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Έντυπο Γνωστοποίησης Πανεπιστημιακής Εφεύρεσης  
Το έντυπο αφορά τη γνωστοποίηση Πανεπιστημιακής Εφεύρεσης στο ΕΚΠΑ με σκοπό την από 

κοινού κατάθεση αίτησης χορήγησης εθνικού ή/και διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή/και την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύσταση τεχνοβλαστου. Πανεπιστημιακή εφεύρεση είναι η 

εφεύρεση, η οποία έχει αναπτυχθεί/πραγματοποιηθεί από τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο που 

απασχολείται ή δραστηριοποιείται στο ΕΚΠΑ με οποιαδήποτε μορφή σχέσης με το ΕΚΠΑ ή/και 

που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση οποιουδήποτε υλικού ή άυλου μέσου του ΕΚΠΑ. Το έντυπο 

συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εφευρέτη ή τον εκπρόσωπο της ομάδας εφευρετών και 

κατατίθεται στην Επιτροπή Ερευνών του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ για την αξιολόγηση της συμμετοχής του 

Πανεπιστημίου.  
 

Α. Στοιχεία Εφευρέτη ή Εκπροσώπου Ομάδας Εφευρετών 
Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας του εφευρέτη ή του εκπροσώπου1 της ομάδας 
των εφευρετών του έργου που υλοποιείται ή υλοποιήθηκε η Πανεπιστημιακή Εφεύρεση. 

Ονοματεπώνυμο:  
Ιδιότητα:  
Σχολή/Τμήμα:  
Εργαστήριο:  
Τηλέφωνο Γραφείου:   
Κινητό  
E-mail:  
Url:  

    
 

    Β. Στοιχεία Εφεύρεσης 
 

Τίτλος Εφεύρεσης 
Συνοπτικός και περιγραφικός τίτλος που προσδιορίζει την πανεπιστημιακή εφεύρεση. 

 
 
 
 
 

Ερευνητική Περιοχή: 
Επιλέξτε μία ή περισσότερες από 
τις κατηγορίες 

1. Υγεία  

2. Φάρμακα 

3. Γεωργία – Τρόφιμα – Διατροφή Χωρική Ανάπτυξη και Μεταφορές 

4. Βιοτεχνολογία 

5. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

6. Περιβάλλον – Κλίμα – Ενέργεια 

7. Πλαστικά και Πρώτες Ύλες 

8. Χημικά Προϊόντα 

9. Κοινωνικοοικονομικές Επιστήμες 

10. Πολιτισμός 

11. Χωροταξική Ανάπτυξη και Μεταφορές 

12. Άλλο………(Παρακαλώ διευκρινίστε) 

 
1 Θα πρέπει να ορίζεται από σχετική συμφωνία μεταξύ των εφευρετών. 
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Συνοπτική περιγραφή της πανεπιστημιακής εφεύρεσης 
Δώστε μία συνοπτική περιγραφή της εφεύρεσης, τις πρακτικές εφαρμογές της και τις εν δυνάμει εμπορικές 
προοπτικές.  
 
Περιγραφή: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Πρακτικές Εφαρμογές: 
 
 
 
 
 
 
Εμπορικές Προοπτικές: 
 
 

Αναφέρετε ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει/επιλύει η συγκεκριμένη πανεπιστημιακή εφεύρεση; 
 

 
 
 
 
 
Αναφέρατε τον βαθμό 
ωριμότητας σύμφωνα με 
το δείκτη TRL 
(Technology Readiness 
Level) 

 
TRL-1 Βασικές αρχές – Ιδέα 
 
TRL-2 Βασική έρευνα – Διαμόρφωση πλαισίου 
 
TRL-3 Αποδεδειγμένη έννοια – Μέθοδος 
 
TRL-4 Πιλοτική εφαρμογή τεχνολογίας σε συνθήκες εργαστηρίου 
 
TRL-5 Πιλοτική εφαρμογή τεχνολογίας σε σχετικό (βιομηχανικό ή άλλο)  

περιβάλλον 
 

TRL-6 Εφαρμογή τεχνολογίας σε σχετικό (βιομηχανικό ή άλλο) περιβάλλον 
 
TRL-7 Λειτουργικό πρωτότυπο 
 
TRL-8 Ολοκλήρωση και έλεγχος συστήματος 
 
TRL-9 Λειτουργικό σύστημα σε επιχειρησιακό περιβάλλον. 

