INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT

The rules for IPR management of InnovCrete have been designed to be consistent with the Greek
patent law and the internal regulations of FORTH. The following rules have been agreed (For the
record, the Greek legislation and the internal rules of FORTH are also provided in Greek):

I. General Guidelines for Young Investigators, Graduate Students and Research Personnel
The general guidelines for management, the exploitation and dissemination of scientific research results and
the Intellectual Property Rights in FORTH can me summarized in the following flow diagram:

1. Importance of IPR Strategies
A skillful handling of industrial property rights like patents is getting more and more important in a world of
fast spreading information on new ideas, products and methods. This is quite obvious as regards to companies

which have to succeed within complex international business relations. But also for universities, patent
strategies play a major role today. Intellectual Property Rights (IPRs) serve as evidence of the excellence of
the scientists and contribute substantially to the profile of FORTH. Consequently, they are also instrumental in
acquiring further fund raising. IPRs provide a basis for setting up new businesses (‘spin-offs’) or they serve as
the condition to engage companies and other external investors to turn an invention into a marketable product.
Hence, it is also crucial for researchers to know and understand reasons that argue in favour of applying of
protection rights.
2. Reasons for Patent Applications – General considerations
In the case of bringing an invention to the market, a patent normally constitutes the better alternative for
commercialisation. There are several arguments that militate in favour of the advantages of a patent:
2.1 Competitiveness
Patents offer the safest protection against copying and counterfeiting of technical solutions. They are the only
way of effectively securing the investments made in an invention and to ensuring to reap the so-called
‘pioneer profit’ of a product. In doing so, private companies are able to keep a competitive position; however,
also publicly funded research is not free of purpose or exclusively conducted by ideal motivations. On the
long run, it serves the strength of the competitiveness of an area (a region, a country, the European Union) by
generating profits and fostering new investments.
2.2 Informing the Public
Normally, results of scientific work are published in monographs or articles, which constitute a fundamental
part of scientific work. Through publication, results can be distributed to the rest of the scientific community
and to society at large. Thereby, others with knowledge in the field have the opportunity to confirm the result
or point out possible mistakes or errors, as well as build upon what the researcher has already done. The filing
for a protection right immediately creates public knowledge. This does not only mean that it has a deterrent
effect (for possible infringers), but also by documentation of innovation the image (of a company, or of a
university) will be improved. Furthermore, an existing protection right constitutes a significant marketing
value, if a patented product is going to be put on the market for consumers, because it communicates
reliability.
2.3 Information from registered Protection Rights
The published patent applications enable an analysis of the state of the art at an early stage and unnecessary
parallel developments will be avoided. Already at a preliminary stage of the development a potential collision
with third parties’ protection rights would be recognizable and avoidable.
2.4 Costs
Costs for the filing of an application tend to be marginal in relation to the overall expenses for a new product
(R&D costs, preparation of manufacture, advertising, implementation of a product…). By the patent, the
envisaged market will be secured and new markets can be entered more easily (by co-operations and licensing
agreements).
2.5 Invention Rights
According to the Internal Regulations of FORTH (see Annex 2) and the contracts signed with its employees
every invention belongs principally to FORTH. Nevertheless, the employee participates in any profit
generated by the exploitation of the IPRs with a percentage of 60%, as it would be the case with the depended
inventions (see law 1733/87 below).

II. Brief presentation of the Greek Patent Law
Intellectual property rights in Greece are regulated according to the law 1733/87. The Industrial Property
Organisation (OBI) (www.obi.gr) is the body responsible for protecting inventions in Greece. The main
articles regulating IPR in Greece are presented below:
3. Patents
A Patent is a title of protection valid for 20 years issued to the proprietor for an invention which is new,
involves an inventive step and is capable of industrial application. These inventions may either be products,
product manufacturing methods or industrial applications.
3.1 Criteria for granting a patent
a. An invention is considered 'new' if it falls outside of the existing state of the art. The definition of
'new' and 'state of the art' are absolute in character, in other words, the state of the art includes everything
which is known anywhere in the world from written or oral description or in any other manner by any person
before the filing date of the patent application (or the priority date claimed by the applicant). There are two
exemptions to the absolute nature of the term 'new':
I. The invention was disclosed within a period of 6 months before the patent application filing date
and there was abusive conduct detrimental to the applicant or his assigns.
II. The invention was disclosed within the 6 months before the patent application filing date by the
inventor or his assigns by presenting it at an officially recognised exposition within the meaning of
the International Expositions Convention (Paris Convention of 22nd November 1928).
In this case the applicant should state in his application that the invention had been presented at an exposition
and submit the relevant certificate.
Note that in addition to these two exemptions, any publication of the invention before the filing date, even if
done by the proprietor himself, negates the 'new' character of the invention.
b. It is considered as involving an inventive step if, in an expert's opinion, it is not based on the
existing state of the art in any obvious manner.
c. It is capable of industrial application where it can be produced and used in any field of industrial
activity.
3.2 In which cases is a patent not granted?
A patent is not granted in the following cases:
a. Discoveries, scientific theories and mathematical methods.
b. Works of art / literature, etc.
c. Designs, rules and methods for carrying on intellectual activity, for games and carrying on financial
activity.
d. Computer programs
e. Presentation of information
f. Surgical methods and courses of treatment for the human body or animals'
g. Diagnostic methods applicable to the human body or animals'
h. Plant varieties, animal species or biological methods for reproducing plants or animals. However
patents may be granted for microbiological methods and products manufactured using these
methods.
i. Inventions whose publication or application is contrary to public order or morals.
NB: In relation to cases (f) and (g) above, a patent may be granted for products, and in particular for
substances or syntheses, which are used during implementation of these methods.
3.3 Rights granted by patents
Patents entitle their holder to the exclusive right to exploit the protected invention in Greece for such time as
they remain in effect.
In effect this is a monopolistic right to exploit the invention. Of course, the proprietor may transfer the patent,
patent of addition and utility model certificate or assign licences to third parties.
For more information interested parties should consult Law 1733/1987 and in particular: a) Article 10, on the
content of the rights granted by patents and b) Article 12 on the transfer, succession and contractual licensing
of patent exploitation.

