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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3175
Συμπλήρωση της 1130/22.03.2021 (Β’ 1365) απόφασης της 6ης/21.12.2020/6 συνεδρίασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. περί Οδηγού Χρηματοδότησης
και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κέντρου
Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) που αφορούν στον οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης, και ιδίως της παρ. 4 του
άρθρου 52, της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 54 του και
του άρθρου 68, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3
άρθρο 27 ν. 4653/2020,
2. τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
3. τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
4. τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
5. τον ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α’ 12), όπως ισχύει,
6. τον ν. 4314/2014: Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει,
7. τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγί-
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ες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147 Διορθ. Σφαλμ. Α’
200 και Α’206), όπως ισχύει,
8. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
όπως ισχύει,
9. το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει,
10. τον ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102), όπως ισχύει,
11. τον ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α’ 25, Διορθ.
Σφαλμ. Α’ 60), όπως ισχύει,
12. το π.δ. 17/2001 «Χρηματοδοτική στήριξη νέων
καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως έντασης γνώσης, τεχνοβλαστών (spin - off, spin - out)» (Α’ 14), όπως ισχύει,
13. τον ν. 4308/2014 «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251), όπως
ισχύει,
14. τον ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
(Α’ 167) όπως ισχύει,
15. τον ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
(Α΄ 94), όπως ισχύει,
16. τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
(Α’ 176) όπως ισχύει,
17. τον ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), όπως ισχύει,
18. την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/
EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης
με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/
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ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’ 5968),
19. το άρθρο 29 του ν. 4713/2020 «Εκσυγχρονισμός της
ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
(Α’ 147),
20. την περ. (θ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/
2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
21. την 2070/27.05.2021 (ΑΔΑ Ψ9ΝΧ469Β4Μ-7ΕΥ) πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 27.05.2021
έως 31.08.2021,
22. την 1130/22.03.2021 (Β’ 1365) απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 6η/21.12.2020) με την οποία εγκρίθηκε ο Οδηγός
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κέντρου Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.), όπως αυτός προτάθηκε από
την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.
στην έκτακτη 71η/18.12.2020/2.1 συνεδρίασή της και
υποβλήθηκε με το 6818/18.12.2020 έγγραφο της Προϊσταμένης Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.,
23. την εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. (93η/23.06.2021 συνεδρίασή) για τη
συμπλήρωση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κέντρου Έρευνας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.),
όπως υποβλήθηκε με το 2705/28.06.2021 εισερχόμενο έγγραφο του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης,
24. την ανάγκη περαιτέρω ρύθμισης και εξειδίκευσης
θεμάτων που αφορούν στην μεταφορά τεχνολογία στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
25. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
π.δ. 63/2005, με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης,
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:
τη συμπλήρωση της 1130/22.03.2021 (Β’ 1365) απόφασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 6η/21.12.2020) με την οποία
εγκρίθηκε ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης
του Ειδικού Λογαριασμού Κέντρου Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.), ως εξής:
α) Στο άρθρο 25 του ως άνω Οδηγού προστίθεται νέα
παράγραφος 2 με το εξής περιεχόμενο:
«2. Μεταφορά τεχνολογίας υλοποιείται σε κάθε περίπτωση οικονομικής αξιοποίησης της έρευνας των μελών
ΔΕΠ και του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (εφεξής του
«Πανεπιστημίου»). Τα αποτελέσματα της έρευνας και η
επιστημονική τεχνογνωσία των μελών ΔΕΠ και του ακα-
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δημαϊκού/ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου
μπορούν να αξιοποιηθούν οικονομικά είτε μέσω συμβάσεων με επιχειρήσεις και οικονομικούς φορείς είτε μέσω
της δημιουργίας εταιρειών-τεχνοβλαστών, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Παράρτημα 8 του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.».
β) Προστίθεται νέο Παράρτημα 8 με τίτλο «Ρύθμιση
Θεμάτων Μεταφοράς Τεχνολογίας», το οποίο έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Άρθρο 1
Ορισμοί
Οι κατωτέρω όροι θα χρησιμοποιούνται στο παρόν
κανονιστικό κείμενο με την κατωτέρω οριζόμενη έννοια:
1. Μεταφορά Τεχνολογίας: Κάθε πράξη οικονομικής
δραστηριότητας (μονομερής ή πολυμερής), κάθε διοικητική πράξη ή υλική ενέργεια του Πανεπιστημίου η
οποία πραγματοποιείται προς το σκοπό της οικονομικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της ερευνητικής
δραστηριότητας ή/και της επιστημονικής τεχνογνωσίας
(«γνώσης») μελών ΔΕΠ, μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, συμβασιούχων διδασκόντων και ερευνητών, φοιτητών κάθε
κύκλου σπουδών του Πανεπιστημίου. Η Μεταφορά Τεχνολογίας δύναται να περιλαμβάνει πράξεις και ενέργειες για το σχεδιασμό, την προώθηση, την ανάπτυξη και
την υλοποίηση της ως άνω οικονομικής αξιοποίησης
ερευνητικών αποτελεσμάτων ή/και γνώσης.
Ως μεταφορά τεχνολογίας λογίζεται και κάθε πράξη
ή υλική ενέργεια ως προς το σκοπό της ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών εγχειρημάτων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (start-ups), με αξιοποίηση
τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε στο Πανεπιστήμιο ή με
τη συμβουλευτική και οργανωτική υποστήριξη του Πανεπιστημίου μέσω των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
και ιδίως μέσω του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και
Καινοτομίας ACEin, βάσει σχετικής σύμβασης.
2. Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας - ΓΜΤ: Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας που λειτουργεί στο πλαίσιο του
Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACEin του
Πανεπιστημίου, στο οποίο βάσει της απόφασης συγκρότησής του έχει ανατεθεί, εκτός άλλων, η υποστήριξη της
Μεταφοράς Τεχνολογίας.
3. Εφεύρεση: ο όρος εφεύρεση χρησιμοποιείται για να
καλύψει τόσο τον όρο «εφεύρεση», όπως αυτή ορίζεται
στην εθνική νομοθεσία (ν. 1733/1987 κατά την θέση σε
ισχύ του παρόντος) όσο και τον αντίστοιχο όρο στις διεθνείς συμβάσεις περί διανοητικής ιδιοκτησίας (European
Patent Convention-EPC, Patent Cooperation Tready-PCT)
και στην εθνική νομοθεσία κρατών, στα μητρώα των
οποίων θα επιδιωχθεί καταχώριση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (πατέντας) επί της εφεύρεσης (US Patent Office,
China Patent Office κ.λπ.).
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4. Εφευρέτης: το μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, συμβασιούχος διδάσκων ή ερευνητής, φοιτητής κάθε κύκλου σπουδών ο οποίος έχει αναπτύξει και παράγει στο
πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας στο Πανεπιστήμιο εφεύρεση κατά την έννοια του όρου 4 του
παρόντος άρθρου.