 

Στοιχεία Εφευρετών 
Παρακαλώ αναφέρετε τα ονόματα όλων των εφευρετών. Οι εφευρέτες θα πρέπει να έχουν συνεισφέρει σε 
βασικά στοιχεία της εφεύρεσης είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλους, κατά την δημιουργία της εφεύρεσης 
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ή κατά την πρακτική εφαρμογή και αξιοποίηση της.2    

Ονοματεπώνυμο 
Εφευρέτη 

Ιδιότητα Ίδρυμα Τμήμα Τηλ. 
Επικοινωνίας 

Email 

      

      

      

      

      

Υπάρχει σύμβαση μεταξύ των 
εφευρετών;  

□   NAI 
 

□    OXI 

Αν οι εφευρέτες προέρχονται 
από φορείς εκτός ΕΚΠΑ, 
υπάρχει πολιτική για την 
προστασία της διανοητικής 
ιδιοκτησίας στους φορείς 
προέλευσης: 

□   NAI □    OXI 

Έχει κάποιος από τους 
εφευρέτες λάβει συμβουλευτική 
για την προστασία της 
βιομηχανικής ή διανοητικής 
ιδιοκτησίας (π.χ. επικοινωνία 
με ΟΒΙ, επικοινωνία με patent 
attorney, άλλη): 

□   NAI 
(Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε) 

 
 
 

□    OXI 

Χρηματοδότηση Έρευνας 
Στοιχεία για τον- τους φορέα-εις χρηματοδότησης (αν υπάρχει) του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου. 

Έχετε λάβει χρηματοδότηση 
για την υλοποίηση της 
πανεπιστημιακής εφεύρεσης;  

□   NAI 
 

Αν ναι, επιλέξτε τον φορέα: 
 

□   Επιτροπή Ερευνών ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ 
 
□   Δημόσιος Φορέας μέσω 
ερευνητικού προγράμματος (ΓΓΕΤ, 
ΕΛΙΔΕΚ, κτλ.) 
 
□   Ευρωπαϊκός Φορέας μέσω 
ερευνητικού προγράμματος 
(Horizon2020, κτλ.)  
 
□   Ίδρυμα (Ακαδημία Αθηνών, 
Ιδρύματα Ιδιωτών κτλ) 
 
□   Επιχείρηση 
 
□   Άλλος(παρακαλώ διευκρινίστε) 
 
…………………………………….. 
 

□    OXI 
 
 

 
2 Οι εφευρέτες θεωρούνται συν-δημιουργοί και είναι συν-δικαιούχοι του διπλώματος ευρεσιτεχνίας επί της εφεύρεσης 

κατά ποσοστό 60%. Το ποσοστό κάθε εφευρέτη επί των δικαιωμάτων που απορρέουν από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

της εφεύρεσης προσδιορίζεται από την μεταξύ τους σχετική σύμβαση.  
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Σε περίπτωση που το 
υπό κατοχύρωση 
ερευνητικό αποτέλεσμα 
προήλθε από Ερευνητικό 
Πρόγραμμα αναφέρατε τα 
Στοιχεία του3: 
 

Τίτλος προγράμματος: 
 

Φορέας Χρηματοδότησης: 

Τίτλος προγράμματος: 
 

Φορέας Χρηματοδότησης: 

Υπάρχουν αναληφθείσες 
δεσμεύσεις προς τον 
ερευνητικό φορέα 
χρηματοδότησης;  

□   NAI 
 

Αν ναι, διευκρινίστε αν υπάρχει 
σχετική σύμβαση. 

