∆ιαχείριση Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας
στο Πανεπιστήµιο Πατρών
Εισαγωγή
Ο σκοπός της απόφασης αυτής είναι η διαµόρφωση του πλαισίου διαχείρισης
πνευµατικής ιδιοκτησίας και ο εκσυγχρονισµός του «Κανονισµού ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας» που έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο µε την αρ. 298/19.1.2000 απόφαση.
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 Πατρών, δηλαδή µέλη ∆ΕΠ, Ε∆ΤΠ, ΕΕ∆ΙΠ,
προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές, µετα-διδακτορικούς ερευνητές και επισκέπτες
ερευνητές.
Ο νέος κανονισµός περιλαµβάνει τις διαδικασίες που ισχύουν µέχρι τώρα στο
Πανεπιστήµιο Πατρών και συµπληρώνεται µε σκοπό να καλύψει και τις νέες ανάγκες που
δηµιουργήθηκαν εν τω µεταξύ στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Με βάση την εµπειρία των επτά
ετών λειτουργίας του προηγούµενου πλαισίου, ο νέος κανονισµός διαχείρισης πνευµατικής
ιδιοκτησίας του Πανεπιστηµίου Πατρών περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
1. Πολιτική διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων στο Πανεπιστήµιο Πατρών.
2. Μορφές πνευµατικής ιδιοκτησίας.
3. Νοµικό καθεστώς πνευµατικής ιδιοκτησίας και εφευρέσεων.
4. ∆ιαδικασία για την υποβολή αίτησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
5. Στάδια µετά την υποβολή της αίτησης στον ΟΒΙ.
6. Γενικό διάγραµµα διαδικασίας.
7. Παράρτηµα Α – Έντυπο γνωστοποίησης της εφεύρεσης (invention disclosure form).
8. Παράρτηµα Β - Έντυπο συµφωνίας εφευρετών.
9. Παράρτηµα Γ - Έντυπο συµφωνίας συνδικαιούχων.
10. Παράρτηµα ∆ – Ενδεικτικά χρονοδιαγράµµατα και κόστη για αιτήσεις στο European
Patent Office και στο US Patent and Trademark Office.
11. Παράρτηµα Ε – Συµπληρωµατικοί όροι – ∆ιευκρινίσεις.

1. ∆ιαχείριση Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων
Στους βασικούς σκοπούς του Πανεπιστηµίου της Πάτρας περιλαµβάνονται η παραγωγή
και η διάχυση της γνώσης. Βασικό εργαλείο για τη διάχυση της γνώσης που παράγεται σε
ένα ακαδηµαϊκό περιβάλλον αποτελεί η επιστηµονική δηµοσίευση – ανακοίνωση. Η
µεταφορά όµως γνώσης και τεχνογνωσία µπορεί να γίνεται και µε τη διαχείριση της
πνευµατικής ιδιοκτησίας µέσω διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Το Πανεπιστήµιο Πατρών 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
Πατρών δίνει κίνητρα για την ανάπτυξη και διάχυση πνευµατικής ιδιοκτησίας παρέχοντας
αναγνώριση στους δηµιουργούς – εφευρέτες. Η πολιτική διαχείρισης πνευµατικών
δικαιωµάτων του Πανεπιστηµίου Πατρών αποσκοπεί
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α) στη θεσµοθέτηση εναλλακτικών µορφών διαχείρισης της έρευνας για όλα τα µέλη της
ακαδηµαϊκής κοινότητας
β) στην εξασφάλιση της συµµετοχής του Πανεπιστηµίου
γ) στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης προς τους εφευρέτες –
ερευνητές κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων και στην οικονοµική υποστήριξη
(υποβολή – ετήσια τέλη) όπου αυτό είναι δυνατό
δ) στην αύξηση του αριθµού των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στα οποία συµµετέχει το
Πανεπιστήµιο Πατρών
ε) στην ανταγωνιστική ανταπόκριση του Πανεπιστηµίου σε διεκδικήσεις
χρηµατοδοτήσεων
στ) στη δηµιουργία ενός ικανού χαρτοφυλακίου (portfolio) από ευρεσιτεχνίες και
ζ) στη συνολική προβολή και εκµετάλλευση των ευρεσιτεχνιών αυτών.
Η κατοχύρωση του δικαιώµατος του Πανεπιστηµίου Πατρών για συµµετοχή σε διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας – εφευρέσεις που έχουν γίνει από µέλη της επιστηµονικής του κοινότητας
δικαιολογείται από τη χρήση των µέσων και υποδοµών που παρέχει το Πανεπιστήµιο στους
εφευρέτες. Η χρήση των µέσων και υποδοµών του Πανεπιστηµίου αφορά σε
α) ειδικευµένα µέσα ερευνητικής δραστηριότητας, εξοπλισµό, προµήθειες – αναλώσιµα
που παρέχονται από το Πανεπιστήµιο
β) προσφορά εργασιακού χρόνου σε διαρκή βάση

