
 

INNOVATION FORWARD 
Patent protection and commercialization support for inventions of 

researchers in Greece 
Πρόγραμμα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας ερευνητών στην 

Ελλάδα και υποστήριξης για την εμπορική αξιοποίησή της 

 

Εισαγωγικό Σημείωμα για το Πρόγραμμα 
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, και η Αθρόα Καινοτομία (Athroa 
Innovations) σύναψαν στρατηγική συνεργασία με στόχο την υποστήριξη και 
χρηματοδότηση της διαδικασίας κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας 
ερευνητών που διαμένουν στην Ελλάδα, μέσω ισχυρών διεθνών πατεντών με 
προοπτικές χρήσης σε ουσιαστικές εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Το 
Πρόγραμμα έχει σκοπό να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της εθνικής 
οικονομίας, μέσω της υποστήριξης της καινοτομίας που προκύπτει από την έρευνα 
και τη διάθεση καινοτόμων/πρωτοπόρων προϊόντων, λύσεων ή υπηρεσιών που 
επικεντρώνονται στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς. 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται και έχει ως προτεραιότητα εφευρέτες που αναζητούν 
επαγγελματική υποστήριξη για την άρτια και έγκαιρη προστασία των εφευρέσεών 
τους, προ δημοσίευσης και όντας σε πρωταρχικό στάδιο εισαγωγής στην αγορά 
(low market readiness level). Σε αυτό το στάδιο, η δυνατότητα άντλησης 
χρηματοδότησης από άλλες πηγές για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε μία 
πολλά υποσχόμενη πατέντα να φτάσει σε παγκόσμια κλίμακα είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένη. Το Πρόγραμμα έχει σκοπό να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό, μέσω 
παροχής χρηματοδοτήσεων σε εφευρέτες για την κάλυψη του κόστους 
κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας. 

  

Τι προσφέρει το Πρόγραμμα 
Το Πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εξασφάλιση της 
προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, στην Ελλάδα, την Ε.Ε. αλλά και 
παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα θα συνεργαστεί με επιλεγμένους 
ειδικούς σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσής της που 
βρίσκονται στην Ελλάδα, και θα καλύψει τόσο τις αμοιβές των συμβούλων, όσο και 
το κόστος σύνταξης της αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα διοικητικά έξοδα 
κατάθεσης και εξέτασης των αιτημάτων από τα αρμόδια γραφεία (patent offices), 
αλλά και  το κόστος διατήρησης της κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας 
(annuities) για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης κατά 
την εθνική φάση κατοχύρωσης.  

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος, σε συνεργασία με τους ειδικούς σε θέματα 
κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας και υπό την καθοδήγηση της ομάδας 
διαχείρισης του Προγράμματος, θα αναπτύξουν ένα πλήρες στρατηγικό σχέδιο για 
την κατοχύρωση της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, η οποία μπορεί να 



 
περιλαμβάνει τόσο αιτήσεις μέσω της Συνθήκης Προστασίας για τα Δικαιώματα 
Ευρεσιτεχνίας (Patent Cooperation Treaty -  PCT) όσο και εθνικές αιτήσεις 
κατοχύρωσης. Οι χώρες στις οποίες θα επιδιωχθεί η κατοχύρωση της διανοητικής 
ιδιοκτησίας θα αποφασιστούν από κοινού μεταξύ των εφευρετών, των Ιδρυμάτων 
Μποδοσάκη και Λεβέντη, και της Αθρόα Καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής χρήσης της διανοητικής 
ιδιοκτησίας (Intellectual Property Rights – IPR) καθώς και των σχετικών ευρημάτων 
των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης. 

Ως εταίρος του Προγράμματος, η Αθρόα Καινοτομία θα αναλάβει την εμπορική 
αξιοποίηση των εφευρέσεων. Ως ωφελούμενοι της χρηματοδότησης των 
Ιδρυμάτων Μποδοσάκη και Α. Γ. Λεβέντη και μοναδικοί ιδιοκτήτες της πνευματικής 
ιδιοκτησίας (IPR), οι εφευρέτες θα εκχωρούν την άδεια χρήσης της πατέντας στην 
Αθρόα Καινοτομία ή σε κάποιον βιομηχανικό εταίρο για την μετέπειτα αξιοποίησή 
της ή θα την παραχωρήσουν ως περιουσιακό στοιχείο σε μία νεοϊδρυθείσα spin-out 
εταιρία, σύμφωνα με τη σύμβαση της Αθρόα Καινοτομία και του Ιδρύματος 
Μποδοσάκη (Standard Innovator Agreement), στην οποία θα περιγράφεται και θα 
συμφωνείται το μερίδιο του ερευνητή ή της ερευνητικής ομάδας επί των εσόδων 
που θα προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση της εφεύρεσης. 