 
□   NAI          □  OXI 

 

□    OXI 

Μέσα Γνωστοποίησης Πανεπιστημιακής Εφεύρεσης 
Προσδιορισμός των μέσων γνωστοποίησης της πανεπιστημιακής εφεύρεσης 

Έχει γνωστοποιηθεί/ 
δημοσιοποιηθεί/παρουσιαστεί 
δημόσια η συγκεκριμένη 
δραστηριότητα/ εφεύρεση; 

□   NAI 
 
Αν ναι, επιλέξτε τον τρόπο 
γνωστοποίησης: 

 
□   Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό 
 
□   Άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου 
 
□   Παρουσίαση ή Poster σε 
επιστημονικό συνέδριο/σεμινάριο  
 
□   Έκθεση 
 
□   Διαδίκτυο 
 
□   Εργασία (Διδακτορική Διατριβή, 
Διπλωματική, Πτυχιακή, άλλη) 
 
□   Άλλος (παρακαλώ διευκρινίστε) 
 
 
…………………………………….. 
 

□    OXI 
 
 
Αν όχι, σκοπεύετε να 
παρουσιάσετε εντός του 
επόμενου εξαμήνου τα 
αποτελέσματα της 
πανεπιστημιακής εφεύρεσης; 
 
 

□   NAI          □  OXI 
 

 
 
 
 
 
 

 
3 Σε περίπτωση που επί της προταθείσας εφεύρεσης έχουν δικαιώματα ο χρηματοδότης φορέας του προγράμματος ή ο συν-

δημιουργός είναι απαραίτητη η συγκατάθεση τους για την διαδικασία προστασίας της. 
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Γ. Στάθμη Τεχνικής της Εφεύρεσης (State of the art) και Έρευνα Αγοράς 
(Potential Market)  

Αναφέρετε  
επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σχετικές 
ή παρόμοιες με την 
εργασία σας, και κατά 
προτίμηση σχετικά 
links στις βάσεις 
δεδομένων (Scopus, 
Google Scholar, WOS, 
PubMed, κτλ.)  
 
 
 
  

1.  

Αναφέρετε, αν 
γνωρίζετε, παρεμφερή 
διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας 
(πατέντες) με την 
παραπομπή τους στις 
σχετικές βάσεις 
δεδομένων (ΟΒΙ, ΕΡΟ, 
USPO) 
 

1.  

Αν έχετε κάνει 
οποιαδήποτε προ-
έρευνα για την 
υπάρχουσα 
επιστημονική ή 
τεχνολογική στάθμη 
αναφέρετε τις λέξεις-
κλειδιά που 
χρησιμοποιήσατε. 

1.  

Παρακαλώ αναφέρετε, 
αν γνωρίζετε  
ανταγωνιστικές 
τεχνολογίες. 

1.  

Έχετε έρθει σε επαφή 
με κάποια εταιρεία 
που ενδιαφέρεται για 
την εμπορική 
εκμετάλλευση της 
εφεύρεσης 

□   NAI 
 

Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ R&D: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

 
 

□    OXI 
 

Αν όχι, αναφέρετε εταιρείες με 
σχετικό αντικείμενο που θα 
μπορούσαν να αναπτύξουν την 
συγκεκριμένη εφεύρεση. 
 
1. 
2. 
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Δ. Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
Σημειώστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω επιλογές. που αφορούν την εκδήλωση του ενδιαφέροντος 
σας για την αρχική αίτηση έκδοσης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.  

Κατάθεση αίτησης για Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας  
Κατάθεση αίτησης για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (EPC)  
Κατάθεση αίτησης για Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (PCT)  
Κατάθεση αίτησης για Δίπλωμα Τροποποίησης  
Κατάθεση αίτησης για Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας  
Κατάθεση αίτησης για σύσταση τεχνοβλαστού (spin-off)  

Συνοδευτικά Έγγραφα 
Παρακαλώ σημειώστε τα έγγραφα που συνοδεύουν την γνωστοποίηση της συγκεκριμένης Πανεπιστημιακής 
Εφεύρεσης. 

