Το Uni.Fund και το Ίδρυμα Ωνάση πραγματοποίησαν το 2o Webinar της σειράς “Tech
Transfer” με θέμα την υποστήριξη της Διανοητικής Ιδιοκτησίας μέσω των Γραφείων
Μεταφοράς Τεχνολογίας
Την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 το Uni.Fund και το Ίδρυμα Ωνάση πραγματοποίησαν διαδικτυακά
το δεύτερο webinar της σειράς “Tech Transfer”, με τίτλο “How a TTO protects technologies
through patents and other forms of intellectual property: An overview of policy,
compliance, terms and agreements”. Στο webinar αναλύθηκαν θέματα προστασίας της
Διανοητικής Ιδιοκτησίας με την παρουσίαση διεθνών πρακτικών, αλλά και της εμπειρίας Ιδρυτών
ελληνικών spin-offs.
Στο πρώτο μέρος του webinar, o Δρ. Αλέξανδρος Παπαδερός και κα Αθηνά Οικονομίδου,
Μέλη του ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Εθνικού Συμβουλίου
Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ), αναφέρθηκαν στο πώς εξελίχθηκε
διαχρονικά η διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία
από το 1940 μέχρι σήμερα και πώς υποστηρίχθηκε από δομές στήριξης της Μεταφοράς
Τεχνολογίας. Η κα Οικονομίδου περιέγραψε τα στάδια της διαδικασίας της Μεταφοράς
Τεχνολογίας και τις αντίστοιχες δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας, διακρίνοντας δύο βασικές
ομάδες δραστηριοτήτων: σε ένα πρώτο επίπεδο, τις δραστηριότητες προστασίας διανοητικής
ιδιοκτησίας (έρευνα, καταγραφή και χρήση κατάλληλων -κατά περίπτωση- εργαλείων
προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας) και σε ένα δεύτερο επίπεδο, τις δραστηριότητες εμπορικής
αξιοποίησης (παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης, συνεργασίες με βιομηχανία, δημιουργία
τεχνοβλαστών). Υπογράμμισε επίσης τη σημασία μιας αγαστής συνεργασίας μεταξύ του
ερευνητή, του υπεύθυνου για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και του υπεύθυνου για
την εμπορική αξιοποίηση της εφεύρεσης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Ο Δρ. Παραδερός,
αναφερόμενος στο παράδειγμα της Βαυαρίας, τόνισε πως η Μεταφορά Τεχνολογίας είναι μέρος
της αποστολής των Πανεπιστημίων όπως ορίζεται από τον Νόμο, αλλά παρέχεται ευελιξία στα
Ιδρύματα να επιλέξουν με ποιον τρόπο θα πραγματοποιήσουν τη Μεταφορά Τεχνολογίας και
Γνώσεων στην κοινωνία και την οικονομία. Ως παράδειγμα ανέφερε την πολιτική του
Πολυτεχνείου του Μονάχου που αφήνει στους ερευνητές την απόφαση για τη δημοσιοποίηση και
αξιοποίηση ή μη των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, ενθαρρύνοντας όμως παράλληλα τη
δημιουργία startups και spin-offs. Στη συνέχεια, η κα Οικονομίδου παρουσίασε τα διαθέσιμα
εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει ο κάθε ερευνητής για την προστασία της διανοητικής
ιδιοκτησίας πριν την κατοχύρωσή της (π.χ. συμφωνητικά εμπιστευτικότητας, συμφωνητικά
ιδιοκτησίας των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από συνεργατική έρευνα με τη βιομηχανία
κλπ), και για την κατοχύρωσή της (π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια,
copyrights, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά, κλπ). Συνεχίζοντας ο Δρ. Παπαδερός
μοιράστηκε βέλτιστες πρακτικές από την εμπειρία του στον χώρο τονίζοντας μεταξύ άλλων τη
σημασία της έγκαιρης επαφής των ερευνητών με τα υπεύθυνα στελέχη Μεταφοράς Τεχνολογίας,
την υπογραφή συμφωνητικών με τα εμπλεκόμενα μέρη πριν την έναρξη της συνεργασίας, τη
σωστή καταγραφή της προόδου των ερευνητικών project. Αντίστοιχα, η κα Οικονομίδου
αναφέρθηκε στα οφέλη που προκύπτουν από την κατοχύρωση της διανοητικής ιδιοκτησίας για

τους ερευνητές, τις startups και τους ερευνητικούς οργανισμούς. Ολοκληρώνοντας την
τοποθέτησή του ο κ. Παπαδερός και απαντώντας στο ερώτημα αν πρέπει ή δεν πρέπει να
πατεντάρεται μία εφεύρεση, συνέδεσε την απόφαση με την αξιολόγηση της δυνατότητας
εμπορικής αξιοποίησης και την οικονομική αξία που θα μπορούσε να προκύψει από την
κατοχύρωση της διανοητικής ιδιοκτησίας, τονίζοντας ότι είναι μια από τις πιο δύσκολες
δραστηριότητες ενός ΤΤΟ.
