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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
350η/08.07.2011 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης συνεδρίασε
σήµερα Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2011 και ώρα 10:00 π.µ. στις εγκαταστάσεις
του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο (αίθουσα συνεδριάσεων
Πρυτανείας) και πραγµατοποίησε την 350η συνεδρίασή της.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κ.κ.:
-ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
-ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, Τακτικό µέλος και αντιπρόεδρος της
Επιτροπής – εκπρόσωπος του Τµήµατος Χηµείας,
-ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΕΙΡΗΝΗ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του
Τµήµατος Βιολογίας,
-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
Αναπληρωµατικό
µέλος
–
εκπρόσωπος του Τµήµατος Μαθηµατικών,
-ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος
Ιατρικής,
-ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπληρωµατικό µέλος – εκπρόσωπος του
Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης,
-ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος Φυσικής,
-ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος
Ψυχολογίας,
-ΤΟΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος Επιστήµης
Υπολογιστών,
-ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος Επιστήµης
και Τεχνολογίας Υλικών.
Απουσίαζαν οι κ.κ.:
-ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΑΥΛΙΝΑ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
-ΜΑΚΡΙ∆ΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών,
-ΜΑΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος
Οικονοµικών Επιστηµών,
-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος
Πολιτικής Επιστήµης,
-ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος Φιλολογίας
-ΣΕΡΝΤΕ∆ΑΚΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος
Κοινωνιολογίας,
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-ΣΤΡΑΤΑΡΙ∆ΑΚΗ ΑΝΝΑ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού
Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης
-ΤΣΙΝΟΡΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Τακτικό µέλος – εκπρόσωπος του Τµήµατος
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας υπό την Προεδρεία του κ. Εµµ.
Πετράκη, Αντιπρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης και
Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης για τα θέµατα
της µε αριθµ. πρωτ. 3737/06.07.2011 ηµερήσιας διάταξης η Επιτροπή
προχώρησε στη συζήτηση των θεµάτων, ως εξής:

ΘΕΜΑ: 5.3 Οδηγός Χρηµατοδότησης & ∆ιαχείρισης / Κανονισµός
διάθεσης προϊόντων / Κανονισµός χορήγησης υποτροφιών /
Κανονισµός Χρηµατοδοτήσεων.
5.3.1 Θέσπιση Κανονισµού ∆ιάθεσης Προϊόντων για τη «∆ιαχείριση
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας».
Η Επιτροπή, σε συνέχεια των αποφάσεων (θέµα 4.9.7) της 343ης/20.05.2011
και (θέµα 5.3.2) της 346ης/10.06.2011 συνεδρίασης της Ολοµέλειας, και αφού
έλαβε υπόψη την εισήγηση της πενταµελούς Επιτροπής (απαρτιζόµενη από
τους κ.κ. Αθανασάκη Ε. και Τόλλη Ι., µέλη της Ολοµέλειας, τον κ.
Φραγκιαδάκη Ι. Υπεύθυνου του Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας και
Ανάπτυξης και τον κ. Βοργιά Ε., νοµικό σύµβουλο του Ε.Λ.) εγκρίνει το νέο
Κανονισµό ∆ιάθεσης Προϊόντων για τη «∆ιαχείριση Πνευµατικής Ιδιοκτησίας,
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας» και τη πιλοτική εφαρµογή του. Η παρούσα
απόφαση θα σταλεί στην Σύγκλητο για επικύρωση.
Το ακριβές κείµενο του Κανονισµού ∆ιάθεσης Προϊόντων για τη «∆ιαχείριση
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας» που υιοθετείται είναι το
ακόλουθο:
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
∆ιαχείριση Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας
Περιεχόµενα
1. Εισαγωγή
2. Ορισµοί
3. ∆ιαχείριση Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων
4. Μορφές βιοµηχανικής ιδιοκτησίας
4.1 ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας (πατέντα)
4.2 ∆ικαιώµατα σχεδίων
4.3 Εµπορικό σήµα
5. Πνευµατική Ιδιοκτησία
5.1 ∆ικαιώµατα δηµιουργού
6. ∆υνατότητες κατοχύρωσης πνευµατικών δικαιωµάτων
7. Νοµικό καθεστώς πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας
8. Πνευµατική ιδιοκτησία και κυριότητα προϊόντων
9. Χρήση και ∆ιάθεση Υπάρχοντος Προϊόντος
10. ∆ιαδικασία υποβολής ∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας (∆Ε)
11. Στάδια και προοπτικές µετά την υποβολή αίτησης
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12.Συµπληρωµατικοί όροι ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας
Παράρτηµα Α -Έντυπο γνωστοποίησης της εφεύρεσης.
Παράρτηµα Β -Έντυπο συµφωνίας εφευρετών.
Παράρτηµα Γ - Έντυπο συµφωνίας συνδικαιούχων.
Παράρτηµα ∆ - Ενδεικτικά χρονοδιαγράµµατα και κόστη για αιτήσεις στο European Patient
Office και στο US Patient Office.
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1. Εισαγωγή
Το Πανεπιστήµιο Κρήτης (Π.Κ.), εκτός από τον εκπαιδευτικό του ρόλο, διεξάγει
σηµαντικό ερευνητικό έργο παράγοντας γνώση, τεχνογνωσία και τεχνολογία. Ζητήµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας που αφορούν τα Πανεπιστήµια αναφέρονται στην Υπουργική
Απόφαση 680/22.8.96 (ΦΕΚ 826/10.9.96). Το πλαίσιο αφορά όλα τα µέλη της επιστηµονικής
κοινότητας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, δηλαδή µέλη ∆ΕΠ, Ε∆ΤΠ, ΕΕ∆ΙΠ, προπτυχιακούς
και µεταπτυχιακούς φοιτητές, µετα-διδακτορικούς ερευνητές και επισκέπτες ερευνητές. Η
µεταφορά και διάθεση των προϊόντων από τους δηµιουργούς προς τα άλλα µέλη του Π.Κ.