5. Τεχνογνωσία: η ειδική επιστημονική γνώση και
τεχνογνωσία (know-how) μελών ΔΕΠ ή μελών ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού την οποία έχουν
αναπτύξει μέσω της ακαδημαϊκής και ερευνητικής τους
δραστηριότητας σε όλο το φάσμα των επιστημονικών
πεδίων που καλύπτονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και ιδίως η επιστημονική γνώση που μπορεί να
τύχει πρακτικής εφαρμογής στην παραγωγή και στην
οικονομία.
6. Νέος Ερευνητής: Διδακτορικός ερευνητής, υποψήφιος διδάκτωρ, μεταδιδακτορικός ερευνητής και μεταδιδάκτωρ και φοιτητής κάθε κύκλου σπουδών.
7. Ενέργειες Μεταφοράς Τεχνολογίας: Ως Ενέργειες
Μεταφοράς Τεχνολογίας ορίζονται οι ενέργειες που υλοποιούνται για την αξιοποίηση Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή
Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου και του Ακαδημαϊκού
και Ερευνητικού προσωπικού του και αφορούν Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας ή Ίδρυση Εταιρειών, όπως
ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος.
Άρθρο 2
Πλαίσιο Μεταφοράς Τεχνολογίας
του Πανεπιστημίου
1. ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Μεταφορά
τεχνολογίας υλοποιείται σε κάθε περίπτωση οικονομικής αξιοποίησης της έρευνας των μελών ΔΕΠ και του
ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (εφεξής του «Πανεπιστημίου»). Τα αποτελέσματα της έρευνας και η επιστημονική τεχνογνωσία των μελών ΔΕΠ και του ακαδημαϊκού/
ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου μπορούν
να αξιοποιηθούν οικονομικά είτε μέσω συμβάσεων με
επιχειρήσεις και οικονομικούς φορείς είτε μέσω της δημιουργίας εταιρειών-τεχνοβλαστών, ως εξής:
A. ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Μέσω συμβάσεων με επιχειρήσεις & οικονομικούς φορείς, υπό τους όρους του Κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος, μέσω των οποίων συμφωνείται
ή/και προετοιμάζονται οι ακόλουθες ενέργειες αξιοποίησης έρευνας:
(α) Παραχώρηση Άδειας Εκμετάλλευσης Διανοητικής
Ιδιοκτησίας
(β) Παραχώρηση Άδειας Εμπορικής Εκμετάλλευσης
Τεχνογνωσίας
(γ) Παροχή Υπηρεσιών Υψηλής τεχνογνωσίας σε επιχείρηση ή οικονομικό φορέα
(δ) Υλοποίηση Έργων Έρευνας και Ανάπτυξης, για
την ανάπτυξη ή βελτίωση προϊόντος για λογαριασμό της επιχείρησης, με ανάθεση από την Επιχείρηση
(Research Contract) ή συνεργατικά με την επιχείρηση
(Co-development Contract).
Β. ΜΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Μέσω της δημιουργίας εταιρει-
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ών-τεχνοβλαστών, υπό τους όρους του Κεφαλαίου ΙΙΙ
του παρόντος
2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Η μεταφορά τεχνολογίας περιλαμβάνει όλες
τις ενέργειες συγκρότησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των
ερευνητικών αποτελεσμάτων ή/και της τεχνογνωσίας
μελών ΔΕΠ ή ακαδημαϊκού/ερευνητικού προσωπικού,
όταν επί αυτών δύναται κατά το νόμο να συγκροτηθεί
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας (είτε πνευματικής
είτε βιομηχανικής ιδιοκτησίας). Οι όροι συγκρότησης,
ιδιοκτησίας διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διέπονται από τα άρθρα
3-7 του παρόντος.
3. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι συμβάσεις
που συνάπτει το Πανεπιστήμιο για την προώθηση της οικονομικής αξιοποίησης της έρευνας καθηγητών οι οποίες
δεν έχουν σαφώς προσδιορισμένο φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο συνεργασίας αλλά καθορίζουν ένα πλαίσιο
συνεργατικής ανάπτυξης καινοτομίας (open innovation),
θέτοντας όρους υπό τους οποίους μπορούν να υλοποιούνται περισσότερες ενέργειες μεταφοράς τεχνολογίας
μεταξύ της Επιχείρησης και του Πανεπιστημίου. Οι όροι
σύναψης και περιεχομένου των Συμβάσεων Ανοιχτής Συνεργασίας ορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος.
4. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Την πρωτοβουλία για την υλοποίηση ενεργειών
μεταφοράς τεχνολογίας λαμβάνουν τα Μέλη ΔΕΠ ή/και
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, συμβασιούχοι διδάσκοντες και ερευνητές, φοιτητές κάθε κύκλου σπουδών. Το Πανεπιστήμιο
μέσω του ΓΜΤ δύναται να υποβάλει προτάσεις σε Μέλη
ΔΕΠ και μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, συμβασιούχους διδάσκοντες και ερευνητές, φοιτητές κάθε κύκλου σπουδών για
δυνητικές ενέργειες μεταφοράς τεχνολογίας.
5. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Οι αρμόδιες υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου για την υποστήριξη της Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι:
(α) Η Επιτροπή Ερευνών και η γραμματεία ΕΛΚΕ για
τα ζητήματα κατοχύρωσης και προστασίας διανοητικής
ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό Παράρτημα του Οδηγού Διαχείρισης ΕΛΚΕ
(β) Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου το οποίο παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των
ενεργειών Μεταφοράς Τεχνολογίας, παρέχοντας συμβουλευτική και οργανωτική υποστήριξη στα μέλη ΔΕΠ
και τα μέλη ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού
στα εξής πεδία:
(βα) τη διάγνωση των δυνατοτήτων οικονομικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας
και των αντίστοιχων δυνητικών ενεργειών μεταφοράς
τεχνολογίας,
(ββ) την προετοιμασία κατοχύρωσης δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας,
(βγ) την κατάρτιση στρατηγικών ή/και επιχειρηματικών σχεδίων ως προς την οικονομική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας,
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(βδ) την διερεύνηση ή/και υποστήριξη δυνητικών συνεργασιών με επιχειρήσεις,
(βε) την εν γένει δικτύωση με επιχειρήσεις και χρηματοδοτικούς φορείς.
6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΩ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ:
Οι ενέργειες μεταφοράς τεχνολογίας, όπως ορίζονται
στο παρόν (άρθρο 1 όρος 7 και Κεφάλαιο ΙΙΙ) και ειδικότερα οι ενέργειες που αφορούν τη σύναψη των Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας κατά το άρθρο 9 του
παρόντος, την ίδρυση Εταιρειών- Τεχνοβλαστών (Spin
Off ) κατά το άρθρο 10 του παρόντος και των Νεοφυών
Επιχειρήσεων (Start-Ups) με συμμετοχή ή/και υποστήριξη του Πανεπιστημίου κατά τον όρο 11 του παρόντος
υλοποιούνται από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου (εφεξής «ΕΑΔΠ»),
σύμφωνα με τον ειδικό Οδηγό Ενεργειών Μεταφοράς
Τεχνολογίας της ΕΑΔΠ που εγκρίνεται από την Σύγκλητο
του Πανεπιστημίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Διανοητική Ιδιοκτησία (Πνευματική και
Βιομηχανική Ιδιοκτησία)
Άρθρο 3
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Πατέντες)
1. Ιδιοκτησία πατεντών: Οι εφευρέσεις των μελών ΔΕΠ
και των μελών ακαδημαϊκού/ερευνητικού προσωπικού
του Πανεπιστημίου που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους δραστηριότητας στο Πανεπιστήμιο αναγνωρίζονται ως «υπηρεσιακές εφευρέσεις»
κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 1733/1987 και συνεπώς επί αυτών τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας- πατέντες
(εφεξής οριζόμενα ως «πατέντα») που κατοχυρώνονται
θα έχουν δικαιούχο-ιδιοκτήτη το Πανεπιστήμιο το οποίο,
για το λόγο αυτό, θα αναλαμβάνει την κάλυψη όλων των
απαιτούμενων δαπανών κατοχύρωσης και διατήρησης
αυτών. Η χρηματοδότηση θα γίνεται από πόρους που θα
ορίζει η Επιτροπή Ερευνών με απόφασή της.