To πρώτο μέρος του webinar ολοκλήρωσε με την εισήγησή του ο κ. Σωτήρης Λαγανόπουλος,
Διευθυντής Προγραμμάτων και Δωρεών του Ιδρύματος Μποδοσάκη, ο οποίος παρουσίασε το
Πρόγραμμα Επιχορήγησης Δαπανών για την Κατοχύρωση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που
ξεκίνησε το 2018, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος για την ενίσχυση της
καινοτόμου έρευνας. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό που
υπάρχει στα πρώτα στάδια της καινοτόμου έρευνας και να υποστηρίξει ερευνητές που
αδυνατούν να καταβάλουν τις δαπάνες για την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων,
προκειμένου να μπορούν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους για εμπορικούς
σκοπούς. Την πρωτοβουλία υποστηρίζουν και συγχρηματοδοτούν το Ίδρυμα Ωνάση, το Ίδρυμα
Λάτση και το Ίδρυμα Λεβέντη. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από μια Επιτροπή στην
οποία συμμετέχουν επενδυτές, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, αλλά και του ακαδημαϊκού και
ερευνητικού χώρου και στα κριτήρια επιλογής μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η κοινωνική αξία
που θα προκύψει από την εφεύρεση, η διεθνής ανταγωνιστικότητά της, η ποιότητα της ομάδας
και η επιστημονική της κατάρτισης, η εκτιμώμενη δυνατότητα κατοχύρωσης των πνευματικών
δικαιωμάτων και η εκτιμώμενη οικονομική αξία που θα προκύψει από την εμπορική
εκμετάλλευση της εφεύρεσης. Το ύψος της χρηματοδότησης κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 50.000
ευρώ για την κάθε πρόταση και εξαρτάται από το είδος της εφεύρεσης και των αγορών στις
οποίες απευθύνεται. Στην πρώτη φάση του προγράμματος ελήφθησαν 18 αιτήσεις από τις
οποίες οι οκτώ προκρίθηκαν για χρηματοδότηση και οι αιτήσεις τους στα αρμόδια γραφεία
κατοχύρωσης πατεντών έχουν προχωρήσει και αναμένονται τα αποτελέσματα. Μέσω του
προγράμματος στους ερευνητές παρέχεται και συμβουλευτική υποστήριξη για τη βέλτιστη
επιχειρηματική εκμετάλλευση της εφεύρεσής τους. Ο κ. Λαγανόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη
ύπαρξης ενός οικοσυστήματος που θα υποστηρίζει τους ερευνητές στην προσπάθεια εμπορικής
αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους και μετά την κατοχύρωση της πατέντας και
αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση του Ιδρύματος Μποδοσάκη για τη δημιουργία ενός δικτύου σε
Ελλάδα και εξωτερικό που θα προσφέρει μέσω του προγράμματος τέτοιες υπηρεσίες pro bono
στους συμμετέχοντες.