3.4 Retaining patents in effect
a. The validity of patents
Patents are valid for 20 years from the day after the patent application filing date. However, it is necessary for
the patent to be renewed every year both during the application stage and following grant of patent. Renewal
is achieved by payment of the annual protection fees.
b. Normal deadline for payment of annual protection fees
In order for patents and patent applications to continue to remain in effect they should be renewed each year
by paying the relevant annual protection fees.
The annual protection fees are paid in advance for the next year. The last deadline for payment each year is
considered to be the last day of the month in which the patent application was filed.
3.5 International priority
a. The international framework governing priority rights
The international framework governing priority rights was enacted by the Paris Convention to which Greece is
a signatory.
The signatories of the Convention adopted the concept of priority right to facilitate the proprietor of an
invention in suitably preparing himself to protect his invention in more than one country.
Thus the proprietor of a patent application filed in a signatory State has a priority right vis-a-vis others to
acquire a patent for the same invention in any other signatory State.
In this way, the proprietor of an invention can acquire a family of patents which protect his invention in the
signatory States of his choosing.
b. How is a priority right generated?
A priority right is generated upon regular filing of a patent application in a country which is a signatory to the
Paris Convention. Regular filing means filing a patent application for which a filing date has been given in
line with the law of the country of filing. This filing date is called the priority date for later filings of patent
applications in other signatory States. The later fate of the patent application does not affect the priority right.
c. The duration of priority rights
The priority right only lasts 12 months from the first filing date. If the proprietor does not exercise this right
within this 12-month deadline, he cannot invoke international priority at a later point in time.
d. Conditions for having a priority right recognized are described in the respective articles of the Law
1733/1987.
3.6 Claiming priority in Greece
If a patent application is filed regularly in a Paris Convention signatory State the proprietor has the priority
right where within 12 months from filing he files an application for the same invention with OBI.
When filing the patent application with OBI, he should disclose the country and priority date.
Within 16 months from the priority date the following documents should be filed with OBI:
a. The priority certificate issued by the competent authority of the country where the first filing was
made.
b. An attested translation of the priority certificate.
3.7 Claiming priority abroad based on a Greek patent application
If a patent application is filed regularly with OBI the proprietor is able to file a patent application in any other
State which is a party to the Paris Convention relying on his priority right deriving from the Greek patent. The
documents which have been submitted to OBI on the filing date are attached to the priority certificate. Filing
in other signatory States must be done within 12 months from the filing date for the Greek patent. When filing
the patent application abroad the filing date for the Greek patent application should be disclosed as the priority
date. Moreover the proprietor should submit the priority certificate relating to the Greek filing to the
authorities of those countries within 16 months of the filing date for the Greek application. Note that the
priority right does not automatically protect an invention in other countries. If no valid patent is issued for
those countries, the invention is, of course, unprotected.
4. Right to a patent
a. The right to a patent shall belong to the inventor or to the beneficiary and to his/her general or
special successors in title. Whoever requests the grant of the patent shall be deemed to be the inventor.

b. If two or more persons have made an invention jointly and provided that there exists no other
agreement, the right shall belong to all of them jointly. Each cobeneficiary may freely assign his share and
take care of the maintenance of the joint patent. If two or more persons have made the invention
independently of each other, the right to the patent shall belong to the person whose patent application has the
earliest date of filing or to the person who has a priority right against the others in accordance with article 9 of
the Law 1733/87.
c. An invention made by an employee shall belong to him/her (free invention) unless the invention is
either a service invention, in which case it entirely belongs to the employer, or is a dependent invention in
which case it belongs by 40% to the employer and by 60% to the employee.
d. A service invention is the outcome of a contractual relation between the employee and the employer
for the development of inventive activity. In case that a service invention is accomplished, the employee shall
have the right to request an additional reasonable recompense if the invention is particularly profitable to the
employer.
e. A dependent invention is the invention made by an employee with the use of materials, means or
information of the enterprise in which he/she is employed. The employer shall be entitled to exploit the
dependent invention by priority against compensation to the inventor, proportional to the economic value of
the invention and the profits it brings. The inventor of the dependent invention shall without neglect notify in
writing the employer on the accomplishment of the invention and shall give the necessary data for the filing of
a joint patent application. If the employer does not answer in writing within four months form said
notification to the employee that he is interested in jointly filing the patent application, the said application
shall be filed by the employee only and in this case the invention belongs entirely to the employee.
f. Any agreement which restricts the above mentioned rights of the employee shall be considered null.
g. In all cases, the name of the inventor shall be mentioned in the patent and the inventor shall have
the right vis-a-vis the applicant or the owner of the patent to demand his/her recognition as inventor.
h. The beneficiary of the invention may, if a third party has filed without his/her consent a patent
application relating to his invention or to essential constituents thereof, demand by legal action against said
third party the recognition of his/her rights emanating from the patent application or, in case that a patent has
been granted, his/her rights emanating from the patent.
i. The aforementioned legal action shall be brought before the court within a period of two years from
the date of publication of the summary of the patent in the Industrial Property Bulletin. This term does not
apply if the patentee is aware of the right of the claimant at the time of grant or assignment of the patent.
k. A summary of the irrevocable decision stating the acceptance of the aforementioned action shall be
recorded in the Patents Register.
The licenses and all other rights which have been granted on the patent shall be considered null as from the
date of said recordal. The defeated litigant and third parties, if they have exploited the invention in good faith
or had proceeded with the necessary preparations for said exploitation, may request from the recognized
beneficiary the grant against compensation of a non-exclusive license for a reasonable period of time. In case
of dispute of the parties the conditions shall be determined by the one-member court of first instance in the
place of residence of the applicant, in accordance with the procedure laid out in article 741 to 781 of the Code
of Civil Procedure Law.