2. Ηθικό Δικαίωμα Εφευρέτη: Ο Εφευρέτης ήτοι το μέλος ΔΕΠ ή το μέλος ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού από το οποίο έχει αναπτυχθεί και παραχθεί η
εφεύρεση (κατά τον όρο 5 του άρθρου 1 του παρόντος)
θα ορίζεται σε κάθε περίπτωση ως Εφευρέτης επί της
πατέντας και θα είναι ο φορέας του σχετικού ηθικού δικαιώματος του εφευρέτη κατά τη νομοθεσία.
3. Απόδοση Εσόδων στους Εφευρέτες: Στους Εφευρέτες, πέραν του ηθικού δικαιώματος ανωτέρω, το Πανεπιστήμιο θα αποδίδει σε κάθε περίπτωση ποσοστό 60%
από τις προσόδους από την όποια εμπορική εκμετάλλευση της πατέντας.
4. Ιδιοκτησία Πατέντας στους Εφευρέτες: Ιδιοκτήτης
της πατέντας γίνεται ο εφευρέτης ή οι εφευρέτες στις
εξής περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση τεκμηριωμένου αιτήματος του Εφευρέτη, με δέσμευση ανάληψης των δαπανών: Κάθε Εφευρέτης δύναται να αιτηθεί, με τεκμηριωμένο αίτημά του,
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την παραίτηση του Πανεπιστημίου από την ιδιοκτησία
της πατέντας, ζητώντας να καταστεί ο ίδιος δικαιούχοςιδιοκτήτης της πατέντας, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση
να καλύψει τις δαπάνες της κατοχύρωσης και διατήρησής της με ίδιους πόρους. Επί του αιτήματος του ως άνω
μέλους ΔΕΠ ή ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού
αποφαίνεται η Επιτροπή Ερευνών. Η Επιτροπή Ερευνών
δύναται να ζητήσει επί αυτού γνωμοδότηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Διανοητικής Ιδιοκτησίας του άρθρου 7.
β) Σε περίπτωση απόφασης μη κατοχύρωσης πατέντας
από το Πανεπιστήμιο: Εάν, κατά την οριζόμενη κατωτέρω διαδικασία, αποφασισθεί από την Επιτροπή Ερευνών
ότι το Πανεπιστήμιο δεν δύναται, λόγω έλλειψης πόρων
ή για άλλους λόγους, να προχωρήσει σε κατοχύρωση της
πατέντας, τότε παραχωρείται στους Εφευρέτες η ιδιοκτησία επί δυνητικής πατέντας, εφόσον προβούν με ίδιους
πόρους στην κατοχύρωσή της.
5. Ιδιοκτησία πατέντας από τρίτους: Για να καταστεί
αποκλειστικός ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης επί πατέντας
τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαιτείται να έχει υπάρξει σχετική συμφωνία παραχώρησης της διανοητικής
ιδιοκτησίας επί αποτελεσμάτων έρευνας ή επί ειδικά
οριζόμενης τεχνογνωσίας μελών ΔΕΠ ή μελών ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού σε σύμβαση μεταξύ
του εν λόγω προσώπου και του Πανεπιστημίου. Τέτοια
σύμβαση δύναται να είναι είτε σύμβαση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου (Grant Agreement, Consortium
Agreement) είτε σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας (όπως
ορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος).
6. Μητρώα Κατοχύρωσης Πατεντών: Κατοχύρωση πατεντών επί εφευρέσεων δύναται να γίνονται μεμονωμένα
ή σωρευτικά (α) στην ελληνική επικράτεια, με κατοχύρωση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ),
και υπό τους όρους των άρθρων 5 επ. του ν. 1733/1987
και εν γένει του εθνικού δικαίου, (β) σε σχετικά Μητρώα
Πατεντών ή Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην επικράτεια
άλλων κρατών, με βάση την εθνική νομοθεσία τους ή/και
(γ) σε υπερεθνικά Μητρώα Πατεντών, όπως το European
Patent Office βάσει των σχετικών διεθνών συμβάσεων
και σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των σχετικών
οργανισμών-μητρώων. Οι όροι κατοχύρωσης του σχετικού τίτλου και αντίστοιχα ο χρόνος δημιουργίας-γένεσης
του σχετικού δικαιώματος επί της πατέντας ορίζονται
από την εκάστοτε εφαρμοστέα εθνική ή διεθνή νομοθεσία στα ανωτέρω μητρώα.
7. Γνωστοποίηση Εφεύρεσης: Για την κατοχύρωση πατέντας απαιτείται η γνωστοποίηση της εφεύρεσης από
τον Εφευρέτη ή τους Εφευρέτες στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας το οποίο θα πρέπει να ενημερώνει την
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου. Η γνωστοποίηση
γίνεται μέσω ειδικής αναλυτικής δήλωσης με τίτλο «Δήλωση Αποκάλυψης Εφεύρεσης» (Invention Disclosure),
η οποία:
(α) υποβάλλεται στο ΓΜΤ και διατηρείται ως «εμπιστευτικό έγγραφο», επί του οποίου διασφαλίζεται πλήρης
εχεμύθεια από κάθε υπάλληλο που λαμβάνει γνώση,
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(β) η οποία διαμορφώνεται βάσει προτύπου που θα
διαμορφωθεί από το ΓΜΤ,
(γ) στην οποία οι Εφευρέτες παραθέτουν στοιχεία τεκμηρίωσης βάσει των οποίων μπορεί να στοιχειοθετηθεί
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης πατέντας
στο εκάστοτε Μητρώο Πατεντών (patentability).
8. Εχεμύθεια επί της εφεύρεσης: Τόσο ο Εφευρέτης
όσο και κάθε υπάλληλος και συνεργάτης επί συμβάσει
του Πανεπιστημίου που λαμβάνει γνώση της Δήλωσης
Αποκάλυψης Εφεύρεσης υποχρεούται να τηρεί πλήρη
εχεμύθεια για την εφεύρεση για να διασφαλισθεί η προστασία της και η δυνατότητα κατοχύρωσης διπλώματος
ευρεσιτεχνίας.