2. Μορφές πνευµατικής ιδιοκτησίας
Η Πνευµατική Ιδιοκτησία (Intellectual property, IP) αφορά την νοµική προστασία
εφευρέσεων, σχεδίων και δηµιουργικής δουλειάς. Οι τέσσερις βασικοί τύποι δικαιωµάτων IP
είναι ευρεσιτεχνίες (patents), δικαιώµατα δηµιουργού (copyright), σχέδια (designs) και
εµπορικά σήµατα (trademark). 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 Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Intellectual property rights, IPR) αποτελούν
ειδικευµένα νοµικά δικαιώµατα τα οποία προστατεύουν την πνευµατική ιδιοκτησία. Τα IPR
µπορούν να χωριστούν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες.
2.1 ∆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.
2.2 ∆ικαιώµατα δηµιουργού (copyright)
Τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) αφορούν κυρίως λογοτεχνικά έργα, καλλιτεχνικά
έργα, ηχογραφήσεις ήχου και βίντεο, καθώς και µεταδόσεις εκποµπών. Η χρήση
δικαιωµάτων (copyright) είναι ο συνηθέστερος τρόπος και για την προστασία 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 συγγραφέας ή συγγραφείς εκχωρούν τα
δικαιώµατα στον εκδοτικό οίκο ή τον οργανισµό που διοργανώνει το συνέδριο. Τα
2

δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) υφίστανται αυτόµατα χωρίς να απαιτείται η διαδικασία
αιτήσεως και έχουν ισχύ 70 έτη µετά το θάνατο του δηµιουργού.
2.3 ∆ικαιώµατα σχεδίων
Ως σχέδιο ή βιοµηχανικό σχέδιο θεωρείται η στην εξωτερικά 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.).
2.4 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.

3. Νοµικό καθεστώς πνευµατικής ιδιοκτησίας και εφευρέσεων
Στην Ελλάδα 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», από την Υπουργική απόφαση που αφορά
«Κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγµατος
χρησιµότητας στον ΟΒΙ και τήρηση βιβλίων» (31/12/1987) και, τέλος, από το νόµο
2121/1993 σχετικά µε την «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά
θέµατα». Ο φορέας στον οποίο στηρίζεται το σύστηµα προστασίας εφευρέσεων στην
Ελλάδα 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. Πρόκειται για εφεύρεση η οποία δεν ανήκει στις προηγούµενες
περιπτώσεις και ανήκει αποκλειστικά στον ιδιώτη που την ανέπτυξε.
Οι εφευρέσεις οι οποίες αναπτύσσονται στο Πανεπιστήµιο Πατρών από µέλη ∆ΕΠ, ΕΕΠ,
Ε∆ΤΠ και ερευνητές µε σύµβαση έργου, αποτελούν εξαρτηµένες εφευρέσεις και συνεπώς
ανήκουν στο Πανεπιστήµιο Πατρών κατά ποσοστό 40% και στον εφευρέτη ή την οµάδα
εφευρετών κατά ποσοστό 60%. 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 Πατρών. Σε περίπτωση που η
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εφεύρεση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο έργου χρηµατοδοτούµενου από τρίτο, προς τον
οποίο υπάρχουν συµβατικές υποχρεώσεις του Πανεπιστηµίου, το είδος της εφεύρεσης θα
αποφασίζεται από το Επταµελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών. 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’ Πανεπιστήµιο Πατρών. Έτσι, για
παράδειγµα σε ίσης ιδιοκτησίας ανάµεσα στα δύο πανεπιστήµια (50-50) τότε το 40% που
ανήκει στο Πανεπιστήµιο Πατρών σε περίπτωση εξαρτηµένης εφεύρεσης είναι ίσο µε το
20% του συνόλου.

4. ∆ιαδικασία υποβολής ∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας (∆Ε)
Για την υποβολή αίτησης και κατοχύρωση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας το Πανεπιστήµιο
Πατρών 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 (http://www.obi.gr/).
Βήµα 2 : Ο εφευρέτης ή εκπρόσωπος της οµάδας εφευρετών συµπληρώνει το Έντυπο
Γνωστοποίησης Ευρεσιτεχνίας. Η φόρµα αυτή παραδίδεται σε εξουσιοδοτηµένο άτοµο της
Επιτροπής Ερευνών το οποίο δεσµεύεται 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.
Βήµα 3 : Συµπληρώνεται και υπογράφεται η συµφωνία εφευρετών σε περίπτωση που
πρόκειται για περισσότερους από έναν εφευρέτες (παρέχεται αντίγραφο στο Πανεπιστήµιο
Πατρών).
Βήµα 4 : Συµπληρώνεται και υπογράφεται η συµφωνία συνδικαιούχων ανάµεσα στους
εφευρέτες και στο Πανεπιστήµιο Πατρών (παρέχεται υπόδειγµα). Το ποσοστό ιδιοκτησίας
του Πανεπιστηµίου Πατρών είναι 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 5 : Συµπληρώνεται από τους εφευρέτες η αίτηση χορήγησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
(έντυπο του ΟΒΙ). Αν επιθυµούν οι εφευρέτες µπορούν να απευθυνθούν σε ειδικευµένο
δικηγόρο. Το Πανεπιστήµιο Πατρών µπορεί να υποβοηθήσει τη διαδικασία παρέχοντας
πληροφορίες για ειδικευµένους δικηγόρους από προηγούµενες περιπτώσεις και να
καταβάλλει το κόστος καταχώρησης της αίτησης. Το τελικό κείµενο της αίτησης εγκρίνεται
από τους εφευρέτες πριν υποβληθεί στον ΟΒΙ ενώ το Πανεπιστήµιο Πατρών καταβάλλει το
κόστος καταχώρησης της αίτησης εκτός και αν αυτό απορροφάται από τον προϋπολογισµό
του προγράµµατος έρευνας από το οποίο παρήχθη το δικαίωµα, ή έχει συµφωνηθεί µεταξύ
των δικαιούχων κάτι διαφορετικό σε συµφωνία καταµερισµού εσόδων - εξόδων.
Βήµα 6 : Σε περίπτωση θετικής απάντησης συντάσσεται πλήρης αίτηση ∆ιπλώµατος
Ευρεσιτεχνίας και στρατηγική κατάθεσης συνήθως µε τη βοήθεια δικηγόρου. Σε διάστηµα
4

