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Επιστημονικός και Τεχνολογικός Φορέας

Θα δοθούν 3 βραβεία ανά θεματική ενότητα και θα βραβευτούν και 
βετεράνοι της ελληνικής ευρεσιτεχνίας και εκπαιδευτικές καινοτομίες

ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
& ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Β. Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Πρόεδρος - 6974479002, 2108991258
Λ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ  - Υπέυθυνος Συντονιστής Διοργάνωσης- 
τηλ. 6936657170, 2111837425 - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Διεξαγωγή Έκθεσης των Ελλήνων Ευρεσιτεχνών και νέων καινοτόμων προϊόντων.

   Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Ευρεσιτέχνες,
με χαρά και ελπίδα σας κάνουμε γνωστό ότι  το Δ/Σ της Ε.Ε.Ε. αποφάσισε την διεξαγωγή  
έκθεσης που αφορά τις Ελληνικές ευρεσιτεχνίες καθώς και την παρουσίαση νέων και 
καινοτόμων προϊόντων.
   Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί  στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ στην  Αθήνα  στις  9, 10 και 11 Ιουλίου  2021. 
[ στον πιο αναγνωρίσιμο εκθεσιακό χώρο  της  χώρας μας ]. Το κόστος κάθε περιπτέρου είναι  
45 Ευρώ την κάθε ημέρα, επιφάνειας  1, 2 τ.μ. συν την απόσταση ασφαλείας  όπως ορίζεται 
από τους κανονισμούς.

   Το κάθε περίπτερο θα περιλαμβάνει  1 τραπέζι με τραπεζοκάλυμμα και  2  καρέκλες , θα είναι  
χωρίς χώρισμα για περισσότερη άνεση . [[ πιστεύουμε ότι είναι ιδανικό για να προβάλουμε την 
πατέντα μας η σχέδια η όποιος έχει το πραγματικό προϊόν ]] Επίσης όποιος συνάδελφος 
επιθυμεί μπορεί να νοικιάσει  περισσότερα μέτρα . [ήδη μέχρι τώρα 3 συνάδελφοι ζήτησαν 
περισσότερα μέτρα ]], ή και εξωτερικούς χώρους του ΖΑΠΠΕΙΟΥ.

   Σκοπός  της έκθεσης είναι η Προβολή της πατέντας  μας, η Εμπορική  Αξιοποίησή της, η 
Συνεργασία με κατασκευαστικές εταιρίες, η δυνατότητα παραγωγής  ή συμπαραγωγής της 
πατέντας μας, η ενοικίασή της  ή και η πώληση της , για όποιον  από εμάς επιθυμεί.

   Την έκθεση μας υποστηρίζουν τα Επιμελητήρια της  χώρας μας και τα αρμόδια Υπουργεία.

   Επιπλέον,  θα προσκαλέσουμε όλες  τις Πρεσβείες  και τον Εμπορικό τους ακόλουθο  για 
μεγαλύτερη προβολή και για την επιτυχία του σκοπού μας.

    Στο πλαίσιο της έκθεσης θα απονείμουμε  3 βραβεία ανά θεματική ενότητα ενώ μετά από 
πρόταση των  μελών του Δ/Σ, θα βραβεύσουμε βετεράνους της  Ελληνικής ευρεσιτεχνίας  και 
καινοτομίας, των οποίων  η πατέντα παράγεται σαν προϊόν στην χώρα μας .

   Σαν Δ/Σ  σας  ζητάμε να δηλώσετε ποια μέλη της Ένωσης έχουν προδιάθεση  για συμμετοχή  
στην Έκθεση και  έως 25 Απριλίου  να ορίσουμε τον χώρο στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ  για την 
ενοικίαση του.

   Στη συνέχεια και έως τέλος Μαϊου  να γίνουν οι υπόλοιπες διαδικασίες  της οριστικής 
υλοποίησης, και συμμετοχής  μας  στην  Έκθεση.

   Επιπρόσθετα, όποιος συνάδελφος επιθυμεί να μπει στη επιτροπή  των βραβείων  να το 
δηλώσει. Επίσης και να προτείνει.

   Μια εβδομάδα μετά την απόφαση του Δ/Σ  για διεξαγωγή της  Έκθεσης έχουν δηλωθεί ήδη 28 
συμμετοχές.

Υπεύθυνοι  μέχρι τώρα ορίστηκαν :

Βασίλης Γεωργακόπουλος  Πρόεδρος  της  Ε.Ε.Ε. Τηλ. 6974479002 - 210 8991258 
Νικόλαος  Καβούνης  Εκτ. Γραμματέας  της  Ε.Ε.Ε. Υπευθ. Οργάνωσης & διεξαγωγής  της  
Έκθεσης, Τηλ 6947341678
Λάζαρος  Αγραφιώτης  Αν. μελος  Δ/Σ  Υπευθ. Συντονιστής  εκδηλώσεων &  Επικοινωνίας  με 
Φορείς και Πρεσβείες, 
Τηλ.  6936657170  2111837425

Υ/Γ.   Θα ακολουθήσει  δεξίωση στην Αίγλη  του Ζαππείου  με δήλωση ενδιαφέροντος

Η  Ε.Ε.Ε. σας εύχεται  καλό καλοκαίρι  με προσωπική  και οικογενειακή υγεία και ευημερία.
Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας , τις  βελτιωμένες προτάσεις σας , για την αρτιότερη διεξαγωγή 
της έκθεσης  μας καθώς και τις δηλώσεις συμμετοχής σας.
για την  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΩΝ
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