είναι ελεύθερη και απαραίτητη. Η µεταφορά και χρήση όµως αυτών των προϊόντων στον
εξω-πανεπιστηµιακό οικονοµικό χώρο είναι αυστηρά ελεγχόµενη, και πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του π.δ. 159/1984 και τον παρόντα κανονισµό.
Η βασική αρχή για τη διάχυση των προϊόντων στον οικονοµικό χώρο είναι αυτά να
έχουν έµµεσα ή άµεσα οφέλη (οικονοµικά, κοινωνικά, κλπ.) για τον ενδιαφερόµενο φορέα
χρήστη. Τα οφέλη αυτά προέρχονται από την βελτιστοποίηση των διεργασιών παραγωγής,
την δηµιουργία νέων καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισµό στον
τοµέα παραγωγής και διάθεσης προϊόντων, συνθηκών εργασίας, κοινωνικών παροχών κλπ. Η
ιδέα της δηµιουργίας νέων προϊόντων µπορεί να ξεκινήσει είτε από τη βιοµηχανία είτε από
τους δηµιουργούς. Στην πρώτη περίπτωση, η γνώση των αναγκών από την πλευρά του φορέα
χρήστη (π.χ. της βιοµηχανίας) κατευθύνει την εφαρµοσµένη έρευνα, οπότε παράγονται
ερευνητικά αποτελέσµατα µετά από ανάθεση έργου. Στη δεύτερη περίπτωση, η παραγωγή
νέων ερευνητικών αποτελεσµάτων από τους ερευνητές κατευθύνει την µελλοντική πορεία
της τεχνολογίας και τη χρήση της από τους οικονοµικούς φορείς. Οι δύο αυτές περιπτώσεις
αντιµετωπίζονται διαφορετικά. Η περίπτωση της ανάθεσης έργου από ένα φορέα χρήστη
διέπεται από τους κανόνες του Εσωτερικού Κανονισµού Χρηµατοδότησης του ΕΛΚΕ, ενώ η
περίπτωση διάθεσης νέων ερευνητικών αποτελεσµάτων σε οικονοµικούς φορείς διέπεται από
τον παρόντα Κανονισµό ∆ιάθεσης Προϊόντων.
2. Ορισµοί
Προϊόντα Έρευνας είναι τα προϊόντα που προέρχονται από δραστηριότητες βασικής ή
εφαρµοσµένης έρευνας ή παροχή υπηρεσιών και έχουν συνήθως άµεσα κοινωνικοοικονοµικά
οφέλη.
Εφεύρεση είναι το αποτέλεσµα για µία νέα ολοκληρωµένη διαδικασία έρευνας και
ανάπτυξης 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 των 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 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, χωρίς 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).
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3. ∆ιαχείριση Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων
Σκοπός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας είναι η «διάθεση και
διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή» (679/22.8.1996 κοινής
υπουργική απόφαση, άρθρο 1) µε στόχους (α) την ανάπτυξη της υψηλής ποιότητας βασικής
έρευνας στο Π.K µε έµφαση σε αυτήν που δεν χρηµατοδοτείται κατά προτεραιότητα από
άλλους φορείς, (β) τη µερική υποστήριξη εφαρµοσµένης έρευνας µε σκοπό να φθάσει στο
σηµείο όπου να µπορεί πλέον να χρηµατοδοτηθεί από άλλες πηγές και (γ) την υποστήριξη
του ανθρώπινου δυναµικού του Π.K. σε θέµατα έρευνας, κυρίως των νέων ερευνητών.
Η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από την διάθεση προϊόντων και
υπηρεσιών, λόγω των δηµιουργικών δραστηριοτήτων των µελών του Π.Κ µέσω διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας, αποτελεί µέρος του σκοπού λειτουργίας τόσο του ΕΛΚΕ όσο και της
Εταιρείας Αξιοποίησης Περιουσίας Π.Κ. Η δράση αυτή βοηθάει σηµαντικά στην προσπάθεια
του Π.Κ. για εξεύρεση πόρων προκειµένου να αντεπεξέλθει στις αυξανόµενες ανάγκες
υποστήριξης έργων ερευνητικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και την
υλοποίηση υποδοµής για την παροχή υπηρεσιών αλλά και άλλων δραστηριοτήτων. Το Π.Κ.
µε τον κανονισµό αυτό ενθαρρύνει την παραγωγή τέτοιων σηµαντικών ερευνητικών
αποτελεσµάτων και τη διάχυση τους στην κοινωνία ενώ συγχρόνως θέτει και το πλαίσιο για
πιθανή εκµετάλλευση τους όπου αυτό είναι δυνατό και επιθυµητό από τους εφευρέτες
σύµφωνα µε τους νόµους 1733/1987 και 2121/1993. Με το παρόν πλαίσιο το Πανεπιστήµιο
Κρήτης δίνει κίνητρα για την ανάπτυξη και διάχυση πνευµατικής ιδιοκτησίας παρέχοντας
αναγνώριση στους δηµιουργούς - εφευρέτες.
4. Μορφές βιοµηχανικής ιδιοκτησίας
Η Βιοµηχανική Ιδιοκτησία αφορά την νοµική προστασία εφευρέσεων, σχεδίων και
δηµιουργικής δουλειάς. Οι τέσσερις βασικοί τύποι δικαιωµάτων είναι ευρεσιτεχνίες ,
δικαιώµατα δηµιουργού, σχέδια και εµπορικά σήµατα. Συνήθως η µεταφορά και διάχυση
τεχνολογίας από τα πανεπιστήµια γίνεται µε τη δηµιουργία ενός φακέλου ευρεσιτεχνιών και
πνευµατικών δικαιωµάτων µε στόχο την προβολή τους στην κοινωνία.