Κατ’ εξαίρεση, ο Εφευρέτης αποκαλύπτει στοιχεία της
εφεύρεσης σε υπαλλήλους του Πανεπιστημίου που θα
ορισθούν από το ΓΜΤ ως αρμόδιοι για την επεξεργασία
της Δήλωσης Αποκάλυψης Εφεύρεσης και μόνο προς το
σκοπό της εξέτασης της δήλωσης και (β) σε εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 7,
εφόσον από την Επιτροπή Ερευνών ζητηθεί γνώμη της εν
λόγω Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Οι Εμπειρογνώμονες
αναλαμβάνουν ρητά δέσμευση εχεμύθειας, με ειδική
δήλωση προς το Πανεπιστήμιο.
Τα στοιχεία που θα αποκαλύπτονται σε κάθε εμπειρογνώμονα καθηγητή, υπάλληλο ή συνεργάτη επί συμβάσει του Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στην προετοιμασία, κατάρτιση, υποβολή ή παρακολούθηση του
φακέλου θα αποκαλύπτονται με φειδώ και θα είναι τα
ελάχιστα αναγκαία για την εκτέλεση του εκάστοτε ρόλου
του λήπτη της πληροφορίας, ώστε να προστατεύεται η
αναγκαία εμπιστευτικότητα της τεχνικής πληροφορίας
στην οποία βασίζεται η εφευρετική αξία της εφεύρεσης
και της υπό κατοχύρωση πατέντας.
9. Συλλογικές Εφευρέσεις: Για τις εφευρέσεις που προκύπτουν από συλλογική ερευνητική εργασία υπογράφεται κοινή δήλωση των συμμετεχόντων μελών ΔΕΠ ή
μελών ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού στην
οποία ορίζονται οι Εφευρέτες και το ποσοστό συμμετοχής τους στην εφεύρεση. Η κοινή δήλωση επισυνάπτεται
στη Δήλωση Αποκάλυψης Εφεύρεσης. Σε περίπτωση μη
υποβολής κοινής δήλωσης τεκμαίρεται ως Εφευρέτης
ο επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας.
10. Εισήγηση για κατοχύρωσης πατέντας: Με την υποβολή Δήλωσης Αποκάλυψης Εφεύρεσης ορίζεται από
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών μέλος της Επιτροπής Ερευνών ή άλλο μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου ως
Εισηγητής, με την αρμοδιότητα να επεξεργασθεί από
κοινού με τους Εφευρέτες και με την υποστήριξή τους
και να καταρτίσει Εισήγηση προς την Επιτροπή Ερευνών
σχετικά με την ιδιοκτησία επί της πατέντας και την έναρξη της διαδικασίας για την κατοχύρωσή της, με ορισμό
του απαιτούμενου Συνηγόρου Διανοητικής Ιδιοκτησίας
(Patent Attorney). Για την κατάρτιση της Εισήγησης, ο
Εισηγητής απευθύνεται στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 7, για τυχόν παρατηρήσεις ή συστάσεις
τους ως προς τη δυνατότητα κατοχύρωσης πατέντας
(patentability).
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11. Υποστήριξη Εισήγησης από ΓΜΤ: Ο Εισηγητής
δύναται να ζητήσει την υποστήριξη του ΓΜΤ για τη διαμόρφωση της Εισήγησής του. Στην περίπτωση αυτή
οι υπάλληλοι και συνεργάτες του ΓΜΤ δεσμεύονται με
την υποχρέωση εχεμύθειας του όρου 8 του παρόντος
άρθρου.
12. Απόφαση Επιτροπής Ερευνών: Η Εισήγηση για
την κατοχύρωση πατέντας υποβάλλεται στην Επιτροπή
Ερευνών το αργότερο 30 ημέρες από την υποβολή της
Δήλωσης Αποκάλυψης Πατέντας. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί με αίτημα του Εισηγητή εάν ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία από τους Εφευρέτες για
την τεκμηρίωση της Δήλωσης Αποκάλυψης Εφεύρεσης,
οπότε στην περίπτωση αυτή η προθεσμία διακόπτεται
μέχρι την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων.
13. Απόφαση παραχώρησης ιδιοκτησίας πατέντας
λόγω έλλειψης πόρων: Η Επιτροπή Ερευνών δύναται να
αποφασίσει ότι παραχωρεί την ιδιοκτησία στον εφευρέτη και δεν προχωρά σε ενέργειες για την κατοχύρωσης
της πατέντας (ορισμός Συνηγόρου Διανοητικής Ιδιοκτησίας κ.λπ.) εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στο
Πανεπιστήμιο για τη χρηματοδότηση της πατέντας.
14. Απόφαση παραχώρησης ιδιοκτησίας λόγω αιτήματος Εφευρέτη: Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
που εξετάζει την Εισήγηση για την κατοχύρωση πατέντας του Εισηγητή εξετάζεται και το τυχόν αίτημα του
Εφευρέτη για δική του ιδιοκτησία επί της πατέντας με
βάση τον όρο 4 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση
τέτοιου αιτήματος εξετάζεται η αιτιολόγηση του αιτήματος σε συνάρτηση με τα οφέλη του Πανεπιστημίου σε
περίπτωση ιδιοκτησίας της πατέντας του Πανεπιστημίου.
15. Στην Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών επί της
Εισήγησης κατοχύρωσης πατέντας - και του τυχόν αιτήματος του Εφευρέτη - ορίζονται τα εξής:
α. Η ιδιοκτησία επί της Πατέντας
β. Το Μητρώο ή τα Μητρώα Πατεντών ή Διανοητικής
Ιδιοκτησίας στα οποία θα κατατεθεί αίτηση κατοχύρωσης πατέντας
γ. Η πηγή χρηματοδότησης της αίτησης κατοχύρωσης
πατέντας
δ. Η δημιουργία έργου ΕΛΚΕ που θα αφορά τις απαιτούμενες υπηρεσίες υποστήριξης κατοχύρωσης πατέντας (υπηρεσίες Συνηγόρου Διανοητικής Ιδιοκτησίας
και άλλων ειδικευμένων συμβούλων)
16. Ευθύνη Διαχείρισης και Προστασίας: Ως ιδιοκτήτης-φορέας του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας
επί της πατέντας, το Πανεπιστήμιο θα φέρει την ευθύνη και τα αντίστοιχα οικονομικά βάρη διαχείρισης και
προστασίας του δικαιώματος. Η ευθύνη διαχείρισης
περιλαμβάνει ιδίως:
(α) την κάλυψη των δαπανών κατοχύρωσης και διατήρησης του δικαιώματος ιδίως τα τέλη για την ανανέωση
της διατήρησης στο μητρώο του εκάστοτε οργανισμού
(του ΟΒΙ ή του αντίστοιχου ευρωπαϊκού ή διεθνούς οργανισμού),
(β) την επιλογή και την υλοποίηση των τρόπων εκμετάλλευσης του δικαιώματος, μέσω παραχώρησης αδειών
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εκμετάλλευσης σε επιχειρήσεις και οικονομικούς φορείς
στο πλαίσιο σχετικών Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας (όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος).
17. Σε περίπτωση παραίτησης του Πανεπιστημίου από
το δικαίωμα κατά τον όρο 4 ανωτέρω υπέρ του Εφευρέτη, την αντίστοιχη ευθύνη θα φέρει ο Εφευρέτης-ιδιοκτήτης.