5. Patent Myths (based on James E. White’s book "Will It Sell?..." )
Patents are valuable - is false because patents only have commercial value if they can be used to protect a
profit stream by excluding others from making, using or selling whatever is covered by the patent's claims. In
fact many of those who study patents are fairly certain that less than 2% make any money for anybody.
A patent means the invention works as verified by the government - is false because the government does not
get involved in testing inventions to see if they work. In fact US Patent and Trademark Office (PTO) auditors
believe that as many as 10% of all issued patents are invalid - a high percent of those due to the fact the
invention does not work.
You can get a patent for an idea - is false because you cannot get a patent far an idea or mere suggestion.
Patents are granted to people who (claim to) "invent or discover any new and useful process, machine,
manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof" to quote the essence of
the US statute governing patents. Complete and enabling disclosure is also required.
A patent can be enforced for 20 years - is false because a patent can only be enforced from the time it issues
till it expires. New rules provide some guarantee that the enforceable term of a utility patent will be at least 17
years and that some royalties may be collectable when a patent is published before it issues. Design patents
are only good for 14 years and only cover the ornamental appearance of the item and not its structure or
functionality.
A patent gives the owner the exclusive right to make, use, and sell their invention - is false because a
patent only give its owner the right to EXCLUDE others from making, using, and selling exactly what is
covered by their patent claims. A holder of a prior patent with broader claims may prevent the inventor whose
patent has narrower claims from using the inventor's own patent. A patent right is exclusory only.
A Greek patent is honored world wide - is false because a Greek patent is only enforceable in the Greek. It
can be used to stop others from importing what is covered by the patent in Greece but other people in other
countries are free to make, use, and sell the invention anywhere else in the world that the inventor does not
also have a patent.
A patent protects and invention - is false because only a patent in conjunction with a legal opinion of
infringement will give the owner(s) of the patent the right to sue in a civil case against the alleged infringer.
The state does not enforce patents (however, the Customs Service can help block infringing imports) and
infringement of a patent is not a crime. The responsibility, and all expenses, for enforcing the rights granted
by a patent (and securing Customs Service help) lie with the patent owner(s).
A patent attorney has to write and file your patent application - is false because you can write and file
your own patent application pro se or you can also have a patent agent write and file your application. A
patent attorney is both an attorney and a patent agent. A patent agent can be anyone with sufficient scientific
or technical knowledge and who has passed a patent practitioner test administered by the Patent Offices.
It is very hard to learn how to write your own patent application - is false because many people no
smarter than you do it every year. It does take some study and time (reading Patent It Yourself by David
Pressman, among other things, is highly recommended) and it is also a very good idea to pay a patent
practitioner to review and make suggestions on your application - several times if necessary - before you
submit it.

III. Technology Transfer: A short introduction with some recommendations
6. Licensing Agreements
Today licensing has become the most important form of technology transfer. It is much more economically
relevant than for example the transfer of patents. The licensing of intellectual property rights and know-how is
considered as a quite perfect way for institutions and companies for dividing labour without losing their
independence as it would be the case with R&D consortia or joint venture projects for example. Each
enterprise can buy the rights, procedures and know-how on the ‘invention market’ which it cannot develop
itself depending on a lack of capacity or qualification. Furthermore, a preceding R&D project may be linked
with a licensing agreement for the exploitation of any results (i.e. an ‘option clause’ for future licences).
Licensing agreements can be negotiated individually, or accepted at the licensor’s general Terms and
Conditions which however is mostly used with software end user (copyright) licences.
6.1
Subject of a Patent Licensing Agreement and Know-how Contract
Patent licensing agreements refer to a patent or patent application. Licences can be granted for the
manufacture, the use and/or the sale of the licensed item (i.e. the material like chemicals or apparatus, or the
technical process etc.). A legal definition of know-how has not always the same meaning in different
jurisdictions. Principally, it means technical knowledge and experience which is not protected by patents or
similar rights. The Commission’s Regulation on Technology Transfer (i.e. anti-trust regulation) provides that
know-how (i.) must be identified (ii.) remains secret (iii.) is essential as to its contents. Similar requirements
have been laid down by the case law of the member states. However, a pure know-how contract is rather an
exception.
Most common are mixed patent and know-how agreements, often combined with other provisions relating to
the sale and purchase of products and other intellectual property rights needed for the distribution of the
product, for example trademarks.
6.2
Types of Licensing Agreements
Patent licences can be granted as:
- non-exclusive licence: the licensee acquires the right to use / exploit the invention within the scope agreed
upon. Te patent holder has the continuing ability to use the invention and to grant further licenses.
- exclusive licence: the licensee holds the exclusive right to use / exploit the invention, as the case may be
also against the licensor. The licensor must not grant further licences.
- sole licence: the licensor commits to not grant any further licenses to third parties.
The rights can be licensed completely or in part. The latter can refer to geographical, personal, objective
(field-of-use clauses for example), or temporally restrictions. Furthermore, licences can be granted on a
mutual basis (cross-licensing agreements) without paying royalties but giving mutual access to the parties’
technologies.
6.3
Formal Requirements
Formal requirements for the conclusion of a licensing agreement can vary a lot in the national jurisdictions.
However, written form is common and always recommendable for documentary reasons, even if not
prescribed by law. Some national laws also require notarisation, or similar qualified formal requirements. In
addition, anti-trust and foreign currency regulations can determine additional formal requirements.
Some national laws allow registering a patent licence in the patent roll (at the Patent Office).
Whereas in some countries this possibility is restricted to exclusive licenses (e.g. Germany) in a number of
countries (e.g. Greece, France, Italy, Austria, UK and Switzerland) also non-exclusive licences can be
registered. Legal consequences also differ a lot among the national laws. In France and Switzerland for
example, only registered patent licences can be asserted against a successor in title who has acquired the
patent from the licensor bona fide.
6.4
Core Content of Licensing Agreements
The core content of licensing agreements consists of the following items (this list is not meant to be
exclusive!):
1 Preamble / Subject of the Agreement
The Preamble of the contract contains the general intentions of the parties, their name, legal representatives,
and lists the intellectual property rights concerned (e.g. European Patent No …, Application Date … at the
European patent Office, laid open… issued on…relating to …(licensed item) ).