περίπου 12 µηνών από την κατάθεση της αίτησης στον ΟΒΙ υπάρχει η δυνατότητα
κατάθεσης αίτησης στο EPO, στο USPTO (ευρωπαϊκή ή αµερικανική πατέντα) ή αίτηση
PCT (διεθνής αίτηση). Στο παρόντα οδηγό παρέχονται ενδεικτικά χρονοδιαγράµµατα για τις
αντίστοιχες αιτήσεις.
Βήµα 7 : Καταβολή ετήσιου τέλους για την διατήρηση του ∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας
(καταβάλλεται σύµφωνα µε τον οδηγό του ΟΒΙ, www.obi.gr).
Βήµα 8 : Εάν µετά από περίοδο τριών ετών από την κατάθεση της αίτησης διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας δεν εκφραστεί ενδιαφέρον εκµετάλλευσης από τρίτους, το Πανεπιστήµιο
Πατρών διατηρεί το δικαίωµα διακοπής χρηµατοδότησης της διαδικασίας ασχέτως αν
χρηµατοδοτεί ολικώς ή µερικώς.
Η Επιτροπή Ερευνών για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και εκµετάλλευση πνευµατικής
ιδιοκτησίας και διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στο Πανεπιστήµιο Πατρών 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, σε
ευρωπαϊκό ή αµερικανικό επίπεδο καθώς και για την καταβολή των ετησίων τελών όταν το
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει φτάσει σε ένα ώριµο στάδιο. Το Πανεπιστήµιο Πατρών διατηρεί
το δικαίωµα να σταµατήσει τη διαδικασία έκδοσης ή συντήρησης ∆.Ε. αν αυτό κριθεί
σκόπιµο από το Ειδικό Επταµελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών. Σε αυτή την περίπτωση
ο εφευρέτης ή οι εφευρέτες µπορούν να συνεχίσουν τη διαδικασία µε δική τους
χρηµατοδότηση και η εφεύρεση να θεωρείται πλέον «ελεύθερη εφεύρεση» σύµφωνα µε το
νόµο 1733/1987.

5. 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 Πατρών µπορούν να εξετάσουν τα παρακάτω
ενδεχόµενα:
 Υποβολή αίτησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στο European Patent Office (EPO). Στο
Παράρτηµα ∆ παρέχεται ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα και το κόστος για αυτή την
διαδικασία.
 Υποβολή αίτησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στο US Patent and Trademark Office.
Στο Παράρτηµα ∆ παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα και το κόστος για την
διαδικασία αυτή.
 Αν κατά την διάρκεια έκδοσης ∆.Ε. (ή πριν την έναρξη της διαδικασίας) εκδηλωθεί
ενδιαφέρον συµµετοχής από τρίτον, µε σκοπό τη συνεκµετάλλευση του ∆.Ε. 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 ∆.Ε. καθώς και την κατανοµή του οικονοµικού
οφέλους που ενδέχεται να προκύψει. Το Πανεπιστήµιο Πατρών εκπροσωπείται από
τον Αντιπρύτανη – Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών.
 Οι εφευρέτες και το Πανεπιστήµιο Πατρών 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.
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6. ∆ιάγραµµα διαδικασίας
Βήµα 1

Βήµα 2

Βήµα 3

Ενηµέρωση µέσω
του παρόντος
εγχειριδίου,
Επικοινωνία µε
Επιτροπή Ερευνών

Συµπλήρωση της
Φόρµας
Αρχειοθέτησης
Ευρεσιτεχνίας
(Παράρτηµα Α)

Συµπλήρωση της Συµφωνίας
Εφευρετών
(Παράρτηµα Β)

Βήµα 4
Συµπλήρωση της
Συµφωνίας
Συνδικαιούχων
(Παράρτηµα Γ)

Βήµα 5
Συµπλήρωση αίτησης για
χορήγηση διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας (έντυπο του ΟΒΙ,
Παράρτηµα ∆) από εφευρέτες ή
ειδικευµένο δικηγόρο

Βήµα 6

Αποτελέσµατα
έρευνας από ΟΒΙ

Βήµα 7
Απονοµή ∆Ε.
Καταβολή ετήσιου
τέλους για την
διατήρηση του ∆Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Έντυπο Γνωστοποίησης Ευρεσιτεχνίας
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Αριθµ. Πρωτοκόλλου:

Παρακαλώ συµ̟ληρώστε και ε̟ιστρέψτε αυτή την φόρµα στο Γραφείο Ανά̟τυξης της Έρευνας,
Ε̟ιτρο̟ή Ερευνών, Πανε̟ιστήµιο Πατρών.
Τηλ :
Email:

1. ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ
Σηµειώσεις :
Παρακαλώ συµπληρώστε τα ονόµατα όλων των εφευρετών. 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.
a.

Συµπληρώστε όλους τους εφευρέτες σηµειώνοντας και βασικό πρόσωπο επικοινωνίας.

Εφευρέτης (ες)

Θέση

Τµήµα

Τηλ/ Φαξ

Email

2. ΕΦΕΥΡΕΣΗ
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 Πανεπιστηµίου Πατρών – 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.
Σε οποιαδήποτε άλλη δηµόσια γνωστοποίηση – επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένης και συζήτησης.
Σε διδακτορική διατριβή, εργασία MSc ή άλλη εργασία.
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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
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 Πανεπιστηµίου Πατρών στο πλαίσιο αυτών των προγραµµάτων.
a. Η εφεύρεση έχει µε κάποια ερευνητική χρηµατοδότηση; Παρακαλώ απαντήστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
Κωδικός Έργου Χρηµατοδότης
(ων)
(ες)

Τίτλος έργου

Επιστηµονικός
Υπεύθυνος

Ηµεροµηνία
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.

