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Πριν έναν χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε ένα σημαντικό βήμα ώστε η επιστημονική
και τεχνολογική πρόοδος που συντελείται στα ερευνητικά εργαστήρια του Δημοκρίτου να
μπορεί να φτάνει στην κοινωνία και να επηρεάζει θετικά την οικονομία. Ένα σημαντικό βήμα
για να οργανωθεί θεσμικά η εμπορική και επιχειρηματική αξιοποίηση των επιτευγμάτων των
Ερευνητών. Με την απόφαση της 18ης Φεβρουαρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο ρύθμισε
για πρώτη φορά συνολικά, σε όλο τους το φάσμα, τις διαδικασίες μέσω των οποίων το Κέντρο
θα υποστηρίζει τους Ερευνητές στην κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στη συνεργασία
με επιχειρήσεις και στην ίδρυση εταιρειών-τεχνοβλαστών.
Τα κρίσιμα ζητήματα εμπορικής-επιχειρηματικής αξιοποίησης έρευνας θα ρυθμισθούν
τελικά στον νέο Εσωτερικό Κανονισμό. Η Απόφαση της 18ης Φεβρουαρίου 2020 εισάγει τις
Κανονιστικές Ρυθμίσεις εκείνες που κρίθηκαν αναγκαίες ώστε να τεθεί ένα σαφές και ασφαλές
εσωτερικό πλαίσιο κανόνων και διαδικασιών για όσους Ερευνητές πραγματοποιούν ενέργειες
αξιοποίησης έρευνας. Οι κανονιστικές ρυθμίσεις θα δοκιμασθούν στην πράξη και όπου απαιτείται
θα βελτιωθούν, ώστε ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός να ρυθμίσει αποτελεσματικότερα όλα τα
ζητήματα.
Συγκεκριμένα, στην Κανονιστική Απόφαση της 18ης-2-2020 ρυθμίζονται κρίσιμα ζητήματα (α) για
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τη διανοητική ιδιοκτησία, (β) για τις συμβάσεις με επιχειρήσεις και
(γ) για την ίδρυση εταιρειών-τεχνοβλαστών ενώ, επιπλέον, (δ) ορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης
της αξιοποίησης έρευνας και (ε) εισάγεται ρύθμιση για τις συγκρούσεις συμφερόντων.
Με την Κανονιστική Απόφαση καθορίζονται σαφείς εσωτερικές διαδικασίες και ορίζονται
δεσμεύσεις των υπηρεσιών του ΕΚΕΦΕ «Δ» να παρέχουν υποστήριξη στους Ερευνητές,
υποστήριξη που είναι αναγκαία για να ανταποκριθούν οι Ερευνητές στις ειδικές απαιτήσεις της
αξιοποίησης έρευνας.
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Επιπλέον, ενόψει της βαρύτητας των ζητημάτων αξιοποίησης έρευνας, στην Κανονιστική
Απόφαση ορίζεται ειδική Επιτροπή Αξιοποίησης Έρευνας, την οποία συγκροτούν Ερευνητές με
εμπειρία στην μεταφορά τεχνολογίας και οι οποίοι θα εξετάζουν ενδελεχώς τα ζητήματα και
θα γνωμοδοτούν προς το ΔΣ για κρίσιμα ζητήματα, ώστε το ΔΣ να λαμβάνει τεκμηριωμένες
αποφάσεις προς όφελος και των Ερευνητών και του Κέντρου.
Για την πρακτική υποστήριξη των Ερευνητών, η Κανονιστική Απόφαση όρισε συγκεκριμένες
αρμοδιότητες για το αυτοτελές Γραφείο Καινοτομίας. Ορίζεται για το Γραφείο ένας σημαντικός
υποστηρικτικός ρόλος καθώς προβλέπεται ότι θα στηρίζει οργανωτικά την Επιτροπή Αξιοποίησης
Έρευνας, θα οργανώνει τη διαδικασία την κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας και κυρίως θα
παρέχει συμβουλευτική και οργανωτική υποστήριξη στους Ερευνητές σε ζητήματα αξιοποίησης
έρευνας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβάσεις, εταιρείες-τεχνοβλαστοί).
Μετά από έναν χρόνο ισχύος της Κανονιστικής Απόφασης έχουν ήδη εφαρμοστεί αρκετές από
τις ρυθμίσεις της και έχει αναδειχθεί η χρησιμότητά τους. Η πρόκληση είναι να αξιοποιηθούν οι

