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Παράρτημα 1  

Εσωτερικός Κανονισμός Μεταφοράς Τεχνολογίας 

 

Κεφάλαιο 1: Μεταφορά Τεχνολογίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης 

Γενικές Αρχές και Κατευθύνσεις 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ), όπως κάθε ερευνητικό κέντρο, δημιουργεί και παράγει 

γνώση με σκοπό την απόκτηση τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της τεχνολογίας που 

αποτυπώνεται σε προϊόντα από συγκεκριμένους τομείς έρευνας. Τα προϊόντα αυτά 

προέρχονται ή δημιουργούνται από τις εμπειρίες, τις γνώσεις και γενικά την 

ικανότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας για δημιουργία και εφαρμογή 

αποτελεσμάτων, ιδεών, καθώς και για παροχή υπηρεσιών, μεγάλης τεχνολογικής 

και γενικά κοινωνικοοικονομικής σημασίας,  που ενδιαφέρουν και προάγουν το ΠΚ.  

Η μεταφορά και διάθεση των προϊόντων από τους δημιουργούς προς τα άλλα μέλη 

του ΠΚ είναι ελεύθερη και απαραίτητη για την αμοιβαία συνδρομή στην ανάπτυξη 

νέων τέτοιων προϊόντων. Η μεταφορά και χρήση όμως αυτών των προϊόντων στον 

οικονομικό χώρο γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 159/1984 και τον παρόντα 

κανονισμό. 

Η δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας στην παραγωγή καθορίζεται από τη βασική 

αρχή ότι τα προϊόντα αυτά έχουν έμμεσα ή άμεσα οφέλη (οικονομικά, κοινωνικά, 

κ.λπ.) για τον ενδιαφερόμενο φορέα χρήστη. Τα οφέλη αυτά μπορούν να 

προέλθουν από τη βελτιστοποίηση των διεργασιών παραγωγής, τη δημιουργία 

νέων καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, και γενικά τον εκσυγχρονισμό στον 

τομέα παραγωγής και διάθεσης προϊόντων, συνθηκών εργασίας, κοινωνικών 

παροχών και επιπτώσεων. Η μεταφορά γνώσης που θα εφαρμοστεί τόσο στη 

βελτιστοποίηση της παραγωγής, όσο και στην παραγωγή νέων προϊόντων απαιτεί 

τη στενή συνεργασία των φορέων της παραγωγής (π.χ. βιομηχανία, υπηρεσίες, 

τουρισμός, πρωτογενής τομέας ,ή μεταποίηση) και τους δημιουργούς γνώσης εντός 

του ερευνητικού χώρου. Η γνώση των αναγκών του φορέα χρήστη κατευθύνει την 

εφαρμοσμένη έρευνα. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα των ερευνητών να παράγουν νέα 

Ερευνητικά Αποτελέσματα (ΕΑ) κατευθύνει την μελλοντική πορεία της τεχνολογίας 
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καθώς και τη βασική έρευνα που στηρίζει τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις 

αυτής. Η εφαρμοσμένη και η βασική έρευνα είναι δύο άμεσα συνυφασμένες 

δραστηριότητες, και αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη και λειτουργία του ΠΚ. 

Ως μεταφορά τεχνολογίας νοείται η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ή η 

μεταβίβαση (παροχή) τεχνικών γνώσεων που προστατεύονται από διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας αλλά και μη προστατευμένες τεχνικές γνώσεις, εμπειρίες, ικανότητες, 

δηλαδή κάθε στοιχείο που αποτελεί αντικείμενο τεχνικής, βιομηχανικής ή 

εμπορικής πληροφορίας, γνώσεων και εφαρμογών. 

Ένας από τους βασικούς στόχους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

(εφεξής ΕΛΚΕ) του ΠΚ, ως φορέας που προάγει την έρευνα, είναι η εξασφάλιση της 

αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας προς όφελος και 

χρήση από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ο ΕΛΚΕ δρα με στόχο τη γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ του πανεπιστημίου και της αγοράς, μέσω της δημιουργίας 

αξιόπιστων μηχανισμών αποτύπωσης, αξιολόγησης και προβολής των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και δυνατοτήτων προς την αγορά, της ανάπτυξης συνεργασιών με 

επιχειρήσεις (μεταφορά/ανταλλαγή know-how και ανάπτυξη βιομηχανικής 

έρευνας), της παροχής αδειοδότησεων (licensing) της διανοητικής ιδιοκτησίας σε 

επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων και τη βελτιστοποίηση υφιστάμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών, της ενίσχυσης επιχειρήσεων τεχνοβλαστών (spin-off) 

από μέλη τoυ ΠΚ σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, με απώτερο σκοπό τη 

δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας και επίλυσης προκλήσεων της αγοράς και της 

κοινωνίας, τη μείωση του φαινομένου του brain-drain και δημιουργία τάσης για 

brain-gain μέσα από την ενίσχυση της απασχόλησης νέων ερευνητών και την 

ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων. Προς το σκοπό αυτό, διαχειριστικό ρόλο έχει το Γραφείο Διάχυσης 

Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Μεταφοράς και Αξιοποίησης Τεχνογνωσίας – 

Τεχνολογίας (εφεξής ΓΜΤ) του ΕΛΚΕ συνεπικουρούμενο από το πρόγραμμα 

Innovation House, το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ. Το πρόγραμμα αυτό 

έχει διαχειριστές (ως Επιστημονικός Υπεύθυνος) καθηγητές ειδικούς γνώστες της 

αγοράς και των αναγκών της μεταφοράς τεχνογνωσίας.  
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Ο Ειδικός Λογαριασμός και η Συμβολή του στην Διάθεση Προϊόντων 

 

Ο ΕΛΚΕ-ΠΚ από την έναρξη λειτουργίας του έχει ως σκοπό την «διάθεση και 

διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή» (δείτε άρθρα 50 

έως 69 του Ν. 4485/2017 ως ισχύουν). Στην περίπτωση δ της παραγράφου 51 του Ν. 

4485/2017, με τίτλο Πόροι - Πηγές Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε ορίζεται ρητά ότι  

πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. προέρχονται από εμπορική εκμετάλλευση δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας, προϊόντων μεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, που 

προκύπτουν από την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων και την εν γένει 

ερευνητική δραστηριότητα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.  

Γενικά, η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από τη διάθεση προϊόντων και 

υπηρεσιών, λόγω των δημιουργικών δραστηριοτήτων των μελών του ΠΚ αποτελεί 

μέρος του σκοπού λειτουργίας του ΕΛΚΕ. Η δράση αυτή βοηθάει σημαντικά στην 

προσπάθεια του ΠΚ για εξεύρεση πόρων προκειμένου να ανταπεξέλθει στις 

αυξανόμενες ανάγκες υποστήριξης έργων ερευνητικού και εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και την ενίσχυση της υποδομής για την παροχή 

υπηρεσιών αλλά και άλλων δραστηριοτήτων.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΛΚΕ-ΠΚ συντηρεί και προσαρμόζει στα ισχύοντα δεδομένα μια 

πολιτική μεταφοράς τεχνολογίας με τους ακόλουθους σκοπούς: 

 την κατοχύρωση της νέας και χρήσιμης γνώσης που προκύπτει από την 

ερευνητική δραστηριότητα του ΠΚ. 

 την παραχώρηση αδειών χρήσης δικαιωμάτων (licensing) στον ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα με σκοπό την εκμετάλλευση και εμπορική αξιοποίησή τους. 

 την ενίσχυση των εταιρειών τεχνοβλαστών (spin-off companies) του ΠΚ 

καθώς και της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μελών και φοιτητών 

του. 

 την αξιοποίηση των εσόδων, που προέρχονται από την παραχώρηση αδειών 

χρήσης, για τη χρηματοδότηση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας.  
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Κεφάλαιο 2: Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

Γενική Πολιτική για τη Διανοητική Ιδιοκτησία 

Στον ΕΛΚΕ-ΠΚ ανήκει το περιουσιακό δικαίωμα από έργα που δημιουργήθηκαν: 

1. από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του σε εκτέλεση του 

υπηρεσιακού τους καθήκοντος (άρθρο 8 Ν.2121/91) ή κατά την εκτέλεση 

έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ-ΠΚ, εφόσον δεν προβλέπεται κάτι 

διαφορετικό στη σχετική σύμβαση χρηματοδότησης του συγκεκριμένου 

έργου.  

2. από τρίτους που απασχολούνται στο ΠΚ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας/ 

έργου και έχουν αποδεχτεί τη ρύθμιση αυτή στις σχετικές συμβάσεις που 

έχουν υπογράψει.  

3. από ερευνητικά έργα σε συνεργασία με ιδιώτη χρηματοδότη, όπου τα 

πνευματική δικαιώματα αποτελούν αντικείμενο συμβατικής συμφωνίας  

Το περιουσιακό δικαίωμα του ΕΛΚΕ-ΠΚ αφορά: 

1. κάθε ανακάλυψη/ εφεύρεση ή ερευνητικό αποτέλεσμα που δημιουργήθηκε 

με χρήση υλικών ή άυλων πόρων, που ανήκουν ή λειτουργούν στον ΕΛΚΕ-ΠΚ 

ή προσφέρονται από το ΠΚ, 

2. εφευρέσεις, ανεξαρτήτως αν μπορούν να κατοχυρωθούν ή όχι (με την 

επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο επόμενο κεφάλαιο), 

3. βάσεις δεδομένων, λογισμικό και υλικό (ταινίες, βιντεοταινίες, ψηφιακά 

μέσα, πολυμέσα) που δημιουργήθηκε με τη χρήση των υποδομών του ΠΚ, 

4. τεχνογνωσία και πληροφορίες που σχετίζονται με την έρευνα και τα 

ερευνητικά αποτελέσματα αυτών στο ΠΚ. 

Ο ΕΛΚΕ-ΠΚ ορίζει με ειδικούς κανονισμούς την εφαρμογή των παραπάνω, με την 

επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας . 
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Πολιτικές και Μέθοδοι Διαχείρισης Ιδιοκτησίας Εφευρέσεων 

Τα περιουσιακά δικαιώματα επί των αποτελεσμάτων κατανέμονται στους 

εμπλεκόμενους φορείς όπως ορίζει ο κανονισμός ακολούθως. Το ποσοστό 

κυριότητας, που κατέχει ένα φυσικό πρόσωπο ή ένας φορέας, μπορεί να 

διαπραγματευτεί και να διατεθεί όπως ορίζει ο κάθε δικαιούχος. Στην περίπτωση 

συνδικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων είναι απαραίτητο να υπάρξει γραπτή 

ενημέρωση όλων των συνδικαιούχων πριν την υπογραφή της συμφωνίας χρήσης 

προϊόντων από τρίτα πρόσωπα. Η εκμετάλλευση του Προϊόντος Έρευνας ή του 

Ερευνητικού Αποτελέσματος δεν είναι δυνατή εάν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του 

51% του ποσοστού των συνδικαιούχων. Τα κέρδη από την οικονομική εκμετάλλευση 

των πνευματικών δικαιωμάτων κατανέμονται σύμφωνα με τη συμφωνία των 

συνδικαιούχων.  

