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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

  
Ημερίδα για τη βιομηχανική ιδιοκτησία και την παραγωγή καινοτομίας διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, 

στο πλαίσιο της INFACOMA 

  
Ημερίδα με θέμα τη βιομηχανική ιδιοκτησία και την παραγωγή καινοτομίας στην Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση διοργανώνει το Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης INFACOMA. 

Η εκδήλωση, που θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του συνεδριακού κέντρου «Ν. Γερμανός» 
της HELEXPO (αίθουσα Β΄), θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί και θα διαρκέσει ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Στις 

10.30 το πρωί, την πολιτική της κυβέρνησης για την παραγωγή και κατοχύρωση καινοτομίας, έχει 
προσκληθεί να παρουσιάσει ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης. 

                Εκτός από το υπουργείο Ανάπτυξης, στην ημερίδα συμμετέχουν με εισηγήσεις εκπρόσωποι του 
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, της Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και 
εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων. Οι εισηγήσεις θα αφορούν το ισχύον νομικό πλαίσιο κατοχύρωσης 
εφευρέσεων στην Ελλάδα, τα πνευματικά δικαιώματα, τη μεταφορά τεχνολογίας και τις εταιρίες spin-off, 
την προστασία των εφευρέσεων και τον τρόπο σύνταξης αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 
                Ακολούθως, εκπρόσωποι γνωστών εταιριών θα παρουσιάσουν την εμπειρία τους από την 
παραγωγή και εφαρμογή καινοτομίας. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, διοργανώνεται κατόπιν πρότασης 
της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας και Νέων Υλικών του ΤΕΕ/ΤΚΜ, είναι το εξής: 
-09:00-09:15 Προσέλευση - εγγραφές 

-09:15-10:00 Χαιρετισμοί 
-10:00-10:30 Πολιτική ΥΠΑΝ, Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Ανάπτυξης 

-10:30-11:00 Βιομηχανική Ιδιοκτησία και παραγωγή καινοτομίας - Ο ρόλος 
του  Μηχανικού, Σπύρος Κιαρτζής, Πρόεδρος ΜΕ Βιομηχανίας και Νέων Υλικών, ΤΕΕ/ΤΚΜ 

-11:00-11:30 Πνευματικά δικαιώματα στην Έρευνα, Εμπορική αξιοποίηση της Εφεύρεσης � 
Τεχνογνωσίας, Στρατηγική της Λισσαβόνας -Νέοι ευρωπαϊκοί θεσμοί - spin offs, Σήμα, Ευφημία 

Παναγιωτίδου, Δρ. Νομικής - Δικηγόρος Θεσσαλονίκης 

-11:30-12:00 Μεταφορά τεχνολογίας - κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων - πατέντες - 
εταιρίες spin off - παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, Χριστίνα Μπέστα, Προϊσταμένη 

Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ 

-12:00-12:30 Διάλειμμα - καφές 

-12:30-14:30 Εισηγήσεις 

-12:30-13:00 Προστασία των εφευρέσεων και των βιομηχανικών σχεδίων με τίτλους βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και τεχνολογική πληροφόρηση, Βιβή Γκαγκανάτσου, Προϊσταμένη, Τμήμα Τεχνολογικής 

Πληροφόρησης και διάδοσης της καινοτομίας του ΟΒΙ (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) 
-13:00-13:30 Τρόπος σύνταξης αιτήσεων Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), Διπλώματος 
Τροποποίησης (ΔΤ) και Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ), Στράτος Κουτίβας, 

Διευθυντής Ελέγχου Τίτλων ΟΒΙ 
-13:30-14:00 Παραγωγή καινοτομίας - Η Εμπειρία της FIBRAN, Κωνσταντίνος Ψαρούλης, 

εκπρόσωπος της εταιρείας 

-14:00-14:30 Παραγωγή καινοτομίας - Η Εμπειρία της ALUMIL, Μαρίνα Βασιλειάδου, εκπρόσωπος 

της εταιρείας 

-14:30-15:00 Συζήτηση - συμπεράσματα 

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, οι 
εταιρίες FIBRAN και ALUMIL. Χορηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι οι εφημερίδες «Μακεδονία» και 

«Θεσσαλονίκη»._ 

 


