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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Το Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» σας προσκαλεί τη Δευτέρα 
15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 4.00 μ.μ. στο εκπαιδευτικό-ενημερωτικό εργαστήριο «Ζητήματα 
στρατηγικής στην κατοχύρωση εφευρέσεων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με έμφαση στο χώρο της 
Χημείας και των Επιστημών Υγείας» από τον Δρ. Δημήτρη Ρούκουνα, European Patent Attorney, 
με έδρα το Μόναχο, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 4ου Κύκλου Εργαστηρίων Αξιοποίησης 
Εφαρμοσμένης Έρευνας. 
 
Ο Δρ.  Δημήτρης Ρούκουνας, θα μιλήσει για το πότε μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία κατοχύρωσης 
και για το δικαίωμα κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Επίσης θα  
αναφερθεί στο δικαίωμα προτεραιότητας στην αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όπως και στη 
σημασία αυτού και τις στρατηγικές για τη διεθνή κατοχύρωση. 

 

Ο Δρ. Ρούκουνας έχει πτυχίο Χημείας από το Πανεπιστήμιο του Novi Sad και διδακτορικό στη 
Φαρμακευτική Χημεία από το Πανεπιστήμιο του Leeds. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας το 2001 σε μεγάλη Ελληνική φαρμακευτική εταιρεία, όπου δημιούργησε 
και ήταν υπεύθυνος του τμήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το 2006 πέρασε τις εξετάσεις του 
EPO και απέκτησε τον τίτλο του European Patent Attorney. Από το 2007 παρέχει υπηρεσίες 
συμβούλου ευρεσιτεχνίας, αρχικά στην Αθήνα, και από το 2012 στο Μόναχο. Ο Δρ. Ρούκουνας 
ειδικεύεται στους τομείς των φαρμάκων και των επιστημών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει 
συμβουλές σε επιχειρήσεις για τα Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας Φαρμάκων και, για 
την ανάπτυξη γενοσήμων φαρμάκων. Άλλοι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαμβάνουν την οργανική χημεία, τα καλλυντικά, τα μονωτικά υλικά και τις ιατρικές συσκευές.  

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Απαιτείται εγγραφή και στους εγγεγραμμένους 
συμμετέχοντες θα σταλεί υπερ-σύνδεσμος (link)  για τη σύνδεσή τους 60’ πριν την έναρξη του 
Εργαστηρίου.  

Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλώ πατήστε εδώ. 

Σύνδεση στο Webinar: 15.30 – Διάρκεια Σεμιναρίου: 16:00-18:00 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη του Κέντρου Αρχιμήδης 
στο tto.archimedes@uoa.gr. 

  

Από το Κέντρο Αρχιμήδης 
 

 
  

http://archimedes.uoa.gr/
https://forms.gle/TLXy9aqdHJfZwZ3x7