“

διαδικασίες από περισσότερους ερευνητές ώστε ο Δημόκριτος να ανταποκριθεί στην αποστολή
του για ουσιαστική θετική επίπτωση στην κοινωνία, την ανάπτυξη και την οικονομία.
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Α. Τρόποι Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας
Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας μπορεί να γίνει:
1. Με κατοχύρωση και αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας (βιομηχανικά σχέδια, υποδείγματα χρησιμότητας κλπ) επί των ερευνητικών
αποτελεσμάτων. Η αξιοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
(α) Μέσω συμβάσεων με επιχειρήσεις ή με άλλους οργανισμούς:
i. Για την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης (license) επί του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας ή άλλου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας σε επιχείρηση
ή οικονομικό φορέα
ii. Για την πώληση και μεταβίβαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλου
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας σε επιχείρηση, οικονομικό ή ερευνητικό φορέα
(β) Μέσω ίδρυσης Εταιρειών-Τεχνοβλαστών (spin offs), ήτοι εταιρειών έντασης γνώσης στις
οποίες θα συμμετέχουν ως εταίροι ερευνητές του ΕΚΕΦΕ «Δ» και δυνητικά και το
ΕΚΕΦΕ «Δ», στις οποίες είτε θα παραχωρηθεί άδεια (license) επί του διπλώματος ή του
άλλου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας επί των ερευνητικών αποτελεσμάτων είτε θα
γίνει μεταβίβασή του, για την ανάπτυξη νέου προϊόντος ή υπηρεσίας.
2. Με αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης («Γνώσης») που προκύπτει από την έρευνα, χωρίς
την κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας ή όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για
κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας. Η αξιοποίηση της Γνώσης μπορεί να γίνει με τους εξής
τρόπους:
(α) Μέσω συμβάσεων με επιχειρήσεις ή με άλλους οργανισμούς:
i. Για την ανάπτυξη καινοτομίας (Συμβάσεις Υλοποίησης Έρευνας/Research
Contracts) ή
ii. Για την ανάπτυξη καινοτομίας και την εμπορική αξιοποίηση της, (Συμβάσεις
Κοινής Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Καινοτομίας/Co-development Contracts) ή
iii. Για ανοιχτή συνεργασία διαρκείας στο πλαίσιο της οποίας θα παραχθούν
περισσότερες καινοτομίες ή
iv. Για μεταφορά Τεχνογνωσίας (Know-How Transfer) σε επιχείρηση ή οικονομικό
φορέα με δεσμεύσεις εχεμύθειας, (Know-How Transfer Contracts)
v. Για την παροχή Υποστηρικτικών ή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υψηλής
Τεχνογνωσίας
(β) Μέσω ίδρυσης Εταιρειών-Τεχνοβλαστών, ήτοι εταιρειών έντασης γνώσης στις οποίες
θα συμμετέχουν ως εταίροι ερευνητές του ΕΚΕΦΕ «Δ» και δυνητικά και το ΕΚΕΦΕ «Δ»,
στις οποίες παραχωρείται άδεια για να αξιοποιηθούν τα ερευνητικά αποτελέσματα και η
σχετική επιστημονική γνώση των ερευνητών που συμμετέχουν, για την ανάπτυξη νέου
προϊόντος ή υπηρεσίας.
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B.