Κάθε εφεύρεση που προέρχεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από Καθηγητές, 

υπηρετούντες Λέκτορες, μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, και τυχόν άλλα μέλη ερευνητικής 

ομάδας, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους ή κατά την υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων θα πρέπει να γνωστοποιείται 

έγκαιρα και εγγράφως στον ΕΛΚΕ-ΠΚ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Σύμφωνα με τον οδηγό 

χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ, το Πολυτεχνείο, μέσω του ΕΛΚΕ, είναι συνδικαιούχος 

των οικονομικών δικαιωμάτων κάθε εφεύρεσης κατά τα ανωτέρω με ποσοστό 40% 

και  δημιουργός ή οι δημιουργοί, και 60% ο αντίστοιχα, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μέσα στο πλαίσιο ενός 

χρηματοδοτούμενου έργου ή αν τροποποιηθεί το ποσοστό αυτό στον οδηγό 

χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ.  

Ο επικεφαλής δημιουργός της εφεύρεσης δύναται κατόπιν συμφωνίας με την 

Επιτροπή Ερευνών να προχωρήσει με τις εξής επιλογές . 

1. Την ίδρυση εταιρείας τεχνοβλαστού (spin off) του ΠΚ και ακολούθως την 

υπογραφή σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας, ανάμεσα στην εταιρεία 

τεχνοβλαστό και τον ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους και τις 

ειδικότερες συμφωνίες.  Πρότυπο της εν λόγω σύμβασης μεταφοράς 

τεχνολογίας προσαρτάται στον παρόν ως  (Παράρτημα ΙΙ). 
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2. Την σύναψη συμφωνίας παραχώρησης των δικαιωμάτων σε άλλη εταιρεία, 

η οποία εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα κατοχύρωσης πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση αυτή θα αποδίδεται από την εταιρεία ετήσιο 

τίμημα επί των πωλήσεων του προϊόντος το οποίο θα καθορίζεται μετά από 

διαπραγμάτευση ανάλογα με την εμπορική αξία του προϊόντος. Το τίμημα 

αυτό κατανέμεται σε ποσοστό 60% με 40% στους δημιουργούς και στον 

ΕΛΚΕ-ΠΚ, αντίστοιχα. 

3. Στη διαδικασία κατάθεσης και έκδοσης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε 

συνεργασία με τον ΕΛΚΕ.  Στην περίπτωση αυτή ο ΕΛΚΕ διατηρεί το 40% των 

δικαιωμάτων και οι εφευρέτες το 60% αντιστοίχως. Δεδομένου ότι ο ΕΛΚΕ 

έχει αναλάβει τα έξοδα κατάθεσης και έκδοσης του διπλώματος 

Ευρεσιτεχνίας τα πρώτα έσοδα από την ευρεσιτεχνία θα καλύψουν κατά 

προτεραιότητα το σχετικό κόστος. Μετά την έκδοση του διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας ο ΕΛΚΕ μπορεί να προβεί στη σύναψη συμφωνίας τύπου ένα ή 

δυο κατά τα ανωτέρω, μετά από διαπραγμάτευση για τη εξασφάλιση του 

ευλόγου ανταλλάγματος για τον ΕΛΚΕ ανάλογα της εμπορικής αξίας του 

κατοχυρωμένου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προϊόντος.    

Ρητά ορίζεται ότι ο ΕΛΚΕ-ΠΚ, εφόσον υπάρχει απόφαση του διαχειριστικού 

του οργάνου, δύναται να αναλάβει το σύνολο ή μέρος των δαπανών για την 

απόκτηση και συντήρηση τίτλων προστασίας των εφευρέσεων και να 

προβαίνει στην κατανομή των εσόδων που προκύπτουν από κάθε εφεύρεση, 

στην οποία θα είναι και συνδικαιούχος με τον δημιουργό.  

Σε περίπτωση που κάτοχοι κυριότητας-συνδικαιούχοι επιθυμούν την προστασία των 

αποτελεσμάτων που παρήγαγαν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δύνανται: 

1. Να καταθέσουν αιτιολογημένη αίτηση στην Επιτροπή Ερευνών για κάλυψη 

των εξόδων της προστασίας του αποτελέσματος/εφεύρεσης στον Οργανισμό 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) - Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 

σύντομη ανάλυση της αγοράς καθώς και επιχειρηματικό σχέδιο (business 

plan) για την εκμετάλλευση του προϊόντος. Η Επιτροπή Ερευνών κατά 

περίσταση μπορεί να συστήσει συμβουλευτική επιτροπή για να εξετάσει την 

απόκτηση ή και συντήρηση τίτλων προστασίας της εφεύρεσης. Η ΕΕ θα 
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πρέπει να αποφανθεί εάν ενδιαφέρεται και δύναται να αναλάβει τα έξοδα 

κατοχύρωσης στον ΟΒΙ που θα περιλαμβάνουν το α) τέλος χορήγησης για τα 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Άρθρο 8 παρ. 11 , άρθρο 18 παρ. 1 και 6,άρθρο 

24 παρ. 1, Ν. 1733/1987) και β) Τέλος για τη σύνταξη της Έκθεσης Έρευνας 

με Αιτιολογημένη Γνώμη (συμπεριλαμβανόμενης και της Τελικής Έκθεσης 

Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη) (ΥΑ 10374/04.08.09). Η απόφαση αυτή 

(είτε είναι θετική ή αρνητική) πρέπει να κοινοποιείται προς τον κάτοχο 

κυριότητας- συνδικαιούχο σε εύλογο διάστημα (μέχρι δυο μηνών) από την 

ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Ανεξάρτητα θετικής ή αρνητικής 

απάντησης από την Επιτροπή Ερευνών, το ΠΚ παραμένει μέτοχος με το ίδιο 

ποσοστό (αντιστοιχία 60% με 40% στους δημιουργούς και στον ΕΛΚΕ-ΠΚ), 

εκτός εάν δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει ως συνδικαιούχος στην 

ευρεσιτεχνία. 

2. Σε περίπτωση θετικής απάντησης και κάλυψης του κόστους προστασίας των 

αποτελεσμάτων από τον ΕΛΚΕ, μόλις υπάρξουν έσοδα από την 

εκμετάλλευση του αποτελέσματος θα επιστραφούν τα παραπάνω έξοδα 

συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων τόκων στον ΕΛΚΕ πέραν των 

αναλογούντων ποσοστών συνιδιοκτησίας. 

3. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης της κάλυψης του κόστους, οι 

συνδικαιούχοι δύναται να προχωρήσουν στην προστασία των 

αποτελεσμάτων που παρήγαγαν καλύπτοντας εξ ιδίων πόρων το κόστος. 

Στην περίπτωση αυτή, μόλις υπάρξουν έσοδα από την εκμετάλλευση του 

αποτελέσματος, τα τυχόν έξοδα θα επιστραφούν από τον ΕΛΚΕ 

συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων τόκων στους κατόχους κυριότητας-

συνδικαιούχους πέραν των αναλογούντων ποσοστών συνιδιοκτησίας. 

4. Να καταθέσουν αιτιολογημένη αίτηση στην Επιτροπή Ερευνών για κάλυψη 

των τελών Διεθνούς Κατάθεσης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας - Η αίτηση θα 

πρέπει να περιλαμβάνει επικαιροποιημένη ανάλυση της αγοράς για την 

διάθεση του προϊόντος καθώς και επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) για 

την εκμετάλλευση του προϊόντος. Η Επιτροπή Ερευνών πρέπει να εξετάσει 

την πρόταση και να αποφανθεί εάν ενδιαφέρεται και δύναται να αναλάβει 

τα έξοδα κατοχύρωσης. Η Επιτροπή Ερευνών κατά περίσταση μπορεί να 
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συστήσει συμβουλευτική επιτροπή για να εξετάσει την απόκτηση ή και 

συντήρηση Διεθνών τίτλων προστασίας και ΔΕ της εφεύρεσης. Σε περίπτωση 

θετικής ή αρνητικής απάντησης, ισχύουν οι περιπτώσεις 2 και 3 

αντιστοίχως.». 

 

Το ΠΚ (μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών) διατηρεί το δικαίωμα να 

διακόψει τη χρηματοδότηση της διαδικασίας έκδοσης ή συντήρησης ενός 

Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), οποτεδήποτε αυτό κρίνει σκόπιμο, ιδίως στην 

περίπτωση κατά την οποία εκτιμάται ότι η ευρεσιτεχνία δεν είναι αξιοποιήσιμη 

εμπορικά. Στην περίπτωση αυτή ο δημιουργός ή δημιουργοί έχουν το δικαίωμα να 

συνεχίσουν τη διαδικασία με δική τους χρηματοδότηση και η εφεύρεση πλέον 

θεωρείται «ελεύθερη εφεύρεση», σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Ν.1733/1987.  

Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης ΔΕ (ή πριν από τη έναρξη της 

διαδικασίας) εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκμετάλλευσης από τρίτο, (με σκοπό την 

συνεκμετάλλευση του ΔΕ ή της εφεύρεσης) ή, εάν σύμφωνα με τη σύμβαση 

χρηματοδότησης της έρευνας, από την οποία προήλθε η εφεύρεση, συμμετέχει 

αυτοδίκαια στο ΔΕ και επί πλέον φορέας (φορείς), τότε η Επιτροπή Ερευνών και 

ο(οι) επιπλέον φορέας (φορείς) διαπραγματεύονται από κοινού την κατανομή του 

κόστους (τέλη) της έκδοσης και συντήρησης του ΔΕ καθώς και την κατανομή του 

οικονομικού οφέλους, που τυχόν θα προκύψει.  

Οι προβλέψεις της παρούσας πολιτικής μπορούν να τροποποιούνται ή να 

αναιρούνται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του ΠΚ. 

 

Μέσα Εφαρμογής  

Οι εφευρέτες πρέπει να καταθέτουν έγκαιρα και με ίδια πρωτοβουλία στο ΓΜΤ 

επιστολή με περιγραφή κάθε εφεύρεσης που έγινε στο πλαίσιο των καθηκόντων 

τους ή με χρήση υποδομών που ανήκουν ή προσφέρονται από το ΠΚ, τις 

δυνατότητες εκμετάλλευσης και τον τρόπο που επιθυμούν να προχωρήσουν προς 

εκμετάλλευση μέσω εταιρικού σχήματος ή υποβολής για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας 
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από το ΠΚ. Πρότυπο της επιστολής/ γνωστοποίησης εφεύρεσης προς τον ΕΛΚΕ 

προσαρτάται στον παρόν Οδηγό ως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Στο ίδιο έντυπο  

περιγράφονται αναλυτικά το αντικείμενο της ανακάλυψης /εφεύρεσης/ 

ερευνητικού αποτελέσματος, τα δικαιώματα κάθε δημιουργού (copyright) και 

δηλώνεται η συμφωνία τήρησης εμπιστευτικότητας από τους συνδικαιούχους 

σχετικά με τα μέρη ή το σύνολο της εφεύρεσης έως την απόκτηση του ΔΕ.  

