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Συνοπτική Περίληψη  

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το WP8 του AGRICORE οργανώθηκαν και 
πραγματοποιήθηκαν τρία εργαστήρια εκμετάλλευσης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
από τον εταίρο AXIA με στόχο την υποστήριξη της αξιοποίησης των παραγώγων των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου. Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας 
COVID19 και προκειμένου να επιτευχθεί η έγκαιρη και επιτυχής υλοποίηση του έργου, αυτά τα 
3 εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως με τη μορφή διαδικτυακών σεμιναρίων. 
Εκτός από τα εργαστήρια, η ανάλυση διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων 
εμπλουτίστηκε και με τη χρήση ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους εταίρους του 
έργου, παρέχοντας πολύτιμες σχετικές πληροφορίες. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν μεμονωμένες 
διαδικτυακές συναντήσεις μεταξύ της ομάδας διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων και 
καθενός από τους εταίρους του έργου, με στόχο να καταλήξουν στον σαφή χαρακτηρισμό και 
στους τρόπους προστασίας των δικαιωμάτων των εταίρων. 

 

Το παραδοτέο 8.1, σε μορφή αναφοράς συνοψίζει όλες τις παραπάνω δραστηριότητες. Επίσης 
συμπεριλαμβάνει, για κάθε εταίρο του ερευνητικού έργου, τις προοπτικές αξιοποίησης των 
προϊόντων της ερευνητικής διαδικασίας – έναν οδικό χάρτη αξιοποίησης για κάθε εταίρο – ενώ 
ιδιαίτερη αναφορά δίνεται στις έννοιες που αφορούν τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού 
κώδικα.  
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Συμπεράσματα 

Το AGRICORE είναι ένα πολλά υποσχόμενο ερευνητικό έργο, υψηλού αντίκτυπου που 
χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με ορισμένες όμως ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν 
ιδιαίτερα υπόψη. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός εργαλείου ανοιχτού κώδικα που 
θα χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνικές μοντελοποίησης για την αξιολόγηση του 
κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου της αγροτικής πολιτικής. Η φύση ανοιχτού κώδικα 
του εργαλείου AGRICORE είναι μια από εκείνες τις ιδιαιτερότητες που απαιτούν 
ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (IPR) και στον 
σχεδιασμό της εκμετάλλευσης του έργου. Ως εκ τούτου, μαζί με την παραδοσιακή 
ανάλυση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του έργου και του οδικού χάρτη 
της αξιοποίησης των παραγώγων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του, έχει δοθεί 
μεγάλη έμφαση σε μια γενικότερη κατανόηση της έννοιας του λογισμικού ανοιχτού 
κώδικα, τόσο ως προς το πώς αυτή η έννοια σχετίζεται με την υλοποίηση του AGRICORE 
όσο και σε  τυχόν ζητήματα που μπορεί να προκύψουν σε αυτήν.   
Tο σχέδιο εκμετάλλευσης του AGRICORE κάνει μια ουσιαστική και σαφή 
κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εκμετάλλευση, σε 
ατομική και κοινή εκμετάλλευση. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση 
των IPR ξεκίνησαν με την κυκλοφορία των ερωτηματολογίων που αφορούν την 
εκμετάλλευση και τα IPR. Αυτά τα ερωτηματολόγια παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες 
για τον προσδιορισμό των IPR καθώς και για τους στόχους εκμετάλλευσης, τις 
προβλεπόμενες διαδρομές εκμετάλλευσης που πρέπει να ακολουθηθούν και τυχόν 
προθέσεις σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέλος, 
πραγματοποιήθηκαν μεμονωμένες συναντήσεις μεταξύ της ομάδας που εργάζεται για τη 
διαχείριση των IPR και καθενός από τους εταίρους του AGRICORE. Αυτές οι συναντήσεις 
είχαν διπλό σκοπό, από τη μια να καθορίσουν έναν σαφή χαρακτηρισμό IPR-KER μέσω 
μιας άμεσης συνέντευξης με τον ιδιοκτήτη του IP, αλλά και να υποστηρίξουν τους 
εταίρους του έργου παρέχοντάς τους οποιαδήποτε διευκρίνιση και συμβουλευτική 
χρειάζονται και βοηθώντας τους να βελτιστοποιήσουν την ατομική τους απόδοση στο 
έργο.  
Συνοψίζοντας, στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται ένα προσχέδιο σχεδίου 
εκμετάλλευσης IPR για τα μεμονωμένα βασικά εκμεταλλεύσιμα αποτελέσματα. Αυτό το 
παραδοτέο θα πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για περαιτέρω ανάλυση στο Π8.2 όπου 
θα παρουσιαστεί το τελικό και πλήρες σχέδιο, καθώς και για τη συμπληρωματική 
ανάλυση που περιλαμβάνεται στα παραδοτέα PEDR του έργου που θα επικεντρωθεί 
επίσης στην από κοινού εκμετάλλευση του AGRICORE. Καθώς το έργο εξελίσσεται, οι 
εταίροι θα μπορούν να έχουν πιο ακριβή προγραμματισμό και να εξαλείψουν μεγάλο 
μέρος της αβεβαιότητας γύρω από τις τεχνικές λεπτομέρειες της υλοποίησης του έργου. 
Η επιλογή μιας κατάλληλης άδειας ανοιχτού κώδικα για το εργαλείο AGRICORE Suite, 
που πραγματοποιείται από την Εργασία 8.4 θα είναι μια δραστηριότητα μείζονος 
σημασίας και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα κριτήρια επιλογής που αναλύονται 
εδώ, καθώς και από τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ανάλυση. 
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