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Το αποτύπωμα τωνΓραφείωνΜεταφοράςΤεχνολογίας
Τα ευ ρήματα έρευνας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου νια τη δομή και τις επιδόσεις τους

Τα χαρακτηριστικά π διοικητική

δομή και οι επιδόσεις
των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας

στα πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα αλλά και τα
προβλήματα που ανημετωπίζουν
παρουσιάζονται στη νέα έρευνα
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

ΕΚΤ Γραφεία μεταφοράς
τεχνολογίας στην Ελλάδα Μια
πρώτη αποτύπωση

Τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας

ως διαμεσολαβητικοί
μηχανισμοί συμβάλλουν καθοριστικά

στιιν αποτελεσματική μεταφορά

τεχνολογίας από τα πανεπιστήμια

και τα ερευνητικά
κέντρα προς τις επιχειρήσεις και

τον δημόσιο τομέα και στην
εμπορική

αξιοποίηση των ερευνητικών

αποτελεσμάτων
Τα ευρήματα της έρευνας του

ΕΚΤ n οποία υλοποιήθηκε πιλοτικά

σε επιλεγμένο αριθμό ιδρυμάτων

μπορούν να αξιοποιηθούν
στον δημόσιο διάλογο και στον
σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών
για την οικονομική ανάπτυξη και
τον ψηφιακό μετασχηματισμό
της χώρας

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας

είναι τα εξής
Καταγράφεται ανομοιογένεια

μεταξύ των πανεπιστημίων και
των ερευνητικών κέντρων σε
ό,τι αφορά τις σχετικές διοικητικές

δομές που χρησιμοποι¬

ούν προκείμενου να παρέχουν
υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας

Αντίστοιχα μεγάλη διαφοροποίηση

καταγράφεται στην ύπαρξη
αλλά και στον βαθμό καθορισμού

των ιδρυματικών κανο

Τα Γραφεία Μεταφοράς
Τεχνολογίας συμβάλλουν
καθοριστικά στην
αποτελεσματική
μεταφορά τεχνολογίας
από τα πανεπιστήμια
και τα ερευνητικά κέντρα
προς τις επιχειρήσεις
και τον δημόσιο τομέα

νισμών και πολιτικών σε επιμέρους

ανηκείμενα που αφορούν τη

λειτουργία των γραφείων μεταφοράς

τεχνολογίας Τρία μόνο
ιδρύματα διαθέτουν καθορισμένους

κανονισμούς σε όλα τα επιμέρους

αντικείμενα

Τρία επίσης ιδρύματα παρέχουν

ικανοποιητικό αριθμό υπηρεσιών

μεταφοράς τεχνολογίας
σε ό,τι αφορά τις επιμέρους παρεχόμενες

υπηρεσίες ανά στάδιο

προσδιορισμού της δυνατότητας

και τελικά της ίδιας της
αξιοποίησης της ιδέας ή/και τεχνολογίας

Κάποια δε ιδρύματα
δεν παρέχουν καμία ή παρέχουν
πολύ λίγες από αυτές τις υπηρεσίες

Ο αριθμός των υπηρεσιών που
έχουν παρασχεθεί προς διάφορες

κατηγορίες ερευνητικού και
λοιπού προσωπικού είναι αριθμητικά

σημαντικός για λίγα μόνο
ιδρύματα Ενδεικτικά αναφέρεται

ότι ένα ίδρυμα έχει παράσχει

σχετικές υπηρεσίες σε περισσοτέρους

από 300 διδάσκοντες και
φοιτητές Τα περισσότερα ιδρύματα

ωστόσο έχουν παράσχει
πολύ λίγες τέτοιες υπηρεσίες

Οι αριθμητικές επιδόσεις των
ιδρυμάτων όσον αφορά τα αποτελέσματα

μεταφοράς τεχνολογίας

έχουν ως εξής
α Τα περισσότερα ιδρύματα
έχουν πολύ μικρές επιδόσεις Σε
κάποια ιδρύματα καταγράφεται
π ύπαρξη τεχνοβλαστών και νε
οφυών επιχειρήσεων
β Δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

έχουν στο όνομά τους
αρκετά ιδρύματα αν και σε πολύ

μικρούς αριθμούς Μόνο ένα ίδρυμα

ξεχωρίζει καταγράφοντας ση
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ως μηχανισμού ανάπτυξης
μέσα από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
μανηκά μεγαλύτερα αριθμό δημοσιευμένων

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

58 σε σχέση με τα
υπόλοιπα
γ Με μόνη εξαίρεση τα διπλώματα

ευρεσιτεχνίας σχεδόν κανένα

ίδρυμα δεν καταγράφει κάποια

επίδοση σε οποιαδήποτε
άλλη κατηγορία της βιομηχανικής
ιδιοκτησίας
δ Ως προς την πνευματική ιδιοκτησία

οι επιδόσεις είναι πολύ
χαμηλές

Σε ό,τι αφορά τη δικτύωση με
άλλους φορείς για θέματα μεταφοράς

τεχνολογιάς τρία ιδρύματα

καταγράφουν ισχυρή παρουσία

έχοντας συνάψει συνεργασίες

με δημόσιους φορείς

επιχειρήσεις καθώς και διεθνή
ερευνητικά κέντρα

Οι επιστημονικές περιοχές σης
οποίες εντοπίζονται μεγαλύτερες
δυνατότητες μεταφοράς τεχνολογίας

σύμφωνα με εκτιμήσεις
αρμόδιων στελεχών των ιδρυμάτων

είναι οι Φυσικές Επιστήμες
και δευτερευόντως οι Επιστήμες
Μηχανικού και Τεχνολογίας Ακολουθούν

η Ιατρική και οι Επιστήμες

Υγείας οι Γεωργικές Επιστήμες

οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες

και οι Κοινωνικές Επιστήμες

Όσον αφορά τη λειτουργία των
Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας

από τις απαντήσεις των
αρμόδιων

στελεχών των ιδρυμάτων

προέκυψαν τα ακόλουθα
α Οι επιχειρήσεις δεν απευθύ
νονται σηχνά στα ελληνικά πανεπιστήμια

και ερευνητικά κέντρα

β Οι επιχειρήσεις δεν έχουν γνώση
των διαδικασιών που απαιτούνται

για την υποβολη προτάσεων

συνεργασίας με τα ελληνικά

πανεπιστήμια και ερευνητικά
κέντρο

γ Τα ιδρύματα έχουν την τεχνολογική

ικανότητα να προσφέρουν
στις επιχειρήσεις νέες τεχνολσ
γικές λύσεις
δ Τα ιδρύματα δεν χρηματοδοτούν

επαρκώς τις δραστηριότητες
μεταφοράς τεχνολογιάς
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