Ειδική Επιτροπή
και Ειδικό Γραφείο
για την υποστήριξη της
Αξιοποίησης Έρευνας
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Β. Ειδική Επιτροπή και Ειδικό Γραφείο για την
υποστήριξη της Αξιοποίησης Έρευνας
1. Για την υποστήριξη όλων των απαιτούμενων ενεργειών Αξιοποίησης των Έρευνας, με τους
εναλλακτικούς τρόπους που ορίζονται ανωτέρω (υπό Α) και με τις διαδικασίες που ορίζονται στα
κεφάλαια Γ, Δ και Ε της παρούσας απόφασης, συστήνεται ειδική Επιτροπή Αξιοποίησης Έρευνας, η
οποία θα υποβάλει εισηγήσεις στο ΔΣ για τη λήψη αποφάσεων για τα κρίσιμα ζητήματα αξιοποίησης
έρευνας όπως καθορίζονται στα κατωτέρω κεφάλαια της παρούσας απόφασης.
2. Η Επιτροπή θα αποτελείται από 5 μέλη, εκ των οποίων τα 3 θα είναι μόνιμα και τα 2 θα ορίζονται
κατά περίπτωση από το ΔΣ ανάλογα με το ερευνητικό πεδίο επί του οποίου λαμβάνεται απόφαση
αξιοποίησης έρευνας.
3. Τα 3 μόνιμα μέλη της Επιτροπής θα είναι ερευνητές με αποδεδειγμένη εμπειρία αξιοποίησης
έρευνας και θα ορισθούν από το ΔΣ με ειδική απόφασή του.
4. Τα 2 έκτακτα μέλη της Επιτροπής ανά ερευνητικό πεδίο θα ορίζονται με έκτακτη συνεδρίαση του
ΔΣ, κατόπιν αιτήματος των 3 μονίμων μελών που θα προσδιορίζουν και το ζήτημα επί του οποίου
ζητείται η λήψη απόφασης.
5. Η Επιτροπή θα καταρτίζει τις Εισηγήσεις της προς το ΔΣ με πλειοψηφία και με ελάχιστη απαρτία 3
μελών.
6. Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής θα ορίζεται προεδρεύων της Επιτροπής.
7. Σε περίπτωση που αποφασίζεται ζήτημα που αφορά μέλος της Επιτροπής, το μέλος δε θα
συμμετέχει στην κατάρτιση της σχετικής εισήγησης προς το ΔΣ και θα ζητείται η αντικατάστασή του
με απόφαση του ΔΣ που θα λαμβάνεται σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ.
8. Η Επιτροπή Αξιοποίησης Έρευνας θα υποστηρίζεται για την υλοποίηση των προβλεπόμενων
κατωτέρω υπό Γ., Δ. και Ε διαδικασιών από την ειδική άτυπη – προς το παρόν  - δομή «Γραφείο
Καινοτομίας», με τη σημερινή σύνθεσή του όπως έχει καθορισθεί από  σχετικές αποφάσεις του ΔΣ
και του Προέδρου ΔΣ, η οποία θα αποτελέσει εν συνεχεία το προβλεπόμενο στον υπό έγκριση νέο
Οργανισμό και νέο Εσωτερικό Κανονισμό «Τμήμα Υποστήριξης Καινοτομίας».
9. Το Γραφείο Καινοτομίας θα ζητεί, με αίτημά της προς τα 3 μόνιμα μέλη της Επιτροπής, τη σύγκληση
της Επιτροπής για να καταρτίσει εισήγηση επί ζητήματος στο οποίο το Γραφείο θα της υποβάλει
εισηγητικό σημείωμα και η Επιτροπή θα συνεδριάζει κατά το νόμο το αργότερο εντός 15 ημερών
από το αίτημα του Γραφείου Καινοτομίας.
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Γ.
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
- Διανοητική Ιδιοκτησία:
Δικαιώματα, Κατοχύρωση,
Προστασία
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Γ. Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
- Διανοητική Ιδιοκτησία:
Δικαιώματα, Κατοχύρωση, Προστασία
1.   Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Πατέντες), άλλα δικαιώματα Διανοητικής
  Ιδιοκτησίας, Γνώση
1.1.

