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«ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» 

21-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
10:00-14:00

Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών, 
Τμήμα Μαθηματικών (3ος όροφος) 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

2103689549
https://archimedes.uoa.gr/technology-transfer-office/
tto.archimedes@uoa.gr

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

Εγγραφείτε 
εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://forms.gle/byWe92RFUP83m1jw6
https://forms.gle/byWe92RFUP83m1jw6
https://forms.gle/byWe92RFUP83m1jw6


Η μεταφορά τεχνολογίας σήμερα
-περιλαμβάνει και τεχνολογίες που δεν κατοχυρώνονται 
-αναγνωρίζει την έρευνα ως διαδικασία ανοικτής 
καινοτομίας (open innovation) 
-λαμβάνει υπόψη τα ανοιχτά μοντέλα στην αξιοποίηση 
(open business models)

#1 λόγος αποτυχίας είναι η έλλειψη ανάγκης 
για το προϊόν που θα δημιουργηθεί Σχετικά με το εργαστήριο

Η τεχνολογία που βασίζεται σε υψηλού επιπέδου έρευνα
(deep tech) είναι η επόμενη μεγάλη τάση στην αγορά και η
Μεταφορά Τεχνολογίας το μέσο για τη ‘μετάφραση’ της
επιστήμης σε καινοτομία.
Το Διήμερο Εργαστήριο διάρκειας 8 ωρών έχει σχεδιαστεί
για να βοηθήσει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των
ΕΚΠΑ, ΙΙΒΕΑΑ, ΠΑ.ΠΕΙ. και Χ.Π. να επιταχύνουν την πορεία
από το εργαστήριο στην αγορά.
Η μεταφορά τεχνολογίας είναι αποτέλεσμα τριών
παράλληλων διαδικασιών (‘Ερευνα και Ανάπτυξη -
Προστασία - Αξιοποίηση). 
Για κάθε επιμέρους διαδικασία, θα αναπτυχθούν τα
επιμέρους βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ερευνητής
και θα παρουσιαστούν οι διαφορετικές εναλλακτικές.

Δικαίωμα συμμετοχής: 
Μέλη ΕΚΠΑ, ΙΙΒΕΑΑ, ΠΑ.ΠΕΙ., Χ.Π.

- ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
- Ερευνητές/Μεταδιδάκτορες
- Υποψήφιοι Διδάκτορες
- Μεταπτυχιακοί φοιτητές
- Προπτυχιακοί Φοιτητές (κατ’ επιλογή)

Μέρος 1 
Τετάρτη 21/9 Ι 10:00 – 14:00
Πώς προστατεύω την έρευνά μου; 
Θα παρουσιαστούν τα βήματα και οι απαραίτητες ενέργειες 
για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας (intellectual 
property) . Ποια είναι η κατάλληλη στρατηγική για την 
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας της έρευνας μου, και 
πόσο κοστίζει;

Μέρος 2  
Πέμπτη 22/9 Ι 10:00 – 14:00
Πώς αξιοποιώ την έρευνά μου;
Θα παρουσιαστούν τα βήματα και τα εργαλεία που 
καθοδηγούν τους ερευνητές από ένα πρώιμο στάδιο της 
έρευνας τους από το «εργαστήριο στην αγορά». Ποιά είναι η 
κατάλληλη στρατηγική για αξιοποίηση της έρευνας μου, πως 
υλοποιείται και πόσο κοστίζει;


