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Διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση για τη
μεταφορά τεχνολογίας στην Ελλάδα
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση για θέματα που
άπτονται της μεταφοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα, η οποία διοργανώθηκε από την
Ένωση Ελλήνων Υποτρόφων της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών,
την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, το Περιφερειακό Τμήμα
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και το Ίδρυμα
Ωνάση, την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021. Η ένθερμη συμμετοχή (ξεπέρασε τις 200
συμμετοχές) επιβεβαίωσε την ανάγκη του κοινού για ενημέρωση και εκπαιδευτική
στήριξη, ιδιαίτερα της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας σε
θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, κατοχύρωσης της καινοτομίας μέσω διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας και προώθησης της εφεύρεσης στην αγορά.
Την ψηφιακή εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Υποτρόφων της
Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών και Πρόεδρος του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ομ. Καθηγητής ΑΠΘ κύριος Αθανάσιος Καΐσης. Την
εκδήλωση τίμησαν με χαιρετισμό τους ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και
Καινοτομίας κύριος Αθανάσιος Κυριαζής, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου
Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κύριος Ευστράτιος
Στυλιανίδης και η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, κυρία Βικτωρία Σαμανίδου.
Πρώτος ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας, Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ κύριος Ιωάννης Κατσογιάννης, ο οποίος
παρουσίασε τις δράσεις της ακαδημίας για το επόμενο διάστημα, αλλά ανέλυσε και το
εμπεριστατωμένο σχεδιασμό του για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ελλάδα μέσα
από τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και
πιστοποίησης στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας που θα οδηγήσει σε μία νέα
γενιά επιστημόνων, η οποίοι θα υποστηρίξουν ενεργά τα ελληνικά γραφεία μεταφοράς
τεχνολογίας αλλά και γενικότερα την καινοτομία στην Ελλάδα.
Στη συνέχεια ο κύριος Πρόδρομος Τσιαβός, Υπεύθυνος Ψηφιακής Πολιτικής και
Ανάπτυξης του Ιδρύματος Ωνάση ανέπτυξε την προσέγγιση του Ιδρύματος Ωνάση
στην υποστήριξη του συστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα και η επόμενη ομιλήτρια,
η κυρία Έρη Τόκα, Υπεύθυνή του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έδωσε πολύ χρήσιμα στοιχεία για την
πορεία των καταθέσεων αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών εκ μέρους του ΑΠΘ και
ανέλυσε την υποστήριξη του γραφείου στην ίδρυση spin off εταιρειών.
Ο επόμενος ομιλητής, ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Καθηγητής κύριος Αθανάσιος Μητρόπουλος ανέλυσε
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τη σημασία των IPRs στην εκμετάλλευση καινοτόμων προϊόντων, επισημαίνοντας ότι
καινοτομία είναι το γινόμενο μίας εφεύρεσης επί την εμπορευματοποίησή της και ότι
η εφεύρεση κατά κανόνα είναι ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που δημιουργεί καλύτερη
αξία για τους χρήστες στην οικονομία με τη μορφή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.
Ωστόσο ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αυτό καθ’ εαυτό δεν είναι καινοτομία. Απαιτείται
αποδοχή του από την αγορά για να γίνει καινοτομία. Τελευταία ομιλήτρια ήταν η κυρία
Παναγιώτα Παπαποστόλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης
του ΟΒΙ, πρ. Εξετάστρια Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στον ΟΒΙ, η οποία ανέλυσε το
ρόλο του εξεταστή στη διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες αλλά και μια
συνολική τοποθέτηση του συντονιστή της εκδήλωσης καθηγητή Καΐση, ο οποίος
υπήρξε πρόεδρος του ΟΒΙ και κατέθεσε την πλούσια εμπειρία του στα θέματα αυτά,
εξαίροντας τη σπουδαιότητα της δημιουργίας της Ακαδημίας και την άμεσα
προσδοκώμενη ανάληψη έργου από τους πιστοποιημένους συμβούλους ευρεσιτεχνίας.
Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας και
επισήμανε ότι πρέπει να στελεχωθούν με έμπειρα στελέχη από την ιδιωτική οικονομία,
οι οποίοι θα έχουν θητεύσει σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες παραγωγής υψηλής
καινοτομίας ή σε σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.
Φωτογραφία με τους συντονιστές και ομιλητές της εκδήλωσης.

Στην πρώτη σειρά διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά: Ιωάννης Κατσογιάννης,
Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Ευστράτιος
Στυλιανίδης, Αντιπρύτανης έρευνας και δια βίου μάθησης Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Καΐσης, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων
Υποτρόφων της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών και Πρόεδρος του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Βικτωρία Σαμανίδου, Πρόεδρος του
Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων
Χημικών. Δεύτερη σειρά: Αναστάσιος Θωμόπουλος, Εκτελεστικός Διευθυντής
Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Αθανάσιος Μητρόπουλος,
Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος, Πρόδρομος Τσιαβός, Υπεύθυνος Ψηφιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του
Ιδρύματος Ωνάση, Παναγιώτα Παπαποστόλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
& Εκπαίδευσης ΟΒΙ, πρ. Εξετάστρια Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στον ΟΒΙ. Τρίτη
σειρά: Έρη Τόκα, Υπεύθυνή του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός
Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
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