Furthermore, it describes the field in which the know-how - subject to the contract - has been gathered (e.g.
relating to the production of the licensed item). The know-how itself is made available to the licensee in an
Annex and related documents to the licensing contract which have to be kept strictly confidential.
2 Definitions
Definitions are important for a unified interpretation of the agreement and for a common understanding of the
scope of the licence. They usually refer to the material field of agreement (licensed items), the parties (e.g. the
treatment of affiliated companies), the scope of the licence (further developments and improvements of the
invention), etc.
3 Scope of the License
The contractual stipulations as regards to the scope of the license refer to:
- the type of license, i.e. exclusive / non-exclusive licence;
- the territory (manufacturing territory; sales territory);
- the field of application/use defines the area, e.g. branch of technology, for which the licence is
granted;
- the authorized acts of use: the production, distribution, making, using, sale, or simply merely using
for own/internal research purposes;
- the right to grant sublicenses;
- the assignability of the licence to third parties;
4 Licensing of Know-how
As regards to the transferred know-how, separate stipulations are necessary within the licensing agreements.
Especially important are agreements on non-disclosure as well as agreements for the time following the
expiration of the contract are of importance (agreement on further secrecy, return of the documents to the
patent holder, etc.). Closely related to stipulations on the transfer of know-how are such on technical
assistance / training / installation by the licensor for using the invention.
5 Royalties
Royalties are at the core of the negotiation of a licensing agreement. Issues which can be negotiated are: the
R&D efforts of the licensor, the background-input, his investment in the development, the type of invention
(mass product or specialised machine), investments of the licensee in further R&D, number of competitors on
the market. Royalties can be agreed upon as:
- Royalties based on turnover: calculated as a percentage of the turnover, a fixed amount per item or a
lump sum. The “Net sales Price ex Works” should be precisely defined by naming in the contract the
permissible deductions such as VAT, freight, insurance costs, packaging and transportation costs,
discounts. The percentages need to be negotiated. They depend on the interests on both sides and
differ from one technology branch to another. However, published surveys on percentages which
have been concluded in practice can provide orientation.
- Lump sum /down payment: a single fixed sum, particularly in the case of an exclusive licence; this
alternative is useful if possibilities of verification with respect to sales of the licensed item are too
difficult.
- Per unit royalty: fixed amount per item of a unit sold.
Further agreements on royalties include the duty to keep records, to report regularly, and the right to inspect
the correctness of the bookkeeping of the licensor relating to the revenues.
6 Clauses as Regards to the Patent and Secret Know-how
As regards to the maintenance of the patent, clauses are necessary which stipulate the responsibilities in
respect to patent infringement and invalidity challenges by third parties. The parties need to agree who shall
pay the maintenance fees of the patent as well as costs for the defence of the patent against infringements and
invalidity procedures (litigation costs).
For the case that the licensed patent is finally declared partially or completely invalid, the parties need to agree
on the consequences. Possibilities can be a termination right of the contract, or the licensee’s right to request
an adaptation of the contract to the changed circumstances.
Problem: know-how and premature termination of the contract
As any continuing obligation, a contract concluded on a long term can be terminated prematurely by each
party for ‘important reasons’ (breach of contract for example). But returning to the ‘status quo ante’ is
difficult: the licensor can demand to stop the further use of the know-how; however, compliance would be
difficult to control. Also practical problems arise: Should the licensee now act again as if he was ignorant of

the knowledge? In practice, this problem is not solved by law but commercially and this case should therefore
be considered when from the beginning by fixing the amount and mode of royalties to be paid.
7 Warranties, guarantees and liability
Licensing contracts usually contain a warranty clause that the patent licensed is in existence on the date of
signature and that the licensor has the entire disposal of such patent rights. This warranty can, however, also
be contractually excluded. Also stipulations on the warranty for technical usefulness of the invention and its
commercial exploitability can be negotiated.
Finally, product liability of the licensor normally is restricted. If the licensee uses a reference to the licensor or
his trademark, considerations should be given to indemnify the licensor with respect to all claims that may
arise in connection with product liability.

Annex I
Greek legislation concerning IPR
Ν 2741/1999/Α-199

Μισθώσεις, Α.Ε., Έλεγχος Τροφίμων, Ανταγωνισμός, Τουρισμός κλπ.
Άρθρο 23

3.Α. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και η γνώση που παράγεται σε ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα,
επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό μπορεί να αξιοποιηθεί οικονομικά με
διάφορους τρόπους, και ιδίως:
α. Απευθείας εμπορική αξιοποίηση με την παραγωγή και διάθεση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών από τον
ίδιο φορέα στον οποίο παράγεται η γνώση. Στην περίπτωση που ο φορέας είναι ίδρυμα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες μπορεί να αναλαμβάνονται από τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της
περιουσίας τους.
β. Εκχώρηση εμπορικής αξιοποίησης με τη διάθεση από το φορέα παραγωγής γνώσης άδειας εμπορικής
εκμετάλλευσης της γνώσης, έναντι τμήματος που καθορίζεται με σύμβαση εκχώρησης σε άλλο οργανισμό ή
επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής.
γ. Ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης είτε με τη σύσταση από το φορέα παραγωγής της γνώσης
θυγατρικής επιχείρησης, οποιασδήποτε μορφής για την εμπορική εκμετάλλευση αυτής, είτε με τη συμμετοχή
του φορέα γνώσης σε από κοινού δραστηριότητα εκμετάλλευσης με άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις.
δ. Τεχνολογικές επιχειρήσεις επιστημόνων, τεχνολόγων και ερευνητών με τη δημιουργία επιχειρηματικής
δραστηριότητας από τα φυσικά πρόσωπα που παρήγαγαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες γνώσεις, στην οποία
μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο ο φορέας στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις, καθώς και τρίτα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ε. Συντονισμός δύο ή περισσότερων από τους ανωτέρω τρόπους ή και με άλλο τρόπο.
Β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης,
καθορίζονται τα παρεχόμενα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά κίνητρα, οι δικαιούχοι και οι επιδοτούμενες
δαπάνες, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών των χρηματοδοτούμενων δικαιούχων,
ελέγχου, διακοπής και επιστροφής καταβολών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων, ο τρόπος σύστασης των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης της γνώσης και των ερευνητικών
αποτελεσμάτων γενικά και το πλαίσιο λειτουργίας αυτών, ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι κανόνες δεοντολογίας
και ανταγωνισμού, τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια."
Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 34Ν.2843/2000, ΦΕΚ Α 219/12.10.2000.
ΝΟΜΟΣ 2121.1993

Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα.
Άρθρο 8-Έργα Μισθωτών

Επί έργων που δηµιουργήθηκαν από µισθωτούς σε εκτέλεση σύµβασης εργασίας, αρχικός δικαιούχος του
περιουσιακού και του ηθικού δικαιώµατος είναι ο δηµιουργός. Αν δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία, στον
εργοδότη µεταβιβάζονται αυτοδικαίως εκείνες µόνο οι εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωµα, που είναι
αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύµβασης.
Το περιουσιακό δικαίωµα επί των έργων που δηµιουργήθηκαν από τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας στο Δηµόσιο η σε εκτέλεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος µεταβιβάζεται αυτοδικαίως
στον εργοδότη, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία.
Νόμος 1733/87

Μέρος Δεύτερο – Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
Αρθρο 5

Εννοια

1. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα
και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Η εφεύρεση μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή
βιομηχανική εφαρμογή.
2. Δεν θεωρούνται εφευρέσεις κατά την έννοια της παραγράφου 1:
α. Οι ανακαλύψεις, οι επιστημονικές θεωρίες και οι μαθηματικές μέθοδοι.
β. Οι αισθητικές δημιουργίες.
γ. Τα σχέδια, οι κανόνες και οι μέθοδοι για την άσκηση πνευματικών δραστηριοτήτων, για παιχνίδια και για
την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
δ. Η παρουσίαση πληροφοριών.
3. Μια εφεύρεση κρίνεται νέα, αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής. Ως στάθμη της τεχνικής νοείται κάθε
τι που είναι γνωστό οπουδήποτε στον κόσμο από γραπτή ή προφορική περιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή την
ημερομηνία προτεραιότητας.
4. Μια εφεύρεση εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα αν, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με
προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής.
5. Μια εφεύρεση θεωρείται επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής αν το αντικείμενό της μπορεί να παραχθεί ή
να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.
6. Δεν θεωρούνται εφευρέσεις επιδεκτικές βιομηχανικής εφαρμογής κατά την έννοια της παρ.5:
α. Οι μέθοδοι χειρουργικής και θεραπευτικής αγωγής του ανθρώπινου σώματος ή του σώματος ζώων.
β. Οι διαγνωστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στο ανθρώπινο σώμα ή στο σώμα των ζώων.
7. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου 6 δεν ισχύουν για προϊόντα και ιδίως για ουσίες ή συνθέσεις που
χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων.
8. Δε χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις εξής περιπτώσεις:
α. Για εφευρέσεις των οποίων η δημοσίευση ή η εφαρμογή αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη.
β. Για ποικιλίες φυτών ή είδη ζώων ή βιολογικές μεθόδους παραγωγής φυτών ή ζώων, εκτός από
μικροβιολογικές μεθόδους και προϊόντα που παράγονται με αυτές τις μεθόδους.
9. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγείται και για εφεύρεση που γνωστοποιήθηκε μέσα στους έξι μήνες πριν την
κατάθεση της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αν η γνωστοποίηση οφείλεται:
α. Σε καταχρηστική ενέργεια σε βάρος του αιτούντος ή του δικαιοπαρόχου του.
β. Σε παρουσίαση της εφεύρεσης σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση κατά την έννοια της σύμβασης για τις
διεθνείς εκθέσεις που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928 και κυρώθηκε με το ν.5562/1932
(ΦΕΚ 221). Στην περίπτωση αυτή ο αιτών οφείλει να δηλώσει κατά την κατάθεση της αίτησης ότι η
εφεύρεσή του έχει παρουσιαστεί σε έκθεση και να προσκομίσει σχετική βεβαίωση.
10. Η γνωστοποίηση της παραγράφου 9 δεν θίγει τον κατά την παραγράφου 3, νέο χαρακτήρα της εφεύρεσης.
Αρθρο 6

Δικαίωμα απόκτησης διπλώματος - Εφεύρεση μισθωτού - Διεκδίκηση
1. Δικαίωμα για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχουν ο εφευρέτης ή ο δικαιούχος σύμφωνα με τις
παραγράφους 4, 5 και 6 και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του. Αυτός που ζητεί τη χορήγηση διπλώματος
ευρεσιτεχνίας θεωρείται εφευρέτης.
2. Αν περισσότεροι πραγματοποίησαν την εφεύρεση από κοινού και εφ'όσον δεν υπάρχει διαφορετική
συμφωνία, το δικαίωμα ανήκει σε όλους εξ αδιαιρέτου. Κάθε συνδικαιούχος μπορεί να μεταβιβάζει ελεύθερα
τη μερίδα του και να επιμελείται την προστασία του κοινού διπλώματος.
3. Αν περισσότεροι πραγματοποίησαν την εφεύρεση ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, το δικαίωμα ανήκει
σ'εκείνον που κατέθεσε πρώτος την αίτηση για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή σ'εκείνον που έχει
δικαίωμα προτεραιότητας έναντι των λοιπών συμφωνα με το άρθρο 9.
4. Εφεύρεση που πραγματοποιείται από εργαζόμενο ανήκει σ'αυτόν (ελεύθερη εφεύρεση), εκτός αν πρόκεται
είτε για υπηρεσιακή εφεύρεση, οπότε ανήκει εξ ολοκλήρου στον εργοδότη, είτε για εξαρτημένη εφεύρεση,
οπότε ανήκει κατά 40% στον εργοδότη και κατά 60% στον εργαζόμενο.
5. Υπηρεσιακή εφεύρεση είναι το προϊόν συμβατικής σχέσης εργαζόμενου με εργοδότη για την ανάπτυξη
εφευρετικής δράσης. Σε περίπτωση πραγματοποίησης υπηρεσιακής εφεύρεσης, ο εργαζόμενος δικαιούται
πρόσθετη εύλογη αμοιβή, αν η εφεύρεση είναι ιδιαίτερα επωφελής για τον εργοδότη.
6. Εξαρτημένη εφεύρεση είναι η εφεύρεση που πραγματοποιείται από εργαζόμενο με τη χρήση υλικών,
μέσων ή πληροφορίων της επιχείρησης στην οποία εργάζεται. Ο εργοδότης δικαιούται να εκμεταλλευτεί την
εξαρτημένη εφεύρεση κατά προτεραιότητα έναντι αμοιβής, προς τον εφευρέτη, ανάλογης προς την