Τα ∆ικαιώµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελούν ειδικευµένα νοµικά
δικαιώµατα τα οποία προστατεύουν την πνευµατική ιδιοκτησία και µπορούν να χωριστούν σε
4 βασικές κατηγορίες.
4.1 ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας (πατέντα)
Αποτελεί ένα νοµικό τίτλο προστασίας ο οποίος εκχωρείται για διάστηµα 20 ετών (το
χρονικό διάστηµα δεν είναι το ίδιο σε όλες τις χώρες) στον εφευρέτη ή στην οµάδα
συνδικαιούχων. Ο εφευρέτης είναι υποχρεωµένος να περιγράψει την εφεύρεση και να
πληρώσει την προβλεπόµενη συνδροµή στο γραφείο ευρεσιτεχνιών. Η δυνατότητα για
χορήγηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας χάνεται αν δηµοσιευθεί ή ανακοινωθεί δηµόσια η ιδέα
πριν καταχωρηθεί η αίτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
4.2 ∆ικαιώµατα σχεδίων
Ως σχέδιο ή βιοµηχανικό σχέδιο θεωρείται η ορατή εικόνα του συνόλου ή ενός
µέρους ενός βιοµηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα
τεχνικά χαρακτηριστικά του (π.χ. γραµµή, σχήµα, χρώµα, υλικό, κόστος, κλπ.).
4.3 Εµπορικό σήµα
Το εµπορικό σήµα αφορά ένα σήµα ή άλλο χαρακτηριστικό σχέδιο το οποίο
εφαρµόζεται ή σχετίζεται µε προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς να απεικονίζει το προϊόν ή την
υπηρεσία.
5. Πνευµατική ιδιοκτησία
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5.1

∆ικαιώµατα δηµιουργού

Τα δικαιώµατα δηµιουργού αφορούν κυρίως λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα,
ηχογραφήσεις ήχου και βίντεο, µεταδόσεις εκποµπών. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να
προστατευτεί και η δηµιουργία λογισµικού, παρόλο που το λογισµικό µπορεί να είναι
αντικείµενο διπλώµατος ευρεσιτεχνίας αν αποτελεί λειτουργικό µέρος µιας εφεύρεσης. Στην
περίπτωση επιστηµονικών δηµοσιεύσεων σε περιοδικά ή ανακοινώσεων σε συνέδρια ο/οι
συγγραφέας(εις) εκχωρούν τα δικαιώµατα στον εκδοτικό οίκο ή τον οργανισµό που
διοργανώνει το συνέδριο. Τα δικαιώµατα δηµιουργού υφίστανται αυτόµατα χωρίς να
απαιτείται η διαδικασία αιτήσεως και έχουν ισχύ 70 έτη µετά το θάνατο του δηµιουργού.
6. ∆υνατότητες κατοχύρωσης πνευµατικών δικαιωµάτων
Η κατοχύρωση πνευµατικών δικαιωµάτων εξασφαλίζεται µέσω Οργανισµών όπως:
1. Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
Ο ΟΒΙ είναι ο αποκλειστικά αρµόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση
ευρεσιτεχνιών και βιοµηχανικών σχεδίων. Επίσης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από
δηµοσιευµένα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µέσα από διεθνείς βάσεις δεδοµένων. Επιπρόσθετα ο
ΟΒΙ, έχει δηµιουργήσει περιφερειακές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ∆Ε (Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Ηράκλειο Κρήτης) µε στόχο τη διάχυση της τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο
ελλαδικό χώρο.
2. Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών (European Patent Office, EPO)
To EPO είναι ο αρµόδιος διεθνής οργανισµός για χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας, η λειτουργία του οποίου καθορίστηκε από τη Σύµβαση για το ευρωπαϊκό
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, στις 5 Οκτωβρίου του 1973. Η έδρα του βρίσκεται στο Μόναχο και
ως οργανισµός διαθέτει οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια. Η χορήγηση διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας εκτελείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (European
Patent Office), που αποτελεί το κύριο όργανο του οργανισµού και το οποίο ελέγχεται από το
διοικητικό συµβούλιο.
O οργανισµός περιλαµβάνει 31 κράτη-µέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία,
Γερµανία, ∆ανία, Εσθονία, Ελβετία, Ελλάς, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία,
Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεµβούργο, Μονακό, Τσεχία,
Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία,
Τουρκία και Φινλανδία. Παράλληλα, υπάρχουν χώρες που αν και δεν είναι µέλη του
οργανισµού, αναγνωρίζουν τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται. Αυτές είναι η
Αλβανία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία
της Μακεδονίας
Το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δεν είναι ένα ενιαίο δίπλωµα µε ισχύ σε όλα τα
κράτη µέλη. Έτσι µπορεί κάποιος να έχει ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας π.χ. µόνο για 5
χώρες.
3. Αµερικάνικο Γραφείο Πατεντών (US Patent and Trademark Office, USΡTO)
Το USPTO είναι ο αρµόδιος οργανισµός για χορήγηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
στην Αµερική,
4. Παγκόσµιος Οργανισµός ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (World International Property
Organization, WIPO)
Ο WIPO, είναι µία από τις 16 εξειδικευµένες υπηρεσίες του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών. Ιδρύθηκε το 1967 για να «ενθαρρύνει τη δηµιουργική δραστηριότητα» και «να
προωθήσει την πνευµατική ιδιοκτησία διεθνώς». Ο WIPO έχει προς το παρόν 184 κράτηµέλη1, διαχειρίζεται 24 διεθνείς συνθήκες και η έδρα του βρίσκεται στη Γενεύη.