Όλες οι εφευρέσεις για τις οποίες τα δικαιώματα δημιουργού ανήκουν στο 

Πολυτεχνείο (ΕΛΚΕ-ΠΚ) θα πρέπει να φέρουν την ακόλουθη σήμανση: 

Στην ελληνική γλώσσα: 

Copyright © [έτος] Πολυτεχνείο Κρήτης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - 

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος  

ή, στην αγγλική γλώσσα: 

Copyright © [έτος] Technical University of Crete – Special Account of Research 

Funds- All rights reserved 

ή αντίστοιχη διατύπωση σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. 

Οποιαδήποτε αναφορά σε Τμήμα, Τομέα, Εργαστήριο ή Ερευνητική Ομάδα στην 

οποία μπορεί το κοινό να απευθύνεται σε σχέση με το έργο για το οποίο το 

Πολυτεχνείο (Ειδικός Λογαριασμός) διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται κάτω από την παραπάνω σήμανση. 

Ειδικά Θέματα Ιδιοκτησίας Εφευρέσεων 

Αν περισσότεροι πραγματοποίησαν την εφεύρεση από κοινού και εφ' όσον δεν 

υπάρχει διαφορετική συμφωνία, το δικαίωμα ανήκει σε όλους εξ αδιαιρέτου. Κάθε 

συνδικαιούχος μπορεί να μεταβιβάζει ελεύθερα τη μερίδα του και να επιμελείται 

την προστασία του κοινού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 

Οι από κοινού κάτοχοι διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορούν, ο καθένας ξεχωριστά, 

να μεταβιβάζουν με έγγραφη συμφωνία το μερίδιό τους στο ΔΕ, μετά από 

προηγούμενη αίτηση προς την Επιτροπή Ερευνών και σχετική απόφαση. Το ίδιο 

ισχύει για το από κοινού δικαίωμα χορήγησης ΔΕ. Ο δικαιούχος μπορεί να 
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παραχωρεί με έγγραφη συμφωνία άδεια εκμετάλλευσης του διπλώματός του σε 

τρίτους, μετά από αίτηση και απόφαση από την Επιτροπή Ερευνών. Για την άδεια 

εκμετάλλευσης κοινού ΔΕ απαιτείται συμφωνία όλων των δικαιούχων. 

Εκτός από αντίθετη συμφωνία, η άδεια εκμετάλλευσης δεν είναι αποκλειστική, δεν 

μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται. 

Ο δικαιούχος μπορεί να δηλώσει στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 

οποτεδήποτε ότι συναινεί στην παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης, με ή χωρίς 

αποκλειστικότητα έναντι αποζημίωσης. Η δήλωση ισχύει για δύο έτη και 

σημειώνεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

Ο δικαιούχος εφεύρεσης που εμπλέκει το Πολυτεχνείο Κρήτης μπορεί μετά από 

απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, εφ' όσον τρίτος κατέθεσε χωρίς τη συγκατάθεσή 

του αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που αφορά εφεύρεση του, ή 

ουσιώδη στοιχεία της, να απαιτήσει με αγωγή του ΕΛΚΕ ΠΚ κατά του τρίτου την 

αναγνώριση σ' αυτόν των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αίτηση ή, αν έχει 

χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, των δικαιωμάτων που απορρέουν από το 

δίπλωμα. 

Η παραπάνω αγωγή ασκείται μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση της 

περίληψης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει αν ο κάτοχος του διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας γνώριζε κατά το χρόνο της χορήγησης ή της μεταβίβασης του 

διπλώματος το δικαίωμα του διεκδικούντος. 

Περίληψη της αμετάκλητης απόφασης που δέχεται την παραπάνω αγωγή 

καταχωρίζεται στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Από την ημερομηνία 

καταχώρισης θεωρούνται άκυρες οι άδειες εκμετάλλευσης και κάθε άλλο δικαίωμα 

που έχει παραχωρηθεί στο ΔΕ. Ο ηττημένος διάδικος της αγωγής, εφ' όσον 

καλόπιστα εκμεταλλεύεται την εφεύρεση ή είχε προβεί στις αναγκαίες 

προετοιμασίες για την εκμετάλλευσή της, μπορεί να ζητήσει από τον 

αναγνωρισθέντα δικαιούχο την παραχώρηση έναντι αποζημίωσης, μη 

αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης για εύλογο χρονικό διάστημα.  
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 Κεφάλαιο 3: Πολιτική Διάθεσης Προϊόντος/ Εφευρέσεως 

Σύμβαση Μεταφοράς Τεχνολογίας 

Η Πολιτική του ΠΚ για τις ανακαλύψεις/ εφευρέσεις/ ερευνητικά αποτελέσματα 

αναγνωρίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης της ευρείας εφαρμογής των αποτελεσμάτων 

της έρευνας που διεξάγεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Ειδικός Λογαριασμός), όχι 

μόνο από την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και από την αγορά προς όφελος του 

δημοσίου συμφέροντος. 

Ο σκοπός της σύναψης Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι η θεσμοθέτηση 

μηχανισμού που να ενθαρρύνει την πρακτική εφαρμογή των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Ειδικός Λογαριασμός) προς όφελος του 

κοινωνικού συνόλου, η δημιουργία ερευνητικών συνεργασιών με τη βιομηχανία και 

η δημιουργία χρηματορροών από δικαιώματα χρήσης (royalties) προς όφελος του 

Πολυτεχνείου Κρήτης (Ειδικός Λογαριασμός) και των δημιουργών, που παράγουν 

ερευνητικό έργο.  

Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας μπορούν να γίνουν στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

1. Ύπαρξη εφεύρεσης και των αντίστοιχων τίτλων προστασίας της (δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας ή αντίστοιχος τίτλος, δικαίωμα δημιουργού) προ της 

σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας. 

2. Ύπαρξη ερευνητικού αποτελέσματος/των χωρίς προηγούμενη κατοχύρωση 

της πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

Το Γραφείο Διάχυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Μεταφοράς και Αξιοποίησης 

Τεχνογνωσίας–Τεχνολογίας ΓΜΤ του ΕΛΚΕ, συνεπικουρούμενο σε τεχνικά και 

οικονομικά θέματα/εκτιμήσεις από τη δομή του Innovation House, είναι αρμόδιο 

για τη διαχείριση των παραπάνω διαδικασιών εκμετάλλευσης εφευρέσεων του 

Πολυτεχνείου (Ειδικός Λογαριασμός), την αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους για 

εμπορική εκμετάλλευση και τη διαπραγμάτευση με τρίτα μέρη για θέματα 

παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης, μετά την σχετική ενημέρωση και απόφαση 

από την Επιτροπή Ερευνών. 
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Κάθε Σύμβαση Μεταφοράς Τεχνολογίας θα περιλαμβάνει ειδικούς όρους που θα 

εξασφαλίζουν ότι η ανακάλυψη/ εφεύρεση/ ερευνητικό αποτέλεσμα θα φτάσει 

έγκαιρα σε επίπεδο εμπορικής εκμετάλλευσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις 

περιπτώσεις αποκλειστικότητας. Τέτοιοι όροι θα περιλαμβάνουν: 

- Δέσμευση του αντισυμβαλλόμενου για το κατώτερο όριο χρηματοδότησης 

που θα απαιτηθεί για την μετατροπή της ανακάλυψης/ εφεύρεσης/ 

ερευνητικού αποτελέσματος σε εμπορικό προϊόν. 

- Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία πρωτοτύπου, οργάνωσης 

της παραγωγικής διαδικασίας, διάθεσης του προϊόντος στην αγορά και 

επίτευξης συγκεκριμένου ύψους πωλήσεων. 

Το Πολυτεχνείο (Ειδικός Λογαριασμός) πρέπει να λαμβάνει εύλογο αντάλλαγμα ως 

αποτέλεσμα της παραχώρησης της πνευματικής του ιδιοκτησίας. Το εύλογο 

αντάλλαγμα θα πρέπει να σχετίζεται με την εκτιμώμενη κερδοφορία του 

προϊόντος/υπηρεσίας που βασίζεται στην ανακάλυψη/ εφεύρεση/ ερευνητικό 

αποτέλεσμα. Παράγοντες που θα συνεκτιμώνται για τον καθορισμό του εύλογου 

ανταλλάγματος περιλαμβάνουν: 

- Το είδος της τεχνολογίας και τον κλάδο στον οποίο εφαρμόζεται 

- Το στάδιο ανάπτυξης της ανακάλυψης/ εφεύρεσης/ ερευνητικού 

αποτελέσματος 

- Το μέγεθος της αγοράς 

- Το εκτιμώμενο κόστος για την ανάπτυξη του προϊόντος/ υπηρεσίας 

- Τη χρησιμότητα του προϊόντος/ υπηρεσίας έναντι συμπληρωματικών / 

εναλλακτικών / ανταγωνιστικών προϊόντων/ υπηρεσιών 

- Τα περιθώρια κέρδους από την πώληση του προϊόντος/ υπηρεσίας 

- Το ποσοστό του επιχειρηματικού ρίσκου 

- Το είδος της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας (αποκλειστική / μη 

αποκλειστική 

Ο τρόπος καταβολής του εύλογου ανταλλάγματος μπορεί να περιλαμβάνει τα 

παρακάτω: 
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1. Δικαιώματα από την εμπορική εκμετάλλευση της ανακάλυψης/ εφεύρεσης/ 

ερευνητικού αποτελέσματος (running royalties): Κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης παραχώρησης ο αντισυμβαλλόμενος θα πληρώνει σε 

προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο ποσοστό επί των 

πωλήσεων των προϊόντων/ υπηρεσιών που βασίζονται στην ανακάλυψη/ 

εφεύρεση/ ερευνητικό αποτέλεσμα. Προβλέπεται ελάχιστο ετήσιο ύψος 

δικαιωμάτων το οποίο είναι υποχρεωμένος να πληρώνει ο 

αντισυμβαλλόμενος για να διατηρήσει σε ισχύ τη σύμβαση μεταφοράς 

τεχνολογίας. Ο αντισυμβαλλόμενος πληρώνει επίσης το κόστος απόκτησης ή 

και συντήρησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε ένα ή περισσότερα Γραφεία 

Ευρεσιτεχνιών.  

2. Δυνατότητα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του αντισυμβαλλόμενου, σε 

περίπτωση που ήδη υπάρχει Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. 