οικονομική αξία της εφεύρεσης και τα κέρδη που αποφέρει. Ο εφευρέτης εξαρτημένης εφεύρεσης
γνωστοποιεί, αμελητί, εγγράφως στον εργοδότη την πραγματοποίηση της εφεύρεσης και παρέχει τα αναγκαία
στοιχεία για την υποβολή από κοινού αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Αν ο εργοδότης δεν
δηλώσει εγγράφως στον εργαζόμενο μέσα σε τέσσερις μήνες από την παραπάνω γνωστοποίηση, ότι
ενδιαφέρεται να συνυποβάλλει την αίτηση, αυτή υποβάλλεται μόνον από τον εργαζόμενο, οπότε η εφεύρεση
ανήκει εξ ολοκλήρου στον εργαζόμενο.
7. Κάθε συμφωνία που περιορίζει τα πιο πάνω δικαιώματα του εργαζομένου είναι άκυρη.
8. Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του εφευρέτη αναφέρεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και δικαιούται να
απαιτήσει από τον αιτούντα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τον κάτοχο του διπλώματος την αναγνώρισή του ως
εφευρέτη.
9. Ο δικαιούχος εφεύρεσης μπορεί, εφ'όσον τρίτος κατέθεσε χωρίς τη συγκατάθεσή του αίτηση για χορήγηση
διπλώματος ευρεσιτεχνίας που αφορά εφεύρεσή του ή ουσιώδη στοιχεία της να απαιτήσει με αγωγή του κατά
του τρίτου την αναγνώριση σ'αυτόν των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αίτηση ή, αν έχει χορηγηθεί
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, των δικαιωμάτων που απορρέουν από το δίπλωμα.
10. Η παραπάνω αγωγή ασκείται μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση της περίληψης του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει, αν ο κάτοχος του
διπλώματος ευρεσιτεχνίας γνώριζε κατά το χρόνο της χορήγησης ή της μεταβίβασης του διπλώματος το
δικαίωμα του διεκδικούντος.
11. Περίληψη της αμετάκλητης απόφασης που δέχεται την παραπάνω αγωγή καταχωρίζεται στο Μητρώο
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Από την ημερομηνία καταχώρισης θεωρούνται άκυρες οι άδειες εκμετάλλευσης
και κάθε άλλο δικαίωμα που έχει παραχωρηθεί στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ο ηττημένος διάδικος και τρίτοι,
εφ'όσον καλόπιστα εκμεταλλεύονται την εφεύρεση ή είχαν προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την
εκμετάλλευσή της, μπορούν να ζητήσουν από τον αναγνωρισθέντα δικαιούχο την παραχώρηση έναντι
αποζημίωσης, μη αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης για εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση
διαφωνίας των μερών οι όροι κανονίζονται από το μονομελές πρωτοδικείο της κατοικίας του αιτούντος, κατά
τη διαδικασία των άρθρων 741 έως 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Annex IΙ
Internal Regulations of FORTH

Κεφάλαιο 29

«ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ» («ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ» & «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ») ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Άρθρο 106 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ως «διανοητική» ιδιοκτησία νοείται κάθε «έργο διανόησης» («πρότυπο ή «νέο»), που δύναται να προστατεύεται με τους κανόνες περί 'πνευματικής' ή 'βιομηχανικής' ιδιοκτησίας (όπως προγράμματα Η/Υ, βάσεις
δεδομένων, τοπογραφίες ημιαγωγών, εφευρέσεις, βιομηχανικά σχέδια) καθώς και εμπιστευτικές πληροφορίες,
τεχνογνωσία και τα συναφή.
Σε ότι αφορά τα έργα διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγονται στο πλαίσιο λειτουργίας του ΙΤΕ, λαμβάνοντας υπόψη :
τη νομική φύση, σκοπό ίδρυσης, λειτουργίας και αποστολής του,
τις ρυθμίσεις του κανονιστικού πλαισίου ίδρυσης & λειτουργίας του, και
τις σχετικές ρυθμίσεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, και ειδικότερα τα προβλεπόμενα στο ν.
2121/1993, ν. 1733/1987, άρθρ. 10 π.δ. 274/2000, άρθρ. 23 παρ. 3 ν. 2741/1999, άρθρ. 34 ν. 2843/2000, και
άρθρ. 11 ν. 2919/2001, όπως ισχύουν κάθε φορά το ΙΤΕ καθορίζει την πολιτική του, αναγνωρίζοντας ότι:
σκοπός του είναι η διεξαγωγή βασικής, εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας, η ανάπτυξη εφαρμογών,
προϊόντων, και η παροχή υπηρεσιών.
η καινοτομία που προκύπτει από αυτήν την έρευνα πέραν της σπουδαιότητάς της για την επίτευξη των
σκοπών του ΙΤΕ, δύναται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη για το ευρύ κοινωνικό σύνολο,
διαμορφώνει πολιτική που (i) αφενός προσφέρει κίνητρα για την ανάπτυξη, προστασία και κατοχύρωση των
έργων διανόησης που προκύπτουν στο ITE, (ii) αφετέρου στοχεύει στη μεγιστοποίηση των οφελών που
δύναται να προκύψουν, μέσω της διάχυσης και βέλτιστης εκμετάλλευσής τους. Η πολιτική αυτή εστιάζεται
στην έγκαιρη προστασία και ορθολογική διαχείριση των έργων αυτών σύμφωνα με τους σκοπούς λειτουργίας
και την αποστολή του ΙΤΕ, και στη διασφάλιση για τους δημιουργούς /εφευρέτες της ακαδημαϊκής
συνιστώσας των έργων τους και της συμμετοχής τους σε πιθανά οφέλη, μέσω «πρόσθετης εύλογης αμοιβής».
Άρθρο 107 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1. To έργο διανόησης που αποτελεί προϊόν εργασίας του ερευνητικού δυναμικού του ΙΤΕ, θεωρείται υπηρεσιακό και ως τέτοιο ανήκει εξολοκλήρου στο Ίδρυμα και συγκεκριμένα στο Ινστιτούτο από το οποίο προέκυψε. Μόνη εξαίρεση σε αυτό αποτελούν έργα που χρηματοδοτούνται από ιδιώτες (βιομηχανία, εταιρείες)
όπου το ιδιοκτησιακό καθεστώς του έργου διανόησης καθορίζεται από την εκάστοτε σύμβαση. Τα έξοδα για
την κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας επιβαρύνουν το ΙΤΕ και μπορούν να χρεώνονται σε
χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα των εφευρετών /δημιουργών. Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσιακή θεώρηση
του έργου διανόησης γίνεται κυρίως για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του.
Η «πρόσθετη εύλογη αμοιβή» που θα δικαιούται ο εργαζόμενος για πραγματοποίηση υπηρεσιακής εφεύρεσης, είναι ίση προς ποσοστό 60% συμμετοχής του στα καθαρά έσοδα που απορρέουν από την οικονομική
εκμετάλλευση της. Ειδικότερα, αν η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί εισφορά (σε είδος) για την συμμετοχή
στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών τεχνοβλαστών, στον εφευρέτη /δημιουργό εκχωρείται το 60% της
μετοχικής συμμετοχής του ΙΤΕ. Το ΙΤΕ απονέμει την ως άνω ορισθείσα πρόσθετη εύλογη αμοιβή
λαμβάνοντας υπόψη την γενικότερη αντίληψη, πολιτική και πρακτική του ΙΤΕ για επιβράβευση αφενός των
εργαζομένων του που παράγουν τέτοιο έργο και αφετέρου για περαιτέρω ενθάρρυνσή τους στο έργο τους και
την κοινωνική τους αποστολή.
Το ΙΤΕ ενθαρρύνει την προστασία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της διανοητικής ιδιοκτησίας που κατοχυρώνεται στο ΙΤΕ. Γι' αυτό και πάντα, σε στενή συνεργασία με τους δημιουργούς /εφευρέτες, προβαίνει στις
απαιτούμενες ενέργειες που αποσκοπούν:
α. στην κατοχύρωση προστασίας, αναγνώρισης (όπως με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εφεξής «ΔΕ», για
εφευρέσεις /συμβολαιογραφική πράξη κατάθεσης πηγαίου κώδικα για προγράμματα Η/Υ, κ.λπ.) και
β. στην οικονομική εκμετάλλευση, περαιτέρω αξιοποί- ησή της (όπως συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο
άλλων εταιρειών, ή με δημιουργία εταιρειών «τεχνο- βλαστών» (spin off), εισφέροντας (σε είδος) το εν λόγω