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση στο Πρόγραμμα 
Παρόλο που το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές που εργάζονται σε 
κάποιο Ερευνητικό Κέντρο ή Ινστιτούτο στην Ελλάδα, οποιοσδήποτε ερευνητής 
είναι κάτοικος Ελλάδας έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα. 

Διαδικασία υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα 
Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στα Αγγλικά. 

1. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό στο portal των αιτήσεων, στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη (εδώ). 

2. Συμπληρώστε την αίτηση ηλεκτρονικά και επισυνάψτε στην αίτησή σας το 
υποχρεωτικό έγγραφο Business Model Canvas (Annex 1).  Αιτήσεις γίνονται δεκτές 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων (η 
οποία θα βασίζεται σε μια εκτίμηση κόστους για κάθε εγκεκριμένη αίτηση).  

3. Η Αθρόα Καινοτομία, εφόσον χρειαστεί, θα επικοινωνήσει μαζί σας για τον 
προγραμματισμό μιας συνέντευξης με ένα ή περισσότερα μέλη της Διαχειριστικής 
Ομάδας του Προγράμματος. 

4. Οι αιτούντες θα λάβουν το Standard Innovator Agreement της Αθρόα Καινοτομία. 
Το κείμενο και οι όροι της σύμβασης θα οριστικοποιούνται σε συνεννόηση και με τη 
σύμφωνη γνώμη της Αθρόα Καινοτομία. 

5. Με την έγκριση της επιχορήγησης, οι αιτούντες θα κληθούν να συνυπογράψουν 
το Standard Innovator Agreement με την Αθρόα Καινοτομία και το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη, ώστε να επισημοποιηθεί η χρηματοδότηση. 

 



 
 Αξιολόγηση αιτήσεων και έκδοση της τελικής απόφασης  
Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογούνται από επιτροπή ειδικών με τη σειρά με την οποία 
κατατίθενται (first-come-first-served basis) και θα κρίνονται με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία συμπεριλαμβάνουν: 

• Τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο του ζητήματος/ 
προβλήματος που πραγματεύεται η προτεινόμενη εφεύρεση  

• Την ικανότητα και αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης εφεύρεσης να 
συντελέσει στην επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος/προβλήματος  

• Τον βαθμό καινοτομίας της προτεινόμενης εφεύρεσης: η εφεύρεση 
(προτεινόμενη λύση) πρέπει να είναι καινοτόμα, εμπορικά βιώσιμη καθώς 
επίσης και ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο  

• Την εκτιμώμενη δυνατότητα νομικής κατοχύρωσης της διανοητικής 
ιδιοκτησίας της εφεύρεσης, καθώς επίσης και το τρέχον στάδιο 
κατοχύρωσης στο οποίο βρίσκεται η κάθε εφεύρεση, τόσο σε εθνικό όσο και 
σε διεθνές επίπεδο 

• Τη δυνητική συμβολή της κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην 
εμπορική επιτυχία της εφεύρεσης   

Όλοι οι αιτούντες χρηματοδότησης θα ενημερώνονται για την απόφαση της 
επιτροπής, είτε πρόκειται για θετική είτε για αρνητική απόφαση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, όπου το έργο δεν ταιριάζει απόλυτα με τις κοινές προτεραιότητες που 
έχουν θέσει όλοι οι χρηματοδότες, η  Αθρόα Καινοτομία δύναται να 
χρηματοδοτήσει κάποιο έργο κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας με δικά της 
μέσα, χωρίς την εμπλοκή των Ιδρυμάτων Μποδοσάκη και Α. Γ. Λεβέντη. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις  οι όροι του συμβολαίου καθώς επίσης και οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
δεν θα διαφοροποιούνται για τους εφευρέτες.  

 