5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Συµπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία επιβεβαιώνω ότι: Έχω διαβάσει τις παραπάνω σηµειώσεις και
επιβεβαιώνω ότι η πληροφορία που δίνεται είναι σωστή και ακριβής. Επιβεβαιώνω επίσης ότι όλοι
οι εφευρέτες έχουν ελέγξει αυτή την αίτηση και έχουν συµφωνήσει στην υποβολή της αίτησης
γνωστοποίησης.
Ονοµατεπώνυµο:

Ονοµατεπώνυµο:

Ηµεροµηνία:

Ηµεροµηνία:

Υπογραφή:

Υπογραφή:
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∆ιεύθυνση κατοικίας:

∆ιεύθυνση κατοικίας:

Εθνικότητα : (χρειάζεται για αίτηση ∆Ε):

Εθνικότητα : (χρειάζεται για αίτηση ∆Ε):

Ονοµατεπώνυµο:

Ονοµατεπώνυµο:

Ηµεροµηνία:

Ηµεροµηνία:

Υπογραφή:

Υπογραφή:

∆ιεύθυνση κατοικίας:

∆ιεύθυνση κατοικίας:

Εθνικότητα : (χρειάζεται για αίτηση ∆Ε):

Εθνικότητα : (χρειάζεται για αίτηση ∆Ε):
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Έντυπο Συµφωνίας Εφευρετών
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΦΕΥΡΕΤΩΝ
1.

Τίτλος έργου: .......................................................................................................................

2. Σήµερα την ……………………................τόπος.................................

3. Αφ’

ενός

ο

................................……………………………………………………………………………..

.......................................................................

κάτοικος

αναφερόµενος στο παρόν ως ο «Επιστηµονικός

Υπεύθυνος»

4. Αφ’

ετέρου

το

Πανεπιστήµιο

Πατρών…………………………………………………………………………….

..........................................................................................................................................................
....

όπως

νοµίµως

αντιπροσωπεύεται

στο

παρόν

απο

τ

……………………...............

..............................................................................................................................

και

που

αναφέρεται στο παρόν ως το «Πανεπιστήµιο»

5. και αφ’ ετέρου ο ................................................................ κάτοικος ………………………………………

οδός

…………………………………………......................... αναφερόµενος στο παρόν ως ο «Εφευρέτης»

6. συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:

7. Η παρούσα συµφωνία είναι υποχρεωτικό µέρος του Έργου όπως και η υπογραφή της Συµφωνίας
Εφευρετών µε ΚΑΘΕ πρόσωπο που δικαιούται βάσει των κανονισµών του Πανεπιστηµίου Πατρών σε
θέµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας να συµπεριληφθεί στην κατάσταση Εφευρετών.

8. Η υπογραφή της Συµφωνίας Εφευρετών είναι απολύτως απαραίτητη για κάθε πρόσωπο που πρόκειται
συµπεριληφθεί στην κατάσταση Εφευρετών. Κανένα πρόσωπο δεν µπορεί να συµµετέχει νοµίµως και µε
κανένα τρόπο στην κατάσταση των εφευρετών χωρίς να έχει υπογράψει αυτή την σύµβαση. Αναφορά
ενός ονόµατος στην κατάσταση των Εφευρετών δεν συνεπάγεται ιδιοκτησία στο ∆ικαίωµα.

9. Η αφαίρεση κάποιου προσώπου απο την κατάσταση των Εφευρετών δεν είναι δυνατή παρά µόνο για
λόγους που προβλέπονται στο Ν1733/87β.

10. Ο Εφευρέτης δηλώνει ότι κατά την διάρκεια της εργασίας του στο Έργο, δεν υποχρεώθηκε απ τον
Επιστηµονικό Υπεύθυνο και από το Πανεπιστήµιο να παραβιάσει δικαιώµατα τρίτων και ότι σε περίπτωση
παραβίασης πάσης φύσης δικαιωµάτων κάποιου τρίτου µέρους κατά την εκτέλεση της εργασίας του από
την οποία προήλθε η εφεύρεση, ο Εφευρέτης είναι πλήρως υπεύθυνος για όποια απαίτηση προκύψει.
Επίσης, ο Εφευρέτης δηλώνει ότι εξόσων γνωρίζει στο αποτέλεσµα του έργου και το ∆ικαίωµα που
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προέρχεται από αυτό δεν παραβιάζει δικαιώµατα τρίτου µέρους και δηλώνει ότι δεσµεύεται να ενηµερώσει
το Πανεπιστήµιο Πατρών και τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο αµέσως µόλις κάτι τέτοιο πέσει στην αντίληψή
του.

11. Ο Εφευρέτης δηλώνει ότι για την ενασχόλησή του µε το έργο του δεν προέβαλε ούτε προβάλλει
απαιτήσεις από τους υπόλοιπους Εφευρέτες και ∆ικαιούχους, ούτε από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο ούτε
από το Πανεπιστήµιο Πατρών σε σχέση µε αυτό το έργο.

12. Ο Εφευρέτης δύναται ανα πάσα στιγµή να ζητήσει την αφαίρεση του ονόµατός του από την κατάσταση
των εφευρετών και δέχεται ότι κατόπιν της οικειοθελούς διαγραφής του δεν διατηρεί κανένα δικαίωµα
πάνω στο ∆ικαίωµα.