Επί ερευνητικών αποτελεσμάτων από την έρευνα των ερευνητών του ΕΚΕΦΕ Δ,
συγκροτούνται εφόσον πληρούνται οι σχετικοί όροι της ελληνικής ή της διεθνούς
νομοθεσίας δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (intellectual property) ως εξής:
   (α) Διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες)
(β) Άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (industrial property) ήτοι υποδείγματα
χρησιμότητας, βιομηχανικά σχέδια κλπ
(γ) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) επί επιστημονικών μελετών και
άλλων έργων λόγου, επί αλγορίθμων, επί βάσεων δεδομένων

1.2.

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
συγκροτούνται κατόπιν εγγραφής στον OBI ή στο εκάστοτε διεθνές μητρώο (ΟΒΙ, EPO κλπ)
ώστε να γίνει η κατοχύρωση τους.

1.3.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας συγκροτούνται χωρίς κατοχύρωση, άμεσα με
την ολοκλήρωση της μελέτης, αλγορίθμου, βάσης δεδομένων, του επιστημονικού έργου
λόγου από τον εκάστοτε ερευνητή αρκεί - κατά τους όρους της νομοθεσίας και τη διεθνή
πρακτική - να αποδεικνύεται η πατρότητα του δημιουργήματος.
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  2.  Το ΕΚΕΦΕ ως Φορέας Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας
2.1.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο - κατά την 643η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της 16/05/2019
- Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, και ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού,
το οποίο καταρτίσθηκε κατ’εφαρμογήν του νόμου 4310/ 2016, το ΕΚΕΦΕ θα είναι ο
πλήρης δικαιούχος δικαιωμάτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των άλλων δικαιωμάτων
βιομηχανικής ιδιοκτησίας που συγκροτούνται επί της έρευνας Ερευνητών του ΕΚΕΦΕ
«Δ». Επί των δικαιωμάτων αυτών, το ΕΚΕΦΕ θα διατηρεί την ιδιοκτησία με δέσμευση να
αποδίδει έσοδα εκμετάλλευσης στους ερευνητές ενώ, κατά την σχετική εθνική και διεθνή
νομοθεσία, οι ερευνητές θα κατωνομάζονται ως εφευρέτες ή δημιουργοί.

2.2.

Ο Ερευνητής επί της εφεύρεσης ή επινόησης του οποίου θα κατοχυρωθεί δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας ή άλλο δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας θα έχει δικαίωμα συμμετοχής
επί των εσόδων εμπορικής αξιοποίησης του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας,
ως εφευρέτης-δημιουργός. Το ποσοστό συμμετοχής του Ερευνητή επί των εσόδων
εκμετάλλευσης καθορίζεται σε 60%. Τα έσοδα εκμετάλλευσης θα αποδίδονται
στον Ερευνητή από το ΕΚΕΦΕ Δ άμεσα κατά την είσπραξή τους κατά τη διαδικασία
που προβλέπεται στο νόμο. Με αίτημά του ερευνητή, αντί για την καταβολή στον
ερευνητή, δύναται να αποφασίζεται ότι μέσω αυτών θα καλύπτονται από τα έσοδα αυτά
συγκεκριμένες δαπάνες έρευνας του ερευνητή ή του εργαστηρίου.

2.3.

Για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί έργων επιστημονικού λόγου (μελετών,
επιστημονικών βιβλίων) ερευνητών ή επί λογισμικού ή βάσεων δεδομένων, φορέας
του δικαιώματος θα είναι καταρχήν ο εκάστοτε Ερευνητής, με υποχρέωση απόδοσης
στο ΕΚΕΦΕ Δ ποσοστού 15% επί τυχόν εσόδων από την εμπορική εκμετάλλευση της
πνευματικής ιδιοκτησίας. Η απόδοση των εσόδων από τον Ερευνητή στο ΕΚΕΦΕ Δ θα
γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νομοθεσία.

