 έτη. 

4.3. Εμπορικά Σήματα (Trademarks)

https://www.wipo.int/trademarks/en/

TM



Προστασία λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών, και επιστημονικών έργων (π.χ. λογοτεχνικά έργα, 

ηχογραφήσεις, εικόνες και παραστάσεις καλλιτέχνη, επιστημονικές δημοσιεύσεις και
λογισμικό/βάσεις δεδομένων).

• Άυλο είδος ιδιοκτησίας που παρέχει δικαιώματα στον δημιουργό ενός έργου για
περιορισμένο χρονικό διάστημα ως 70 έτη μετά το θάνατό του.

• Απαιτείται προσωπική πνευματική δημιουργία (δηλαδή το "έργο").

• Απαιτείται να είναι νέο.

• Αυτόματο δικαίωμα. Δεν απαιτείται κατάθεση σε μητρώο ή πληρωμή τελών.

• Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης είναι κατ 'αρχήν μεταβιβάσιμα, αλλά τα πνευματικά
δικαιώματα δεν μπορούν να πουληθούν, παραμένουν πάντα στον συγγραφέα.

4.4. Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright)

https://www.wipo.int/copyright/en/faq_copyright.html

Στην Ελλάδα, υπεύθυνος φορέας για τα Πνευματικά Δικαιώματα είναι ο Οργανισμός
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι) https://www.opi.gr/ Νομικό πλαίσιο Ν. 2121/1993

https://www.opi.gr/


Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright)

Πρακτικοί τρόποι προστασίας από καταπάτηση:
• Μέσα απόδειξης της ημερομηνία δημιουργίας του έργου – Χρησιμοποιήστε

σήμανση σε έργα, κώδικα, και βάσεις δεδομένων

© 2022, ΕΚΠΑ
Συγγραφέας <ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ> 

• “Παγιδεύστε” την εργασία σας με χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν ότι
είστε ο δημιουργός του έργου (αντίγραφα με τις διαφορετικές εκδοχές, 

alpha and beta software versions)



Τα εμπορικά μυστικά έχουν εγγενή οικονομική αξία επειδή δεν είναι γνωστά ή εύκολα
εξακριβώσιμα από άλλους (με μεθόδους reverse-engineering). 

Ο ιδιοκτήτης λαμβάνει εύλογα μέτρα για να τα κρατήσει μυστικά.

Τα εμπορικά μυστικά προστατεύονται χωρίς διαδικασία εγγραφής ή κατοχύρωσης. 

Προστασία για απεριόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν ανακαλυφθεί ή αποκτήθει
νόμιμα από τρίτους και γνωστοποιηθεί στο κοινό. 

Φθηνή προστασία - Μη καταβολή τελών, αλλά μπορεί να είναι δύσκολη και δαπανηρή
η διατήρηση της εμπιστευτικότητας.

Εμπορικά Μυστικά (Trade Secrets)

https://www.wipo.int/tradesecrets/en/



Οι εφευρέσεις ή διαδικασίες κατασκευής δεν πληρούν τα κριτήρια κατοχύρωσης με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (π.χ. όταν δεν είναι εφευρετικές) και επομένως μπορούν να
προστατευτούν μόνο ως εμπορικά μυστικά.

Αν η εφεύρεση πληροί τα κριτήρια κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τότε
μπορώ να επιλέξω στρατηγικά τη διατήρηση της τεχνολογίας ως εμπορικό μυστικό, 

καθώς έχω:

• μεγαλύτερη προστασία από 20 χρόνια

• χαμηλότερο κόστος – αποφυγή τελών

• αναπτυξιακό πλεονέκτημα

Γιατί εμπορικό μυστικό;

Διατήρηση Εμπιστευτικότητας με:

• Συμφωνητικά NDAs

• Διαδικασίες Ασφαλείας



1. Υπάρχει αγορά για την καινοτομία (εφεύρεση, προϊόν, αλγόριθμος, patentable ή όχι);

2. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την αγορά απευθείας ή μέσω άδειας;

3. Είναι πιθανό ένας ανταγωνιστής να φτάσει στην ίδια καινοτομία; (και, ενδεχομένως, να τη
κατοχυρώσει πρώτος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή με άλλα δικαιώματα;)

4. Απαιτούνται άδειες χρήσης (license) άλλων πατεντών για να εκμεταλλευτούμε εμπορικά την
καινοτομία;

5. Μπορεί η καινοτομία να γίνει εύκολα reverse-engineered?

6. Είναι εύκολο να σχεδιαστεί;

7. Είναι εύκολο να βρεθούν πιθανοί καταπατητές των δικαιωμάτων ΔΙ;

8. Υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι σε χρόνο και χρήματα για να επιβάλλεται τα δικαιώματα που
προστατεύουν την καινοτομία (protect from infringement); 

9. Είναι σημαντικά τα οφέλη (άμεσα και έμμεσα) από την κατοχύρωση με ΔΕ; 

Διαμόρφωση Στρατηγικής: Πριν την κατάθεση…
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Πλεονεκτήματα Κατάθεσης Μειονεκτήματα Κατάθεσης

Η αποκλειστικότητα επιτρέπει την
προσέλκυση επενδυτών και την
υψηλότερη απόδοση της επένδυσης. 