Υποχρεωτικά Έγγραφα 

Διενέργεια Προ-έρευνας (Prior Act report)  

Σύμβαση Εφευρετών  

Εκτίμηση Δαπάνης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας  

Προαιρετικά Έγγραφα 

Σχέδιο εμπορικής αξιοποίησης (Commercialization 
Plan) 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από δέκτη-ες τεχνολογίας   

Υπογεγραμμένα Συμφωνητικά Εχεμύθειας ή 
Εμπιστευτικότητας με τρίτους (αν υπάρχουν) 

 

Χρηματοδότηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 
 

Με το παρόν έγγραφο Σας γνωστοποιούμε την ως άνω Πανεπιστημιακή Εφεύρεση και αιτούμεθα  την 

χρηματοδότηση των δαπανών για την κατοχύρωση της εφεύρεσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ως εξής4 : 

 
α/ Κατά ποσοστό 40% για το ΕΚΠΑ και 60% για τους 
εφευρέτες (εξαρτημένη εφεύρεση, ν. 1733/1987) 
 
 

 
 
 
 

 
β/Επιθυμούμε, ως εφευρέτες, την χρηματοδότηση των 
δαπανών για έκδοση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από 
το ΕΚΠΑ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40%, 
καλύπτοντας το τελευταίο και  μέρος του δικαιώματος 
των εφευρετών (60%) σε μεγαλύτερο ποσοστό (%) 
έναντι είτε αύξησης των δικαιωμάτων του ΕΚΠΑ, ως 
συνδικαιούχου στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είτε  
είσπραξης μελλοντικών οικονομικών ωφελημάτων 
από το ΕΚΠΑ στο πλαίσιο εμπορικής εκμετάλλευσης 
της εφεύρεσης.  5  
 

 
 
…..% για το ΕΚΠΑ και …………% για τους εφευρέτες 
 

Πηγή Χρηματοδότησης των δαπανών από τους 
εφευρέτες (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ή Ίδιοι Πόροι, 
Ιδιωτικά Κεφάλαια) 

 

 
4 Επιλέγεται το (α) ή (β) 
5 Το ΕΚΠΑ δύναται να συμφωνήσει εγγράφως με τους εφευρέτες να εκμεταλλευτεί την εξαρτημένη εφεύρεση κατά 

προτεραιότητα έναντι αμοιβής, προς τους εφευρέτες, ανάλογης προς την οικονομική αξία της εφεύρεσης και τα κέρδη 

που αποφέρει. 



 

 

 

ΦΦόόρρμμαα  ΚΚααττααγγρρααφφήήςς  ΠΠλληηρροοφφοορριιώώνν  

ΠΠααννεεππιισσττηημμιιαακκήήςς  ΕΕφφεεύύρρεεσσηηςς  
ΓΓρρααφφεείίοο  ΜΜεεττααφφοορράάςς  ΤΤεεχχννοολλοογγίίααςς  

ΚΚέέννττρροο  ΑΑρρχχιιμμήήδδηηςς,,  ΕΕΚΚΠΠΑΑ  
ΣΣυυννττάάκκττηηςς::  ΙΙωωάάννννηηςς  ΔΔηημμηηττρραακκόόπποουυλλοοςς  

ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  ΓΓρρααφφεείίοουυ  ΜΜεεττααφφοορράάςς  ΤΤεεχχννοολλοογγίίααςς  

      

      

 

     
Όλα τα παραπάνω στοιχεία μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα  παραπάνω αποτελούν εμπιστευτικές 
πληροφορίες (εφεξής, οι "Εμπιστευτικές Πληροφορίες") που αφορούν την γνωστοποίηση εξαρτημένης 
Πανεπιστημιακής Εφεύρεσης στο ΕΚΠΑ για την αξιολόγηση από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ 
της από κοινού υποβολής αιτήματος χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή/και της σύστασης 
τεχνοβλαστού, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης  κατά τα οριζόμενα στις από 25.02.2016 (12η Συνεδρία Ακαδημαϊκού Έτους 
2015-2016/Θέμα 4ο) και από 30.04.2018 (Συνεδρία Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018/ Θέμα 3ο) αποφάσεις 
της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου αντιστοίχως, και εξειδικεύονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Έρευνας, 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(http:// archimedes.uoa.gr/). Το ειδικό επταμελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ 
λαμβάνοντας γνώση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών δεσμεύεται με όρους εχεμύθειας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ομαλή διαδικασία κατοχύρωσης της εφεύρεσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

 
 

Αθήνα _____/_____/_____ 
                   
Ο Εκπρόσωπος των Εφευρετών 
 

 
                                                                        

 
----------------------------------------- 

                                                                      (Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο) 
 