18. Υποχρέωση Προστασίας Πανεπιστημίου επί πατεντών: Επί κάθε πατέντας, το Πανεπιστήμιο, ως ιδιοκτήτης-δικαιούχος φέρει την ευθύνη για την προστασία του
δικαιώματος και ιδίως:
(α) για την έννομη προστασία από δυνητικές παραβιάσεις ή βλάβη τρίτων, μέσω δικαστικών ή εξωδικαστικών
ενεργειών μέσω των εκάστοτε εφαρμοστέων διατάξεων
νόμου.
(β) με την παρακολούθηση της τήρησης σχετικών δεσμεύσεων προστασίας που έχουν αναλάβει τρίτοι στο
πλαίσιο συμβάσεων.
19. Ενέργειες για την Προστασία των Πατεντών: Η υποχρέωση προστασίας του Πανεπιστημίου επί των πατεντών ιδιοκτησίας του επιτυγχάνεται μέσω:
(α) Επιβολής υποχρεώσεων προστασίας στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου,
(β) Πρόβλεψης συμβατικών ρητρών προστασίας πατεντών στο πλαίσιο Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας
και Συμβάσεων Ερευνητικών Προγραμμάτων, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων προστασίας τόσο για την έρευνα
βάσης (research background) όσο και για τα παραγόμενα
ερευνητικά αποτελέσματα (research foreground).
20. Υποχρεώσεις Προστασίας Εφευρετών: Οι Εφευρέτες υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο
για την προστασία των εφευρέσεών τους και των πατεντών που συγκροτούνται επί αυτών ιδίως μέσω της
τήρησης εχεμύθειας, της ενημέρωσης τρίτων και της
αποτροπής τρίτων από τυχόν βλαπτικές ενέργειες (αντιγραφής ή παραποίησης).
Άρθρο 4
Άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που
συγκροτούνται μέσω κατοχύρωσης σε μητρώο
(δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας)
1. Αναλογική εφαρμογή άρθρου 3 σε άλλα δικαιώματα
βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Οι όροι του άρθρου 3 για την
ιδιοκτησία επί πατεντών, την γνωστοποίηση εφεύρεσης
και τη διαδικασία που ακολουθείται για την υποβολή αίτησης κατοχύρωσης καθώς και οι όροι για τη διαχείριση,
την εκμετάλλευση και την προστασία των πατεντών θα
εφαρμόζονται και για όλα τα δικαιώματα βιομηχανικής
ιδιοκτησίας (industrial property) που κατά την εθνική
νομοθεσία και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις μπορούν
να συγκροτηθούν επί αποτελεσμάτων έρευνας και επί
επιστημονικής τεχνογνωσίας, όπως:
(α) υποδείγματα χρησιμότητας (utility models) σε τεχνικές επινοήσεις,
(β) βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα (industrial design)
σε αντικείμενα σχεδίασης,
(γ) τοπογραφία προϊόντων ημιαγωγών,
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και τα οποία, για τη συγκρότησή τους απαιτούν κατοχύρωση σε σχετικό μητρώο διανοητικής ιδιοκτησίας
(όπως EUIPO κ.λπ.)
2. Οι όροι του άρθρου 3 θα εφαρμόζονται και σε κάθε
άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας (intellectual
property) που είναι δυνατόν να θεσπισθεί ή να προβλεφθεί στην εθνική νομοθεσία και στις σχετικές διεθνείς
συμβάσεις ότι θα συγκροτείται μέσω κατοχύρωσης σε
ειδικό μητρώο.
3. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί εμπορικής
ταυτότητας προϊόντων: Επί δικαιωμάτων βιομηχανικής
ιδιοκτησίας που άπτονται της εμπορικής ταυτότητας
προϊόντος το οποίο θα αναπτυχθεί και θα αξιοποιηθεί
εμπορικά βάσει έρευνας μέλους ΔΕΠ ή μέλους ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού μέσω Σύμβασης
Μεταφοράς Τεχνολογίας, όπως: (α) επί σημάτων (κατά
τα άρθρα 121-196 ν. 4072/2012) ή (β) επί διακριτικών
γνωρισμάτων και επωνυμιών, το δικαίωμα οικονομικής
συμμετοχής στην εκμετάλλευση του Πανεπιστημίου θα
ορίζεται και θα ρυθμίζεται ειδικά στην εκάστοτε Σύμβαση Μεταφοράς Τεχνολογίας.
Άρθρο 5
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)
1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί ερευνητικών αποτελεσμάτων: Επί των πρωτότυπων δημιουργημάτων επιστήμης που προκύπτουν από την έρευνα ή
περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της έρευνας μελών
ΔΕΠ και μελών Ακαδημαϊκού ή Ερευνητικού Προσωπικού συγκροτούνται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
(copyright) σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2121/1993 και
κατά τους όρους του ν. 2121/1993. Το σχετικό δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας συγκροτείται κατά την ολοκλήρωση του πρωτότυπου δημιουργήματος επιστήμης για
το δημιουργό και κατά το χρόνο που θα αποδεικνύεται
με τα μέσα που ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω.
2. Μεταβίβαση οικονομικού δικαιώματος στο Πανεπιστήμιο για την εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας:
Το οικονομικό δικαίωμα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας, για την εκμετάλλευση αυτής με κάθε πρόσφορο
τρόπο, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως σύμφωνα με τα άρθρα 3, 6 και 12 του ν. 2121/1993 στο Πανεπιστήμιο από
το μέλος ΔΕΠ ή το μέλος Ακαδημαϊκού ή Ερευνητικού
Προσωπικού που είναι ο δημιουργός. Το εν λόγω μέλος,
ως δημιουργός θα φέρει ισοβίως το ηθικό δικαίωμα, το
οποίο είναι αναπαλλοτρίωτο σύμφωνα με το άρθρο 4
του ν. 2121/1993. Το Πανεπιστήμιο ως δικαιούχος του
οικονομικού δικαιώματος φέρει τα βάρη που ορίζονται
στον όρο 5 του παρόντος και αποδίδει στο μέλος ΔΕΠ
ή το μέλος Ακαδημαϊκού/Ερευνητικού Προσωπικού ποσοστό 60% από τα έσοδα εκμετάλλευσης.
3. Καθορισμός Δημιουργού - Χρόνος ολοκλήρωσης
δημιουργήματος: Ο ακριβής καθορισμός του μέλους
ΔΕΠ ή μέλους ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που αποτελεί «δημιουργό» κατά την έννοια του νόμου του εκάστοτε πρωτότυπου δημιουργήματος (ήτοι η
πατρότητα επί του δημιουργήματος) αποδεικνύεται με
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τα κάθε πρόσφορο μέσο που ακολουθείται στη διεθνή
πρακτική, αξιοποιώντας ιδίως τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Αντίστοιχα, ο χρόνος ολοκλήρωσης
του δημιουργήματος και αντίστοιχα ο χρόνος δημιουργίας του δικαιώματος αποδεικνύονται με κάθε εύλογο
μέσο που περιλαμβάνει χρονοσήμανση, με βάση τα μέσα
και μεθόδους που ακολουθούνται στη διεθνή πρακτική.