Στο δεύτερο μέρος του webinar Ερευνητές/Ιδρυτές spin-off ελληνικών πανεπιστημίων και
ερευνητικών κέντρων μοιράστηκαν την εμπειρία τους από τις διαδικασίες που ακολούθησαν για
την προστασία και κατοχύρωση της διανοητικής ιδιοκτησίας. Η πρώτη παρουσίαση έγινε από
τον Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κώστα Μπάλα, ιδρυτή των εταιρειών Dysis Medical
και QCell. O Καθηγητής αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ξεκινώντας την πρώτη
του επιχειρηματική προσπάθεια πριν 20 χρόνια, αλλά και στις διαδικασίες που ακολουθούνται
στο Innovation House του Πολυτεχνείου Κρήτης για την υποστήριξη των ερευνητών στα πρώτα
στάδια δημιουργίας εταιρείας και προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας. Σχολιάζοντας επίσης
την προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα για τη δημιουργία ΤΤΟs, υπογράμμισε την
ανάγκη στελέχωσής τους με καταρτισμένο προσωπικό και τοποθετήθηκε υπέρ της δημιουργίας
μικρού αριθμού Κόμβων Μεταφοράς Τεχνολογίας για όλη τη χώρα. Με αυτόν τον τρόπο
υποστήριξε ότι θα παρέχεται στους ερευνητές διπλή επιλογή, να κινούνται ανεξάρτητα για την
κατοχύρωση της διανοητικής ιδιοκτησίας είτε να απευθύνονται στους Κόμβους Μεταφοράς

Τεχνολογίας για την υποστήριξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και την προστασία
της διανοητικής ιδιοκτησίας.
Ακολούθησε η παρουσίαση του Δρ. Ευάγγελου Γογγολίδη, Ιδρυτή των εταιρειών
Nanoplasmas και Nanometrisis, spin-offs του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Ο Δρ. Γογγολίδης
μοιράστηκε την εμπειρία του από την κατάθεση 14 οικογενειών πατεντών από το 1998 έως
σήμερα και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ερευνητική ομάδα, λόγω της μη
ύπαρξης υποστηρικτικών δομών, στην εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών τους
αποτελεσμάτων ιδιαίτερα κατά την πρώτη δεκαετία. Περιέγραψε την ανάγκη αλλά και τη
δυσκολία της ομάδας να διοχετεύσει τα αποτελέσματα της έρευνας στη βιομηχανία και να
δημιουργήσει αξία στην κοινωνία, γεγονός που οδήγησε το 2017 στην ίδρυση δύο εταιρειών
(Nanoplasmas και Nanometrisis) μέσα από τις οποίες εφεξής πραγματοποιείται η κατάθεση των
πατεντών. Επεσήμανε επίσης την ανάγκη δημιουργίας μιας κουλτούρας προστασίας και
αξιοποίησης της παραγόμενης γνώσης στον ερευνητικό χώρο που θα οδηγήσει τους ερευνητές
να αντιλαμβάνονται και να ανιχνεύουν από τα πρώιμα στάδια της έρευνάς τους τις δυνατότητες
εμπορικής αξιοποίησης και να καταθέτουν πατέντες έχοντας ως οδηγό το τι μπορούν να
επιστρέψουν αυτές στην οικονομία και την κοινωνία. Τέλος, πρότεινε μια σειρά βημάτων για την
εμπορική αξιοποίηση της έρευνας που ξεκινά με την ανίχνευση των δυνατοτήτων εμπορικής
αξιοποίησης και συνεχίζεται με την παράλληλη δραστηριοποίηση στο επίπεδο της κατάθεσης
της πατέντας (με τη βοήθεια έμπειρων συνεργατών) και της έρευνας αγοράς, με γνώμονα τις
αγορές-στόχους.
Η κα Αθηνά Οικονομίδου, Συν-ιδρύτρια της εταιρείας ResQ Biotech, περιέγραψε τη
δραστηριότητα και το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας και εξήγησε την επιτακτική ανάγκη
κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας προκειμένου η εταιρεία να έχει εμπορική
δραστηριότητα. Αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η ομάδα των ιδρυτών
προκειμένου από τη μία πλευρά να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τις δαπάνες κατοχύρωσης
διανοητικής ιδιοκτησίας και από την άλλη, να προετοιμάσει την κατάθεση της πατέντας.