έργο διανόησης. Σε περίπτωση που τέτοιο έργο παραμένει ανεκμετάλλευτο /οικονομικώς μη ωφέλιμο για το
ΙΤΕ για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών, τότε με απόφαση του ΔΣ μπορεί να σταματούν όλες οι
ενέργειες που αποσκοπούν στην διατήρηση, προστασία, και εκμετάλλευση του.
Σε ότι αφορά στην κατανομή (στο ΙΤΕ εσωτερικά) των (καθαρών) κερδών που θα προκύπτουν από την
οικονομική εκμετάλλευση δικαιωμάτων του ποσοστού 40% που κατέχει το ΙΤΕ θα γίνεται σύμφωνα με τα
ακόλουθα ποσοστά:
α. 20% στο εργαστήριο /τμήμα /ομάδα όπου πραγματοποιήθηκε το εν λόγω έργο για την ενίσχυση των
ερευνητικών δραστηριοτήτων του,
β. 15% στο σχετικό Ινστιτούτο για την κάλυψη γενικών λειτουργικών αναγκών του,
γ. 5% στην ΚΔ για τις σχετικές υπηρεσίες διαχείρισης & διαμεσολάβησης.
Πέραν των προαναφερομένων, το ΙΤΕ δύναται να δίνει στους εργαζομένους του επιπλέον κίνητρα επιβράβευσης της αποδοτικότητάς τους, μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ όπως αυτό κρίνει κατά περίπτωση.
Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω ειδικές ρυθμίσεις περί δικαιωμάτων εργαζομένων - ΙΤΕ, επί αξιοποίησης,
εκμετάλλευσης έργων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν δύναται να επηρεάζουν με οποιονδήποτε βλαπτικό,
περιοριστικό ή άλλο τέτοιο τρόπο τα έννομα συμφέροντα και δικαιώματα των δημιουργών /εφευρετών στο
πλαίσιο άσκησης ακαδημαϊκών πράξεων διάχυσης, δημοσιότητας, όπως είναι η συγγραφή επιστημονικών
άρθρων, βιβλίων ή παρουσιάσεων σε συνέδρια. Μόνη εξαίρεση σε αυτό αποτελούν έργα που
χρηματοδοτούνται από ιδιώτες (βιομηχανία, εταιρείες) όπου η δυνατότητα και οι κανόνες δημοσιοποίησης
αποτελεσμάτων καθορίζεται από την εκάστοτε σύμβαση.
7. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογικές καινοτομίες
ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1733/1987, όπως ισχύει κάθε φορά και όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη ισχύουν οι
αποφάσεις του Δ.Σ. επί των θεμάτων αυτών.
Άρθρο 108 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την ολοκλήρωση του 'έργου διανόησης' να
γνωστοποιεί εγγράφως στον Διευθυντή του ότι έχει σχέση με την δημιουργία πριν από την ανακοίνωση της σε
οποιονδήποτε τρίτο εκτός ΙΤΕ, και να παρέχει (όπου κρίνεται εύλογο και στο βαθμό που είναι αντικειμενικά
εφικτό) τις προβλεπόμενες κατωτέρω (στον όρο 108.4), πληροφορίες. Αν ο εργαζόμενος ανήκει σε
ερευνητική ομάδα, η γνωστοποίηση περιλαμβάνει και την γνώμη του επιβλέποντος την ομάδα Ερευνητή. Σε
περίπτωση δημιουργίας έργου διανόησης από περισσότερους από έναν εργαζόμενο, και ειδικότερα σε ότι
αφορά τα περί διανομής και έκτασης δικαιωμάτων καθενός, σε περίπτωση εκμετάλλευσης, θα συμφωνούνται
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών με ιδιωτικό συμφωνητικό που θα κατατίθεται στη ΚΔ του ΙΤΕ
λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα όσα προβλέπει το ισχύον κάθε φορά κανονιστικό πλαίσιο.
Ο Διευθυντής έχει την υποχρέωση κατόπιν συνεννοήσεως να απαντήσει εγγράφως μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες στα σχετικά ερωτήματα, θέματα που τέθηκαν υπόψη του. Εάν η θέση του Διευθυντή είναι εν μέρει ή
και συνολικά αρνητική, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει εγγράφως στην ΚΔ του ΙΤΕ, η οποία
είναι υποχρεωμένη να απαντήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες επίσης εγγράφως. Εάν και η θέση της ΚΔ είναι
αρνητική ως προς το ενδιαφέρον του ΙΤΕ για την κατοχύρωση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή για την όποια
μορφής εκμετάλλευση του έν λόγω έργου, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να ενεργήσει ελεύθερα για την
εκμετάλλευσή του προς όφελός του, υπό τον όρο ότι κάθε σχετική ενέργειά του δεν θα έχει αρνητικές ή
καθοιονδήποτε τρόπο βλαπτικές συνέπειες για τα κάθε φύσης έννομα συμφέροντα και συμβατικές ή εκ του
νόμου λοιπές υποχρεώσεις του ΙΤΕ.
Εάν η θέση του Διευθυντή είναι θετική, εισηγείται ανάλογα στο ΔΣ του ΙΤΕ, το οποίο αποφασίζει. Στο
πλαίσιο αυτό το ΔΣ μπορεί να εξουσιοδοτεί τους Διευθυντές των Ινστιτούτων για την λήψη απόφασης επί
των παραπάνω θεμάτων. Σε περίπτωση θετικής απάντησης του ΔΣ σχετικά με τα της νομικής προστασίας,
κατοχύρωσης, εκμετάλλευσης, αυτό αποφασίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τα έξοδα και την διαδικασία
κάλυψης, καταμερισμού και απολογισμού των σχετικών με τα παραπάνω εξόδων νομικής προστασίας,
κατοχύρωσης και τα συναφή, τα οποία βαρύνουν κατ' αρχήν το ΙΤΕ.
Η πρόταση για την νομική προστασία (όπως αίτηση κατοχύρωσης με ΔΕ εφεύρεσης, αίτηση για σύνταξη
συμβολαιογραφικής πράξης περί δημιουργίας - κατάθεσης πηγαίου κώδικα προγραμμάτων Η/Υ, κ.α.),
υποβάλλεται από τον εργαζόμενο (ή την ομάδα του) στον Διευθυντή του Ινστιτούτου μαζί με τις ακόλουθες
πληροφορίες, (σε όποιες περιπτώσεις κρίνεται εύλογο και εφικτό να προσκομίζονται), όπως:
τεκμηριωμένη μελέτη για την πρωτοτυπία /νέον αυτής, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τυχόν παρεμφερή
κατοχυρωμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας/ανταγωνιστικά προϊόντα, δυνατότητα βιομηχανικής εφαρμογής,
εμπορικής ή άλλης μορφής εκμετάλλευσης, εύρος δημιουργίας παραγώγων ή άλλων συναφών έργων,

