 ΣΟ ΕΡΓΟ ΜΑ ................................ 1

1ο

ΙΟΤΛΙΟ

2014

 PROOF OF CONCEPT .................. 2

 NEWS AND EVENTS ………………3
 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΓΠΑ ............. 4

ν

 ΕΝΙΥΤΗ ΣΗ
ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΩΝ ....... 5

1 Δλεκεξσηηθό Γειηίν

ΥΕΣΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΟ
NATURE ............................................ 7

Καινοτομία και επιχειρηματικότητα – Αξιοποίηςη τησ Έρευνασ
ςτο Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών

Σο έπγο μαρ….
Σν Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ζην
πιαίζην ηνπ έξγνπ «Αζήλα», πινπνηεί ην
έξγν «Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα –
Αμηνπνίεζε ηεο Έξεπλαο ζην Γεσπνληθό
Παλεπηζηήκην
Αζελώλ»
πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε (Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο) θαη ην Διιεληθό Γεκόζην. Σν
έξγν απνζθνπεί ζηελ αμηνπνίεζε ηωλ
απνηειεζκάηωλ
ηεο
εξεπλεηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ζην ΓΠΑ έηζη ώζηε λα
κεγηζηνπνηεζνύλ ηα νθέιε γηα ην ίδην ην
Παλεπηζηήκην, ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία
εδξεύεη δειαδή ην Γήκν Αζελαίσλ, ηελ
πεξηθέξεηα θαη, γεληθόηεξα ηελ ειιεληθή
θνηλσλία θαη νηθνλνκία.
Σν ζπγθεθξηκέλν Έξγν μεθίλεζε ηελ δξάζε
ηνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014 θαη
παξνπζηάζηεθε
ζηελ
Παλεπηζηεκηαθή
θνηλόηεηα ζε εθδήισζε ελεκέξσζεο ζηηο 27
Μαξηίνπ 2014 παξνπζία ησλ πξπηαληθώλ
αξρώλ θαη ηνπ Πξντζηάκελνπ Γ/λζεο
Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γήκνπ
Αζελαίσλ.
ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ηξηήκεξν
ζεκηλάξην ζε ζέκαηα Καηλνηνκίαο θαη
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο κε έκθαζε ζε
Ηδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο από
ηνλ θνζκήηνξα ηεο Πνιπηερληθήο ζρνιήο

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Δηξεληθνύ ζηελ
Καιηθόξληα θαζ. Ravi Jain. Σν ζεκηλάξην
παξαθνινύζεζαλ, εθηόο από ηελ νκάδα
έξγνπ, κέιε ΓΔΠ, δηδάθηνξεο θαη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, ζηειέρε ηνπ
Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο
θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Ζ
πξώηε
πεξίνδνο
πεξηιακβάλεη
ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο
εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ηελ αλάδεημε
ηεο έξεπλαο ζε όια ηα επηζηεκνληθά πεδία
πνπ ζεξαπεύνληαη ζην ΓΠΑ κε ηελ κνξθή
νινθιεξσκέλσλ εξεπλεηηθώλ πξντόλησλ ή /
θαη δηαδηθαζηώλ θαη κεζόδσλ παξαγσγήο,
θαη ηελ ηεθκεξησκέλε δηεξεύλεζε ηεο
δπλαηόηεηαο εκπνξηθήο ηεο αμηνπνίεζεο. Ζ
θάζε απηή είλαη ζε εμέιημε θαζώο έρνπλ
γίλεη επαθέο κε ην ζύλνιν ησλ εξγαζηεξίσλ
αιιά θαη κεκνλσκέλσλ κειώλ ΓΔΠ ηνπ
ΓΠΑ πνιιά από ηα νπνία έρνπλ θαηαζέζεη
πξνηάζεηο πξνο αμηνιόγεζε. Πξόθεηηαη
επίζεο λα αθνινπζήζεη ζηνρεπκέλε
ζπκβνπιεπηηθή θαη ηερληθή ζηήξημε ζηηο
ώξηκεο
ηδέεο
κε
ηελ
εθπόλεζε
επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ κε ζθνπό ηε
ζύλαςε
ζπκθσληώλ
παξαρώξεζεο
δηθαησκάησλ ζε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο ή
ηε
δεκηνπξγία
λέσλ
επηρεηξήζεσλ
(ηερλνβιαζηώλ).
.
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Παξάιιεια, ην έξγν ζα πξνρσξήζεη ζηε
δεκηνπξγία
δηθηύνπ
ρξεκαηνδνηηθώλ
θνξέσλ από ηνλ ειιεληθό θαη ηνλ δηεζλή
ρώξν γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ
επηρεηξεκαηηθώλ εγρεηξεκάησλ.
Η νκάδα έξγνπ πεξηιακβάλεη ζηειέρε κε
κεηαπηπρηαθό
δίπισκα
θαη
κεηαδηδαθηνξηθνύο
εξεπλεηέο
ζε
νηθνλνκηθέο θαη γεσπνληθέο επηζηήκεο. ην
ζρήκα δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ ζπκκεηέρνπλ
εθπξόζσπνη όισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΓΠΑ
θαη ζπγθεθξηκέλα: 1) Γ. Εεξβάθεο (ΔΦΠ),
2) Υ. Μπαιάζθαο (ΔΕΠ), 3) Α. Κακπάο
(ΑΟΑ), 4) . Κίληδηνο (Βηνηερλνινγία), 5)
Ν. πγξηκήο (ΑΦΠ&ΓΜ), 6) Θ. Μαζνύξαο
θαη
Ζ.Κνπιαδνύξνο
(ΔΣ&ΓΑ),
εκπεηξνγλώκνλεο θαη αθαδεκατθνί (Η.
Καξακπάζεο (π. δηεπζπληήο Δπηζηεκνληθό
Πάξθν Παηξώλ), θαζ. Ζ. Καξαγηάλλεο (G.
Washington U), νκνη. θαζ. Α. Υνύληαο
(ΓΠΑ), ελώ έρεη ππνγξαθεί ζύκβαζε
ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία Logotech πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη επί εηθνζαεηία ζην ρώξν
ηεο αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο θαηλνηνκίαο
ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ Δπξσπατθό ρώξν.

