
Exploiting IP at universities – European progress conference 2018  
 
Η κατοχύρωση της γνώσης που παράγεται στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και κατ΄ 
επέκταση η εμπορική αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας τους και η διασύνδεσή της με την 
οικονομική παραγωγή, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων του διεθνούς  Συνεδρίου 
“Exploiting Intellectual Property at Universities – European progress conference 2018”, το οποίο 
συνδιοργάνωσαν το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας – European Patent Office 
(EPO) και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).  
 
Οι  εργασίες του Συνεδρίου το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα και το 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 19 
Οκτωβρίου 2018. Στο Συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 120 σύνεδροι από 25 χώρες -μέλη 
του EPO, Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, υψηλόβαθμα στελέχη των Mονάδων Kαινοτομίας (ΤΤΟs) 
Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και εκπρόσωποι των εθνικών γραφείων 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Τη συνεργασία όλων των παραπάνω έθεσε ως θεμέλιο για την επιτυχία 
του εγχειρήματος ο κ. Richard Flammer, Principal Director European Patent Academy του EPO.  
 
Στο Συνέδριο δόθηκε έμφαση σε μία σειρά από ζητήματα τα οποία άπτονται της Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας και αποτελούν κομβικά σημεία στη διασύνδεση με τα Πανεπιστήμια και τα 
ερευνητικά κέντρα. Πιο συγκεκριμένα οι ομιλητές ανέλυσαν πτυχές των ευρωπαϊκών πολιτικών 
που σχετίζονται με την καινοτομία και το οικοσύστημα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, έδωσαν έμφαση 
σε καλές πρακτικές, μίλησαν για τον ρόλο των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology 
Transfer Offices – TTOs), έκαναν γνωστές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από το EPO, το EUIPO 
(European Union Intellectual Property Office) καθώς και από τα εθνικά γραφεία 
Διανοητικής/Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που κατέχει η  
χρηματοδότηση της καινοτομίας, υπήρξε διακριτή ενότητα ομιλιών σχετικά με τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία.  
 
Το Συνέδριο άνοιξε με βίντεο-μήνυμα ο Πρόεδρος του EPO, António Campinos, στο οποίο 
σχολίασε ότι η μεγάλη συμμετοχή σε αυτό είναι μια ένδειξη για το πόσο σημαντική είναι η 
έρευνα, καθώς τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα αποτελούν τα κατεξοχήν κέντρα για 
την διεξαγωγή καινοτόμων δραστηριοτήτων. Ο κ. Campinos επεσήμανε ωστόσο ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, καθώς μελέτες έχουν δείξει ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο επίπεδο της γνώσης IP στα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια που παρεμποδίζει την αποδοτική χρήση και εκμετάλλευση της Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας που παράγεται σε αυτά.  
 
Τις εργασίες του Συνεδρίου χαιρέτισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. 
Στέργιος Πιτσιόρλας, ο οποίος έκανε λόγο για σημαντική αύξηση των δαπανών στην Ελλάδα τα 
τελευταία δύο χρόνια για δράσεις έρευνας και ανάπτυξης, που έφτασε το 1,14% του ΑΕΠ το 2017 
και παρουσιάζει ανοδική τάση με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). 
Επιπλέον μίλησε για αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με 
ρυθμίσεις οι οποίες πρόκειται να ψηφιστούν έως το τέλος του έτους με σκοπό να επιλύσουν 
εκκρεμότητες ετών.   
 
Την έναρξη του Συνεδρίου χαιρέτισε και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Παιδείας. Η κ. Πατρίτσια Κυπριανίδου ανέλυσε την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου 
παραγωγικού μοντέλου το οποίο θα βασίζεται στην οικονομία της γνώσης, θα δημιουργεί νέες 



θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες και θα οδηγεί στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 
υψηλής προστιθέμενης αξίας.  
 
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, κ. Νικόλαος Μυλωνάς,  επεσήμανε πως τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν ως βασική 
αποστολή τους τη δημιουργία και τη διάχυση της γνώσης, θα πρέπει μεταξύ άλλων να 
εκπαιδεύουν τους ερευνητές προς την κατεύθυνση της κατάθεσης για διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
πριν από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής τους εργασίας. 
 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και Πρόεδρος του Academy 
Supervisory Board του EPO,  Δρ. Πρόδρομος Τσιάβος εξέφρασε την άποψη ότι η γνώση και το 
δίκτυο των ανθρώπων που την παράγουν είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Ευρώπης και 
ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στη χρηματοδότηση του οικοσυστήματος της 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας, καθώς και στην υποστήριξή του με υπηρεσίες που βασίζονται στα 
δεδομένα. 
 
Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, Δρ. Ιωάννης Καπλάνης έκανε λόγο για την ανάγκη συντονισμένης 
δράσης για την ενθάρρυνση κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικής αξιοποίησης 
της σπουδαίας έρευνας που παράγεται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα. Επιπλέον, 
επεσήμανε ότι στην Ελλάδα, με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, το διάστημα 2011-
2013, η συμβολή των βιομηχανιών εντάσεως Διανοητικής Ιδιοκτησίας ήταν 26% στην 
απασχόληση,  και αντίστοιχα 40% στο ΑΕΠ. 
 
Οι παρεμβάσεις των εξειδικευμένων ομιλητών θα δημοσιευτούν σύντομα στον επίσημο δικτυακό 
τόπο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών (www.epo.org).  
 
 
 


