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«Χαιρετίζουµε τη σηµερινή γιορτή της επιστήµης και της έρευνας, της ανάδειξης της 

οικονοµίας της γνώσης στο προσκήνιο της δηµόσιας σκηνής.  

Βρισκόµαστε σε ένα δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον, καθώς µετά από µια περίοδο 

βαθιάς οικονοµικής ύφεσης, αναζητούµε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, περισσότερο 

βιώσιµο αυτή τη φορά, µε παραγωγική ανασυγκρότηση στους άξονες της δηµιουργίας 

προστιθέµενης αξίας και καινοτοµίας. Πλήθος εµπειρικών µελετών αποδεικνύουν ότι 

χώρες µε υψηλές επιδόσεις στον τοµέα της καινοτοµίας, αλλά και της κατοχύρωσή της, 

είτε αυτή αφορά ευρεσιτεχνίες, βιοµηχανικά σχέδια, σήµατα, κτλ, παρουσιάζουν 

καλύτερους δείκτες ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. 

Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο εθνικός φορέας που στοχεύει στην 

προώθηση της καινοτοµίας µέσω της κατοχύρωσης και της προστασίας του έργου των 

ανθρώπων που παράγουν, δηµιουργούν και επιτυγχάνουν στον τοµέα αυτόν. Είναι 

γεγονός ότι οι εθνικές επιδόσεις µας στο τοµέα της κατοχύρωσης της διανοητικής 

ιδιοκτησίας είναι µάλλον φτωχές σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε ένα βαθµό 

αυτό συνδέεται και µε τη χαµηλή σηµασία που αποδίδουν οι µικρές επιχειρήσεις της 

χώρας που κυριαρχούν άλλωστε στο επιχειρηµατικό µας σύστηµα, στην αξία της 

πατέντας. Αλλά και η πανεπιστηµιακή κοινότητα στην Ελλάδα δεν κατοχυρώνει τις 

ευρεσιτεχνίες, τις καινοτοµίες που παράγει. Οι σχετικές διαδικασίες διεκπεραιώνονται 

διεθνώς από τα technology licensing offices που λειτουργούν εντός των πανεπιστηµίων. 

Τα πανεπιστήµια εισπράττουν royalties και αποκτούν έτσι πρόσθετους, σηµαντικούς 

οικονοµικούς πόρους, αλλά ταυτόχρονα λαµβάνουν και µια ανταµοιβή για τους 

δηµόσιους πόρους που έχουν δοθεί για την έρευνα.  

Το ΕΜΠ αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους ακαδηµαϊκούς και ερευνητικούς πυλώνες 

της χώρας. Οι επιδόσεις του στον ερευνητικό χώρο, στα διεθνή ανταγωνιστικά 

προγράµµατα είναι πολύ σηµαντικές. Η παρουσία του αυτή στηρίζεται στο ∆ιδακτικό και 

Ερευνητικό Προσωπικό του, καθώς και στα µέλη Ε∆ΙΠ και το πλήθος διδακτορικών και 

µεταδιδακτορικών φοιτητών που απασχολούνται στις διάφορες µορφές ερευνητικής 

δραστηριότητας, σε ένα αρκετά ευρύ πεδίο επιστηµών και τεχνολογικών περιοχών.  

Μια προγραµµατική συνεργασία του ΕΜΠ µε τον ΟΒΙ θα µπορούσε να διευκολύνει την 

κατοχύρωση της ερευνητικής δουλειάς και των αποτελεσµάτων που παράγει το ΕΜΠ, 

συνεισφέροντας στον εµπλουτισµό του Εθνικού Συστήµατος Έρευνας, Καινοτοµίας και 

∆ιάχυσης της Τεχνολογίας, και στη δηµιουργία αξίας για το εγχώριο παραγωγικό ιστό της 

χώρας, έτσι ώστε να είναι αποδοτικό, αποτελεσµατικό και ανταγωνιστικό σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο.  

Αυτού του είδους τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας θέλουµε για τη χώρα και η 

προστασία των ερευνητικών αποτελεσµάτων συµβάλλει καθοριστικά σε αυτήν την 

κατεύθυνση. Έτσι θα δηµιουργήσουµε ποιοτικές θέσεις εργασίας, θα συγκρατήσουµε τη 

διαρροή εγκεφάλων και θα κεφαλαιοποιήσουµε την αξία της ερευνητικής µας δουλειάς».  