1

Κατάλογος των κρατών-µελών του WIPO.
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7. Νοµικό καθεστώς πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας
Το νοµικό καθεστώς των εφευρέσεων και των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ορίζεται
κυρίως από τον νόµο 1733/1987 σχετικά µε την «µεταφορά τεχνολογίας, τις εφευρέσεις και
την τεχνολογική καινοτοµία», την Υπουργική απόφαση περί «Κατάθεσης αίτησης για
χορήγηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας στον ΟΒΙ
και τήρηση βιβλίων» (31/12/1987). Αντίθετα τα ζητήµατα προστασίας της Πνευµατικής
Ιδιοκτησίας ρυθµίζονται από το νόµο 2121/1993 σχετικά µε την «Πνευµατική ιδιοκτησία,
συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα». Ο φορέας στον οποίο στηρίζεται το σύστηµα
προστασίας εφευρέσεων είναι ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) που είναι ένα
ΝΠΙ∆ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (νόµος 1733/1987) διακρίνονται τρεις κατηγορίες
εφευρέσεων:
α) Υπηρεσιακή εφεύρεση
Σύµφωνα µε το νόµο, «υπηρεσιακή εφεύρεση είναι το προϊόν συµβατικής σχέσης
εργαζοµένου µε τον εργοδότη για την ανάπτυξη εφευρετικής δράσης». Σε αυτή την
περίπτωση η ιδιοκτησία του δικαιώµατος σε ποσοστό 100% ανήκει στον εργοδότη. Για να
χαρακτηρισθεί η εφεύρεση ως υπηρεσιακή, θα πρέπει αυτό να προκύπτει από την σύµβαση
µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου. Είναι αδιάφορο αν η σύµβαση αφορά εξαρτηµένη
εργασία ή σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
β) Εξαρτηµένη εφεύρεση.
Σύµφωνα µε τον νόµο «εξαρτηµένη είναι η εφεύρεση που πραγµατοποιείται από
εργαζόµενο µε τη χρήση υλικών, µέσων ή πληροφοριών της επιχείρησης στην οποία
εργάζεται». Σε αυτή την περίπτωση ποσοστό 40% ανήκει στον εργοδότη και 60% στον
εργαζόµενο ή στην οµάδα εργαζοµένων που την πραγµατοποίησε. Ο εφευρέτης πρέπει να
γνωστοποιήσει στον εργοδότη την εφεύρεση και να παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την από
κοινού υποβολή αίτηση χορήγησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Αν ο εργοδότης δεν δηλώσει
µέσα σε τέσσερις µήνες ότι ενδιαφέρεται να συνυποβάλει αίτηση, τότε ο εργαζόµενος µπορεί
να υποβάλει αίτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας αποκλειστικά για τον εαυτό του και η
εφεύρεση ανήκει εξ ολοκλήρου στον εργαζόµενο.
γ) Ελεύθερη εφεύρεση.
Τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής προέρχονται από εργαζόµενους που εκτέλεσαν
την εργασία και ολοκλήρωσαν το προϊόν ανεξάρτητα από εργοδότη (Π.Κ., ΕΛΚΕ) και ανήκει
αποκλειστικά στον ιδιώτη που την ανέπτυξε.

8. Πνευµατική ιδιοκτησία και κυριότητα προϊόντων
Οι εφευρέσεις οι οποίες αναπτύσσονται στο Πανεπιστήµιο Κρήτης από µέλη ∆ΕΠ,
ΕΕΠ, Ε∆ΤΠ και ερευνητές µε σύµβαση έργου, αποτελούν εξαρτηµένες εφευρέσεις και
συνεπώς ανήκουν στο Πανεπιστήµιο Κρήτης κατά ποσοστό 40% και στον εφευρέτη ή την
οµάδα εφευρετών κατά ποσοστό 60%, εκτός και αν υπάρξει διαφορετική διαπραγµάτευση.
Για να θεωρηθεί µια εφεύρεση υπηρεσιακή θα πρέπει ρητώς να έχει περιγραφεί ως τέτοια και
να έχει αιτιολογηθεί κατά την έναρξη της σχέσης εργασίας. Οι υπηρεσιακές εφευρέσεις
ανήκουν 100% στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Σε περίπτωση που η εφεύρεση πραγµατοποιείται
στο πλαίσιο έργου χρηµατοδοτούµενου από τρίτο, προς τον οποίο υπάρχουν συµβατικές
υποχρεώσεις του ΕΛΚΕ, το είδος της εφεύρεσης και η κυριότητα του ΠΚ/ΕΛΚΕ επ’ αυτής
θα αποφασίζεται από την Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών µετά από εισήγηση της
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Επιτροπής ∆ιαχείρισης και ∆ιάθεσης Προϊόντων2 (Ε∆∆Π) ανάλογα µε τις συµβατικές
υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των χρηµατοδοτών. Πρέπει να είναι σαφές ότι σε
περίπτωση συν-εξέλιξης του δικαιώµατος µε άλλη οντότητα πχ. σε κοινό ερευνητικό
πρόγραµµα µε άλλο πανεπιστήµιο, το όποιο ποσοστό αναφέρεται στο παρόν αφορά στο
σύνολο του ποσοστού που αντιστοιχεί στην Οµάδα Πανεπιστηµίου Κρήτης. Έτσι, για
παράδειγµα σε περίπτωση ίσης ιδιοκτησίας ανάµεσα στα δύο πανεπιστήµια (50-50) τότε το
40% που ανήκει στο Πανεπιστήµιο Κρήτης σε περίπτωση εξαρτηµένης εφεύρεσης είναι ίσο
µε το 20% του συνόλου.