4. Επί βάσεων δεδομένων και κώδικα λογισμικού
εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2α και 3 του ν. 2121/1993.
Αντίστοιχα, τόσο η πατρότητα και άρα η ιδιοκτησία του
κώδικα λογισμικού ή της βάσης δεδομένων όσο και ο
χρόνος ολοκλήρωσης από το μέλος ΔΕΠ ή μέλος ακαδημαϊκού ή ερευνητικού δυναμικού αποδεικνύεται με
κάθε εύλογο τρόπο που περιλαμβάνει χρονοσήμανση,
με μέσα και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη διεθνή
πρακτική.
5. Ευθύνη και Οικονομικά βάρη Διαχείρισης: Το Πανεπιστήμιο ως δικαιούχος του οικονομικού δικαιώματος
πνευματικής ιδιοκτησίας έχει την ευθύνη διαχείρισης του
εκάστοτε δικαιώματος αναλαμβάνοντας τα οικονομικά
βάρη που απαιτεί η εκμετάλλευση και η προστασία του
δικαιώματος κατά τους κατωτέρω όρους.
6. Εκμετάλλευση Πνευματικής Ιδιοκτησίας βάσει Σύμβασης Μεταφοράς Τεχνολογίας: Η εκμετάλλευση της
πνευματικής ιδιοκτησίας γίνεται με την παραχώρηση
αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης σε τρίτους, μέσω
Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας, όπως ορίζονται
στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος.
7. Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Για κάθε πρωτότυπο δημιούργημα μέλους ΔΕΠ ή μέλους ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που εμπίπτει στο παρόν
άρθρο, το Πανεπιστήμιο, ως δικαιούχος του οικονομικού
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τον όρο 2
ανωτέρω φέρει την ευθύνη για την προστασία του δικαιώματος και ιδίως:
(α) Για την έννομη προστασία από δυνητικές παραβιάσεις
ή βλάβη τρίτων, μέσω δικαστικών ή εξωδικαστικών ενεργειών μέσω των εκάστοτε εφαρμοστέων διατάξεων νόμου.
(β) Με την παρακολούθηση της τήρησης σχετικών δεσμεύσεων προστασίας που έχουν αναλάβει τρίτοι στο
πλαίσιο συμβάσεων.
8. Ενέργειες Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Η
υποχρέωση προστασίας του Πανεπιστημίου επί δημιουργημάτων μελών ΔΕΠ ή μελών ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο,
επιτυγχάνεται μέσω:
(α) Επιβολής υποχρεώσεων προστασίας στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου.
(β) Πρόβλεψης συμβατικών ρητρών προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) στο πλαίσιο Συμβάσεων
Μεταφοράς Τεχνολογίας και Συμβάσεων Ερευνητικών
Προγραμμάτων, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων προστασίας τόσο για την έρευνα βάσης (research background)
όσο και για τα παραγόμενα ερευνητικά αποτελέσματα
(research foreground).
9. Υποχρεώσεις Προστασίας Μελών ΔΕΠ και Μελών
Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Προσωπικού επί Πνευμα-
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τικής Ιδιοκτησίας: Τα Μέλη ΔΕΠ ή τα Μέλη Ακαδημαϊκού
ή Ερευνητικού Προσωπικού, ως δημιουργοί υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του εκάστοτε δημιουργήματος που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ιδίως μέσω της
ενημέρωσης τρίτων για την ύπαρξη του δικαιώματος και
της αποτροπής τρίτων από τυχόν βλαπτικές ενέργειες
(αντιγραφής ή παραποίησης).
Άρθρο 6
Τεχνογνωσία (know-how):
Εκμετάλλευση και προστασία
1. Εκμετάλλευση Τεχνογνωσίας μέσω Σύμβασης Μεταφοράς Τεχνολογίας: Επί Τεχνογνωσίας που πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 4 ως ουσιώδης, τεχνικά και
οικονομικά, προσδιορίσιμη με κατάλληλο τρόπο και
απόρρητο, η εκμετάλλευση υλοποιείται μέσω αποκάλυψης και παραχώρησης εκμετάλλευσης σε Επιχείρηση
ή Οικονομικό Φορέα με σχετικές Συμβάσεις Μεταφοράς
Τεχνολογίας. Στην εκάστοτε Σύμβαση Μεταφοράς Τεχνολογίας (α) προβλέπεται αναλυτικά ο τρόπος εκμετάλλευσης της αποκαλυπτόμενης τεχνογνωσίας και (β)
περιλαμβάνονται δεσμεύσεις εχεμύθειας ως προς την
αποκαλυπτόμενη Τεχνογνωσία.
2. Σαφής Προσδιορισμός παραχωρούμενης προς
αξιοποίηση Τεχνογνωσίας: Σε κάθε Σύμβαση Μεταφοράς Τεχνολογίας για την εκμετάλλευση Τεχνογνωσίας
(know-how) η αποκαλυπτόμενη προς εκμετάλλευση
Τεχνογνωσία (άλλως «παραχωρούμενη Τεχνογνωσία»
ή «παραχωρούμενη Τεχνολογία»- licensed technology)
θα προσδιορίζεται και θα οριοθετείται με τη μέγιστη
δυνατή σαφήνεια.
3. Δικαίωμα Πανεπιστημίου στην αξιοποίηση τεχνογνωσίας: Ως άυλο αγαθό η Τεχνογνωσία ανήκει στο μέλος ΔΕΠ ή το μέλος Ακαδημαϊκού ή Ερευνητικού Προσωπικού που την έχει αναπτύξει και την κατέχει. Στο
Πανεπιστήμιο αναγνωρίζεται το δικαίωμα αξιοποίησης
της Τεχνογνωσίας μέσω Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας με τη δέσμευση να αποδίδει στο εν λόγω μέλος
ποσοστό 60% επί των εσόδων εκμετάλλευσης, όπως θα
προσδιορίζονται στην εκάστοτε Σύμβαση Μεταφοράς
Τεχνολογίας.
4. Τρόποι εμπορικής αξιοποίησης Τεχνογνωσίας: Η
εμπορική αξιοποίηση της αποκαλυπτόμενης και παραχωρούμενης Τεχνογνωσίας δύνανται στις σχετικές
Συμβάσεις
Μεταφοράς Τεχνολογίας, κατά το Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος, να λαμβάνει τις εξής μορφές:
i. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες από το μέλος ΔΕΠ ή το
μέλος Ακαδημαϊκού ή Ερευνητικού Προσωπικού για
την παροχή της τεχνογνωσίας του για την ανάπτυξη ή
βελτίωση προϊόντος ή για τη βελτίωση λειτουργίας, στις
οποίες ο ρόλος του καθηγητή ή ερευνητή είναι ενεργός
ii. Παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης της επιστημονικής τεχνογνωσίας σε επιχείρηση ή οικονομικό φορέα
ώστε να υλοποιήσουν συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία
βάσει της Τεχνογνωσίας σε συγκεκριμένο χρόνο και γε-
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ωγραφική περιοχή, χωρίς ενεργό ρόλο του καθηγητή ή
ερευνητή που απλά αναλαμβάνει την αρχική ενημέρωση αποκάλυψη για την Τεχνογνωσία κατά την έναρξη υλοποίησης της σύμβασης
5. Προστασία Τεχνογνωσίας μέσω δεσμεύσεων εχεμύθειας: Για την προστασία της Τεχνογνωσίας (know-how)
προϋπόθεση για τη διαπραγμάτευση και την προετοιμασία των σχετικών Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας
θα είναι η σύναψη Συμβάσεων Τήρησης Εχεμύθειας (Non
Disclosure Agreements) με αυστηρές δεσμεύσεις εχεμύθειας με την εκάστοτε ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή
οικονομικό φορέα.
