
Innovation
Agri
E X P O

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

ΓΡΑΦΕΊΟ ΚΑΊΝΟΤΟΜΊΑΣ, 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΜΑΤΊΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΊ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ 
ΕΛΚΕ ΓΠΑ
ΕΡΕΥΝΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ



Πληροφορίες:

Ε: innovinagri@aua.gr Ι Τ: 210 529 4768 Ι W: www.innovinagri.aua.gr

ΓΡΑΦΕΊΟ ΚΑΊΝΟΤΟΜΊΑΣ, 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΜΑΤΊΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΊ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ

•  Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμά-
των του ΓΠΑ

•   Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφόρησης 
μεταξύ Πανεπιστημίου, βιομηχανίας και λοι-
πών παραγωγικών φορέων

•  Εκπαίδευση των φοιτητών και ερευνητών 
του ΓΠΑ σε θέματα καινοτομίας, επιχειρημα-
τικότητας & μεταφοράς τεχνολογίας  

•  Διοργάνωση σεμιναρίων, workshops, forums 
& διαγωνισμών επιχειρηματικής ιδέας για 
την εκπαίδευση των φοιτητών και ερευνη-
τών του ΓΠΑ σε θέματα καινοτομίας, επιχει-
ρηματικότητας & μεταφοράς τεχνολογίας.  

•  Υποστήριξη του ερευνητικού προσωπικού 
του ΓΠΑ στην αναζήτηση συνεργασιών ιδιω-
τικού και δημόσιου ενδιαφέροντος για την 
αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελε-
σμάτων. 

•  Υποστήριξη του ερευνητικού δυναμικού του 
ΓΠΑ για θέματα προστασίας δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, 
στην επιλογή του κατάλληλου είδους σύμβα-
σης παραχώρησης, την σύνταξη και την πα-
ρακολούθησή τους.

•  Υποστήριξη στη δημιουργία εταιρείας τεχνο-
βλαστού παρέχοντας συμβουλές προς κάθε 
ενδιαφερόμενο μέλος του ερευνητικού δυ-
ναμικού του ΓΠΑ. 

•  Παροχή πληροφόρησης σε φοιτητές και 
ερευνητές για μηχανισμούς υποστήριξης νε-
οφυών επιχειρήσεων έντασης τεχνολογίας 
όπως θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα κτλ.

ΣΚΟΠΟΣ

Το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας λειτουργεί από το 2017 στο 
πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΓΠΑ) και αναλαμβάνει την υποστήριξη των δράσεων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας & μεταφοράς 
τεχνολογίας που πηγάζουν από τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος.

«Η εκπαίδευση της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 
και η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος προς όφελος της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, της ελληνικής οικονομίας αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.»

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Υπηρεσίες του InnovInAgri:
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