Αλ. Καζ. ηέιηος Ροδάθες
Επηζηεκοληθά Υπεύζσλος

Proof of Concept
Ολοκληπωμένο Ππόγπαμμα
Αξιοποίησηρ τηρ Καινοτομίαρ,
τηρ Έπεςναρ & τηρ Τεσνολογίαρ
Ζ δηεζλήο εκπεηξία από ηελ αμηνπνίεζε ησλ
εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ηδηαίηεξα από ηηο
πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο λέσλ επηρεηξήζεσλ κε
ζηόρν ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο (ηερλνβιαζηνί ή
spin-offs), έρεη αλαδείμεη όηη δύν από ηα
ζεκαληηθόηεξα εκπόδηα είλαη ε αδπλακία ησλ
αθαδεκατθώλ
/
εξεπλεηώλ
αθελόο
λα
αμηνινγήζνπλ ηελ εκπνξηθή αμία ησλ εξεπλεηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη αθεηέξνπ λα πξνζειθύζνπλ
επελδπηέο. Σν Πξόγξακκα Proof of Concept,
βξαβεπκέλε πξαθηηθή ζηα Regio Star ηνπ 2009 από
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηνρεύεη ζην λα
δηεπθνιύλεη ηε δεκηνπξγία ησλ ηερλνβιαζηώλ
πξνζθέξνληαο έλα ζύλνιν ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο
ζηνπο εξεπλεηέο πνπ ζα ηνπο πξνεηνηκάζνπλ γηα
ηελ ίδξπζε ηεο λέαο επηρείξεζεο ή ηελ αμηνπνίεζε
κε άιινπο ηξόπνπο ησλ εξεπλεηηθώλ ηνπο
απνηειεζκάησλ.
Ζ εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο Proof of Concept
πεξηιακβάλεη ζύλνιν νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηώλ
πνπ
παξέρνληαη
ζηνπο
ελδηαθεξόκελνπο
επηζηήκνλεο
πνπ
δηαζέηνπλ
εξεπλεηηθά
απνηειέζκαηα θαη επηζπκνύλ ηελ εκπνξηθή
αμηνπνίεζή ηνπο θαη ελδερνκέλσο ηε δεκηνπξγία
ηερλνβιαζηνύ. Απηέο ζπλνςίδνληαη ζε:






Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα - δηθαηώκαηα
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ππνζηήξημε ζηηο
δηαδηθαζίεο θαηνρύξσζεο ησλ δηθαησκάησλ
απηώλ κε θαηάζεζε επξεζηηερληώλ.



Πξνεηνηκαζία ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ
γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηερλνβιαζηνύ ή ηελ
εθκεηάιιεπζε κε ελαιιαθηηθό ηξόπν ησλ
εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ.



Τπνζηήξημε γηα ηελ αλαδήηεζε επελδπηή γηα
ηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη
ππνζηήξημε ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο.
Οη αλακελόκελεο επηδξάζεηο είλαη κεηαμύ άιισλ θαη
νη εμήο:


Ζ πξνώζεζε ησλ ελλνηώλ ηεο Καηλνηνκίαο
θαη ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηα ΑΔΗ θαη
ζηνπο
Γεκόζηνπο
Δξεπλεηηθνύο
Οξγαληζκνύο.



Ζ δεκηνπξγία θαηλνηόκσλ επηρεηξήζεσλ
πςειήο ηερλνινγίαο, κε ζεκαληηθό εμαγσγηθό
πξνζαλαηνιηζκό θαη ε αλάπηπμε ζπκθσληώλ
ρξήζεο αδεηώλ εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο από
ηε βηνκεραλία (Licensing),



Καηαγξαθή
ησλ
εξεπλεηηθώλ
απνηειεζκάησλ πνπ ήδε έρνπλ παξαρζεί
θαη είλαη δηαζέζηκα γηα εκπνξηθή
αμηνπνίεζε.

Ο εθζπγρξνληζκόο ηεο παξαγσγήο θαη ε
εηζαγσγή ζηε βηνκεραλία λέσλ θαηλνηόκσλ
πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ.



Πξνζδηνξηζκό
πηζαλώλ
κειινληηθώλ
εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ.

Ζ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θπξίσο
γηα ην εξεπλεηηθό θαη ηερλνινγηθό αλζξώπηλν
δπλακηθό.



Ζ αύμεζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
θαη ε βειηίσζε ηεο δηάξζξσζεο ηνπ
παξαγσγηθνύ ηζηνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο
κε ηελ αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ
πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.



Αμηνιόγεζε
ησλ
εξεπλεηηθώλ
απνηειεζκάησλ πνπ εληνπίζηεθαλ έηζη
ώζηε λα δηαγλσζζεί θαη ηεθκεξησζεί ε
δπλαηόηεηα εκπνξηθήο ηνπο αμηνπνίεζεο.



Καζνδήγεζε ησλ εξεπλεηώλ γηα ηελ
εμέιημε ηεο ηδέαο ζύκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο αγνξάο.



Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ αθαδεκατθώλ
/ εξεπλεηώλ γύξσ από όια ηα δεηήκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπνξηθή
εθκεηάιιεπζε ηεο ηδέαο θαη ηελ αλαδήηεζε
επελδπηώλ.
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Ζ
εμεύξεζε
πόξσλ
γηα
ηελ
επαλαρξεκαηνδόηεζε ηεο έξεπλαο.
Ζ κέζε δηάξθεηα πινπνίεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο
Proof of Concept, είλαη ηεο ηάμεο ησλ 18 – 24 κελώλ,
κπνξεί δε λα ιάβεη ρώξα ηόζν ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο
ε νπνία παξνπζηάδεη έλα δπλακηθό εξεπλεηηθό θαη
ηερλνινγηθό ηζηό, όζν θαη ζε επίπεδν ελόο δπλακηθνύ
Αθαδεκατθνύ ή Δξεπλεηηθνύ Ηδξύκαηνο.

Δρ. Ποιύβηος Κρίηζαιες
Αληηπρόεδρος Δ.. & Δ/λωλ ύκβοσιος Logotech A.
E.

1. Εναπκηήπια εκδήλωζη

Σελ Πέκπηε 27 Μαξηίνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε ε
ελαξθηήξηα εθδήισζε ηνπ έξγνπ «Καηλνηνκία θαη
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα-Αμηνπνίεζε ηεο Έξεπλαο ζην
ΓΠΑ» πνπ πινπνηείηαη ζην Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην
Αζελώλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ Αζήλα.
Σελ εθδήισζε ραηξέηεζαλ ν Πξύηαλεο ηνπ
Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Καζ. Κ.
Φεγγεξόο, ν Αληηπξύηαλεο ηνπ ΓΠΑ, Καζ. Γ.
Παπαδάθεο θαζώο θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο
Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ
θ. Υ. Υξήζηνπ.
Ο επηζηεκνληθά ππεύζπλνο ηνπ Έξγνπ, Αλ. Καζ. η.
Ρνδάθεο παξνπζίαζε ην όξακα, ηε θηινζνθία ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη ην ζρέδην γηα ηε ζπζηεκαηηθή
δηεξεύλεζε ησλ αμηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ θαη πηπρώλ
ηεο έξεπλαο πνπ δηελεξγείηαη ζην ΓΠΑ.
Ο θ. Καξακπάζεο, η. Γηεπζπληήο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ
Πάξθνπ Παηξώλ ζηελ νκηιία ηνπ αλαθέξζεθε ζηελ
κεηαθνξά ηερλνινγίαο / ηερλνγλσζίαο ζηελ πξάμε

θαη παξνπζίαζε εκπεηξίεο από ηνλ Διιεληθό ρώξν.
Σέινο, ηα ζηειέρε ηνπ πξνγξάκκαηνο Κ. Γξίβαο
θαη Α. Μπαιαθνύηεο έθαλαλ κηα ζύληνκε
αλαθνξά ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο
έξεπλαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ηνπ ΓΠΑ.
Σελ εθδήισζε παξαθνινύζεζαλ κέιε ΓΔΠ,
δηδαθηνξηθνί, κεηαπηπρηαθνί θαη πξνπηπρηαθνί
θνηηεηέο από ηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα ηνπ
ΓΠΑ.

2. Σπιήμεπο εμινάπιο «Managing Science,
Technology, and innovation»
Emeritus, School of Engineering and Computer
Science, University of the Pacific.
Σν ζεκηλάξην παξαθνινύζεζαλ ν Κνζκήηνξαο
ηεο ρνιήο Σξνθίκσλ, Βηνηερλνινγίαο θαη
Αλάπηπμεο θαζ. π. Κίληδηνο, κέιε ΓΔΠ,
εξεπλεηέο,
δηνηθεηηθά
ζηειέρε
θαη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ ΓΠΑ.

ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καηλνηνκία θαη
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα – Αμηνπνίεζε ηεο Έξεπλαο
ζην
Γεσπνληθό
Παλεπηζηήκην
Αζελώλ»
δηνξγαλώζεθε ηξηήκεξν ζεκηλάξην κε αληηθείκελν
«Managing
Science,
Technology,
and
Innovation» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηηο 31
Μαξηίνπ 2014 έσο ηηο 2 Απξηιίνπ 2014 κε
εηζεγεηή ηoλ Dr. Ravi Jain, Dean and Professor
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«Managing
Science,
Technology, and
innovation»
Σν ζεκηλάξην αλαπηύρζεθε ζε
ηξείο ελόηεηεο γηα θάζε κηα
από ηηο νπνίεο αθηεξώζεθε
κηα εκέξα. Παξνπζηάζηεθαλ
ηα αθόινπζα ζέκαηα:
Γηάιεμε 1:
 ρεδηαζκόο θαη
δεκηνπξγηθή ζθέςε ζηελ
Έξεπλα θαη Αλάπηπμε
(R&D) θαη ηε δηαδηθαζία
θαηλνηνκηθήο
δξαζηεξηόηεηαο
 ηαμηλόκεζε R&D:
Σερληθή απνηίκεζε θαη
νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε
ηεο ηερλνινγίαο
Γηάιεμε 2:
 Θεκειηώδεηο έλλνηεο γηα
ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία
Γξαθείνπ Αλάπηπμεο θαη
Γηαρείξηζεο Σερλνινγίαο
 ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο
ηεο Έξεπλαο θαη
Αλάπηπμεο: Δθαξκνγή
ζηξαηεγηθώλ θαη επηηπρήο
ιεηηνπξγία ζε R&D.
 Μειέηεο Πεξηπηώζεσλ.
Γηάιεμε 3:
 Γηαρείξηζε αληηηηζέκελσλ
ζπκθεξόλησλ κέζα ζηνπο
νξγαληζκνύο
 Μεηαθνξά Σερλνινγίαο
από ην Παλεπηζηήκην ζηε
Βηνκεραλία
 Γηαδηθαζία Μεηαθνξάο
Σερλνινγίαο
 Μειέηεο πεξηπηώζεσλ:
Δπηηπρεκέλα
παξαδείγκαηα Μεηαθνξάο
Σερλνινγίαο