Περιέγραψε την πορεία της ομάδας και τις αλλαγές που απαιτήθηκαν προκειμένου να περάσει η
πατέντα από την αρχική φάση της κατάθεσης στην οριστική κατάθεση και τόνισε τη σημασία
που έχει για μια εταιρεία σαν την ResQ Biotech να γνωρίζει σε βάθος τις επιμέρους φάσεις και
διαδικασίες, ώστε ανάλογα και με τις οικονομικές της δυνατότητες να μπορεί να προγραμματίζει
τα επόμενα βήματα. Τέλος, η κα Οικονομίδου υπογράμμισε τη σημασία του patent portfolio και
της στρατηγικής για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας της εταιρείας για τη
χρηματοδότηση από VC funds.
Η Δρ. Ζωή Κούρνια, ερευνήτρια στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
και Ιδρύτρια της εταιρείας Ingredio, περιέγραψε την πορεία προς την κατοχύρωση διανοητικής
ιδιοκτησίας διακρίνοντας τα στάδια της έρευνας, της μελέτης του ανταγωνισμού, ώστε να
μπορέσει να υποστηριχθεί η μοναδικότητα της εφεύρεσης, της εύρεσης συμβούλου
βιομηχανικής ιδιοκτησίας που θα βοηθήσει στη σύνταξη και κατάθεση της πατέντας και της
υποστήριξης μετά την έκθεση έρευνας που θα οδηγήσει στην τελική πατέντα. Στη συνέχεια
αναφέρθηκε στην πορεία για την εμπορική αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας και
υπογράμμισε τη συμβολή των ΤΤΟs σε αυτό το επίπεδο. Αναφερόμενη στις δυσκολίες που
συνάντησε η ίδια σε αυτή τη διαδρομή επεσήμανε μεταξύ άλλων ελλείψεις σε υποστηρικτικές
δομές, νομικό πλαίσιο, καταρτισμένο προσωπικό, χρηματοδότηση και ενημέρωση των
ερευνητών σε σχετικά θέματα. Περιέγραψε την προσωπική της πορεία για την κατάθεση
τεσσάρων πατεντών από το 2013 μέχρι σήμερα και τόνισε τη σημασία της υποστήριξής της από

το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Δαπανών για την Κατοχύρωση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας του
Ιδρύματος Μποδοσάκη, τόσο στη διαδικασία κατάθεσης της πατέντας όσο και στην εμπορική
αξιοποίησή της. Κλείνοντας παρουσίασε τις προτάσεις της για βελτιώσεις που θα διευκόλυναν
τους ερευνητές στην κατοχύρωση και εμπορική αξιοποίηση της διανοητικής τους ιδιοκτησίας.
Τη συζήτηση που ακολούθησε συντόνισε η Αναπλ. Καθ. Κατερίνα Πραματάρη, Partner του
Uni.Fund και Πρόεδρος του ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, η οποία
αναφέρθηκε στη ζύμωση που πραγματοποιείται στο ΤΕΣ πάνω σε όλα τα θέματα που τέθηκαν
και η οποία σύντομα αναμένεται να δώσει καρπούς, και ο Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, Διευθυντής
Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο Ίδρυμα Ωνάση, ο οποίος αναφέρθηκε στην
προσπάθεια που γίνεται από όλες τις πλευρές για να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα και να
υπάρξει οργανωμένη εκπαίδευση σε δεξιότητες διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας και ένα πιο
ξεκάθαρο και σύγχρονο σχετικό νομικό πλαίσιο.
Το επόμενο webinar της σειράς με θέμα “Spin-off companies’ formation: Legal framework
and implementation” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2021.