βελτιώσεων αυτών, ή/και όποια άλλα στοιχεία θεωρούνται ότι θα βοηθήσουν στην βέλτιστη κατά προσέγγιση
αντικειμενική εκτίμηση της αξίας αυτής της δημιουργίας και δυνατότητας εκμετάλλευσης, και περαιτέρω
αξιοποίησης για την λήψη σχετικών με τα ανωτέρω αποφάσεων του ΙΤΕ.
5. Κατά τα λοιπά σχετικά με την ημερομηνία έναρξης καταγραφής των εξόδων και υπολογισμού των
καθαρών εσόδων ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Σε κάθε περίπτωση οικονομικής εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας του ΙΤΕ, ως ημερομηνία έναρξης
καταμέτρησης και υπολογισμού των προαναφερομένων εξόδων προστασίας (βλ. ανωτέρω υπό 108.4)
ορίζεται η ημερομηνία υποβολής σε δημόσια ή άλλη αρχή, φορέα/ γραφείο παροχής υπηρεσιών νομικής
προστασίας, αίτησης περί νομικής προστασίας /κατοχύρωσης /κατάθεσης της σχετικής δημιουργίας, και
εφεξής για την διατήρηση προστασίας, ανάπτυξη, αξιοποίησή του καθ'όλη την διάρκεια (συν)ιδιοκτησίας
(όπως τέλη αίτησης, κατοχύρωσης, έρευνας, τέλη προστασίας, αμοιβές δικηγόρων κ.λπ.).
β. Σε περίπτωση: (i) απόδοσης σε εργαζόμενο του συμφωνημένου ποσοστού του επί των καθαρών εσόδων
οικονομικής εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας του ΙΤΕ, και (ii) συμμετοχής εργαζομένου και ΙΤΕ σε
εταιρεία (όπως spin off) κατά τον χρόνο εκτίμησης της αξίας της εν λόγω εισφοράς εις είδος από μέρους των
και προτού αποτιμηθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (όπου ισχύει το
60%-40% για την μεταξύ εργαζόμενος - ΙΤΕ σχέση, βλ. 107.2 ανωτέρω), αντίστοιχα, ο υπολογισμός των
όποιων (καθαρών) εσόδων και αξίας της εισφοράς σε είδος, θα γίνεται μετά την αφαίρεση των όποιων
προαναφερομένων εξόδων έχει ήδη καταβάλει το ΙΤΕ για την νομική προστασία (βλ.108.5.α) του εν λόγω
έργου, μετά την αφαίρεση όποιων από τα παραπάνω έξοδα του ΙΤΕ τυχόν θεωρούνται 'επιλέξιμες δαπάνες'
(στο πλαίσιο τυχόν σχετικού χρηματοδοτούμενου προγράμματος).