Ανάδειξη ηηρ επεςνηηικήρ
δπαζηηπιόηηηαρ ηος ΓΠΑ
ην πιαίζην ησλ πξώησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ
πεξηιακβάλεηαη
ε
αλάδεημε
ηεο
εξεπλεηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ησλ κειώλ ηνπ ΓΠΑ ηα ηειεπηαία έηε.
Γηα ην ζθνπό απηό, ζπιιέρζεθαλ γηα όια ηα κέιε ΓΔΠ ηα
νπνία ήηαλ ελεξγά θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2013 ηα εμήο
ζηνηρεία:

Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη θαηαγξάθνληαη από ηελ
βάζε δεδνκέλσλ www.scopus.com

Δξεπλεηηθά θαη άιια πξνγξάκκαηα θαη πεγέο
ρξεκαηνδόηεζεο (αξρείν ΔΛΚΔ ΓΠΑ)

Δπξεζηηερλίεο
ζε
Διιεληθό
(Οξγαληζκόο
Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο – ΟΒΗ,www.obi.gr),
Δπξσπατθό
(European
Patent
Office–EPO,
www.epo.org), Ακεξηθαληθό (United States Patent &
Trademark Office–USPTO, www.uspto.gov) θαη
παγθόζκην επίπεδν (World Intellectual Property
Organization – WIPO, www.wipo.int)
Έγηλε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απηώλ θαη γηα θάζε
κέινο ΓΔΠ δεκηνπξγήζεθε απηνηειήο βάζε δεδνκέλσλ
όπνπ ππάξρνπλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία όπσο αξηζκόο αλαθνξώλ αλά
δεκνζίεπζε, πεγή θαη πνζό ρξεκαηνδόηεζεο θαη αξηζκόο
γηα θάζε Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη
γηα ηηο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο, κεηά από κηα ελδειερή
εμέηαζε
ησλ
πνιπάξηζκσλ
θσδηθώλ,
έγηλε
θαηεγνξηνπνίεζε θαηάιιειε γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Σα
παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζε θείκελν εξγαζίαο* ελώ έρεη
ήδε ζπγγξαθεί πιήξεο έθζεζε από ηελ ζπιινγή θαη
αλάιπζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ όπνπ ηα θύξηα
απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα ζπλνςηζηνύλ ζηα παξαθάησ:

Γηάγξακκα 2. Καηαλνκή εξεπλεηηθώλ δεκνζηεύζεωλ αλά
ηκήκα ΓΠΑ.
Number of faculty: αξηζκόο κειώλ ΓΔΠ








Γηάγξακκα 1. Δξεπλεηηθέο δεκνζηεύζεηο αλά έηνο.
Πεγή άληιεζεο πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ: www.scopus.com

Παξαηεξείηαη
ζηαζεξή
αύμεζε
ησλ
δεκνζηεύζεσλ (Γηάγξακκα 1).
Τπάξρεη δηαθύκαλζε όζνλ αθόξα ηηο
δεκνζηεύζεηο θαη ηα εξεπλεηηθά θνλδύιηα αλά
κέινο ΓΔΠ, κε ην Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ
& Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξώπνπ λα έρεη ην
κεγαιύηεξν κέζν όξν θαη ζηηο δπν απηέο
δηαζηάζεηο. Σν Γηάγξακκα 2 δείρλεη ηνλ αξηζκό
δεκνζηεύζεσλ γηα θάζε ηκήκα (AGECON:
AOA, ANM_AQUA: ΔΕΠ&Τ, BIOTECH:
Βηνηερλνινγία, CROP: ΔΦΠ, FOOD: ΔΣ&ΓΑ,
NATURAL: ΑΦΠ&ΓΜ) θαη ην κέζν αξηζκό
κειώλ ΓΔΠ γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο.
Ζ ζπζρέηηζε κεηαμύ πνζνύ ρξεκαηνδόηεζεο
θαη εξεπλεηηθνύ έξγνπ δελ θαίλεηαη λα
εμαξηάηαη από ηελ πεγή ρξεκαηνδόηεζεο. Γηα
παξάδεηγκα, αθνύ όιε ε κε παξαηεξήζηκε
εηεξνγέλεηα εληόο ησλ εξγαζηεξίσλ ιεθζεί
ππόςε, ηόζν ηα θνλδύιηα από ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε όζν θαη από ηνλ Ηδησηηθό Σνκέα δελ
έρνπλ ζηαηηζηηθά δηαθνξεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ
αξηζκό δεκνζηεύζεσλ ή αλαθνξώλ*.
Σα εξγαζηήξηα ζηα όπνηα έζησ έλα κέινο ΓΔΠ
έρεη θάλεη ηνπιάρηζηνλ κηα αίηεζε γηα
επξεζηηερλία
έρνπλ
θαηά
κέζν
όξν
πεξηζζόηεξεο δεκνζηεύζεηο (θαη αλαθνξέο) θαη
εξεπλεηηθά θνλδύιηα από ηα ππόινηπα
εξγαζηήξηα.