Η σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας εξετάζεται από το Γραφείο Νομικής 

Υποστήριξης  της Επιτροπής Ερευνών ως προς τη συμβατότητά της με επιμέρους 

τμήματα του Οδηγού Χρηματοδότησης Ερευνών, του Κώδικα Δεοντολογίας 

Ερευνών και την κείμενη νομοθεσία. 

Παραίτηση από ευθύνη: Ειδικός όρος θα πρέπει να προβλέπει ότι ο 

αντισυμβαλλόμενος/οι αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε 

νομικό ζήτημα που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση της σύμβασης 

παραχώρησης και ιδιαίτερα για τα προϊόντα/ υπηρεσίες που θα δημιουργήσει 

βάσει αυτής. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι σε διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των συμβάσεων 

παραχώρησης δεσμεύονται να τηρούν κανόνες εμπιστευτικότητας και απόλυτη 

εχεμύθεια για τις πληροφορίες που λαμβάνουν, υπογράφοντας ενδεχομένως και 

σχετική ειδική συμφωνία γι’ αυτό. 
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Συμμετοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης σε Τεχνοβλαστούς 

Νομική Βάση 

1. Το Προεδρικό Διάταγμα 17/2001 (ΦΕΚ 14/31.01.2001) για τη χρηματοδοτική 

στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης (τεχνοβλαστών ή spin-off) που 

εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 34 παράγραφος β του 

Ν.2843/2000 καθορίζει, όπως ισχύει, το πλαίσιο ίδρυσης και 

χρηματοδότησης των τεχνοβλαστών μέσω του Γ' ΚΠΣ και συγκεκριμένα του 

Προγράμματος "ΠΡΑΞΕ" στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

"Ανταγωνιστικότητα". 

2. Νόμος 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α/ 25.7.2001), άρθρο 11 παράγραφος 2 

περίπτωση γ’.  

Ως τεχνοβλαστός (spin-off company) ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο (με τη μορφή 

κεφαλαιουχικής Εταιρείας) που συστήνεται για την εμπορική αξιοποίηση και 

εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, που προήλθαν είτε 

από Καθηγητές & υπηρετούντες Λέκτορες και Ερευνητές του Ιδρύματος από την 

ενασχόλησή τους στα Εργαστήριά του, είτε από ερευνητικά έργα, 

χρηματοδοτούμενα ή μη, που εκτελέστηκαν στο Πολυτεχνείο (Ειδικός 

Λογαριασμός).  

Για τη διευκόλυνση της πρακτικής εφαρμογής ανακαλύψεων/ εφευρέσεων/ 

ερευνητικών αποτελεσμάτων που έγιναν στο Πολυτεχνείο (Ειδικός Λογαριασμός), 

καθώς και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, το Πολυτεχνείο (Ειδικός 

Λογαριασμός) δύναται να συμμετάσχει ως εταίρος στο εν λόγω εταιρικό σχήμα.  

Η συμμετοχή του Πολυτεχνείο (Ειδικός Λογαριασμός) στον τεχνοβλαστό διέπεται 

και από τους υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας, τον Οδηγό Χρηματοδότησης 

Ερευνών και την ισχύουσα νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία των 

Τεχνοβλαστών και την υπηρεσιακή κατάσταση των Μελών ΔΕΠ. Η συμμετοχή μελών 

του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος σε επιχειρηματικές 

δραστηριότητες εκμετάλλευσης της γνώσης και των αποτελεσμάτων της έρευνας 

και της τεχνολογικής ανάπτυξης δεν αντίκειται προς την ιδιότητα τους. 
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Σε περίπτωση που το Πολυτεχνείο (Ειδικός Λογαριασμός) δεν επιθυμεί να 

συμμετάσχει στον υπό ίδρυση τεχνοβλαστό, και προκειμένου να παραχωρηθεί η 

χρήση και εκμετάλλευση του προϊόντος διανοίας (ανακάλυψης, εφεύρεσης, 

ερευνητικού αποτελέσματος), συνάπτεται σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας ή 

παραχώρησης εκμετάλλευσης ή χρήσης ή άλλη συναφής σύμβασης μεταξύ του 

Ιδρύματος (Ειδικός Λογαριασμός), του δημιουργού/ών και του υπό ίδρυση 

τεχνοβλαστού, στην οποία καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι της παραχώρησης του 

προϊόντος και το οικονομικό αντάλλαγμα αυτής.  

 

Καταμερισμός Χρηματορροών από Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας  

Ο ΕΛΚΕ διαχειρίζεται τα έσοδα που προέρχονται από την εμπορική εκμετάλλευση 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προϊόντων μεταφοράς τεχνολογίας – 

τεχνογνωσίας, που προκύπτουν από την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων και 

την εν γένει δραστηριότητα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν και δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα (καθηγητές 

εφευρέτες/δημιουργοί), το υπόλοιπο ποσό κατανέμεται ως εξής: 60% λαμβάνουν οι 

εφευρέτες/δημιουργοί και 40% ο ΕΛΚΕ, εκτός εάν έχει ρητά οριστεί διαφορετική 

κατανομή των δικαιωμάτων. Το ποσοστό του ΕΛΚΕ συνιστά ίδιους πόρους και 

διατίθεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ποσοστό τουλάχιστον 25% των εσόδων αυτών αποδίδεται στον τακτικό 

προϋπολογισμό του ΠΚ (άρθρο 59 παρ.6α Ν.4485/2017). Το υπόλοιπο ποσό 

διατίθεται, κατά προτεραιότητα, για την κάλυψη των δαπανών που καταβλήθηκαν 

για την απόκτηση και συντήρηση των τίτλων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς, 

επίσης, και αυτών που προέκυψαν κατά τη διαπραγμάτευση συμβάσεων 

μεταφοράς τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος των αντίστοιχων 

τίτλων. Τέτοιου είδους δαπάνες περιλαμβάνουν αμοιβές που καταβλήθηκαν σε 

τρίτους για νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και για την 

κατοχύρωση των τίτλων. Οι αμοιβές που πληρώνονται σε τρίτους μπορούν να είναι 

είτε εφάπαξ ή να έχουν τη μορφή προσυμφωνημένου ποσοστού από το συνολικό 

ύψος των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, εφόσον υπάρχουν.  
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Κεφάλαιο 4: Αποστολή του Γραφείου Διάχυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και 

Μεταφοράς και Αξιοποίησης Τεχνογνωσίας – Τεχνολογίας (ΓΜΤ) 

Το ΓΜΤ λειτουργεί στο πλαίσιο δράσης του Τμήματος Προγραμματισμού και 

Υποστήριξης Έρευνας της ΜΟΔΥ  του ΕΛΚΕ-ΠΚ. Η σύνθεση του ΓΜΤ προβλέπεται και 

καθορίζεται στο σχεδιαζόμενο Οργανόγραμμα της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ1. Εξυπηρετεί 

ταυτόχρονα το ερευνητικό προσωπικό του Πολυτεχνείου καθώς και φυσικά και 

νομικά πρόσωπα και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που 

ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Πολυτεχνείο για θέματα αξιοποίησης της 

έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας. 

Αποστολή του Γραφείου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο 

ΠΚ προς όφελος του κοινωνικού συνόλου μέσω διαδικασιών που είναι συνεπείς με 

τις ακαδημαϊκές αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας του Ιδρύματος. 

Το ΓΜΤ αποτελεί σημείο επαφής μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της 

αγοράς και είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για:  

- Την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

- Τις διαδικασίες διαχείρισης των IPRs 

- Την υποβοήθηση στη δημιουργία spin-off εταιριών 

- Την επιχειρηματική καθοδήγηση ομάδων 

- Την προετοιμασία για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση (διαγωνισμοί, 

επιχειρηματικοί άγγελοι, VCs),  

- Τη δικτύωση με δημόσια, ιδιωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις 

                                                           
1 Προτείνονται 2 άτομα, καθώς και ανάθεση εξωτερικών συνεργατών για νομικές υπηρεσίες 

Προσωπικό Στέλεχος 1 (Πολυτεχνικών Επιστημών, Ειδίκευση σε Θέματα Καινοτομίας & 

Μεταφοράς Τεχνολογίας); Στέλεχος 2 (Οικονομικών Επιστημών, Ειδίκευση σε Θέματα 

Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας) 

Εξωτερικές Υπηρεσίες Νομικών Επιστημών, Θέματα Προστασίας Πνευματικών 

Δικαιωμάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Πατέντες 
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- Το ΓΜΤ του ΕΛΚΕ-ΠΚ εφαρμόζει πολιτική "ανοικτών θυρών" και επιδιώκει τη 

συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης με σκοπό 

τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για την αξιοποίηση ερευνητικών 

αποτελεσμάτων. 

 

Υπηρεσίες του Γραφείο Διάχυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Μεταφοράς 

και Αξιοποίησης Τεχνογνωσίας – Τεχνολογίας (ΓΜΤ) 

Το ΓΜΤ σε συνεργασία με το πρόγραμμα Innovation House και άλλα τμήματα της 

ΜΟΔΥ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΠΚ, προσφέρει τις παρακάτω 

υπηρεσίες: 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: 

- Επιχειρηματική ωρίμανση ερευνητικού αποτελέσματος: Το ΓΜΤ παρέχει 

συμβουλευτική υποστήριξη στους ερευνητές του ΠΚ, μέσω ατομικών ή και 

ομαδικών συνεδριών, με σκοπό την επιχειρηματική ωρίμανση των 

ερευνητικών τους αποτελεσμάτων. 

- Κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας: Το ΓΜΤ συμβουλεύει 

τους ερευνητές του ΠΚ σε θέματα προστασίας της πνευματικής και 

βιομηχανικής τους ιδιοκτησίας.  

- Ίδρυση επιχειρήσεων τεχνοβλαστών: Το ΓΜΤ πληροφορεί και υποστηρίζει 

του ερευνητές του ΠΚ στην ίδρυση επιχειρήσεων τεχνολογικής βάσης 

(τεχνοβλαστών). 

Υπηρεσίες προς τους Ερευνητές  

- Πληροφόρηση για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Το ΓΜΤ 

πληροφορεί, μέσω ειδικών σεμιναρίων, συναντήσεων, ημερίδων και λοιπών 

εκδηλώσεων, τους ερευνητές του ΠΚ για τους τρόπους και τις δυνατότητες 

αξιοποίησης της έρευνάς τους. 

- Καταγραφή / προβολή ερευνητικών αποτελεσμάτων: Το ΓΜΤ καταγράφει 

τα αποτελέσματα της έρευνας του ΠΚ, μέσω του πληροφοριακού 
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συστήματος της Επιτροπής Ερευνών και υποστηρίζει τους ερευνητές 

ιδρύματος στην προβολή τους.  

