
Έντυπο Γνωστοποίησης της Εφεύρεσης 

 
1. ΕΦΕΥΡΕΣΗ 

Σημειώσεις: 

a. Δώστε ένα σύντομο, περιγραφικό τίτλο που να προσδιορίζει την εφεύρεση 

 

b. Για την περιγραφή της εφεύρεσης, παρακαλώ εξηγήστε: 

- Το πρόβλημα που επιλύεται 

- Πως λειτουργεί καθώς και εμπορικές εφαρμογές 

- Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις σε υπάρχουσες μεθόδους, συσκευές ή υλικά. 

c. Ημερομηνία κατά την οποία ο (οι) εφευρέτης (ες) όρισαν τα βασικά στοιχεία της εφεύρεσης – χωρίς απαραίτητα να έχουν 

αποδείξει ότι μπορεί να δουλέψει ή χωρίς να έχουν δημιουργήσει μια πρωτότυπη πειραματική διάταξη. 

 
 

d. Στις περισσότερες χώρες η αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να συμπληρωθεί πριν την προφορική ή γραπτή 

ανακοίνωση στο κοινό. Η δημοσίευση αναφέρεται στην πρώτη φορά ένα άτομο, χωρίς περιορισμούς ή εμπιστευτικότητα, 

μπορεί να έχει πρόσβαση στην περιγραφή της εφεύρεσης. Ο όρος «προφορική γνωστοποίηση» αναφέρεται σε διαλέξεις, 

σεμινάρια, παρουσίαση σε συνέδρια, διάλεξη σε άλλες ερευνητικές ομάδες, ή γενικά συζήτηση με άτομα εκτός Πανεπιστημίου 

Πατρών – εκτός και αν οι συζητήσεις αυτές καλύπτονται από γραπτές δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας. 

a. Τίτλος : 

b. Παρακαλώ επισυνάψτε μια σύντομη περιγραφή της εφεύρεσης. Ποια είναι η τωρινή κατάσταση της εφεύρεσης; Επιλέξτε ένα από 

τα Ιδέα, Αποδεδειγμένη έννοια – μέθοδος και Λειτουργικό πρωτότυπο (working prototype) 

c. Ημερομηνία όπου έγινε η εφεύρεση Πως έχει τεκμηριωθεί αυτό γραπτά; 

d. Γνωστοποιήσεις: 

Έχουν προβλεφθεί κάποιες δημόσιες γνωστοποιήσεις; Αν ΝΑΙ σε ποια μορφή, που και πότε; 

Έχουν γνωστοποιηθεί δημόσια κάποιες λεπτομέρειες αυτής της δουλειάς; Αν ΝΑΙ προσδιορίστε που (βλ. παρακάτω) 

Σε επιστημονικό περιοδικό (ηλεκτρονικό ή τυπωμένο) 

Σε συνέδριο ή σεμινάριο, σαν περίληψη, πόστερ κτλ. 

Σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια γνωστοποίηση – επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης και συζήτησης. 

Σε διδακτορική διατριβή, εργασία MSc ή άλλη εργασία. 

 

 

b. Παρακαλώ αναφέρετε τις εταιρείες με τις οποίες έχετε επικοινωνήσει, αυτές που πιστεύετε ότι είναι 

ενεργές στην περιοχή, ή με άτομα ή φορείς που να ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ένα νέο προϊόν. 

Σημειώσεις: 

a. Παρακαλώ αναφέρετε όλες τις επιστημονικές δημοσιέυσεις που είναι παρόμοιες με την εργασίας σας. Αν 

έχετε κάνει έρευνα για παρεμφερείς πατέντες (π.χ. μέσω του www.espacenet.com) παρακαλώ 

αναφέρετε τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε και τις πατέντες που βρήκατε. 

2. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (STATE OF THE ART) KAI ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ (MARKETING) 

http://www.espacenet.com/
http://www.espacenet.com/


a. Αν έχετε κάνει μια έρευνα για την υπάρχουσα επιστημονική ή/και τεχνολογική κατάσταση καθώς και 

ανταγωνιστικές τεχνολογίες, παρακαλώ συμπληρώστε τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήστε και τα 

αποτελέσματα της αναζήτησης. 

 
 

b. Παρακαλώ αναφέρετε εταιρείες που πιστεύεται ότι θα είχαν ενδιαφέρον για την εμπορική εκμετάλλευση 

της εφεύρεσης και γιατί. 

 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σημειώσεις: 

a. Παρακαλώ σημειώστε τον/τους κωδικό(ύς) προγράμματος της Επιτροπής Ερευνών, τίτλο (ους) έργου 

και επιστημονικό(ούς) υπεύθυνο (ούς) στον παρακάτω πίνακα αν η εφεύρεση έχει γίνει με ερευνητική 

χρηματοδότηση. Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για να ερευνηθούν οι υποχρεώσεις του 

Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων. 

a. Η εφεύρεση έχει με κάποια ερευνητική χρηματοδότηση; Παρακαλώ απαντήστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 

Κωδικός Έργου 

(ων) 

Χρηματοδότης (ες) Τίτλος έργου Επιστημονικός 

Υπεύθυνος 

Ημερομηνία 

έναρξης έργου 

     

     

     

     

b. Η εφεύρεση υπόκειται σε κάποιες άλλες συμφωνίες (π.χ. συμφωνίες ανταλλαγής υλικού, συμβουλές, κτλ). 

Παρακαλώ απαντήστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Αν ΝΑΙ δώστε λεπτομέρειες. 

 

 
 4. ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ -ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία επιβεβαιώνω ότι: Έχω διαβάσει τις παραπάνω σημειώσεις και επιβεβαιώνω ότι η 

πληροφορία που δίνεται είναι σωστή και ακριβής. Επιβεβαιώνω επίσης ότι όλοι οι εφευρέτες έχουν ελέγξει αυτή την αίτηση και 

έχουν συμφωνήσει στην υποβολή της αίτησης γνωστοποίησης. 

Ονοματεπώνυμο: Ονοματεπώνυμο: 

Ημερομηνία: Ημερομηνία: 

Υπογραφή: Υπογραφή: 

Διεύθυνση κατοικίας: Διεύθυνση κατοικίας: 

Εθνικότητα : (χρειάζεται για αίτηση ΔΕ): Εθνικότητα : (χρειάζεται για αίτηση ΔΕ): 

Ονοματεπώνυμο: Ονοματεπώνυμο: 

Ημερομηνία: Ημερομηνία: 

Υπογραφή: Υπογραφή: 

Διεύθυνση κατοικίας: Διεύθυνση κατοικίας: 

Εθνικότητα : (χρειάζεται για αίτηση ΔΕ): Εθνικότητα : (χρειάζεται για αίτηση ΔΕ): 

 