13. Ο Εφευρέτης συµφωνεί ότι η ∆ιαχείριση όποιων δικαιωµάτων προέλθουν από το Έργο υπόκειται στους
κανονισµούς του Πανεπιστηµίου Πατρών σε θέµατα Βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Η έννοια «∆ιαχείριση»
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.

14. Αν όλα τα µέρη που περιλαµβάνονται στην κατάσταση των Εφευρετών δεν έχουν υπογράψει την
παρούσα Σύµβαση Εφευρετών δεν δύναται ο ∆ιαχειριστής να καταθέσει αίτηση προστασίας δικαιώµατος.
Σε περίπτωση κινδύνου απώλειας δικαιώµατος ή ζηµίας για τα άλλα µέρη, ο ∆ιαχειριστής µπορεί να
προτείνει στην Επιτροπή Ευρεσιτεχνιών του Πανεπιστηµίου να αφαιρεθούν τα µέρη που δεν
συνυπογράφουν. Αυτή η απόφαση λαµβάνεται από το Πανεπιστήµιο κατόπιν αιτιολογήσεως και την
Επιτροπή Ερευνών και είναι αµετάκλητη.

15. Οι Συνεφευρέτες εκπροσωπούνται πλήρως και ανεπιφύλακτα από τον ∆ιαχειριστή σε σχέση µε την
∆ιαχείριση του ∆ικαιώµατος τ(ο)ην οποία εξουσιοδοτούν να λαµβάνει κάθε τελική απόφαση και να
διαπραγµατεύεται µε τρίτους. Η ως άνω περιγραφόµενη εξ΄ολοκλήρου διαχείριση του ∆ικαιώµατος από
τ(ο)ην ∆ιαχειριστή δεν έχει καµία επίπτωση στην κατάσταση των Εφευρετών του ∆ικαιώµατος και είναι
σύµφωνη µε τους Κανονισµούς του Πανεπιστηµίου Πατρών.

16. Η παρούσα ισχύει αδιακρίτως για όλους τους έναντι όλων των συν - εφευρετών.

17. Οι Συνεφευρέτες θα ενηµερώνονται από τον ∆ιαχειριστή περιοδικά για σηµαντικές εξελίξεις και θα
συµβουλεύουν και θα βοηθούν τον ∆ιαχειριστή στην διαχείριση όταν τους ζητείται.
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18. Ο Εφευρέτης µε το παρόν συµφωνητικό παραιτείται κάθε δικαιώµατός του για ανεξάρτητη εκµετάλλευση
του δικαιώµατος διεθνώς και καθ΄όλη την διάρκεια της ισχύος

αυτού του δικαιώµατος και επίσης

παραιτείται παντός δικαιώµατος παραχώρησης ανεξάρτητης άδειας χρήσης προς τρίτο για την οιαδήποτε
εκµετάλλευση του αντικειµένου του ∆ικαιώµατος. Η εν λόγω παραίτηση δεν επιφέρει καµία αλλαγή στην
κατάσταση των εφευρετών.

19. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι έχουν καλή πίστη προς αλλήλους και ότι δεν θα καταβάλουν
προσπάθειες να εκµεταλλευθούν οιαδήποτε γνώση ή ιδιότητά τους που απορρέει από την σύµβαση για να
ζηµιώσουν το άλλο µέρος µε οποιοδήποτε τρόπο.

20. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ τους, αρµόδιος για
την επίλυσή της είναι καταρχήν ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος ενώ την τελική απόφαση σε περίπτωση
διαφοράς θα λαµβάνει το Πανεπιστήµιο µέσω του Επταµελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών.

21. Το παρόν είναι παράρτηµα του «Πλαισίου ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας» και όλα τα µέρη δηλώνουν ότι είναι πλήρως ενήµερα και τον αποδέχονται.

22. Υποχρεωτικά πρό της υπογραφής της παρούσης τα µέρη πρέπει να έχουν υπογράψει την Σύµβαση Έργου.
Μη υπογραφή της Σύµβασης Έργου κάνει υπογραφή της παρούσης παράνοµη και άκυρη.

23. Το παρόν υπεγράφη σε τρία (3) αντίγραφα και έλαβε ο κάθε συµβαλλόµενος από ένα (1)

24. Τα µέρη
a. ………………………..................................
b. ..........................................................
c.

..........................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Έντυπο συµφωνίας συνδικαιούχων
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1.

Τίτλος

έργου:

.....................................................................................................................………

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………

2. Σήµερα την ……………………................τόπος.................................

3. Αφ’

ενός

ο

..................................

κάτοικος

.......................................................................

αναφερόµενος στο παρόν ως ο «Επιστηµονικός Υπεύθυνος»

4. Αφ’ ετέρου το Πανεπιστήµιο Πατρών ..............................................................................................
.................................................................

όπως

νοµίµως

αντιπροσωπεύεται

στο

παρόν

από

τ........................................................................................................................................... και που
αναφέρεται στο παρόν ως το «Πανεπιστήµιο»

5. και αφ’ ετέρου ο ................................................................ κάτοικος ………………………………………
………………………………………….........................

αναφερόµενος

στο

παρόν

ως

ο

οδός

«Συνδικαιούχος»

συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:

6. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και περάτωση του έργου όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

7. Μέρος της οργάνωσης και της περάτωσης του Έργου είναι και η υπογραφή Συµβάσεων Συνδικαιούχων µε
ΚΑΘΕ άτοµο ή οντότητα που πρόκειται να συµπεριληφθεί στην κατάσταση των ∆ικαιούχων. Η Σύµβαση
Συνδικαιούχων είναι απολύτως απαραίτητη για κάθε άτοµο ή οντότητα που πρόκειται συµπεριληφθεί στην
κατάσταση Συνδικαιούχων. Κανένα άτοµο ή καµία οντότητα δεν µπορεί να συµπεριληφθεί νοµίµως και µε
κανένα τρόπο στην Κατάσταση χωρίς να έχει υπογράψει αυτή την σύµβαση.