- Δράσεις ευαισθητοποίησης των ερευνητών για την αξιοποίηση της 

έρευνας: Το ΓΜΤ πραγματοποιεί εξειδικευμένα σεμινάρια αξιοποίησης 

έρευνας και καινοτομίας , ενημερώνει τους ερευνητές του ΠΚ σχετικά με 

διαγωνισμούς καινοτομίας και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται και 

σχετίζονται με την ανάπτυξη της καινοτομίας και την αξιοποίηση των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Υπηρεσίες προς φορείς και επιχειρήσεις 

- Δικτύωση των Ερευνητών και των Εργαστηρίων του ΠΚ με την αγορά: Το 

ΓΜΤ συμμετέχει ενεργά στο περιφερειακό, εθνικό και διεθνές οικοσύστημα 

καινοτομίας, με στόχο τη δικτύωση των ερευνητών και των εργαστηρίων του 

ΠΚ με την αγορά και την αξιοποίηση της έρευνάς τους προς όφελος του 

ιδρύματος, της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας.  

- Υποστήριξη συνεργασιών μεταξύ του ΠΚ και της αγοράς: Το ΓΜΤ 

διαμεσολαβεί μεταξύ του Ιδρύματος και της αγοράς προκειμένου να 

αξιοποιηθεί η έρευνά του και να υποστηριχθούν κυρίως οι ελληνικές 

επιχειρήσεις στη βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους 

και στη δημιουργία νέων.  

 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το ΠΚ, στο πλαίσιο της 

αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων μπορούν να απευθυνθούν στο ΓΜΤ 

για την αναγνώριση τομέων κοινού ενδιαφέροντος και να ενημερωθούν για το 

πλήθος και εύρος των ανακαλύψεων/ εφευρέσεων/ερευνητικών αποτελεσμάτων 

που υπάρχουν στο ΠΚ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Α 

Έντυπο Γνωστοποίησης Εφεύρεσης με πιθανή δυνατότητα ευρεσιτεχνίας 

εκμετάλλευσης δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΚΕ  ΠΚ 

1. ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ 

Σημειώσεις : 

Ως εφευρέτης θεωρείται κάθε άτομο –ερευνητής χωρίς την συνεισφορά του 

οποίου η εφεύρεση δεν θα μπορούσε να φθάσει στην παρούσα μορφή της. Οι 

εφευρέτες θα πρέπει να έχουν συνεισφέρει σε βασικά στοιχεία της εφεύρεσης 

είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλους, κατά την δημιουργία της εφεύρεσης ή 

κατά την πρακτική αξιοποίησή της. 

Παρακαλώ συμπληρώστε τα ονόματα όλων των εφευρετών. 

 

Συμπληρώστε όλους τους εφευρέτες σημειώνοντας και βασικό πρόσωπο 

επικοινωνίας. 

Εφευρέτης Συνεφευρέτες 

από Τρίτους 

φορείς 

Θέση Τμήμα Τηλ/Fax  

e-mail 

Ποσοστό 

συμμετοχής 

στην 

εφεύρεση 

      

      

      

 

2. ΕΦΕΥΡΕΣΗ 
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Σηµειώσεις: 

a. ∆ώστε 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 Πολυτεχνείου Κρήτης – 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. 
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Σε οποιαδήποτε άλλη δηµόσια γνωστοποίηση – επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένης και 

συζήτησης. 

Σε διδακτορική διατριβή, εργασία MSc ή άλλη εργασία. 

 

 

 

 

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

Σηµειώσεις: 

a. Παρακαλώ αναφέρετε όλες τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις 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. 

 

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. 

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. 

 

 

 

4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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Όλοι οι εφευρέτες του ΠΚ και οι συνεφευρέτες […όνομα φορέα…….] συμφωνούν 

ότι η ανωτέρω εφεύρεση πραγματοποιήθηκε κατά την απασχόλησή τους στο 

ερευνητικό έργο […τιτλος έργου…]  

Δηλώνουμε ότι έχουμε συμφωνήσει στην υποβολή της αίτησης γνωστοποίησης 

της εφεύρεσης από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο στον ΕΛΚΕ ΠΚ. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΤΩΝ 

 

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

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 Πολυτεχνείου Κρήτης 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 

Ηµεροµηνί

α 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. 
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Ημερομηνία: 

 

 

Υπογραφή: 

 

 

Διεύθυνση κατοικίας: 

 

 

Εθνικότητα : (χρειάζεται για αίτηση ΔΕ): 

 

Ημερομηνία: 

 

 

Υπογραφή: 

 

 

Διεύθυνση κατοικίας: 

 

 

Εθνικότητα : (χρειάζεται για αίτηση ΔΕ): 

 

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

 

Ημερομηνία: 

 

 

 

Υπογραφή: 

 

 

Διεύθυνση κατοικίας: 

 

 

Εθνικότητα : (χρειάζεται για αίτηση ΔΕ): 

 

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

 

Ημερομηνία: 

 

 

 

Υπογραφή: 

 

 

Διεύθυνση κατοικίας: 

 

 

Εθνικότητα : (χρειάζεται για αίτηση ΔΕ): 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Β 

Έντυπο Συμφωνίας Εφευρετών  

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΦΕΥΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΚΕ-ΠΚ  

1. Επιστημονικά Υπεύθυνος: .................................................................. 

2. Τίτλος έργου: …………………………………………………………………… 

(Έντυπο Γνωστοποίησης Ευρεσιτεχνίας του Παραρτήματος Ι.Α με ημερομηνία 

…………………... υπεβλήθη στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πολυτεχνείου Κρήτης – Α.Π. .……………) 

3. ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ 

Σημειώσεις : 

Ως εφευρέτης θεωρείται κάθε άτομο –ερευνητής χωρίς την συνεισφορά του 

οποίου η εφεύρεση δεν θα μπορούσε να φθάσει στην παρούσα μορφή της. Οι 

εφευρέτες θα πρέπει να έχουν συνεισφέρει σε βασικά στοιχεία της εφεύρεσης 

είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλους, κατά την δημιουργία της εφεύρεσης ή 

κατά την πρακτική αξιοποίησή της. 

Παρακαλώ συμπληρώστε τα ονόματα όλων των εφευρετών. 

 

Συμπληρώστε όλους τους εφευρέτες σημειώνοντας και βασικό πρόσωπο 

επικοινωνίας. 

Εφευρέτης Συνεφευρέτες 

από Τρίτους 

φορείς 

Θέση Τμήμα Τηλ/Fax  

e-mail 

Ποσοστό 

συμμετοχής 

στην 

εφεύρεση 

      

      

      

 

4. Όλοι οι εφευρέτες του ΠΚ και οι συνεφευρέτες […όνομα φορέα…….] 

συμφωνούν ότι η ανωτέρω εφεύρεση πραγματοποιήθηκε κατά την απασχόλησή 
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τους στο ΠΚ και στον […όνομα φορέα…] με τη χρήση των υποδομών αυτού/ 

αυτών, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα οι εφευρέτες του ΠΚ απασχολήθηκαν στο 

Εργαστήριο ………………………………..…………….……… στο πλαίσιο του έργου 

………………………………………………………………………………………….. που διαχειρίζεται ο 

ΕΛΚΕ του ΠΚ με ΚΕ…………………. και Επιστημονικά Υπεύθυνο 

……………………………………….  

 

5. Οι Συνεφευρέτες και συνδικαιούχοι της εφεύρεσης συμφωνούν ότι η 

διαχείριση όποιων δικαιωμάτων προέλθουν από αυτήν υπόκειται στους 

κανονισμούς του Πολυτεχνείου Κρήτης σε θέματα Βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η 

έννοια «Διαχείριση» συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά (χωρίς να περιορίζεται σε,) 

υποχρεώσεις διαχείρισης της προστασίας του δικαιώματος και διατήρησης αυτού, 

σχέσεις και διαδικασίες με φορείς, αναζήτηση χρηματοδότησης, αποφάσεις και 

διαπραγματεύσεις με οποιοδήποτε μέρος με σκοπό την εκμετάλλευση ή την 

περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη των δικαιωμάτων. 

 

6. Οι Συνεφευρέτες εκπροσωπούνται πλήρως και ανεπιφύλακτα από τον 

Διαχειριστή (ΕΛΚΕ_ΠΚ) σε σχέση με την διαχείριση του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων Βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εφεύρεσης και 

τον εξουσιοδοτούν να προβεί σε αίτημα έκδοσης σχετικού Διπλώματος 

Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ). Η ως άνω περιγραφόμενη διαχείριση του δικαιώματος αυτού 

από τον Διαχειριστή δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάσταση των Εφευρετών 

του Δικαιώματος. 

 

Δηλώνουμε ότι έχουμε συμφωνήσει στην υποβολή της αίτησης γνωστοποίησης 

της εφεύρεσης (έντυπο Παραρτήματος Ι.Α), καθώς και της αίτησης εκμετάλλευσης 

των δικαιωμάτων Βιομηχανικής ιδιοκτησίας, από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο 

στον ΕΛΚΕ ΠΚ. Πιο συγκεκριμένα δηλώνουμε ότι συμφωνούμε στην υποβολή 

αιτήματος έκδοσης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από τον ΕΛΚΕ ΠΚ στον Οργανισμό 
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Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (*) ή στην κατάθεση Διεθνούς Διπλώματος 

Ευρεσιτεχνίας (*2). 

Δηλώνουμε ακόμη ότι αποδεχόμαστε την εφαρμογή των όρων του Εσωτερικού 

Κανονισμού Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΠΚ και συμφωνούμε στην τήρηση των 

κανόνων εμπιστευτικότητας μέχρι την απόφαση έκδοσης ή μη του ΔΕ..  

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΤΩΝ 

 

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

 

Ημερομηνία: 

 

 

Υπογραφή: 

 

 

Διεύθυνση κατοικίας: 

 

 

Εθνικότητα : (χρειάζεται για αίτηση ΔΕ): 

 

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

 

Ημερομηνία: 

 

 

Υπογραφή: 

 

 

Διεύθυνση κατοικίας: 

 

 

Εθνικότητα : (χρειάζεται για αίτηση ΔΕ): 

 

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

 

Ημερομηνία: 

 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

 

Ημερομηνία: 

 

 

 

                                                           
2 Επιλέγεται ένα εξ αυτών ή και τα δύο. 
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Υπογραφή: 

 

 

Διεύθυνση κατοικίας: 

 

 

Εθνικότητα : (χρειάζεται για αίτηση ΔΕ): 

Υπογραφή: 

 

 

Διεύθυνση κατοικίας: 

 

 

Εθνικότητα : (χρειάζεται για αίτηση ΔΕ): 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Πρότυπο Συμφωνητικό Παραχώρησης Δικαιωμάτων σε Εταιρεία Τεχνοβλαστό 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στα Χανιά, σήμερα, ημέρα ….. την ……….. του έτους …., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι 

: 

 

1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Πολυτεχνείου Κρήτης, που 

εδρεύει στα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη, Κτίριο Ε4, Κουνουπιδιανά), με ΑΦΜ 

090087411 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης & Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου 

Εκπαίδευσης, καθηγητή …….. του ….. δυνάμει της με αριθμό……………………………….. 

απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, καλούμενος εφεξής χάριν 

συντομίας «ΕΛΚΕ»  

 

2. Ο/Η , Καθηγητή/τρια της Σχολής ……. του Πολυτεχνείου Κρήτης και 

 

3. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία ……..και το διακριτικό 

τίτλο, …..που εδρεύει …………νομίμως εκπροσωπούμενης από τον/την 

 

Αφού έλαβαν υπ’ όψη τους τα κάτωθι : 

 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συνιστά ένα καταξιωμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, 

το ερευνητικό δυναμικό του οποίου έχει να επιδείξει ιδιαίτερα σημαντικά 

επιστημονικά επιτεύγματα και ένα πλούσιο αριθμό καινοτόμων ερευνητικών 

αποτελεσμάτων, η προώθηση και ενσωμάτωση των οποίων στην επιχειρηματική 

ζωή της χώρας μπορεί να συμβάλλει δυναμικά στην περαιτέρω οικονομική της 

ανάπτυξη, προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντικό όφελος στο ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο.  
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Στο ακαδημαϊκό - ερευνητικό δυναμικό του Ιδρύματος ανήκει και ο/η 

Καθηγητής/τρια της Σχολής …….., ο/η οποίος/α προτίθεται να αξιοποιήσει μια 

επιμέρους πλευρά της τεχνογνωσίας του/της, η οποία συνίσταται ………(3-4 

σειρές συγκεκριμένη περιγραφή). Τα παραπάνω καινοτόμα προϊόντα ή 

υπηρεσίες, διανοητική ιδιοκτησία ή/και τεχνογνωσία που έχει προκύψει από την 

ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην ως άνω Ερευνητική ομάδα 

του Εργαστηρίου ……………………της Σχολής ……………………………του Πολυτεχνείου 

Κρήτης, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του/της 

Καθηγητή/τριας……………………….. 

 

Η (όνομα εταιρείας)………συνιστά μια ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με 

προσανατολισμό (τρεις γραμμές συγκεκριμένη περιγραφή του 

προϊόντος/εφαρμογών) η οποία συστήθηκε με σκοπό μεταξύ άλλων και την 

εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής 

έρευνας.  

 

συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω : 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Η αφετέρου συμβαλλόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την 

επωνυμία ……, η οποία θα αποκαλείται στο εξής η «Εταιρεία», αναγνωρίζοντας το 

έργο και το κύρος του καθηγητή/τριας θα αποκαλείται στο εξής ο/η 

«Καθηγητής/τρια» και αποδεχόμενη την υψηλή ερευνητική στάθμη της 

τεχνογνωσίας του/της, επιθυμεί όπως υπό την εποπτεία, τον έλεγχο και την 

καθοδήγηση του/της «Καθηγητή/τριας» επιτύχει την παραγωγή και προώθηση στην 

αγορά μιας επιμέρους πλευράς της τεχνογνωσίας του/της, η οποία συνίσταται στην 

ανάπτυξη (αναφορά στο προϊόν με μερικές λέξεις)…….. με απώτερο σκοπό την 

εμπορική εκμετάλλευση. Μετά από σχετική ενημέρωση του ΕΛΚΕ, η σύμβαση θα 

καλύπτει και άλλα προϊόντα, υλοποιήσεις, εφαρμογές και υπηρεσίες από άλλα 
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ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία αναπτύσσονται υπό την επιστημονική 

καθοδήγηση του/της Καθηγητή/τριας.              

Άρθρο 2 

Διάρκεια 

 Η παρούσα τίθεται σε ισχύ κατά το χρόνο υπογραφής της και παραμένει σε 

ισχύ, υπό τον όρο της ανανέωσης ή παράτασης της κύριας σύμβασης του/της 

«Καθηγητή/τριας» με την «Εταιρεία», ή της παραμονής του/της «Καθηγητή/τριας» 

στη μετοχική σύνθεση.  

Άρθρο 3 

Υποχρεώσεις Εταιρείας 

 Η «Εταιρεία» συμφωνεί κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας 

σύμβασης να εκτελεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα ως 

συνετός επιχειρηματίας με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση της ορθής και 

πρόσφορης εκμετάλλευσης των υπηρεσιών του «Καθηγητή». Ειδικότερα, 

αναλαμβάνει την υποχρέωση, όπως καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης : 

- Προσλάβει και απασχολήσει, στο μέτρου του δυνατού, μεταξύ άλλων και 

μηχανικούς του Πολυτεχνείου Κρήτης καθ’ υπόδειξη του ως άνω «Καθηγητή/τριας», 

ή θα υποδεχθεί πρακτική άσκηση φοιτητών του Ιδρύματος ομοίως καθ’ υπόδειξη 

του/της τελευταίου/ας, ο/η οποίος/α θα φέρει το βάρος του συντονισμού και 

ελέγχου του έργου τους, θέτοντας τις γενικές και ειδικές παραμέτρους για την 

ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση αυτού  

- Υποβάλλει με δική της επιμέλεια και δαπάνη αίτηση για τη χορήγηση διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας ως προς το τελικό ερευνητικό προϊόν που θα παραχθεί μέσα στους 

κόλπους της «Εταιρείας» και όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να επέλθει η 

νομική κατοχύρωση και η απαιτούμενη προστασία στο στάδιο που θα προηγηθεί 

της εισόδου του τελικού προϊόντος στην αγορά  

- Καταβάλει στο «Πολυτεχνείο Κρήτης – ΕΛΚΕ ΠΚ» ποσοστό 1 % επί των ετήσιων 

ακαθάριστων εισπράξεων της «Εταιρείας» από τις πωλήσεις του τελικού 

ερευνητικού προϊόντος το οποίο αναπτύχθηκε με την καθοδήγηση του/της 

«Καθηγητή/τριας» και που θα διατεθεί στην αγορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4, εφόσον οι ακαθάριστες εισπράξεις της Εταιρείας υπερβούν ετησίως τις 
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50.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Θα λαμβάνεται μέριμνα, ώστε μέρος του ως άνω 

χρηματικού ποσού προς τον ΕΛΚΕ να διατίθεται προς όφελος της φοιτητικής 

κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης.    

-Υποβάλει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών ΠΚ ετήσια γραπτή έκθεση 

πεπραγμένων έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, η οποία πρέπει να 

συνοδεύεται με οικονομικά δεδομένα αναφορικά με ενδεχόμενα έσοδα από 

πωλήσεις προϊόντων, τα οποία διέπονται από την παρούσα σύμβαση   

- Να μην βλάπτει τη φήμη και το κύρος του Ιδρύματος  

Άρθρο 4 

Τρόπος και Όροι καταβολής ποσοστού επί των εισπράξεων 

4.1 Η καταβολή του ποσοστού 1 % επί των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων της 

«Εταιρείας» από τις πωλήσεις του τελικού ερευνητικού προϊόντος που θα διατεθεί 

στην αγορά θα τελείται εντός του πρώτου τριμήνου του αμέσως επόμενου έτους.  

 

4.2 Η εκκαθάριση των πωλήσεων θα γίνεται σε ετήσια βάση. Το αντίστοιχα 

οφειλόμενο ποσό θα εξοφλείται εντός του πρώτου τριμήνου του αμέσως επόμενου 

έτους. Το χρηματικό αυτό ποσό θα επιβαρύνεται με τόκο υπερημερίας από την 

επόμενη της ημερομηνίας της οφειλόμενης καταβολής, η οποία συμφωνείται ως 

δήλη ημέρα, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος νόμιμου επιτοκίου υπερημερίας. Για την 

καταβολή της αμοιβής θα εκδίδεται το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό από τον 

ΕΛΚΕ.  

 

4.3 Η πιστοποίηση των εσόδων από την εκμετάλλευση θα γίνεται από τα σχετικά 

λογιστικά έγγραφα της εταιρείας και αφορούν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στο προοίμιο της παρούσης. Ο ΕΛΚΕ διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει σε χρόνο της δικής του επιλογής την προσκόμιση των σχετικών 

ως άνω εγγράφων και η εταιρεία οφείλει να συμμορφωθεί εντός 30 ημερολογιακών 

ημερών. Επιπροσθέτως, η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί πλήρη και ακριβή αρχεία 

παραγωγής, απογραφής και πωλήσεων, που θα καλύπτουν όλες τις συναλλαγές σε 

σχέση με την άδεια που παραχωρείται δια της παρούσης. Ο ΕΛΚΕ και οι δεόντως 

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί του θα έχουν το δικαίωμα, μόνο κατόπιν 

προηγούμενης συμφωνίας, να ελέγξουν τα σχετικά στοιχεία .  
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4.4 Η αδικαιολόγητη μη έγκαιρη προσκόμιση των παραπάνω εγγράφων και η 

αδικαιολόγητη μη έγκαιρη συμμόρφωση στο αίτημα της επιθεώρησης και ελέγχου 

των παραπάνω αρχείων αποτελούν λόγο καταγγελίας της σύμβασης και στις 

περιπτώσεις αυτές η εταιρεία υποχρεούται να αποζημιώσει τον ΕΛΚΕ και για τα 

έξοδα και τις δαπάνες του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων, και όχι μόνον, των 

αμοιβών λογιστών και δικηγόρων και των σχετικών δαπανών. Τα ίδια ισχύουν και 

για την περίπτωση της μη έγκαιρης ή μερικής καταβολής των οφειλόμενων 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης εκ μέρους της εταιρείας οπότε και πάλι ρητά 

συμφωνείται ότι η εταιρεία θα πρέπει να αποζημιώσει τον ΕΛΚΕ για κάθε ζημία.  

 

4.5 Η διαχείριση των οικονομικών από την πλευρά του ΕΛΚΕ θα γίνεται με ευθύνη 

του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 50 επομ. του ν. 

4485/2017, ως αυτές ισχύουν και οι καταθέσεις από την εταιρεία των αμοιβών του 

άρθρου 3 θα γίνονται στον τηρούμενο από τον ΕΛΚΕ ΠΚ επί της Alpha Bank 

τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό IBAN GR 87 0140 6600 6600 0200 1000 166. Τυχόν 

αλλαγή στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ-ΠΚ θα κοινοποιείται εγκαίρως. 

 

.  

Άρθρο 5 

Διακοπή σύμβασης 

 Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα της καταγγελίας 

της παρούσας με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση, σε περίπτωση που το άλλο 

μέρος περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης ή δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 

οικονομικές του υποχρεώσεις 

Με τη λήξη ή λύση της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, η «Εταιρεία» θα 

υποχρεούται, όπως σταματήσει να χρησιμοποιεί τον τίτλο του τεχνοβλαστού του ΠΚ 

καθώς και της επωνυμίας και του λογότυπου του Πολυτεχνείου Κρήτης.  