6. Προστασία κατά αποκαλύψεων υπό εκμετάλλευσης
Τεχνογνωσίας μέσω νομοθεσίας ανταγωνισμού: Δεδομένου ότι η αποκαλυπτόμενη και υπό εκμετάλλευση
Τεχνογνωσία (know-how) καθίσταται μέσω των σχετικών Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας ως «εμπορικό
απόρρητο», η προστασία από αθέμιτες ενέργειες τρίτων
που δύνανται να βλάψουν τη δυνητική επιχειρηματική
αξιοποίηση της Τεχνογνωσίας υλοποιείται μέσω των
προβλεπόμενων στα άρθρα 14-18 του ν. 146/1914 περί
αθέμιτου ανταγωνισμού και γενικότερα στη νομοθεσία
περί ανταγωνισμού.
Άρθρο 7
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
Διανοητικής Ιδιοκτησίας
1. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών συγκροτείται Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων από μέλη ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου και/ή ειδικευμένους επιστήμονες από
ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς με αντικείμενο την
υποβολή γνωμοδοτήσεων, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Ερευνών:
(α) σχετικά με τη δυνατότητα να στοιχειοθετηθούν τα
κριτήρια χορήγησης πατέντας επί εφευρέσεως που γνωστοποιείται στο Πανεπιστήμιο από μέλος ΔΕΠ ή μέλος
ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού,
(β) σχετικά με τα ζητήματα πατρότητας και χρόνου
ολοκλήρωσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
(κατά τους όρους 3 και 4 του άρθρου 5).
2. Τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ορίζονται
με θητεία 3 ετών
3. Σε κάθε περίπτωση γνωμοδότησης ορίζονται τα
μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία
4. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κατά
τον διορισμό του από την Επιτροπή Ερευνών υπογράφει
δέσμευση τήρησης εχεμύθειας επί όλων των στοιχείων
και πληροφοριών που τίθενται υπόψη του στο πλαίσιο
της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της Επιτροπής.
Άρθρο 8
Χρήση ονόματος Πανεπιστημίου
1. Για να καταστεί επιχείρηση ή άλλος φορέας δικαιούχος χρήσης του ονόματος του Πανεπιστημίου επί
προϊόντος ή υπηρεσίας που διαθέτει ή για να επικαλεστεί το όνομα του Πανεπιστημίου σε άλλη ενέργεια που
υλοποιεί απαιτείται σύμβαση με το Πανεπιστήμιο. Στην
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περίπτωση χρήσης επί προϊόντος ή υπηρεσίας που αναπτύσσεται με αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή
τεχνογνωσίας μελών ΔΕΠ ή ακαδημαϊκού ή ερευνητικού
προσωπικού του Πανεπιστημίου, η σχετική σύμβαση θα
θεωρείται Σύμβαση Μεταφοράς Τεχνολογίας.
2. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης
χρήσης του ονόματος του Πανεπιστημίου καθώς και το τυχόν οικονομικό αντάλλαγμα για την αναφορά στο όνομα του
Πανεπιστημίου θα ρυθμίζονται ειδικά στην εκάστοτε σύμβαση με την οποία θα παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Ενέργειες Μεταφοράς Τεχνολογίας
Άρθρο 9
Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας
1. Ως «Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας» θεωρούνται οι συμβάσεις με επιχειρήσεις και οικονομικούς φορείς, αντικείμενο των οποίων είναι η οικονομική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή τεχνογνωσίας.
Στο πλαίσιο των Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας
η οικονομική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας ή
τεχνογνωσίας γίνεται μέσω συνεργασίας του Πανεπιστημίου με Επιχείρηση ή Οικονομικό Φορέα στο πλαίσιο σύμβασης στην οποία το Πανεπιστήμιο ενεργεί ως
«δότης» εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνογνωσίας («τεχνολογίας») και η Επιχείρηση ή ο Οικονομικός Φορέας
ενεργεί ως «δέκτης» της εν λόγω εφαρμοσμένης έρευνας
και τεχνογνωσίας («τεχνολογίας»).
2. Οι Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας δύνανται να
έχουν τα εξής αντικείμενα, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά (ήτοι σε μία Σύμβαση δύνανται να καλύπτονται
περισσότερα από τα κατωτέρω αντικείμενα):
(i) Παραχώρηση Άδειας Εκμετάλλευσης (Licensing)
Δικαιώματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ήτοι Πατέντας,
άλλου δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) με βάσει τη νομοθεσία
(εθνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις) που διέπει το
εκάστοτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.
(ii) Παραχώρηση Άδειας Εμπορικής Εκμετάλλευσης
Τεχνογνωσίας (κατά το άρθρο 6).
(iii) Παροχή Υπηρεσιών Υψηλής τεχνογνωσίας σε επιχείρηση ή οικονομικό φορέα, για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης ή τεχνικής βοήθειας ή οργανωτικής υποστήριξης βάσει ειδικής επιστημονικής γνώσης
ή/και τεχνολογίας.
(iv) Υλοποίηση Έργων Έρευνας και Ανάπτυξης μέσω
των οποίων ανατίθεται από Επιχειρήσεις ή Οικονομικούς
Φορείς στο Πανεπιστήμιο, σε συγκεκριμένα μέλη ΔΕΠ,
ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού, ως επιστημονικούς υπευθύνους, η ανάπτυξη ή βελτίωση προϊόντος,
υπηρεσίας, διαδικασίας ή διεργασίας παραγωγής μέσω
υλοποίησης έρευνας χωρίς συμμετοχή της επιχείρησης
(Research Contract) ή συνεργατικά με την επιχείρηση
(Co-development Contract).
3. Την αρμοδιότητα της διαδικασίας σύναψης Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας έχει η Εταιρεία Αξιοποίη-
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σης και Διαχείρισης Περιουσίας (ΕΑΔΠ) Πανεπιστημίου
σύμφωνα με τον ειδικό Οδηγό Ενεργειών Μεταφοράς
Τεχνολογίας της ΕΑΔΠ που εγκρίνεται από την Σύγκλητο
του Πανεπιστημίου.