8. Η Σύµβαση Συνδικαιούχων είναι απολύτως απαραίτητη για κάθε άτοµο ή οντότητα που πρόκειται να
συµπεριληφθεί στην κατάσταση Συνδικαιούχων και είναι υποχρεωτικό η σύµβαση αυτή να έχει υπογραφεί
από όλα τα µέρη που περιλαµβάνονται στην κατάσταση ∆ικαιούχων προ οποιασδήποτε αίτησης για
προστασία δικαιώµατος οπουδήποτε.

9. Αν όλα τα µέρη που προτείνονται απο τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο για Συνδικαιούχοι δεν έχουν
υπογράψει την παρούσα Σύµβαση Συνδικαιούχων, δεν δύναται ο ∆ιαχειριστής να καταθέσει αίτηση
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προστασίας δικαιώµατος. Ο ∆ιαχειριστής δύναται να καταθέσει αίτηση που δεν περιλαµβάνει τα µέρη που
δεν έχουν υπογράψει σε περίπτωση πραγµατικού κινδύνου απώλειας δικαιώµατος ή ζηµίας απο
καθυστέρηση. Αυτή η απόφαση έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιαχειριστή. Από την στιγµή της
κατάθεσης αίτησης προστασίας δικαιώµατος, η Κατάσταση Συνδικαιούχων ακυρώνεται και µόνοι
δικαιούχοι είναι τα µέρη που αναφέρονται στην αίτηση προστασίας του δικαιώµατος.

10. Σε οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια ισχύος του ∆ικαιώµατος, δύναται ένα εκ των αρχικών µερών
στην Κατάσταση των Συνδικαιούχων που δεν συµπεριλήφθη στην αίτηση προστασίας του δικαιώµατος,
να ζητήσει την εισαγωγή του στην Κατάσταση των Συνδικαιούχων. Η Αίτηση πρέπει να γίνει προς τον
∆ιαχειριστή ο οποίος, αν συµφωνεί, οφείλει να ζητήσει την έγκριση της αρµόδιας επιτροπής του
Πανεπιστηµίου και αν αυτή συµφωνεί ο ∆ιαχειριστής τότε οφείλει να ζητήσει και την σύµφωνη γνώµη
όλων των συν-δικαιούχων. Η οµοφωνία των συν-δικαιούχων είναι απαραίτητη.

11. Σε περίπτωση προσχώρησης του νέου µέρους στην κατάσταση συν-δικαιούχων κατά το ανωτέρω άρθρο,
τα υπόλοιπα µέρη έχουν το δικαίωµα να απαιτήσουν µέρος των εξόδων που έχουν καταβάλλει για την
προστασία και διατήρηση του δικαιώµατος και που αντιστοιχεί στον νέο συν-δικαιούχο. Το ποσό που θα
καταβάλει είναι αυτό το που θα έπρεπε να είχε πληρώσει το «νέο» µέρος αν ήταν συν-∆ικαιούχος εξ’
αρχής.

12. Η Σύµβαση Συνδικαιούχων είναι αναπόσπαστο µέρος του κανονισµού το Πανεπιστηµίου Πατρών για
θέµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας και δεν δύναται συµβαλλόµενος να απαιτήσει αλλαγή στην Σύµβαση
Συνδικαιούχων.

13. Ο Συνδικαιούχος συµφωνεί ότι η διαχείριση όποιων δικαιωµάτων προέλθουν από το Έργο θα
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους κανονισµούς του Πανεπιστηµίου Πατρών σε θέµατα Βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας. Η έννοια «∆ιαχείριση» περιλαµβάνει (χωρίς να περιορίζεται σε,) υποχρεώσεις διαχείρισης της
προστασίας του δικαιώµατος και διατήρησης αυτού, σχέσεις και διαδικασίες µε φορείς, αναζήτηση
χρηµατοδότησης, αποφάσεις και σε διαπραγµατεύσεις µε οποιοδήποτε µέρος µε σκοπό την εκµετάλλευση
ή την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη των δικαιωµάτων.

14. Οι Συνδικαιούχοι εκπροσωπούνται πλήρως και ανεπιφύλακτα από τον ∆ιαχειριστή σε σχέση µε το
∆ικαίωµα το οποίο εξουσιοδοτούν να λαµβάνει κάθε τελική απόφαση ως προς την διαχείριση και να
διαπραγµατεύεται προς αυτό µε τρίτους. Η ως άνω περιγραφόµενη εξ΄ολοκλήρου διαχείριση του
∆ικαιώµατος απο τ(ο)ην ∆ιαχειριστή δεν έχει καµία επίπτωση στην λίστα των Συνδικαιούχων του
∆ικαιώµατος και είναι απολύτως σύµφωνη µε τους Κανονισµούς του Πανεπιστηµίου Πατρών.

15. Η παρούσα ισχύει αδιακρίτως για όλους τους συνεφευρέτες.
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16. Οι Συνδικαιούχοι θα ενηµερώνονται τακτικά από τον ∆ιαχειριστή για σηµαντικές εξελίξεις και θα
συµβουλεύουν και θα βοηθούν τον ∆ιαχειριστή στην διαχείριση όταν τους ζητείται.