2.4.

Σε κοινοπρακτικές συνεργασίες (consortia) υλοποίησης ερευνητικών έργων ή σε
Συμβάσεις υλοποίησης έρευνας και ανάπτυξης καινοτομίας με επιχειρήσεις θα ορίζεται  
στη σχετική σύμβαση σε ποια ερευνητικά αποτελέσματα από την υλοποιούμενη έρευνα
θα έχει δικαίωμα κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας (ή άλλου δικαιώματος
διανοητικής ιδιοκτησίας) το ΕΚΕΦΕ Δ ή/και εάν θα υπάρχει τυχόν συνιδιοκτησία με τον
αντισυμβαλλόμενο φορέα.

Για τις περιπτώσεις που προτείνεται συνιδιοκτησία με τον αντισυμβαλλόμενο φορέα ή ιδιοκτησία του
φορέα αυτού απαιτείται για την έγκριση και υπογραφή της σύμβασης  αιτιολογημένη εισήγηση του
επιστημονικού υπευθύνου ερευνητή που να λαμβάνει υπόψη το βαθμό συμμετοχής κάθε φορέα στην
έρευνα και στην παραγόμενη γνώση καθώς και με βάση τις δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης της
παραγόμενης γνώσης και προς κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας.
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3. Δήλωση Ενημέρωσης περί Εφεύρεσης (Invention Disclosure)
και όροι για υποβολή αίτησης κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας
3.1.

Κάθε Ερευνητής ή ερευνητικός συνεργάτης επί συμβάσει ή επιστημονικό προσωπικό του
ΕΚΕΦΕ Δ (εφεξής χάριν συντομίας αποκαλούμενοι όλοι ως «Ερευνητές») που κρίνει ότι
ερευνητικό αποτέλεσμα της έρευνάς του συνιστά εφεύρεση ήτοι - κατά το άρθρο 5 παρ.
1 του Ν.1733/1987- «επινόημα νέο που εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα και είναι
επιδεκτικό βιομηχανικής εφαρμογής» επί της οποίας δύναται να συγκροτηθεί δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας (πατέντα) ενημερώνει το Γραφείο Καινοτομίας, με τη διαδικασία των
κατωτέρω διατάξεων.

3.2.

Η ενημέρωση γίνεται βάσει τυποποιημένης φόρμας «Δήλωσης Ενημέρωσης (επί)
Εφεύρεσης» (Invention Disclosure), που συντάσσεται από το Γραφείο Καινοτομίας,
η οποία θα διατεθεί στους ερευνητές μέσω του Γραφείου Καινοτομίας. Στη σχετική
φόρμα «Δήλωσης Ενημέρωσης Εφεύρεσης» δηλώνεται ο Ερευνητής που υποβάλει ως
Εφευρέτης ενώ δύνανται να δηλώνονται και άλλα μέλη της ερευνητικής του ομάδας ως
συν-εφευρέτες. Επίσης, θα δηλώνεται απαραιτήτως ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του
ερευνητικού έργου από το οποίο προέκυψε η προς κατοχύρωση εφεύρεσης, ώστε το
Γραφείο Καινοτομίας να ζητά και να καταγράφει άμεσα την άποψη του Επιστημονικού
Υπευθύνου και τυχόν άλλων ερευνητών που θα υποδείξει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος.

3.3.

Το Γραφείο Καινοτομίας θα υποστηρίζει συμβουλευτικά τον Ερευνητή και θα παρέχει
οδηγίες για τη συμπλήρωσή της Δήλωσης Ενημέρωσης Εφεύρεσης πριν την υποβολή της.

3.4.

Η υποβολή της Δήλωσης Ενημέρωσης Εφεύρεσης θα γίνεται ηλεκτρονικά ή έντυπα στο
Γραφείο Καινοτομίας. Αντίγραφο της Δήλωσης θα υποβάλλεται στη Γραμματεία του
Ινστιτούτου στο οποίο απασχολείται ο Ερευνητής.