*Πηγή: Drivas, K., & A. T. Balafoutis & S. Rozakis, 2014. "Research Funding and Academic Output: The Case of
Agricultural University of Athens," Working Papers 2014-5, Agricultural University of Athens, Department Of
Agricultural Economics. http://ideas.repec.org/p/aua/wpaper/2014-5.html
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Έθζεζε γηα ηηο
Υθηζηάκελεο Γνκέο
ηνπ ΓΠΑ ζρεηηθέο κε
ηελ Καηλνηνκία θαη
ηελ αμηνπνίεζε ηεο
έξεπλαο
Μηα από ηηο πξώηεο δξάζεηο
ηνπ έξγνπ ήηαλ ε
θαηαγξαθή ησλ ππνδνκώλ
νη νπνίεο κπνξoύλ λα
αμηνινγεζνύλ θαη
ρξεζηκνπνηεζνύλ πεξαηηέξσ
ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα
αμηνπνίεζεο θαη
εκπνξεπκαηνπνίεζεο
εξεπλεηηθώλ
απνηειεζκάησλ από κέιε
ηνπ ΓΠΑ. ηελ έθζεζή ηνπ
ν νκόηηκνο θαζεγεηήο θ.
Αζαλάζηνο Υνύληαο
πεξηέγξαςε κε ιεπηνκέξεηα
ηηο πθηζηάκελεο δνκέο εληόο
ηνπ ΓΠΑ θαη ηνλ ξόιν πνπ
δηαδξακαηίδνπλ ζηελ
εμσζηξεθή δξαζηεξηόηεηα.
Καηέγξαςε ην πνιπεηέο
έξγν ηξηώλ Γνκώλ πνπ
ιεηηνπξγνύλ ζην ΓΠΑ
(Γξαθείν Γηαζύλδεζεο,
Γξαθείν Πξαθηηθήο
Άζθεζεο θαη Μνλάδα
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη
Καηλνηνκίαο) θαη θαηέιεμε
ζε δπν γεληθά
ζπκπεξάζκαηα. Πξώην,
ππάξρνπλ ήδε δνκέο πνπ
κπνξνύλ λα ζπλδξάκνπλ
ζηα πιαίζηα ηνπ παξόληνο
έξγνπ θαη δεύηεξν, ππάξρεη
έλαο ζεκαληηθόο
αξηζκόο πνιύ θαιώλ
δεηγκάησλ
επηρεηξεκαηηθόηεηαο ή
εθαξκνζκέλσλ εξεπλεηηθώλ
ηδεώλ εληόο ηνπ ΓΠΑ ηόζν
από θνηηεηέο (ζην πιαίζην
ηεο ΜΟΚΔ θαη ηεο
Πξαθηηθήο Άζθεζεο),
όζν θαη από κέιε ΓΔΠ, ηα
νπνία κπνξνύλ λα
επσθειεζνύλ άκεζα από
κηα κειινληηθή δνκήγξαθείν πνπ σο ζθνπό ζα
έρεη ηελ αμηνπνίεζε θαη
εκπνξεπκαηνπνίεζε
εξεπλεηηθώλ
απνηειεζκάησλ.

Ενίζσςζη ηηρ
ανηαγωνιζηικόηηηαρ ηων
ελληνικών πανεπιζηημίων
Αλακθηζβήηεηα, ε αληαγσληζηηθόηεηα ηεο νηθνλνκίαο απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθό παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ρώξαο, ηελ επεκεξία όισλ ησλ πνιηηώλ θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Ωο απνηέιεζκα πξνθύπηεη ε απνηειεζκαηηθή
επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ησλ νξγαληζκώλ, ε αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε δεκηνπξγία λέσλ επελδύζεσλ
θαη λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θπζηθά ε αύμεζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Σα Παλεπηζηήκηα παίδνπλ ζήκεξα θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ αλαθάιπςε αιιά θαη ηελ
εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Δίλαη γλσζηό όκσο όηη ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα ελώ
έρνπλ λα δείμνπλ πςειέο επηδόζεηο έξεπλαο, πζηεξνύλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ζηελ
εηζαγσγή ηνπο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεην ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα λα πηνζεηήζνπλ
κηα ζεηξά από δξάζεηο κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, απνδνηηθόηεηαο θαη πνηόηεηάο ησλ θαη
επνκέλσο ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηάο ηνπο. Ζ πνιηηεία έρεη ρξένο λα εληζρύζεη νηθνλνκηθά θαη λα
ππνζηεξίμεη ζεζκηθά ηε πξνζπάζεηα απηή.

Καηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα – ύλδεζε Παλεπηζηεκίωλ κε ηνλ επηρεηξεκαηηθό
θόζκν
Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή απνδεηθλύεη ηε
κεγάιε
ζπκβνιή
ηεο
θαηλνηνκίαο
θαη
δεκηνπξγηθόηεηαο
ζηε
βειηίσζε
ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ζύγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ θαη
νξγαληζκώλ, ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Δξεπλεηηθώλ
Ηλζηηηνύησλ, ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
ησλ πεξηθεξεηώλ θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Οη
αμηνινγήζεηο ηνπ επηπέδνπ θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα
ζε ζύγθξηζε κε άιιεο ρώξεο απεηθνλίδνπλ όηη ε
Διιάδα γεληθά πζηεξεί ζηελ πιεηνςεθία ησλ δεηθηώλ
κέηξεζεο ηεο θαηλνηνκίαο ελώ δελ δηαθαίλεηαη θάπνηα
ζηξαηεγηθή βειηίσζεο ηεο ζέζεο ηεο ζηε δηεζλή
θαηάηαμε θαηλνηνκίαο.
Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία Κέληξωλ
Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο πνπ ζα
πινπνηνύλ πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνύ,
αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο θαη
επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηα Παλεπηζηήκηα κε απώηεξν
ζηόρν ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ αύμεζε ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηε
παξακνλή ηνπ εηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ
ζηε ρώξα. Δηδηθόηεξα ηα Κέληξα Καηλνηνκίαο θαη
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζα έρνπλ σο ζθνπνύο:


Σελ εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ζηελ θαηλνηνκία
θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα



Να δξνπλ σο αθαδεκατθνί κέληνξεο



Να δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ δηεζλή
δίθηπα γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε λέσλ επηρεηξήζεσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο
ησλ ίδησλ ησλ Κέληξσλ
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Να θαηαξηίδνπλ θαη λα
αδεηνδόηεζε επξεζηηερληώλ



Να κεζνιαβνύλ γηα ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ
επξεζηηερληώλ (καδί κε ηνπο εξεπλεηέο)



Να ζπκβνπιεύνπλ θαη λα βνεζνύλ ηνπο λένπο
επηρεηξεκαηίεο πώο λα ηδξύζνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο



ρξεκαηνδνηνύλ

ηελ

Σε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ζεξκνθνηηίδαο γηα λέεο
επηρεηξήζεηο (βιέπε παξαθάησ).
ηόρνη ησλ Κέληξσλ είλαη:
(α) ε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, θαηαγξαθή ησλ εξεπλεηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, αμηνιόγεζε απηώλ
σο πξνο ηελ ηερλνινγηθή σξηκόηεηα θαη ηε δπλαηόηεηα
εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο,
(β) ε δεκηνπξγία θαη πξνώζεζε ζηελ αγνξά θαηλνηόκσλ
πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ, βαζηζκέλσλ ζε θαηλνηόκεο ηδέεο
ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ ζε ζπλεξγαζία κε
Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ή επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ,
(γ) ε αμηνπνίεζε ησλ θαηλνηόκσλ ηδεώλ πνπ παξάγνληαη
κέζσ ησλ αθόινπζσλ ζηξαηεγηθώλ:
(i) δεκηνπξγίαο spin-off εηαηξίαο,
(ii) πώιεζεο πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ θαη
ζύλαςεο εκπνξηθώλ ζπκθσληώλ (licensing)
(iii) δεκηνπξγία ζηξαηεγηθώλ ζπκκαρηώλ κε
ηδησηηθνύο θνξείο θαη αθαδεκατθά ηδξύκαηα,
(δ) ε ζηαζεξή πιένλ επαθή, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία
ησλ Παλεπηζηεκίσλ κε ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν ζε
ζέκαηα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο θαζώο θαη αληαιιαγήο
πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ηνπο.

Δημιοςπγία ή ενίζσςζη ηων ήδη
ςπαπσόνηων θεπμοκοιηίδων και
επιζηημονικών πάπκων

Οη ζεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεωλ
απνηεινύλ ρώξν εγθαηάζηαζεο
θαη επώαζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ νη
νπνίεο ζπζηήλνληαη πξνθεηκέλνπ
λα εθκεηαιιεπηνύλ θαηλνηόκεο
ηδέεο. Κπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθό
ησλ ζεξκνθνηηίδσλ επηρεηξήζεσλ
είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ
γλώζεσλ θαη ε ζπλερήο έξεπλα γηα
ηελ παξαγσγή λέαο γλώζεο θαη
ηελ πινπνίεζε ησλ εθαξκνγώλ
απηήο ηεο λέαο γλώζεο. Οη
ζεξκνθνηηίδεο
επηρεηξήζεσλ
απνηεινύλ έλαλ από ηνπο πιένλ
θαηάιιεινπο ρώξνπο επίηεπμεο
ηεο ζύλδεζεο κεηαμύ ηεο λέαο
γλώζεο
θαη
ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο σο όρεκα
κεηαθνξάο ηεο λέαο θαη πςειήο
ηερλνινγίαο ζηελ αγνξά.
Οι Υπηπεζίερ Υποζηήπιξηρ ηων
θεπμοκοιηίδων επηηξέπνπλ ηελ
απξόζθνπηε
ιεηηνπξγία
ηεο
επηρείξεζεο εμαζθαιίδνληαο ηηο
θπξηόηεξεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο
ηεο. Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο
εμαζθαιίδνπλ νκαιή ιεηηνπξγία
ηεο θηινμελνύκελεο επηρείξεζεο,
ώζηε ε δηνίθεζή ηεο λα κπνξεί
απεξίζπαζηε λα ζπγθεληξώζεη ηηο
δπλάκεηο ζηνλ θπξίσο ζηόρν ηεο,
πνπ είλαη ε πξνώζεζε ησλ λέσλ
πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ ηεο, ζηελ
αγνξά. Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο
πεξηιακβάλνπλ: 1) παξαρώξεζε
ρώξσλ γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ ή
βηνκεραληθώλ ρώξσλ, µε ηδηαίηεξα
ρακειό ελνίθην, 2) ηήξεζε
βηβιίσλ
θαη
ππεξεζίεο
ινγηζηεξίνπ,
3)
ππνδνρή,
ηειεθσληθό
θέληξν
θαη
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, 4)
ρξήζε αίζνπζαο ζπζθέςεσλ, 5)
ρξήζε ζπλεδξηαθνύ ρώξνπ, 6)
ρξήζε νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ,
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7) θσηνηππηθό, fax, ππεξεζίεο
ηαρπδξνκείνπ θαη courier, 8)
ππνδνκή
πιεξνθνξηθήο
θαη
ηειεπηθνηλσληώλ, 9) ππεξεζίεο
πιεξνθόξεζεο, θαη 10) κηθξό
εζηηαηόξην.
Οι Υπηπεζίερ Ανάπηςξηρ ηων
θεπμοκοιηίδων
βνεζνύλ
ηελ
επηρείξεζε λα αλαπηπρζεί µε
ζεκαληηθά πςεινύο ξπζκνύο. Οη
ππεξεζίεο
αλάπηπμεο,
πξνζθέξνπλ ζηε λέα επηρείξεζε
ππνζηήξημε, από αλζξώπνπο µε
εκπεηξία,
δηεπθνιύλνπλ
ην
ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηεο θαη
εμαζθαιίδνπλ πόξνπο, πνπ είλαη
αλαγθαίνη γηα ηελ πεξαηηέξσ
εμέιημή ηεο, εηδηθόηεξα: 1) ηελ
νινθιήξσζε ή βειηίσζε ηνπ
Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδίνπ, 2) ηελ
αλάπηπμε ηνπ πξντόληνο ή ηεο
ππεξεζίαο, 3) ηελ αλάιπζε ηεο
αγνξάο, 4) ηελ νξγάλσζε ηεο
επηρείξεζεο, 5) ηνλ νηθνλνκηθό
πξνγξακκαηηζκό ηεο επηρείξεζεο,
6) ηελ εύξεζε ηνπ θαηάιιεινπ
ρξεκαηνδνηηθνύ ζρήκαηνο, 7) ηελ
παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ, λνκηθώλ
ππεξεζηώλ θαη ηελ θαηνρύξσζε
δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, 8) ηηο
δεκόζηεο ζρέζεηο θαη ηελ πξνβνιή
ηεο επηρείξεζεο.
Δίλαη πιένλ θνηλά παξαδεθηό όηη
ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κηαο
ζεξκνθνηηίδαο
επηρεηξήζεσλ
κπνξεί λα ζπκβάιιεη: (α) ζηελ
αλάπηπμε ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο
θαη θαηλνηνκηθώλ επηρεηξήζεσλ,
(β) ζηε ζύλδεζε έξεπλαο θαη
παξαγσγήο, (γ) ζηε κείσζε ηνπ
θόζηνπο αιιά θαη θπξίσο ηνπ
ξίζθνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
λέεο επηρεηξήζεηο ζηα πξώηα
ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπο (δηάζεζε
νξγαλσκέλσλ ρώξσλ κε πςειήο