17. Ο Συνδικαιούχος µε το παρόν συµφωνητικό παραιτείται

κάθε δικαιώµατός του για ανεξάρτητη

εκµετάλλευση αυτού του δικαιώµατος διεθνώς και καθ΄όλη τη διάρκεια της ισχύος

αυτού του

δικαιώµατος και επίσης παραιτείται παντός δικαιώµατος παραχώρησης ανεξάρτητης άδειας χρήσης προς
τρίτο για την οιαδήποτε εκµετάλλευση του αντικειµένου του ∆ικαιώµατος, αλλά παραιτείται κι όποιου
δικαιώµατος εµπορικής εκµετάλλευσης του δικαιώµατος, εκτός εάν αυτό γίνει σε συνεννόηση και µε
έγγραφη συµφωνία του ∆ιαχειριστή. Η εν λόγω παραίτηση δεν επιφέρει καµία αλλαγή στην λίστα των
Συνδικαιούχων η οποία περιγράφει τα ποσοστά ιδιοκτησίας στο ∆ικαίωµα.

18. Τα ποσοστά των Συνδικαιούχων που περιγράφονται στην κατάσταση των Συνδικαιούχων είναι τα
ποσοστά Ιδιοκτησίας στο δικαίωµα. Το δικαίωµα ιδιοκτησίας δεν συνεπάγεται αντίστοιχο δικαίωµα και
ποσοστό στα έσοδα από οποιαδήποτε εµπορική εκµετάλλευση και διαχείριση. Τα ποσοστά δικαιωµάτων
στα έσοδα περιγράφονται στο παράρτηµα ∆ΙΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ που ορίζει τα ποσοστά δικαιωµάτων σε
έσοδα.

19. Οι Συνδικαιούχοι συµφωνούν ότι ο ∆ιαχειριστής είναι ο µόνος υπεύθυνος και αρµόδιος για να λαµβάνει
όλες τις αποφάσεις και για την διαχείριση και για την προστασία του δικαιώµατος και της εφεύρεσης υπό
την εποπτεία του Πανεπιστηµίου και τον Επιστηµονικού Υπευθύνου. Το κόστος της διατήρησης και της
προστασίας κατανέµεται ανάλογα µε τα ποσοστά ιδιοκτησίας στο δικαίωµα όπως ορίζονται στην
κατάσταση των Συνδικαιούχων. Κάποιο µέρος µπορεί να παραιτηθεί του δικαιώµατος ιδιοκτησίας και να το
παραχωρήσει στα υπόλοιπα µέρη χωρίς κόστος αλλά σε καµία περίπτωση δεν δικαιούται να ενεργήσει µε
τρόπο που να δηµιουργεί εµπόδια στην ισχύ του δικαιώµατος ή να θέτει σε κίνδυνο το δικαίωµα.

20. Τα συµβαλλόµενα στην παρούσα µέρη συµφωνούν ότι έχουν καλή πίστη προς αλλήλους και ότι δεν θα
καταβάλουν προσπάθειες να εκµεταλλευθούν οιαδήποτε γνώση ή ιδιότητά τους που απορρέει από την
παρούσα για να ζηµιώσουν το άλλο µέρος µε οποιοδήποτε τρόπο.

21. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ τους, αρµόδιος για
τη λύση αυτής είναι καταρχήν ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος ενώ την τελική απόφαση σε περίπτωση
διαφοράς θα λαµβάνει το πανεπιστήµιο µέσω της Επιτροπής Ευρεσιτεχνιών. Οι Συνδικαιούχοι µπορούν να
απαιτήσουν αλλαγή ∆ιαχειριστή ή την αποχώρηση ενός εκ των Συνδικαιούχων µε οµόφωνη αιτιολογηµένη
πρότασή τους προς το Πανεπιστήµιο και τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο που είναι αρµόδιοι για την έγκριση
του αιτήµατος.
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22. Το παρόν είναι παράρτηµα του «Εσωτερικό κανονισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών για θέµατα
διαχείρισης δικαιωµάτων Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας» και όλα τα µέρη δηλώνουν ότι είναι πλήρως ενήµερα
και τον αποδέχονται.

23. Το παρόν υπεγράφη σε τρία (3) αντίγραφα και έλαβε ο κάθε συµβαλλόµενος από ένα (1)

24. Τα µέρη
d. ………………………..................................
e. ..........................................................
f.

..........................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
Ενδεικτικά χρονοδιαγράµµατα αίτησης EPO και USPTO
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Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα και κόστος
για Ευρωπαϊκή πατέντα
Draft patent application

File European Patent Application
cost ~€1900 up to 15 claims. Beyond the 16th cost is €200

18m

Application published (normally without report)
Report search

24m

Pay examination and country designation fees (6m
after search publication) ~€2200 for all countries

36m

1st renewal fee due – paid to EPO while pending
~€400 then paid annually at increasing rates
1st examination report and response
36-48 months ~€800 - 2000

48m

Further examination report? (>€800)

Examiner
issues decision
to grant patent

Grant fees and claims translations
Up to 35 pages cost is ~€1200
>35 pages cost is 12€/page
Patent grants

60+ m

National validation deadline (Grant + 3m)
Validate patent in each country of interest.
Cost varies from ~€400-€4000 per country
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Central
opposition
period
(Grant + 9m)

20 year term, annual renewal
(centrally until grant then nationally in validated countries)