Άρθρο 10
Εταιρείες - Τεχνοβλαστοί (Spin Offs)
από μέλη ΔΕΠ και μέλη ακαδημαϊκού
και ερευνητικού προσωπικού
1. Η οικονομική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και ειδικής τεχνογνωσίας είναι δυνατόν να γίνεται
μέσω Εταιρειών-Τεχνοβλαστών (Spin Offs) τις οποίες
ιδρύουν ως εταίροι, μέλη ΔΕΠ ή μέλη ακαδημαικού ή
ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, με δυνητική συμμετοχή τρίτων ως επενδυτών. Οι Εταιρείες-Τεχνοβλαστοί συμβάλλονται υποχρεωτικά με το Πανεπιστήμιο
με ειδική «Σύμβαση Τεχνοβλαστού», μέσω της οποίας
παραχωρείται η αξιοποίηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των ερευνητικών αποτελεσμάτων
ή/και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και ρυθμίζεται η
εν γένει σχέση της Εταιρείας με το Πανεπιστήμιο.
2. Στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό δεν είναι υποχρεωτική
η εταιρική συμμετοχή του Πανεπιστημίου. Η σχέση της
Εταιρείας-Τεχνοβλαστού με το Πανεπιστημίου ορίζεται
και ρυθμίζεται στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού. Το Πανεπιστήμιο έχει την ευχέρεια να αποκτήσει εταιρική συμμετοχή στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό κατά την ίδρυσή της
ή εντός 2 ετών από την ίδρυσή της, σε ποσοστό που
κρίνεται κατά περίπτωση.
3. Την αρμοδιότητα της διαδικασίας για την ίδρυση
Εταιρείας - Τεχνοβλαστού και τη σύναψη Σύμβασης - Τεχνοβλαστού έχει η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης
Περιουσίας (ΕΑΔΠ) Πανεπιστημίου, κατόπιν αιτήματος
του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ ή μέλους ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού σύμφωνα με τον Οδηγό
Ενεργειών Μεταφοράς Τεχνολογίας της ΕΑΔΠ.
Άρθρο 11
Νεοφυείς Εταιρείες (Start-Ups) με συμμετοχή ή/
και υποστήριξη του Πανεπιστημίου
1. Νεοφυείς Εταιρείες (Start-Ups) οι οποίες ιδρύονται
εν γένει από φοιτητές, διδακτορικούς ή μεταδιδακτορικούς ερευνητές ή από αποφοίτους του Πανεπιστημίου και για τις οποίες αξιοποιείται τεχνογνωσία και
συμβουλευτικής ή/και οργανωτική υποστήριξη από το
Πανεπιστήμιο μέσω του ΓΜΤ συνάπτουν σύμβαση με
το Πανεπιστήμιο στην οποία εφαρμόζονται αναλογικά
οι όροι που ισχύουν για τις Συμβάσεις Τεχνοβλαστών,
όπως ορίζονται στον Οδηγό Ενεργειών Μεταφοράς Τεχνολογίας της ΕΑΔΠ.
2. Την αρμοδιότητα της διαδικασίας για την ίδρυση
Νεοφυών Εταιρειών (Start Ups) έχει η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας (ΕΑΔΠ) Πανεπιστημίου
σύμφωνα με τον Οδηγό Ενεργειών Μεταφοράς Τεχνολογίας της ΕΑΔΠ.
3. Στις ως άνω εταιρείες, το Πανεπιστήμιο δύναται να
αποκτήσει εταιρική συμμετοχή κατά τους όρους που
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ορίζονται στον Οδηγό Ενεργειών Μεταφοράς Τεχνολογίας της ΕΑΔΠ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενικές Αρχές Μεταφοράς Τεχνολογίας
Άρθρο 12
Διαφάνεια
1. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου για κάθε ενέργεια μεταφοράς
τεχνολογίας θα τηρείται αρχείο από τις υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου που έχουν συμμετάσχει στην υλοποίησή
της.
2. Το ΓΜΤ και κάθε υπηρεσία που έχει συμμετάσχει
στην υλοποίηση ενέργειας μεταφοράς τεχνολογίας θα
ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου για κάθε ζήτημα για το οποίο
θα ζητήσουν ενημέρωση.
Άρθρο 13
Αποφυγή Συγκρούσεων Συμφερόντων
1. Κάθε Μέλος ΔΕΠ ή μέλος ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που συμμετέχει σε ενέργεια Μεταφοράς Τεχνολογίας, εφόσον του ζητηθεί, υποβάλει έγγραφη δέσμευση ότι θα επιδεικνύει κάθε επιμέλεια για την
αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο της
εν λόγω ενέργειας.
2. Σύγκρουση συμφερόντων τίθενται ιδίως όταν η
δραστηριότητα μέλους ΔΕΠ ή μέλους ακαδημαϊκού ή
ερευνητικού προσωπικού κατά την υλοποίηση Ενεργειών Μεταφοράς Τεχνολογίας:
(α) περιορίζει το χρόνο που αφιερώνει στην ακαδημαϊκή ή/και ερευνητική του δραστηριότητα, δημιουργώντας καθυστερήσεις ή επιδρώντας αρνητικά στην
αποτελεσματικότητα της,
(β) απαιτεί χρήση υποδομών και εγκαταστάσεων
πέραν του εύλογου ορίου, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητά τους για τους φοιτητές ή για την ακαδημαϊκή ή
ερευνητική δραστηριότητα άλλων μελών ΔΕΠ ή μελών
ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού,
(γ) απαιτεί την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας τρίτων που έχει παραχθεί στο πλαίσιο ερευνητικού έργου, χρηματοδοτούμενου δημόσια
ή από την ΕΕ ή από άλλο φορέα και για την οποία έχει
αναληφθεί υποχρέωση προστασίας και εχεμύθειας.
3. Στην έγγραφη δήλωσή του τα Μέλη ΔΕΠ ή ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού θα δεσμεύεται ότι:
(α) θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε η συμμετοχή τους σε ενέργεια μεταφοράς τεχνολογίας να μην
υπονομεύει ή βλάπτει την άσκηση των ακαδημαϊκών
και ερευνητικών τους καθηκόντων,
(β) θα παραλείπουν κάθε βλαπτική πράξη, ώστε
απρόσκοπτα παράλληλα με την συμμετοχή τους σε
ενέργεια μεταφοράς τεχνολογίας να επιτελούν απρόσκοπτα τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά τους καθήκοντα κατά το νόμο και σύμφωνα με την θεσμική τους
αποστολή,
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(γ) θα τηρούν πλήρη εχεμύθεια έναντι συνεργαζόμενων φορέων ως προς εμπιστευτικά στοιχεία της έρευνας
άλλων Μελών ΔΕΠ ή μελών ακαδημαϊκού ή ερευνητικού
προσωπικού, ιδίως για ερευνητικά αποτελέσματα επί
των οποίων σχεδιάζεται η κατοχύρωση δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 14
Έναρξη Ισχύος
Το παρόν Παράρτημα του Οδηγού Χρηματοδότησης
ΕΛΚΕ για τα «Θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας» τίθεται
σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις για τα
Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για τις
εφευρέσεις και τα αντικείμενα δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας κατά τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος,
τα οποία θα γνωστοποιηθούν στο Πανεπιστήμιο, μετά
την έναρξη του παρόντος.
2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για τα αντικείμενα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά το
άρθρο 5 του παρόντος, τα οποία θα δημιουργηθούν μετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2021
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02035800408210012*