Η σειρά των webinars τελεί υπό την αιγίδα του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου
Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας,
Τεχνολογίας και Καινοτομίας και συνδιοργανώνεται με το Athens Centre for Entrepreneurship
and Innovation (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Institute for Intellectual
Property Rights and Innovation (IPR-I) του European Public Law Organisation (EPLO) και την
Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Υπό την αιγίδα
του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Συνδιοργάνωση:

Σχετικά με το Uni.Fund
To Uni.Fund ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2018 με προσανατολισμό στην καινοτομία (Innovation
Window) και τη μεταφορά τεχνολογίας (Technology Transfer). Σκοπός του είναι η αξιολόγηση και
χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε pre-seed και seed στάδια που δραστηριοποιούνται στον χώρο
της πληροφορικής, του ηλεκτρονικού επιχειρείν και στον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα, καθώς και
η ανάδειξη του δυναμικού προς επιχειρηματική αξιοποίηση που υπάρχει στα ελληνικά
Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα. Το Fund συνεργάζεται στενά με τις υπάρχουσες δομές
στήριξης της επιχειρηματικότητας (πανεπιστημιακά κέντρα επιχειρηματικότητας, θερμοκοιτίδες
κλπ.) σε όλη την Ελλάδα στην αναζήτηση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών
ιδεών που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας. Το Uni.Fund δημιουργήθηκε
μέσω του Υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund), μια επενδυτική πρωτοβουλία
του Ελληνικού Κράτους και του European Investment Fund (EIF). Στόχος του ΕquiFund είναι να
διευκολύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, με τη
δημιουργία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με
εξειδικευμένους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς. Στο κεφάλαιο που διαχειρίζεται το
Uni.Fund, εκτός από το ΕquiFund, συμμετέχει η ομάδα διαχείρισης του fund, η Εθνική Τράπεζα,
η Eurobank, ο όμιλος VivaWallet, το Ίδρυμα Ωνάση, καθώς και ιδιώτες επενδυτές.
Σχετικά με το Ίδρυμα Ωνάση
Επίκεντρο της αποστολής του Ιδρύματος Ωνάση ήταν και θα παραμείνει για πάντα ο άνθρωπος.
Επενδύοντας από το 1975 στους τομείς του πολιτισμού, της υγείας και της παιδείας, δημιουργεί
συνθήκες, αναζητά ιδέες και πυροδοτεί συζητήσεις που οδηγούν σε μία καλύτερη κοινωνία.
Απελευθερώνοντας τις δυνάμεις και τα ταλέντα νέων ανθρώπων έχει προσφέρει περισσότερες
από 7.000 υποτροφίες σε φοιτητές και ερευνητές, για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ενισχύει με συνέπεια την Ειδική Αγωγή. Ανέλαβε τη
διαχείριση του Αρχείου Καβάφη, ώστε να διασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση σε κοινό και
ερευνητές. Συγκέντρωσε σπάνιες συλλογές και εκδόσεις βιβλίων, στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη.
Κατασκεύασε και δώρισε στο ελληνικό Δημόσιο, το πρότυπο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
(ΩΚΚ) και συνεχίζει το κοινωφελές έργο στην υγεία με το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό
Κέντρο (ΩΕΜΕΚ), απαντώντας σε μια επείγουσα ανάγκη της κοινωνίας για την ανάπτυξη του
τομέα των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα. Στον πυρήνα της πολιτιστικής δράσης του Ιδρύματος
βρίσκεται η Στέγη που, από τον Δεκέμβριο του 2010, στηρίζει την ελληνική καλλιτεχνική
δημιουργία, με παραγωγές και συμπαραγωγές θεάτρου, χορού, μουσικής, κινηματογράφου,
εικαστικών, διεθνείς συνεργασίες, ανοιχτές συζητήσεις, ψηφιακές δράσεις και φεστιβάλ.
Αναδεικνύοντας τη σημασία της σύγχρονης τέχνης και σκέψης, το Ίδρυμα Ωνάση πραγματοποιεί
δράσεις και ξεκινάει συζητήσεις τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην Αμερική μέσα από
τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του Onassis USA (Νέα Υόρκη & Λος Άντζελες). Το Ίδρυμα
Ωνάση πιστεύει στους ενεργούς πολίτες με τολμηρές ιδέες και αισιόδοξα όνειρα, αγκαλιάζοντας
τη διαδικασία, την έρευνα, τη μελέτη, τον πειραματισμό, αλλά και την ελευθερία, τη δημοκρατία
και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

