
140  

Έντυπο Τεχνοβλαστού (ερωτηματολόγιο) 

 
Παρακαλώ συμπληρώστε και επιστρέψτε αυτή την φόρμα, 

Μονάδα Καινοτομίας- Μεταφοράς Τεχνογνωσίας- 

Επιχειρηματικότητας/ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Τηλ : 

Email: 

 

 
 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ – ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

Σημειώσεις : 
Παρακαλώ συμπληρώστε τα ονόματα όλων όσων προτίθενται να συμμετάσχουν στον τεχνοβλαστό και 
έχουν σχέση με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόκειται για μέλη ΔΕΠ, επιστημονικό προσωπικό, 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, μετα-διδακτορικούς ερευνητές που 
έχουν συνεισφέρει στην παραγωγή σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων και ενδιαφέρονται στην 
επιχειρηματική εκμετάλλευσή τους. 

Συμπληρώστε όλους τους συμμετέχοντες σημειώνοντας και βασικό πρόσωπο επικοινωνίας. 

ΔΕΠ/ Ερευνητής Θέση Τμήμα Τηλ/ Φαξ Email 

     

     

     

     

     

     

 

 

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ 

 
Οι επόμενες ερωτήσεις έχουν σκοπό να περιγράψουν και να προσδιορίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την αρχική 

ιδέα καθώς και τις δραστηριότητες της εταιρείας τεχνοβλαστού. 

1. Προσφορά προϊόντος / υπηρεσίας 
Ποια προϊόντα ή υπηρεσία προτίθεται να διαθέτει ο τεχνοβλαστός σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο χρονικό πεδίο; 

2. Προέλευση προϊόντος / υπηρεσίας 
Ποια θα είναι η πηγή προέλευσης των προϊόντων / υπηρεσιών προς διάθεση (θα αναπτυχθούν από την εταιρεία, θα 

κατασκευασθούν από την εταιρεία, θα αγορασθούν από προμηθευτές, υπάρχουν ήδη σε μορφή... κτλ) 

3. Αγορά που στοχεύουμε 
Εκτίμηση του μεγέθους της αγοράς, αν βρίσκεται σε ανάπτυξη, σε στατική ή φθίνουσα πορεία, πιθανοί 

ανταγωνιστές. Η εταιρεία στοχεύει σε απευθείας πωλήσεις στο ευρύ κοινό, σε πωλήσεις σε άλλες εταιρείες; 

4. Προέλευση προϊόντος / υπηρεσίας 
Ποια θα είναι η πηγή προέλευσης των προϊόντων / υπηρεσιών προς διάθεση (θα αναπτυχθούν από την εταιρεία, 

θα κατασκευασθούν από την εταιρεία, θα αγορασθούν από προμηθευτές, υπάρχουν ήδη σε μορφή... κτλ) 

5. Διαδρομή προς την αγορά 
Πως θα διατίθενται τα αγαθά / υπηρεσίες; 

6. Επιχειρηματικές προβλέψεις 

Ποιες είναι οι προβλεπόμενες πωλήσεις, περιθώρια, γενικές δαπάνες (overhead) και απαιτήσεις σε μετρητά 

για τα πρώτα χρόνια; 

7. Προσωπικού τεχνοβλαστού 
Παρακαλώ προσδιορίστε τα ονόματα (όσα είναι γνωστά) και προσδιορίστε αν θα είναι πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης (ποσοστό χρόνου). Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι παρακάτω λειτουργίες: 

Ανάπτυξη προϊόντος / Προμήθειες (Product development, R&D / Procurement) 

Πωλήσεις και Marketing 

Οικονομικά / Λογιστικά 

Διοίκηση / Γενική Διεύθυνση 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 
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8. Ποιοι είναι οι προτεινόμενοι διευθυντές για την εταιρεία τεχνοβλαστό; 

9. Ποιοι είναι οι προτεινόμενοι δικηγόροι, λογιστές και τραπεζικοί; 

10. Υπάρχουν συνεργασίες με φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού που θα 
χρησιμοποιηθούν στον τεχνοβλαστό; Ποιος θα είναι ο ρόλος τους; 

11. Επένδυση 
Ποιο είναι το συνολικό ποσό επένδυσης από εξωτερικούς επενδυτές; 

Ποιοι είναι οι εξωτερικοί επενδυτές που θα συμμετάσχουν ή έχουν ενδιαφερθεί να συμμετάσχουν; 

Τι προτείνεται για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου και των επενδυτών; 

12. Κίνδυνοι 
Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες κινδύνου και αβεβαιότητας σε αυτή την προσπάθεια; (τεχνικοί κίνδυνοι, 

ακαδημαϊκός ανταγωνισμός, διοικητικοί κίνδυνοι) 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Οι επόμενες ερωτήσεις έχουν σκοπό να περιγράψουν και να προσδιορίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την 

αρχική ιδέα καθώς και τις δραστηριότητες της εταιρείας τεχνοβλαστού. 
 

 

 

 

1.Σε αυτό το πεδίο παρακαλώ περιγράψτε την τρέχουσα τεχνολογική κατάσταση στο πεδίο 
δραστηριότητας του τεχνοβλαστού, την σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία των επιστημόνων 
που συμμετέχουν στον τεχνοβλαστό και την πιθανή συνεισφορά και ανάπτυξη στο πεδίο αυτό. 

3.Πως η τεχνολογία ή πνευματική αυτή ιδιοκτησία θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του 
τεχνοβλαστού; Έχουν προβλεφθεί συμφωνίες / συμβάσεις για την τεχνολογία που θα 
αναπτυχθεί μέσα στον τεχνοβλαστό μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος (προϊόν / υπηρεσία); 

2.Στο πεδίο αυτό περιγράψτε την πνευματική ιδιοκτησία και την τεχνογνωσία 
(συμπεριλαμβάνοντας διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που έχουν ή πρόκειται να κατοχυρωθούν) 
που θα μεταφερθεί στην εταιρεία – τεχνοβλαστό. Παρακαλώ προσδιορίστε κάθε πνευματική 
ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου που θα χρειασθεί στην εταιρεία καθώς και συμβάσεις που 
αφορούν αυτή την πνευματική ιδιοκτησία. 
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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 
συμμετέχοντες ερευνητές από την μεριά του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν ελέγξει αυτή την αίτηση και έχουν 
συμφωνήσει. 

Ονοματεπώνυμο: 
Ημερομηνία: 
Υπογραφή: 

Ονοματεπώνυμο: 
Ημερομηνία: 
Υπογραφή: 

Ονοματεπώνυμο: 
Ημερομηνία: 
Υπογραφή: 

Ονοματεπώνυμο: 
Ημερομηνία: 
Υπογραφή: 

 