Άρθρο 6 

Ανωτέρα Βία 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα φέρουν καμία ευθύνη ούτε και θα θεωρηθεί 

ότι έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, σε 
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περίπτωση υπερημερίας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων για λόγους πέραν του εύλογου ελέγχου τους, όπως είναι ενδεικτικά 

οι απεργίες, οι πόλεμοι, το εμπάργκο, η αδυναμία απόκτησης υλικών, η έλλειψη 

ενέργειας ή φυσικών πρώτων υλών, οι νομισματικοί περιορισμοί κλπ, με την 

προϋπόθεση ότι το μέρος που επιθυμεί να κάνει χρήση της ρήτρας αυτής οφείλει να 

ειδοποιεί αμέσως το άλλο μέρος για την επέλευση του σχετικού γεγονότος.  

 Το μέρος που επικαλείται το γεγονός ανωτέρας βίας θα καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει τις δυσμενείς συνέπειες του γεγονότος 

αυτού και θα αναλάβει αμέσως μετά την παρέλευσή του τις υποχρεώσεις του από 

την παρούσα. 

Άρθρο 7 

Εκχώρηση-Λύση-Διαδοχή 

 Η «Εταιρεία» δεν δικαιούται να εκχωρήσει, μεταβιβάσει, πωλήσει, 

υποθηκεύσει ή να διαθέσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την παρούσα σύμβαση, 

καθώς και οποιοδήποτε μεμονωμένο δικαίωμα και υποχρέωση αυτής χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή έγκριση του «Πολυτεχνείου Κρήτης – ΕΛΚΕ ΠΚ» και του 

«Καθηγητή/τριας». 

Σε περίπτωση λύσης ή λήξης της «Εταιρείας» θα λήγει αυτοδικαίως και η 

παρούσα σύμβαση μεταβίβασης άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης.  

Σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς της «Εταιρείας» είτε με 

απορρόφηση είτε με δημιουργία νέου νομικού προσώπου, η παρούσα σύμβαση 

συνεχίζει να δεσμεύει τον καθολικό διάδοχο της εταιρείας συνεπεία του κανόνα της 

καθολικής διαδοχής. Το νομικό πρόσωπο που θα υφίσταται τελικώς είτε από 

απορρόφηση είτε ως νέο νομικό πρόσωπο, δύναται να διατηρήσει το χαρακτηρισμό 

«Τεχνοβλαστός» ή «spin off» του Πολυτεχνείου Κρήτης μόνο μετά από νέα 

συμφωνία για τους όρους παραχώρησης αυτής και τον αντίστοιχο υπολογισμό των 

οικονομικών δικαιωμάτων που θα καταβάλλονται στο «Πολυτεχνείο Κρήτης – ΕΛΚΕ 

Π.Κ.». 

Άρθρο 8 

Γνωστοποιήσεις 

 Οι προβλεπόμενες από την παρούσα γνωστοποιήσεις και δηλώσεις πρέπει 

να γίνονται στην ελληνική γλώσσα και να διαβιβάζονται με συστημένη ταχυδρομική 
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επιστολή και απόδειξη παραλαβής σε κάθε περίπτωση στις διευθύνσεις των μερών 

που αναγράφονται κατωτέρω ή σε τυχόν άλλες διευθύνσεις που θα ορισθούν και 

θα γνωστοποιηθούν με τον προαναφερόμενο τρόπο από αυτά. 

Ως προς το «Πολυτεχνείο Κρήτης – ΕΛΚΕ ΠΚ» Πολυτεχνείο Κρήτης Κουνουπιδιανά 

Ακρωτηρίου73100 Χανιά-Αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων  

Ως προς τον «Καθηγητή» ……….  

Ως προς την «Εταιρεία» ………  

Άρθρο 9 

Ισχύον Δίκαιο – Τελικές διατάξεις 

 Η παρούσα καθώς και κάθε διαφορά που απορρέει από αυτή διέπεται από 

το Ελληνικό Δίκαιο και αν προκύψει διαφωνία ή διαφορά ανάμεσα στα 

συμβαλλόμενα μέρη σε σχέση με την παρούσα ή που να προέρχεται από αυτή, τα 

μέρη θα προσπαθήσουν να διαπραγματευθούν μια συμφωνία επίλυσης και μια 

φιλική διευθέτηση των διαφορών τους με καλή πίστη και αίσθημα ευθύνης. Σε 

περίπτωση που η διαφωνία ή διαφορά δεν επιλυθεί φιλικά, αρμόδια ορίζονται 

αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Χανίων.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθένας και όλοι οι 

όροι και οι διατάξεις της παρούσας είναι βασικοί και ουσιώδεις. Συνεπώς, 

αποδέχονται και διαβεβαιώνουν ότι καθένα θα εκπληρώσει καλόπιστα όλες τις 

υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα. 

Η παρούσα σύμβαση καλύπτει πλήρως τα συμφωνηθέντα μεταξύ των μερών 

σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης και αντικαθιστά και καταργεί κάθε τυχόν 

προηγούμενη συμφωνία μεταξύ τους. Οποιαδήποτε δε τροποποίηση, καθώς και 

τυχόν ανανέωση ή παράταση της παρούσας είναι ισχυρή, μόνο εφόσον καταρτιστεί 

εγγράφως μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 

Αν οποιοδήποτε μέρος ή οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη της 

παρούσας κριθεί από το οποιοδήποτε Δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τα μέρη ότι 

αντιβαίνει στο νόμο ή είναι μη εκτελεστή, η εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων 

διατάξεων της παρούσας δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση 

αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, 

προκειμένου να αντικαταστήσουν την άκυρη ρήτρα με έγκυρη, η οποία όμως θα 

έχει κατά το δυνατόν το αυτό περιεχόμενο με την άκυρη. 
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Ενδεχόμενη μη ενάσκηση δικαιώματος από οποιοδήποτε μέρος ή 

παράλειψη να απαιτήσει την εκπλήρωση κάποιου από τους όρους της παρούσας 

δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα ούτε εμποδίζει την ακόλουθη 

εκτέλεση του όρου αυτού. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία αφού 

αναγνώσθηκε και έγινε αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφηκε σε τρία 

(3) όμοια πρωτότυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για ΕΛΚΕ ΠΚ   

Καθηγητής/τρια …….          

                                                                                      …………………. 

Αναπληρωτής Πρύτανη & Πρόεδρος  

της Επιτροπής Ερευνών Π.Κ  

 

 

Ο/Η Καθηγητής/τρια 

 

 

 

 

 

          Για την εταιρεία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Ορισμοί Δικαιωμάτων Δημιουργού Εφεύρεσης 

 

Εξειδίκευση 

Για την ορθή αντιμετώπιση του θέματος των ηθικών δικαιωμάτων και της 

κυριότητας των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητο να δοθούν οι παρακάτω ορισμοί 

για τα παραγόμενα προϊόντα:  

 

Γενικοί Ορισμοί 

 

Προϊόντα Έρευνας είναι τα προϊόντα που προέρχονται από δραστηριότητες βασικής 

ή εφαρμοσμένης έρευνας ή παροχής υπηρεσιών και έχουν συνήθως άμεσα 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη.  

Εφεύρεση είναι το αποτέλεσμα για μία νέα ολοκληρωμένη διαδικασία έρευνας και 

ανάπτυξης (Ε&Α) που ξεπερνά την ήδη γνωστή στάθμη τεχνικής και είναι επιδεκτική 

βιομηχανικής εφαρμογής. Τα αποτελέσματα μιας εφεύρεσης, για να έχουν 

εμπορική αξία, πρέπει να προστατεύονται νομικά (άμεση αίτηση κατοχύρωσης 

ευρεσιτεχνίας).  

Καινοτομία είναι η μεταφορά ενός αποτελέσματος έρευνας σε νέο ή βελτιωμένο 

προϊόν και η διαδικασία για την χρήση σε εμπορικό ή κοινωνικό επίπεδο, όπως 

επίσης η ανάπτυξη νέας διαδικασίας, νέου τρόπου σκέψης, αντιμετώπισης μιας 

κατάστασης, αναγνώριση νέας ανάγκης ή τάσης της αγοράς βασισμένη σε 

προϋπάρχουσες γνώσεις προερχόμενες από βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα. Τα 

καινοτόμα προϊόντα συνήθως δεν αποτελούν βάσεις για αίτηση ευρεσιτεχνίας, 

καθώς οι βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται πρέπει να έχουν προστατευτεί στο 

προηγούμενο στάδιο του ερευνητικού αποτελέσματος. Εάν δεν μπορούν να 

κατοχυρωθούν νομικά, πρέπει να μπορούν να υποστηρίζονται νομικά με στοιχεία 

από τα αρχεία των ερευνητών ή δημιουργών (ποινικός κώδικας άρθρο 370 Β και Γ).  

Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι τα πνευματικά δημιουργήματα της 

ανθρώπινης διάνοιας που παρουσιάζονται με ορισμένη μορφή προσιτή στις 



37  

αισθήσεις, όπως τα έργα λόγου, τέχνης και επιστήμης (κείμενα, σχέδια, λογισμικό, 

κλπ.) 

Ανταγωνιστικά προγράμματα είναι τα ερευνητικά προγράμματα για τα οποία η 

χρηματοδότηση έγινε μετά από ανοικτή προκήρυξη ενός φορέα, δίχως να καθορίζει 

επακριβώς το αντικείμενο και το αποτέλεσμα.  

Μη ανταγωνιστικά προγράμματα είναι εκείνα τα οποία ανατίθενται στον φορέα 

υλοποίησης άμεσα ή μέσω διαγωνισμών με σύμβαση για συγκεκριμένο αντικείμενο 

(κοινοτική οδηγία 92/50 άρθρα ια, ιβ, ιγ).  

 

 

Ορισμός της Εφεύρεσης 

Σύμφωνα με το Ν.1733/1987, Άρθρο 5: 

"1. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν 

εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Η 

εφεύρεση μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή. 

3.  Μια εφεύρεση κρίνεται νέα, αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής.  Ως στάθμη 

της τεχνικής νοείται κάθε τι που είναι γνωστό οπουδήποτε στον κόσμο από γραπτή 

ή προφορική περιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πριν από την ημερομηνία 

κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή την ημερομηνία 

προτεραιότητας. 

4.  Μια εφεύρεση εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα αν, κατά την κρίση 

ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της 

τεχνικής. 

5.  Μια εφεύρεση θεωρείται επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής αν το αντικείμενό 

της μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής 

δραστηριότητας. 