3.5.

Αντίτυπο της Δήλωσης θα κοινοποιείται στην Γραμματεία του Ινστιτούτου.

3.6.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Ενημέρωσης Εφεύρεσης ακολουθεί η διαδικασία
εξέτασης της Δήλωσης κατά τις κατωτέρω διατάξεις, με βάση την οποία θα αποφασισθεί
εάν το ΕΚΕΦΕ Δ θα υποστηρίξει την κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλου
δικαιώματος για να αποκτηθεί σχετικό δικαίωμα. Η συνολική διαδικασία μέχρι την τελική
απόφαση του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ Δ, όπως περιγράφεται κατά τις κατωτέρω διατάξεις, απαιτείται
να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε 60 ημέρες.

3.7.

Το Γραφείο Καινοτομίας ελέγχει εντός 10 εργασίμων ημερών την πληρότητα της Δήλωσης
και ενημερώνει ηλεκτρονικά τον Ερευνητή για την παραλαβή της δήλωσης και την έναρξη
εξέτασής της.
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3.8.

Τα στελέχη και οι συνεργάτες του Γραφείου Καινοτομίας δεσμεύονται με αυστηρή
υποχρέωση εχεμύθειας, ως εργαζόμενοι του ΕΚΕΦΕ Δ βάσει του εσωτερικού κανονισμού
ή ως συνεργάτες επί συμβάσει βάσει της σύμβασής τους, η παραβίαση της οποίας επισύρει
πειθαρχικές κυρώσεις ή αντίστοιχα συμβατικές κυρώσεις βάσει της σύμβασής τους.

3.9.

Για την εξέταση της πληρότητας και την κατανόηση του περιεχομένου της Δήλωσης
Ενημέρωσης επί Εφεύρεσης, το Γραφείο Καινοτομίας δύναται να ζητά πρόσθετες
πληροφορίες ή στοιχεία από τον Ερευνητή. Βάσει της Δήλωσης του Ερευνητή, το Γραφείο
Καινοτομίας καταρτίζει εισηγητικό σημείωμα για την Επιτροπή Αξιοποίησης Έρευνας, ώστε
η Επιτροπή να διαμορφώσει την εισήγησή της για το ΔΣ του ΕΚΕΦΕ Δ.
Το εισηγητικό σημείωμα εξετάζει τη δυνατότητα και σκοπιμότητα κατοχύρωσης διπλώματος
ευρεσιτεχνίας. Για την τεκμηρίωση του εισηγητικού σημειώματος το Γραφείο αξιοποιεί
διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές και βάσεις δεδομένων ιδίως (α) για σχετικά δικαιώματα
και για τυχόν επικαλύψεις δικαιωμάτων, (β) για τη μέχρι σήμερα και την προγενέστερη
ανάπτυξη της σχετικής γνώσης, μεθόδου ή τεχνολογίας (prior art) και (γ) στοιχεία των
σχετικών αγορών τεχνολογίας. Για τις ανωτέρω εργασίες, το Γραφείο Καινοτομίας
δύναται να συνεργάζεται με αρμόδιους οργανισμούς όπως πχ τον ΟΒΙ αλλά και να ζητά
πραγματογνωμοσύνες από ειδικούς με διεθνή εμπειρία στη διανοητική ιδιοκτησία και την
οικονομική αξιοποίηση έρευνας.