πνηόηεηαο ππνδνκέο αιιά θαη
εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιέο θιπ), (δ)
ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεύκαηνο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηε δηάρπζε
λέσλ ηερλνινγηώλ, (ε) ζηε βειηίσζε
ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο
ησλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, (ζη)
ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο ζε
πεξηθεξεηαθό επίπεδν θαη ηελ
ηερλνινγηθή
ππνζηήξημε
ησλ
ηνπηθώλ
αλαπηπμηαθώλ
πξσηνβνπιηώλ,
(δ)
ζηελ
αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία κεηαμύ
εξεπλεηηθώλ
θέληξσλ,
Παλεπηζηεκηαθώλ
Ηδξπκάησλ
παξαγσγηθώλ θνξέσλ θαη ηεο
θνηλσλίαο, (ε) ζηε δηεπθόιπλζε ηεο
κεηαθνξάο θαη ηεο εκπνξηθήο
αμηνπνίεζεο ηεο παλεπηζηεκηαθήο
έξεπλαο θαη γλώζεο θαη (ζ) ζηελ
πξνζέιθπζε μέλσλ επελδύζεσλ θαη
ζηελ αλάπηπμε ελόο ηζρπξνύ πόινπ
θαηλνηνκίαο,
ηερλνινγίαο
θαη
έξεπλαο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν.
Ο
θύξηνο
ζηόρνο
ηωλ
Δπηζηεκνληθώλ πάξθωλ είλαη ε
έξεπλα, ν ζρεδηαζκόο λέσλ
πξντόλησλ θαη ε αλάπηπμε ηνπο,
έσο όηνπ είλαη πιένλ έηνηκα γηα λα
δηαηεζνύλ ζηελ αγνξά. πρλά νη
εξεπλεηηθέο
θαη
αλαπηπμηαθέο
δξαζηεξηόηεηεο ησλ εηαηξηώλ ζηα
Δπηζηεκνληθά Πάξθα πεξηνξίδνληαη
ζην ζρεδηαζκό πξσηνηύπσλ, ελώ ε
θαηαζθεπή ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ
γίλεηαη αιινύ, αλ θαη νξηζκέλεο
επηρεηξήζεηο πνπ ζηεγάδνληαη ζε
επηζηεκνληθά πάξθα αζρνινύληαη
θαη µε ηελ παξαγσγή πεξίπινθσλ
ηειηθώλ
πξντόλησλ
πςειήο
ηερλνινγίαο.

Καζ. Γηώργος Παπαδάθες
Αληηπρύηαλες ΓΠΑ

Κέληξα αξηζηείαο (Centers
of excellence),
ρεκαηηζκνί (Clusters)
θαη ζπλεξγαηηθνί
ζρεκαηηζκνί αξηζηείαο
(Clusters of excellence ):
Μόλν κέζσ ηέηνησλ
ζύγρξνλσλ κνξθώλ
ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ
Παλεπηζηεκίσλ θαη
βηνκεραλίαο ή άιισλ
Παλεπηζηεκηαθώλ θαη
Δξεπλεηηθώλ Ηδξπκάησλ ζα
κπνξνύζε λα θαηαζηεί
αληαγσληζηηθό ην Διιεληθό
Παλεπηζηήκην
ζπκκεηέρνληαο ζε
αληαγσληζηηθά
ζπγρξεκαηνδνηνύκελα
Δπξσπατθά θαη Γηεζλή
πξνγξάκκαηα θαη
δεκηνπξγώληαο έζνδα γηα
ηελ αλάπηπμή ηνπ όπνπ
άκεζα σθεινύκελνη ζα
είλαη νη θνηηεηέο θαη ην
επηζηεκνληθό δπλακηθό.

Σν λέν ΔΠΑ γηα ηελ
πεξίνδν 2014-2020 δίλεη ηε
δπλαηόηεηα λα
ρξεκαηνδνηεζνύλ δξάζεηο
όπσο νη παξαπάλσ
(παξάιιεια θπζηθά κε ηε
ρξεκαηνδόηεζε ηεο
έξεπλαο) θαη λα επηηαρπλζεί
ε πξαγκαηνπνίεζε
αληίζηνηρσλ δνκώλ ζηα
Διιεληθά Παλεπηζηήκηα
ώζηε λα θεξδίζνπκε ηνλ
ρακέλν ρξόλν.