6. Δεν ενισχύονται εφευρέσεις των οποίων η δημοσίευση ή η εφαρμογή αντίκεινται 

στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη. 
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Τύποι προϊόντων/εφευρέσεων 

 

1. Προϊόντα συμβατικής εργασίας (άρθρο 6 § 5 Ν 1733/1987): Οι εργαζόμενοι 

με σύμβαση είναι εκείνοι, οι οποίοι εργάζονται για την εκτέλεση 

συγκεκριμένου έργου, όπως είναι το μόνιμο προσωπικό, τα άτομα με 

σύμβαση αορίστου χρόνου ή με σύμβαση έργου και έχουν δεδομένες 

εργασιακές υποχρεώσεις βάσει της σύμβασής τους. Το έργο που παράγουν 

ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Επίσης έργα που παράγονται στα πλαίσια 

της σύμβασης εργασίας, αλλά με υπερωρίες του εργαζομένου που 

καλύπτονται μισθολογικά, σύμφωνα με τις υπάρχουσες νομοθετικές 

μισθολογικές διατάξεις, ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.  

 

2. Προϊόντα από εξαρτημένη εργασία (άρθρο 6 § 6 Ν 1733/1987). Το προϊόν ή 

έργο που παράγεται από εργαζόμενο (εκτός ωραρίου χωρίς πληρωμή 

υπερωριών, εάν ανήκει στην παραπάνω κατηγορία), χρησιμοποιώντας 

υλικοτεχνική υποδομή του εργοδότη. Παραδείγματα είναι τα αποτελέσματα 

που παράγονται από επιστημονικούς συνεργάτες, επισκέπτες ερευνητές, 

κλπ. που καλύπτονται μισθολογικά από άλλους, εξω-πανεπιστημιακούς 

φορείς.  

 

3. Προϊόντα από ελεύθερο εργαζόμενο (άρθρο 6 § 4 Ν 1733/1987). Τα 

προϊόντα της κατηγορίας αυτής προέρχονται από εργαζόμενους που 

εκτέλεσαν την εργασία και ολοκλήρωσαν το προϊόν ανεξάρτητα από 

εργοδότη (Π.Κ., ΕΛΚΕ).  

 

Οι εφευρέσεις του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), μελών του 

Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΠ), μελών του Ειδικού Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (ΕΤΕΠ) υπάγονται στις εξαρτημένες εφευρέσεις. Ως εκ τούτου κάθε 

εφεύρεση, που αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας υλικοτεχνικές υποδομές του Π.Κ., 

εμπίπτουν στην κατηγορία των εξαρτημένων εφευρέσεων. 
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Πνευματική ιδιοκτησία και κυριότητα προϊόντων 

 

Ηθικά δικαιώματα 

Τα ηθικά δικαιώματα μίας πνευματικής δημιουργίας και γενικά κάθε προϊόντος 

ανήκουν σε όλους τους συμμετέχοντες στην διαδικασία παραγωγής. Σε περίπτωση 

δημοσίευσης μέρους ή ολόκληρης της εργασίας, σε οποιαδήποτε μορφή πρέπει να 

αναφέρει τα ονόματα όλων των ερευνητών που έλαβαν μέρος στη δημιουργική 

διαδικασία της εργασίας καθώς επίσης και τον τόπο διεξαγωγής της δημιουργίας. Αν 

γίνει δημοσίευση συνήθως τα δικαιώματα περνάνε στο περιοδικό Στην περίπτωση 

έργου που  υλοποιήθηκε? εξολοκλήρου ή εν μέρει στο Π.Κ., πρέπει να αναφέρεται η 

διεύθυνση του Π.Κ.  

 

Περιουσιακά δικαιώματα των Προϊόντων 

 

Τα περιουσιακά δικαιώματα επί των αποτελεσμάτων του προϊόντος που 

δημιουργήθηκε σε εκτέλεση σύμβασης εργασίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο 

Π.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 40 του Ν. 2121/1993, εκτός εάν το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα ορίζει ρητά διαφορετική κατανομή των δικαιωμάτων. Για 

την ισχύ αυτής της διάταξης απαιτείται η αναλυτική αναφορά του θέματος αυτού 

στον κανονισμό παρακολούθησης ή στο τεχνικό δελτίο του έργου, το οποίο 

υπογράφεται από τους συμμετέχοντες φορείς 

 

Ειδικά ως προς τα μέλη ΔΕΠ και τα προϊόντα της έρευνάς τους, που παράγονται στο 

πλαίσιο προγράμματος διαχειριζόμενου από τον ΕΛΚΕ και τυγχάνουν προστασίας 

κατά τις διατάξεις του Ν. 2121/1993, προβλέπεται ότι τα μέλη ΔΕΠ διατηρούν κατά 

την οιαδήποτε αξιοποίηση – εμπορική εκμετάλλευση των πνευματικών τους 

δημιουργημάτων δικαιώματα στο 60% του έργου, το δε Π.Κ. στο υπόλοιπο 40%, 

εκτός εάν το συγκεκριμένο πρόγραμμα ορίζει ρητά διαφορετική κατανομή των 

δικαιωμάτων. 

 

Βιομηχανική ιδιοκτησία και κυριότητα προϊόντων 
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Η εφεύρεση που δημιουργήθηκε σε εκτέλεση σύμβασης εργασίας ανήκει εξ 

ολοκλήρου στο Π.Κ (Άρθρο 6, παρ. 4, Ν.1733/1987) εκτός εάν το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα ορίζει ρητά διαφορετική κατανομή των δικαιωμάτων. Αν πρόκειται για 

εξαρτημένη εφεύρεση τότε η κυριότητα του προϊόντος ανήκει κατά 40% στο ΠΚ και 

κατά 60% στον ερευνητή. 

 

Ειδικά ως προς τα μέλη ΔΕΠ και τις εφευρέσεις τους που παράγονται στο πλαίσιο 

προγράμματος διαχειριζόμενου από τον ΕΛΚΕ και τυγχάνουν προστασίας κατά τις 

διατάξεις του Ν. 1733/1987 , προβλέπεται ότι τα περιουσιακά τους δικαιώματα 

ανέρχονται σε ποσοστό 60% στο δε ΠΚ αντιστοιχεί το υπόλοιπο 40 %, εκτός εάν το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα ορίζει ρητά διαφορετική κατανομή των δικαιωμάτων.  

 

Δικαιώματα Δημιουργού 

Τα δικαιώματα δημιουργού είναι άυλα δικαιώματα ιδιοκτησίας που αποκτώνται 

αυτοδίκαια για κάθε είδος πρωτότυπου έργου που εκφράζεται με οποιαδήποτε 

υλική μορφή. Ως έργο, σύμφωνα με το Ν.2121/1993, νοείται «κάθε πρωτότυπο 

πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης που εκφράζεται με ορισμένη 

μορφή, ιδίως τα έργα του λόγου, γραπτά ή προφορικά, οι μουσικές συνθέσεις με 

κείμενα ή χωρίς, τα θεατρικά έργα με μουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι 

παντομίμες, τα οπτικοαουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία 

περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα 

και οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, τα φωτογραφικά έργα, τα έργα των 

εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που 

αναφέρονται στη γεωγραφία, την τυπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήμη». 

Νοούνται επίσης ως έργα «οι μεταφράσεις, οι διασκευές, οι προσαρμογές και οι 

άλλες μετατροπές έργων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης καθώς και οι 

συλλογές έργων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης ή απλών γεγονότων και 

στοιχείων, όπως οι εγκυκλοπαίδειες, οι ανθολογίες και οι βάσεις δεδομένων, 

εφόσον η επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχομένου τους είναι πρωτότυπη».   
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Κατά το άρθρ. 2 παρ. 3 του Ν.2121/1993 «Ως έργα λόγου προστατευμένα κατά τις 

διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας θεωρούνται τα προγράμματα των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και το προπαρασκευαστικό υλικό του 

σχεδιασμού τους. Η προστασία παρέχεται σε κάθε μορφή έκφρασης ενός 

προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ιδέες και οι αρχές στις οποίες 

βασίζεται οποιοδήποτε στοιχείο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

περιλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες βασίζονται τα στοιχεία διασύνδεσής 

του, δεν προστατεύονται κατά τον παρόντα νόμο. Ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού 

υπολογιστή θεωρείται πρωτότυπο, εφόσον είναι προσωπικό πνευματικό 

δημιούργημα του δημιουργού του».  

Το δικαίωμα του δημιουργού αναλύεται ως εξής : το ηθικό και το περιουσιακό 

δικαίωμα. 

Το ηθικό δικαίωμα δίνει στο δημιουργό ιδίως τις εξουσίες:  

α) της απόφασης για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το έργο 

θα γίνει προσιτό στο κοινό (δημοσίευση),  

β) της αναγνώρισης της πατρότητάς του πάνω στο έργο και ειδικότερα την εξουσία 

να απαιτεί, στο μέτρο του δυνατού, τη μνεία του ονόματός του στα αντίτυπα του 

έργου του και σε κάθε δημόσια χρήση του έργου του, ή αντίθετα, να κρατάει την 

ανωνυμία του ή να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο,  

γ) της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης, περικοπής ή άλλης τροποποίησης του 

έργου του, καθώς και κάθε προσβολής του δημιουργού οφειλόμενης στις συνθήκες 

παρουσίασης του έργου στο κοινό,  

δ) της προσπέλασης στο έργο του, έστω και αν το περιουσιακό δικαίωμα στο έργο ή 

η κυριότητα στον υλικό φορέα του έργου ανήκει σε άλλον, οπότε η προσπέλαση 

πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο που προκαλεί τη μικρότερη δυνατή 

ενόχληση στο δικαιούχο,  

ε) προκειμένου περί έργων λόγου ή επιστήμης, της υπαναχώρησης από συμβάσεις 

μεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώματος ή εκμετάλλευσής του ή αδείας 

εκμετάλλευσής του εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία της 
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προσωπικότητάς του εξαιτίας μεταβολής στις πεποιθήσεις του ή στις περιστάσεις 

και με καταβολή αποζημίωσης στον αντισυμβαλλόμενο για την θετική του ζημία. 

Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στο δημιουργό ιδίως την εξουσία να επιτρέπει ή να 

απαγορεύει:  

α) την εγγραφή και την αναπαραγωγή του έργου με κάθε μέσο, όπως μηχανικά, 

φωτοχημικά ή ηλεκτρονικά μέσα,  

β) τη μετάφραση του έργου,  

γ) τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλες μετατροπές του έργου,  

δ) τη θέση σε κυκλοφορία του πρωτότυπου ή αντιτύπων του έργου με μεταβίβαση 

της κυριότητας, με εκμίσθωση ή με δημόσιο δανεισμό, καθώς και την επιβολή 

περιοριστικών όρων στη μεταβίβαση, την εκμίσθωση ή το δημόσιο δανεισμό ιδίως 

σε ό,τι αφορά τη χρήση των αντιτύπων,  

ε) την παρουσίαση του έργου στο κοινό,  

στ) της δημόσιας εκτέλεσης του έργου, 

ζ) τη μετάδοση ή αναμετάδοση του έργου στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την 

τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς 

αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης 

ή μέσω δορυφόρων,  

η) την εισαγωγή αντιτύπων του έργου, που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη 

συναίνεση του δημιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που το δικαίωμα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα 

είχε συμβατικά διατηρηθεί από το δημιουργό. 

 