Αποκαλύπτεται η καινοτομία
στον ερευνητικό και
βιομηχανικό ανταγωνισμό.

Ισχυρό νομικό δικαίωμα που
επιβάλλεται

Υψηλές Δαπάνες Κατοχύρωσης

Κάνει την καινοτομία οικονομικά
αξιοποιήσιμη (άδεια, πώληση)

Μεγάλη χρονική διάρκεια ως
τη χορήγηση

Πρόσθετα έμμεσα οφέλη σε
προσέλκυση ερευνητικών
προγραμμάτων, δημοσιότητα, 

επιστημονική εξέλιξη.

Η πατέντα σε πλήρη νομική
ισχύ μετά την οριστική
χορήγηση και μόνο για τις
κατοχυρωμένες αξιώσεις



Dimitrakopoulos, Y., and Livieratos, A. (2020)



ΓΜΤ – Νομ. Υπηρεσία ΕΛΚΕ
Εξειδικευμένοι Συνεργάτες
(PAs, Business & Legal 

Consultants)

Επιτροπή Ερευνών ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ

• 5μελης Επιτροπη από ΔΕΠ με σχετικό αντικείμενο 

+ business

• Κριτήρια

Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας  

Προετοιμασία
Γνωστοποίησης
Εφεύρεσης - ΔΙ

Διαδικασία
Γνωστοποίησης
Εφεύρεσης - ΔΙ

Ενέργειες
Κατοχύρωσης

Δικαιωμάτων ΔΙ

Ενέργειες
Εμπορικής

Αξιοποίησης

Διαδικασία
Αξιολόγησης
Εφεύρεσης

Innovation Implementation

Impact Commercialization

TRL Legal and Funding 
Needs

ΓΜΤ – Νομ. Υπηρεσία ΕΛΚΕ
Εξειδικευμένοι Συνεργάτες
(PAs, Business & Legal 

Consultants)

Επιτροπή Πατεντών



Υποστήριξη Μεταφοράς Τεχνολογίας

IP Licensing

Research 

Collaboration 

Program

• Σύμβαση Μεταφοράς Τεχνολογίας
• Όροι Χρήσης Τεχνολογίας/Πατέντας
• Αποκλειστικό/Μη αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης
• Με γεωγραφικό προσδιορισμό
• Με χρονικό περιορισμό
• Αποζημίωση με κατ’ αποκοπή ποσό ή/και royalties Πάντα

στα Έσοδα
• Το μοντέλο αποζημίωσης και τα royalties είναι

αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης με όρους αγοράς

Διαπραγμάτευση ΓΜΤ
Αποφάσεις για δικαιώματα ΔΙ ΕΚΠΑ

Επιτροπή Ερευνών ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ

Υποστήριξη Κέντρο Αρχιμήδης
Αποφάσεις από Πρυτανικό Συμβούλιο
με Εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών

• Πριν την υλοποίηση της έρευνας για αρχική ανάπτυξη (TRL1-TRL4).

• Μετά την κατοχύρωση δικαιωμάτων για την ανάπτυξη σε επιχειρησιακό
περιβάλλον – scale up (TRL5 –TRL8

• Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης με διαμοιρασμό δικαιωμάτων
• Σε όλες τις φάσεις Διαπραγμάτευση για Δικαιώματα, Δαπάνες Κατοχύρωσης, 

Όρους Εμπορικής Αξιοποίησης

Ίδρυση
Τεχνοβλαστού

(spinoff)

Προετοιμασία
• Προσδιορισμός Δικαιωμάτων που θα εκμεταλλευτεί ο

Τεχνοβλαστός.

• Συμμετοχή σε πρόγραμμα επιτάχυνσης
• Business Plan και Σχέδιο Καταστατικού
• Περιγραφή δραστηριότητας, επιχειρηματικού μοντέλου, 

αναγκών σε μέσα και πόρους του ΕΚΠΑ, ομάδας, και
μοντέλου αποζημίωσης από την εκμετάλλευση της
τεχνολογίας.

Διαδικασία Έγκρισης
Ίδρυσης

Τεχνοβλαστού
(spinoff)



Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Αρχιμήδης 

Τι περιλαμβάνει:
• Πολιτική για τη Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ΕΚΠΑ

➢ Προσδιορισμός Εξαρτημένης/Υπηρεσιακής Εφεύρεσης
➢ Ως εφεύρεση εννοούμε τα αποτελέσματα της έρευνας με εμπορική προοπτική
➢ Ορισμός Εφευρέτη 
➢ Κατανομή Δικαιωμάτων μεταξύ ΕΚΠΑ και Εφευρέτη

• Πολιτική για την Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων της Έρευνας
➢ Licensing, Ίδρυση Τεχνοβλαστού, Προγράμματα Βιομηχανικής Συνεργασίας

• Πολιτική για τη Σύγκρουση Συμφερόντων 
• Διαδικασίες για τη Μεταφορά Τεχνολογίας

➢ Γνωστοποίηση Εφεύρεσης, Αξιολόγηση και Συμμετοχή στο IP
➢ Διαπραγμάτευση και Έγκριση Συμφωνιών
➢ Ίδρυση Τεχνοβλαστού

Αφορά Μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ/Ερευνητές/Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες
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