Αντίστοιχα σε ότι αφορά τα έργα που δηµιουργούνται κατά την ερευνητική
προσπάθεια των µελών του Πανεπιστηµίου Κρήτης και αποτελούν πρωτότυπα πνευµατικά
δηµιουργήµατα λόγου, τέχνης ή επιστήµης και ως τέτοια χρήζουν προστασίας κατά τις
διατάξεις του ν 2121/1993 ισχύουν τα εξής :
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. Στην περίπτωση έργου που
δηµιουργήθηκε εξολοκλήρου ή εν µέρει στο Π.Κ., πρέπει να αναφέρεται η διεύθυνση του
Π.Κ.
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.
9. Χρήση και ∆ιάθεση Υπάρχοντος Προϊόντος
Τα περιουσιακά δικαιώµατα επί των αποτελεσµάτων κατανέµεται στους
εµπλεκόµενους φορείς όπως ορίζει ο κανονισµός παραπάνω. Το ποσοστό κυριότητας, που
κατέχει ένα φυσικό πρόσωπο ή ένας φορέας, µπορεί να διαπραγµατευτεί και να διατεθεί όπως
ορίζει ο κάθε δικαιούχος. Στην περίπτωση που υπάρχει συγκυριότητα (κατανοµή κυριότητας
(ένα πρόσωπο ή φορέας κατέχει λιγότερο από το 100%) είναι απαραίτητο να υπάρξει γραπτή
ενηµέρωση των άλλων κατόχων κυριότητας-συνδικαιούχων πριν την υπογραφή της
συµφωνίας χρήσης προϊόντων από τρίτα πρόσωπα. Οι φορείς ή τα πρόσωπα που κατέχουν
την υπόλοιπη κυριότητα, και έχουν ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 30%, πρέπει να δηλώσουν
εγγράφως την συµφωνία τους για την χρήση των αποτελεσµάτων. Η εκµετάλλευση του
Προϊόντος Έρευνας ή του Ερευνητικού Αποτελέσµατος δεν είναι δυνατή εάν δεν υπάρχει
σύµφωνη γνώµη του 51% του ποσοστού των κυρίων. Τα κέρδη από την χρήση της
κυριότητας κατανέµεται σύµφωνα µε το ποσοστό, η σύµφωνα µε συµφωνητικό µεταξύ των
κατόχων. Η κατανοµή των δικαιωµάτων αναφέρεται αναλυτικά στο Έντυπο Συµφωνίας
Συνδικαιούχων (Παράρτηµα Γ) που συµπληρώνεται και υποβάλλεται στην Επιτροπή
Ερευνών.
Οι κάτοχοι κυριότητας-συνδικαιούχοι που αποφασίζουν να προστατεύσουν τα
αποτελέσµατα που παρήγαγαν µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας οφείλουν να απευθυνθούν στον
ΕΛΚΕ και ενηµερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχονται.
Ο ΕΛΚΕ µπορεί να καλύψει το κόστος προστασίας του αποτελέσµατος µόνο για
κατάθεση στον ΟΒΙ, το οποίο περιλαµβάνει:
— Τα λειτουργικά έξοδα του ΕΛΚΕ αποπεράτωσης της εν λόγω διαδικασίας.
— Το κόστος για την προστασία των αποτελεσµάτων από το Π.Κ. ή από άλλο φορέα
(κόστος κατάθεσης και συντήρησης ευρεσιτεχνίας)
2

Τετραµελής Επιτροπή που ορίζεται από την Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών και χειρίζεται τα
θέµατα του Κανονισµού ∆ιάθεσης Προϊόντων

ΑΔΑ: 4Α87469Β7Γ-Ι20

— Κόστος διαφήµισης και διαχείρισης
Σε αυτή τη περίπτωση, η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει για το αν ενδιαφέρεται να
αναλάβει τα έξοδα κατοχύρωσης και υποστήριξης αυτής µετά από εισήγηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης Πατεντών (ΕΑΠ).
Η ΕΑΠ απαρτίζεται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη που ορίζει η
Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών βάσει βιογραφικού και εµπειρίας σε θέµατα πατεντών. Σε
περίπτωση που υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων (conflict of interest) µε κάποιο τακτικό
µέλος της ΕΑΠ, αυτό αντικαθίσταται από το αναπληρωµατικό του µέλος.
Ο ρόλος της ΕΑΠ θα είναι να αξιολογεί το επιστηµονικό και δεοντολογικό µέρος της
ευρεσιτεχνίας, διασφαλίζοντας το απόρρητο του περιεχοµένου της πρότασης. Για την
διασφάλιση του απορρήτου της πρότασης, η ΕΑΠ συµβατικά θα δεσµεύεται µε ρήτρα
εµπιστευτικότητας, ενώ ούτε η Επιτροπή Ερευνών θα έχει πρόσβαση στο περιεχόµενο της
πρότασης, αλλά θα αρκείται µόνο στην θετική ή αρνητική εισήγηση της ΕΑΠ. Η απόφαση
της Επιτροπής Ερευνών (είτε είναι θετική ή αρνητική) πρέπει να κοινοποιείται προς τον
κάτοχο κυριότητας-συνδικαιούχο εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης.
Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ο ΕΛΚΕ καλύπτει το κόστος προστασίας των
αποτελεσµάτων εντός 3 µηνών από την απόφασή του. Το ποσό που θα έχει καταβληθεί
επιστρέφεται εντόκως στον ΕΛΚΕ µόλις υπάρξουν έσοδα από την εκµετάλλευση του
αποτελέσµατος, πέραν των αναλογούντων ποσοστών συνιδιοκτησίας. Εάν ο ΕΛΚΕ δεν
καταβάλλει το ποσό που έχει συµφωνηθεί, αίρεται η απόφασή του και ο εφευρέτης µπορεί
να προχωρήσει την κατάθεση της πατέντας εξ ιδίων πόρων. Για την συνέχιση κάλυψης των
εξόδων, ο ΕΛΚΕ επανεξετάζει το εκάστοτε θέµα κάθε 12 µήνες. Τα έξοδα για την διατήρηση
του δικαιώµατος θα καλύπτονται από τους δικαιούχους αναλογικά µε το ποσοστό ιδιοκτησίας
στο δικαίωµα. Ο ΕΛΚΕ µπορεί µε απόφασή του να καλύψει τα έξοδα που αναλογούν σε έναν
ή περισσότερους ∆ικαιούχους µετά από αίτηση των ∆ικαιούχων στην Επιτροπή Ευρενών.
Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης από την ΕΑΠ και µετά από έκδοση επιστολής
από τον ΕΛΚΕ, ο εφευρέτης µπορεί να προχωρήσει την κατάθεση της πατέντας εξ ιδίων
πόρων. Σε αυτή τη περίπτωση ο ΕΛΚΕ, διατηρώντας το δικαίωµα του συνδικαιούχου,
διεκδικεί το 5% επί των εσόδων που αντιστοιχούν στον εφευρέτη και θα προκύψουν από τη
διάθεση του προϊόντος.
Ο ΕΛΚΕ δεν έχει τη δυνατότητα κάλυψης του κόστους κατάθεσης πατεντών σε
διεθνείς Οργανισµούς (EPO, WIPO, κλπ) αλλά διατηρεί το δικαίωµα ως συνδικαιούχος της
εφεύρεσης. Σε αυτή τη περίπτωση ο εφευρέτης αναλαµβάνει τα έξοδα κατάθεσης και
συντήρησης της πατέντας εξ ιδίων πόρων, ενώ σε περίπτωση διάθεσης των προϊόντων
υποχρεούται να καταβάλλει το 5% επί των εσόδων που του αντιστοιχούν στον ΕΛΚΕ.
10. ∆ιαδικασία υποβολής ∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας (∆Ε)
Για την υποβολή αίτησης και κατοχύρωση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας το Πανεπιστήµιο
Κρήτης ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:
Βήµα 1: Ο εφευρέτης ή εκπρόσωπος της οµάδας εφευρετών επικοινωνεί µε το Γραφείο
Ανάπτυξης της Έρευνας της Επιτροπής Ερευνών. Από την Επιτροπή Ερευνών παρέχεται το
παρόν εγχειρίδιο καθώς και αρχικό πληροφοριακό υλικό. Εξετάζεται η διενέργεια προέρευνας µέσω της υπηρεσίας Τεχνολογικής Πληροφόρησης του ΟΒΙ
Βήµα 2: Ο εφευρέτης ή εκπρόσωπος της οµάδας εφευρετών συµπληρώνει το Έντυπο
Γνωστοποίησης Ευρεσιτεχνίας (Παράρτηµα Α) και το Έντυπο Συµφωνίας Εφευρετών
(Παράρτηµα Β) σε περίπτωση που πρόκειται για περισσότερους από έναν εφευρέτες. Η
φόρµα αυτή παραδίδεται σε εξουσιοδοτηµένο άτοµο της Επιτροπής Ερευνών το οποίο
δεσµεύεται κατά τα παραπάνω, ήτοι µε υπογραφή σχετικής σύµβασης, για τον απόρρητο
χαρακτήρα του περιεχοµένου. Με τον τρόπο αυτό ενηµερώνεται η Επιτροπή Ερευνών ενώ η
φόρµα αποτελεί και µια πρώτη µορφή τεκµηρίωσης της εφεύρεσης.
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Εφόσον η πατέντα πρόκειται να κατατεθεί στον ΟΒΙ, η ΕΑΠ εισηγείται στην
Επιτροπή Ερευνών και αν υπάρχει θετική απάντηση, η διαδικασία συνεχίζει µε το βήµα 3.
Εάν η πατέντα πρόκειται να κατατεθεί σε διεθνή Οργανισµό πατεντών
συµπληρώνεται και υπογράφεται η συµφωνία συνδικαιούχων (Παράρτηµα Γ) ανάµεσα
στους εφευρέτες και στο Π.Κ.(παρέχεται υπόδειγµα). Σε αυτή τη περίπτωση, το ποσοστό
ιδιοκτησίας του Π.Κ. ανέρχεται στο 5% και του εφευρέτη ή εφευρετών το 95%.
Βήµα 3: Συµπληρώνεται και υπογράφεται η συµφωνία συνδικαιούχων (Παράρτηµα Γ)
ανάµεσα στους εφευρέτες και στο Π.Κ.(παρέχεται υπόδειγµα). Το ποσοστό ιδιοκτησίας του
Π.Κ. είναι κατά κύριο λόγο 40% και του εφευρέτη ή εφευρετών το 60% αν δεν συµµετέχει
άλλος φορέας. Τα ποσοστά αυτά ορίζονται από το νόµο. Ένας συνδικαιούχος δύναται να
παραχωρήσει µέρος ή το σύνολο της ιδιοκτησίας του.
Βήµα 4: Συµπληρώνεται από τους εφευρέτες η αίτηση χορήγησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
(έντυπο του ΟΒΙ). Αν επιθυµούν οι εφευρέτες µπορούν να απευθυνθούν σε ειδικευµένο
δικηγόρο. Το Π.Κ µπορεί να υποβοηθήσει τη διαδικασία παρέχοντας πληροφορίες για
ειδικευµένους δικηγόρους από προηγούµενες περιπτώσεις και να καταβάλλει το κόστος
καταχώρησης της αίτησης κάτω από τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του παρόντος Κανονισµού.