Η Οκάδα ηνπ Έξγνπ

Η εηαιπική σπημαηοδόηηζη ηηρ
ακαδημαϊκήρ έπεςναρ ζςμβάλει
ζημανηικά ζηην καινοηομία
Αλ. Καζ. ηέιηνο Ρνδάθεο
Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο
Ο Κπξηάθνο Γξίβαο, κέινο ηεο νκάδαο, έρεη ζην
παξειζόλ
ζπκκεηάζρεη
ζε
εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα όπνπ εμέηαδαλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίδεη ην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθόξληα
ζηε κεηαθνξά θαη αμηνπνίεζε ηερλνινγίαο.
πγθεθξηκέλα, απνηειέζκαηα έξεπλαο γηα ην
ακθηιεγόκελν δήηεκα εάλ ε εηαηξηθή
ρξεκαηνδόηεζε ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα απνδίδεη
αθαδεκατθό έξγν ην νπνίν σθειεί θαηά θύξην
ιόγν ηελ εηαηξία θαη είλαη ιηγόηεξν ρξήζηκν θαη
πξνζηηό ζηελ θνηλσλία δεκνζηεύηεθαλ ζην
πεξηνδηθό Nature*.
Ζ νκάδα ρξεζηκνπνίεζε ιεπηνκεξή ζηνηρεία
από πεξίπνπ 12,000 εθεπξέζεηο από ην
Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθόξληα, θαη δηαπίζησζε
όηη νη εθεπξέζεηο νη νπνίεο γίλνληαη κε ηε ρξήζε
εηαηξηθώλ θεθαιαίσλ ήηαλ πεξηζζόηεξν πηζαλό
λα απνδώζνπλ δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο θαη
άδεηεο παξαρώξεζεο δηθαησκάησλ (licenses)
από απηέο πνπ απνξξένπλ από θπβεξλεηηθή
ρξεκαηνδόηεζε θαη κόλν. Οη ζπγγξαθείο
δείρλνπλ επίζεο όηη νη κηζέο άδεηεο από
εθεπξέζεηο πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί από
εηαηξείεο δελ πάλε ζηελ εηαηξεία πνπ
ρξεκαηνδόηεζε ηελ έξεπλα, αιιά ζε άιιεο
εηαηξείεο. Δπηπιένλ, δείρλνπλ όηη νη εθεπξέζεηο
από εηαηξηθή ρνξεγία ηεο πξσηαξρηθήο έξεπλαο
αλαθέξζεθαλ ζε άιιεο επξεζηηερλίεο ζε
πεξηζζόηεξν από ην δηπιάζην ηνπ πνζνζηνύ ησλ
εθεπξέζεσλ πνπ

έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί από ηελ θπβέξλεζε,
ππνδεηθλύνληαο όηη απηέο νη εθεπξέζεηο
απνηεινύλ θηλεηήξην κνριό γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο
θαηλνηνκίαο.
Ζ εμήγεζε πνπ δίλνπλ γη'απηά νη ζπγγξαθείο,
είλαη όηη νη εηαηξείεο ζηξέθνληαη ζηελ
αθαδεκατθή θνηλόηεηα γηα «αλαγλσξηζηηθή»
έξεπλα. Με αιιά ιόγηα ζηξέθνληαη ζηα
παλεπηζηήκηα γηα επηζηήκε πνπ ζα κπνξνύζε λα
είλαη πεξηζζόηεξν ζεσξεηηθή από όηη ζα
κπνξνύζε ε ίδηα ε εηαηξεία λα αζθήζεη θαη από
όηη
ζα
κπνξνύζε
ε
θπβέξλεζε
λα
ρξεκαηνδνηήζεη κε επηηπρία. Αλ θαη ηα
εξεπλεηηθά ηδξύκαηα πξέπεη ζπλερώο λα είλαη ζε
επαγξύπλεζε γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελέρνπλ νη
αιιειεπηδξάζεηο κε ηελ βηνκεραλία, ηέηνηνπ
είδνπο αιιειεπηδξάζεηο κπνξεί λα έρνπλ κεγάια
νθέιε ηόζν γηα ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο αιιά
θαη γηα ηξίηνπο.
Γειηία ηύπνπ γηα ηελ παξαπάλσ δεκνζίεπζε
εμέδσζαλ ηόζν ην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθόξληα
(http://newscenter.berkeley.edu/2014/03/19/indu
stry-academic-inventions-spur-innovation/) όζν
θαη
ην
Πνιηηεηαθό
Παλεπηζηήκην
ηεο
Πελζπιβάληα
(http://news.psu.edu/story/309566/2014/03/27/ac
ademics/industry-sponsored-academic-researchpromotes-innovation-study).

Αθξνδίηε Αλαγλώζηε
ηέιερνο ζπληνληζκνύ θαη
δηαρείξηζεο

Κπξηάθνο Γξίβαο
Μεηαδηδαθηνξηθόο εξεπλεηήο

Αζαλάζηνο Μπαιαθνύηεο
Μεηαδηδαθηνξηθόο εξεπλεηήο

*Πηγή:
Wright, B.D., Drivas, K., Lei, Z., Merrill, S.A. Industry-funded academic inventions boost innovation (2014) Nature,
507 (7492), pp. 297-299. http://www.nature.com/news/technology-transfer-industry-funded-academic-inventionsboost-innovation-1.14874.

ηακαηία Βνπιγαξάθε
ηέιερνο έξγνπ
MSc-Γεσπόλνο
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