0m

20 year term from filing date subject to payment of annuity fees
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Συµπληρωµατικοί όροι ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας,
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας στο Πανεπιστήµιο Πατρών– ∆ιευκρινίσεις
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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 Πατρών.
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
Πανεπιστήµιο Πατρών τους καταλόγους µε τους συν-∆ικαιούχους και τους Εφευρέτες οι οποίοι θα
επικυρώνονται εγγράφως από το επταµελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου
Πατρών.
6) Κάθε πρόσωπο το οποίο εργάζεται σε Ερευνητικό Πρόγραµµα οφείλει να υπογράφει πριν από την
έναρξη της ενασχόλησής του τη Σύµβαση Ερευνητικού Έργου (έντυπο της Επιτροπής Ερευνών).
7) Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του συγκεκριµένου προγράµµατος έρευνας είναι υπεύθυνος σε
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πατρών 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 Πανεπιστηµίου Πατρών.
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Εφευρέτες
Επιστηµονικός
Υπεύθυνος
∆ικαιούχοι
∆ιαχειριστής

Έξοδα

Έσοδα

∆ικαιούχοι Πνευµατικής 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 ποιοί 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 Πανεπιστήµιο Πατρών πρέπει να είναι πάντοτε ένας εκ των Συν-∆ικαιούχων εκτός και αν η
Επιτροπή Ερευνών αποφασίσει διαφορετικά.
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
ώς ∆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 (π.χ. 4 δικαιούχοι έχουν από 15% του
∆ικαιώµατος, σε σύνολο 60%. Το 40% είναι το ποσοστό του Πανεπιστηµίου Πατρών). 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
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ότι ανήκει στο Πανεπιστήµιο Πατρών 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 Πανεπιστήµιο Πατρών 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 επι ίσοις
όροις το δικαίωµα προτίµησης για να αγοράσουν το ποσοστό που θα πρόκειται να πωληθεί .

∆ιαχείριση ∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας - ∆ικαιώµατος
1) Ως ∆ιαχείριση νοούνται όλες οι αποφάσεις και οι ενέργειες σχετικά µε την προστασία, διατήρηση
και εκµετάλλευση του δικαιώµατος σε οποιοδήποτε στάδιο της ισχύος του.
2) Ο ∆ιαχειριστής είναι ο µοναδικός υπεύθυνος για την ∆ιαχείριση του δικαιώµατος και ενηµερώνει
τακτικά τους ∆ικαιούχους για τις δραστηριότητες σχετικά µε την προστασία και την
εκµετάλλευση του ∆ικαιώµατος.
3) Ο ∆ιαχειριστής του δικαιώµατος εκτός αν λάβουν οµόφωνα διαφορετική απόφαση είναι ο
Επιστηµονικός Υπεύθυνος.
4) Η ∆ιαχείριση του δικαιώµατος από ένα πρόσωπο γίνεται κατ-εξουσιοδότηση των ιδιοκτητών και
δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα συν-ιδιοκτησίας.
5) Ο ∆ιαχειριστής και οι αποφάσεις του ελέγχονται από το Επταµελές Όργανο της Επιτροπής
Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πατρών στην οποία ο ∆ιαχειριστής υποβάλλει ετήσια έκθεση
δραστηριοτήτων.

Έξοδα
1) Τα έξοδα για την πρώτη κατάθεση του δικαιώµατος όπου και αν αυτή γίνεται θα καταβάλλονται
από τον προϋπολογισµό του προγράµµατος έρευνας ή από το Πανεπιστήµιο Πατρών όπως
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περιγράφεται στον κανονισµό ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (298/19.1.2000 απόφαση Συγκλήτου
Πανεπιστηµίου Πατρών).
2) Τα έξοδα για την διατήρηση του δικαιώµατος θα καλύπτονται από τους δικαιούχους αναλογικά µε
το ποσοστό ιδιοκτησίας στο δικαίωµα.
3) Το Πανεπιστήµιο Πατρών µπορεί µε απόφασή του να καλύψει τα έξοδα που αναλογούν σε έναν ή
περισσότερους ∆ικαιούχους µετά από αίτηση των ∆ικαιούχων στην Επιτροπή Ευρεσιτεχνιών.
4) Ο ∆ιαχειριστής µπορεί να αναζητήσει και να προσελκύσει χρηµατοδότες οι οποίοι θα υπογράψουν
συµφωνία χρηµατοδότησης των εξόδων για την διατήρηση του ∆ικαιώµατος.

Έσοδα
1) Όλοι ανεξαιρέτως όσοι έχουν απαίτηση εσόδων από το δικαίωµα πρέπει να έχουν περιληφθεί στη
∆ΙΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ και πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υπογράψει το Παράρτηµα. Μη υπογραφή
του παραρτήµατος σηµαίνει και παραίτηση από το δικαίωµα στα έσοδα µέχρι την ηµεροµηνία της
υπογραφής του παραρτήµατος. Η Υπογραφή αυτή δεν έχει αναδροµική ισχύ και δεν συνεπάγεται
αναδροµικό δικαίωµα σε έσοδα που έχουν προκύψει στο παρελθόν.
2) Όποια έσοδα προέλθουν µε οποιοδήποτε τρόπο από το δικαίωµα θα µοιράζονται σύµφωνα µε την
κατάσταση που αναγράφεται στην ∆ΙΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ.
3) Η κατάσταση της ∆ιανοµής των Εσόδων καταρτίζεται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικαιώµατος και
επικυρώνεται εγγράφως από την Επιτροπή Ερευνών η οποία δικαιούται να τροποποιήσει την
κατάσταση ή να αποδεχθεί τροποποιητική πρόταση του ∆ιαχειριστή.
4) ∆ικαίωµα εσόδων µπορούν να έχουν και µέρη που δεν είναι ∆ικαιούχοι, ή Εφευρέτες.

27