Το τελικό κείµενο της αίτησης εγκρίνεται από τους εφευρέτες πριν υποβληθεί στον ΟΒΙ.
Βήµα 5: Σε περίπτωση θετικής απάντησης από τον ΟΒΙ συντάσσεται πλήρης αίτηση
∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας και στρατηγική κατάθεσης συνήθως µε τη βοήθεια δικηγόρου. Σε
διάστηµα περίπου 12 µηνών από την κατάθεση της αίτησης στον ΟΒΙ υπάρχει η δυνατότητα
κατάθεσης αίτησης στο ΕΡΟ, WIPO, ή USPTO. Στο παρόντα οδηγό παρέχονται ενδεικτικά
χρονοδιαγράµµατα για τις αντίστοιχες αιτήσεις.
Βήµα 6: Καταβολή ετήσιου τέλους για την διατήρηση του ∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας
(καταβάλλεται σύµφωνα µε τον οδηγό του ΟΒΙ, ).
Βήµα 7: Εάν µετά από περίοδο τριών ετών από την κατάθεση της αίτησης διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας δεν εκφραστεί ενδιαφέρον εκµετάλλευσης από τρίτους, το Π.Κ. διατηρεί το
δικαίωµα διακοπής χρηµατοδότησης της διαδικασίας σε περίπτωση που χρηµατοδοτεί ολικώς
ή µερικώς και διεκδικεί µόνο το 5% επί των µελλοντικών εσόδων.
Η Επιτροπή Ερευνών για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και εκµετάλλευση
πνευµατικής ιδιοκτησίας και διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στο Π.Κ. καθώς και για να
υποστηρίξει την υλοποίηση του πλαισίου διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων θα διαθέτει
σε ετήσια βάση χρηµατικό ποσό για την υποστήριξη υποβολής αιτηµάτων στον ΟΒΙ και την
καταβολή των ετησίων τελών κάτω από τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρ 8 του
παρόντος. Το Π.Κ. διατηρεί το δικαίωµα να σταµατήσει τη διαδικασία έκδοσης ή
συντήρησης ∆.Ε. αν αυτό κριθεί σκόπιµο από την Ε∆∆Π. Σε αυτή την περίπτωση ο
εφευρέτης ή οι εφευρέτες µπορούν να συνεχίσουν τη διαδικασία µε δική τους χρηµατοδότηση
και ο ΕΛΚΕ διεκδικεί µόνο το 5% επί των µελλοντικών εσόδων που τους αντιστοιχεί.
11. Στάδια και προοπτικές µετά την υποβολή αίτησης
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεως διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της έρευνας που διεξάγει ο ΟΒΙ ο
εφευρέτης ή εφευρέτες σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης µπορούν να εξετάσουν τα
παρακάτω ενδεχόµενα:
● Υποβολή αίτησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στο European Patient Office. Στο Παράρτηµα
∆ παρέχεται ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα και το κόστος για αυτή την διαδικασία.
● Υποβολή αίτησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στο και στο US Patient Office . Στο
Παράρτηµα ∆ παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα και το κόστος για την διαδικασία αυτή.
● Αν κατά την διάρκεια έκδοσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας (ή πριν την έναρξη της
διαδικασίας) εκδηλωθεί ενδιαφέρον συµµετοχής από τρίτον, µε σκοπό τη συνεκµετάλλευση
του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή της εφεύρεσης ή εάν συµµετέχει ήδη στην εφεύρεση και
τρίτος φορέας, τότε το Πανεπιστήµιο και ο εφευρέτης διαπραγµατεύονται από κοινού
την κατανοµή κόστους έκδοσης και συντήρησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας καθώς και την
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κατανοµή του οικονοµικού οφέλους που ενδέχεται να προκύψει. Το Π.Κ. εκπροσωπείται από
τον Αντιπρύτανη - Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών.
● Οι
εφευρέτες
και
το
Π.Κ.
συνεκτιµώντας
τα
αποτελέσµατα
της
αρχικής έρευνας µπορούν να µην προχωρήσουν σε διαδικασία νέας υποβολής την
παρούσα χρονική στιγµή χωρίς να παραιτούνται από τα δικαιώµατα που τους παρέχει
η κατοχύρωση των πνευµατικών τους δικαιωµάτων.
12. Συµπληρωµατικοί όροι ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας
Εφευρέτες — Επιστηµονικός Υπεύθυνος
1) Αν η εφεύρεση έχει γίνει στο πλαίσιο προγράµµατος έρευνας τότε καταρτίζεται από
τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο κατάλογος εφευρετών. Ο κατάλογος θα επικυρώνεται από το
Επταµελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών το οποίο έχει δικαίωµα τροποποίησης του
καταλόγου κατόπιν αιτιολογηµένης πρότασης.
2) Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του προγράµµατος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος και
αποφασίσει ποια ονόµατα θα περιληφθούν στην λίστα των Εφευρετών. Οποιοδήποτε
πρόβληµα, αµφιβολία, διαφωνία ή απαίτηση που δηµιουργείται θα αντιµετωπίζεται εξ'
ολοκλήρου και σε όλες του τις πλευρές από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του προγράµµατος
έρευνας που είναι κύριος γνώστης της έρευνας στο συγκεκριµένο πρόγραµµα και ο οποίος θα
ενεργεί σε συνεργασία µε το Επταµελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου
Κρήτης.
3) Κάθε Εφευρέτης προκειµένου να ασχοληθεί µε τη συγκεκριµένη έρευνα και οπωσδήποτε
προ της αναγραφής του ονόµατος του ως εφευρέτη σε οποιαδήποτε αίτηση ή άλλο επίσηµο
έγγραφο, πρέπει πρώτα να έχει ήδη υπογράψει την Συµφωνία Εφευρετών (Παράρτηµα Β του
παρόντος). Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αναφέρεται κανείς ως Εφευρέτης αν δεν έχει
ήδη υπογράψει την Συµφωνία Εφευρετών και αν αυτό συµβεί η Επιτροπή Ερευνών οφείλει
να πράξει τα νόµιµα για να ακυρωθεί η πράξη.
4) Η αναφορά στον κατάλογο των Εφευρετών δεν συνεπάγεται κανένα δικαίωµα και καµία
αξίωση στην ιδιοκτησία του πνευµατικού δικαιώµατος.
5) Ο
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του
συγκεκριµένου
προγράµµατος
έρευνας
προσκοµίζει στο Π.Κ. τους καταλόγους µε τους συν-∆ικαιούχους και τους Εφευρέτες οι
οποίοι θα επικυρώνονται εγγράφως από το επταµελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστηµίου Κρήτης .
6) Κάθε πρόσωπο το οποίο εργάζεται σε Ερευνητικό Πρόγραµµα οφείλει να υπογράφει πριν
από την έναρξη της ενασχόλησης του τη Σύµβαση Ερευνητικού Έργου (έντυπο της
Επιτροπής Ερευνών).
7) Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του συγκεκριµένου προγράµµατος έρευνας είναι υπεύθυνος
σε συνεργασία µε το Π.Κ. για να αναγράφονται σωστά τα άτοµα που δικαιούνται από τον
νόµο να θεωρηθούν ως δικαιούχοι και εφευρέτες. Οποιοσδήποτε τρίτος προβάλλει τέτοιες
απαιτήσεις πρέπει να απευθύνεται στον Επιστηµονικό Υπεύθυνο, ο οποίος είναι και ο
µόνος αρµόδιος για να αντιµετωπίσει και να ικανοποιήσει πλήρως αυτά τα αιτήµατα µε την
υποστήριξη του Π.Κ.

∆ικαιούχοι Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
1) Για κάθε ∆ικαίωµα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (πχ. ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας) και σε κάθε
νοµίµως προστατευόµενο δικαίωµα που είναι αποτέλεσµα έρευνας και που εµπίπτει στην
παράγραφο 2 του παρόντος, είναι υποχρεωτικό να συµφωνείται εγγράφως το ποίοι θα είναι οι
∆ικαιούχοι πριν κατατεθεί οποιαδήποτε αίτηση για προστασία του δικαιώµατος.
2) Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του συγκεκριµένου προγράµµατος έρευνας δεν είναι
απαραίτητο να συµπεριλαµβάνεται ούτε στους ∆ικαιούχους ούτε στους Εφευρέτες.
3) Το Π.Κ. πρέπει να είναι πάντοτε ένας εκ των Συν-∆ικαιούχων.
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4) ∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των ∆ικαιούχων αλλά δεν είναι απαραίτητο οι
∆ικαιούχοι να είναι και Εφευρέτες ούτε και είναι απαραίτητο όλοι οι εφευρέτες να είναι και
συν-δικαιούχοι.
5) Κάθε ∆ικαιούχος πριν κατατεθεί η αίτηση για έκδοση ∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας που τον
ορίζει ως ∆ικαιούχο, ή πριν να κατατεθεί οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσηµο
έγγραφο, είναι υποχρεωµένος να υπογράψει την Συµφωνία Συνδικαιούχων (Παράρτηµα του
παρόντος). Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να συµπεριληφθεί σε αίτηση ή άλλο έγγραφο ως
∆ικαιούχος αν δεν έχει ήδη συµβληθεί µε την Συµφωνία Συνδικαιούχων. Η αναγραφή ενός
ονόµατος ως συν-∆ικαιούχου συνεπάγεται συν-ιδιοκτησία στο δικαίωµα σε ποσοστό ανάλογο
µε τον συνολικό αριθµό των ∆ικαιούχων. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας µε άλλη οντότητα
(πχ. άλλο πανεπιστήµιο ή ερευνητικό κέντρο) αυτά τα ποσοστά αναφέρονται στο σύνολο της
ιδιοκτησίας που θα συµφωνηθεί µε την τρίτη οντότητα ότι ανήκει στο Π.Κ. και στους συν∆ικαιούχους που περιλαµβάνονται στην Συµφωνία Συνδικαιούχων.
6) Τα ποσοστά συν-ιδιοκτησίας επί του ∆ικαιώµατος εκάστου δικαιούχου είναι ίσο µεταξύ
τους εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά κάτι άλλο στην Συµφωνία Συνδικαιούχων.
Οποιαδήποτε αλλαγή στα ποσοστά προτείνεται εγγράφως από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο
του συγκεκριµένου προγράµµατος έρευνας και θα επικυρώνεται εγγράφως από το Π.Κ. µέσω
του Επταµελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών.
7) Ανά πάσα στιγµή οποιοσδήποτε εκ των συν-∆ικαιούχων µπορεί να παραιτηθεί του
δικαιώµατος οπότε και το ποσοστό της ιδιοκτησίας του µοιράζεται ισόποσα ανάµεσα στους
υπόλοιπους συν-∆ικαιούχους εκτός και αν συµφωνηθεί κάτι άλλο από τα ενδιαφερόµενα
µέρη.
8) Σε περίπτωση που κάποιος ∆ικαιούχος επιθυµεί να µεταβιβάσει µέρος ή το σύνολο του
ποσοστού ιδιοκτησίας του πρέπει να ενηµερώσει για την πρόθεση του τον Επιστηµονικό
Υπεύθυνο και ∆ιαχειριστή του συγκεκριµένου προγράµµατος. Οι υπόλοιποι ∆ικαιούχοι
διατηρούν ισάξια το δικαίωµα προτίµησης για να αγοράσουν το ποσοστό που θα πρόκειται να
πωληθεί».

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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