3.10. Στο πλαίσιο της εξέτασης της Δήλωσης Ενημέρωσης εξετάζεται ποια θα είναι η πηγή
χρηματοδότησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, ώστε να διαπιστωθεί τυχόν ανάγκη
αναζήτησης πρόσθετων πόρων. Ειδικότερα, το Γραφείο Καινοτομίας διαπιστώνει και
αποτυπώνει στο εισηγητικό σημείωμα εάν η χρηματοδότηση του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
θα γίνει  μέσω πόρων σχετικού ερευνητικού προγράμματος που υλοποιεί ο Ερευνητής και
μέχρι ποιου ποσού ή εάν υπάρχει ανάγκη κάλυψης από τους πόρους του λογαριασμού
του Κεφαλαίου Στ, όπως έχει εγκριθεί κατά την 643η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της
16/05/2019 ή από τυχόν πρόσθετους πόρους που θα πρέπει να αναζητηθούν με ενέργειες
του Γραφείου Καινοτομίας.
3.11. Το εισηγητικό σημείωμα του Γραφείου υποβάλλεται στην Επιτροπή Αξιοποίησης Έρευνας
η οποία διαμορφώνει την εισήγησή της προς το ΔΣ σε έκτακτη συνεδρίαση το αργότερο
εντός 7 ημερών από την υποβολή του εισηγητικού σημειώματος. Στην περίπτωση αίτησης
κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας προβλεπόμενης σε ερευνητικό πρόγραμμα,
η Επιτροπή εισηγείται θετικά. Σε διαφορετική περίπτωση ή σε πρόσθετες ενέργειες
κατοχύρωσης ή αξιοποίησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας προβλεπόμενου σε ερευνητικό
πρόγραμμα, η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα και σκοπιμότητα της κατοχύρωσης
διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο σχετικό εθνικό Μητρώο (ΟΒΙ) ή/και διεθνές μητρώο (EPO)
με βάση την τεκμηρίωση στο εισηγητικό σημείωμα του Γραφείου. Σχετικώς συντάσσεται
η εισήγηση της Επιτροπής, έχοντας ως παράρτημα το εισηγητικό σημείωμα και όλη την
τεκμηρίωση του Γραφείου.
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3.12. Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι από το αντικείμενο αξιοποίησης της έρευνας τίθεται ζήτημα
δεοντολογίας ζητείται γνωμοδότησης της Επιτροπής Δεοντολογίας.
3.13. Με την υποβολή της εισήγησης της Επιτροπής, η γραμματεία του ΔΣ ορίζει το προς
εξέταση θέμα κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας για μία από τις 2 αμέσως επόμενες
συνεδριάσεις του ΔΣ ή εφόσον συντρέχει ζήτημα πίεσης χρόνου, που αιτιολογείται στην
εισήγηση της Επιτροπής, ορίζεται έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ για την λήψη απόφασης.
3.14. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την υποβολή αίτησης κατοχύρωσης διπλώματος
ευρεσιτεχνίας εφόσον προβλέπεται σε εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα και ως προς τις
δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα.
3.15. Για αιτήσεις κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τις οποίες δεν προβλέπονται
πόροι σε ερευνητικό πρόγραμμα καθώς και για την υλοποίηση περαιτέρω ενεργειών
κατοχύρωσης (πχ σε διεθνή μητρώα ή σε πρόσθετες χώρες) και αξιοποίησης στις
περιπτώσεις αιτήσεων κατοχύρωσης της παραγράφου 3.14, το ΔΣ αποφασίζει για την
υποβολή αίτησης κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας αξιολογώντας την εισήγηση
της Επιτροπής και τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης και τεκμηριώνει αναλυτικά την θετική ή
απορριπτική του απόφαση. Στη θετική απόφαση προσδιορίζονται τα μητρώα στα οποία θα
υποβληθεί η αίτηση, οι σχετικές χώρες ανά μητρώο και η πηγή χρηματοδότησης.
3.16. Εάν το ΔΣ εγκρίνει την δυνατότητα και σκοπιμότητα υποβολή αίτησης διπλώματος
ευρεσιτεχνίας αλλά δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι του ειδικού λογαριασμού του
Κεφαλαίου Στ ή από άλλες διαθέσιμες πηγές ώστε να μπορεί να υποβληθεί η αίτηση, το
ΔΣ αναθέτει στο Γραφείο Καινοτομίας να συντονίσει την αναζήτηση και ανεύρεση πόρων
χρηματοδότησης, σε συνεργασία με τον ερευνητή. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση για
την υποβολή της αίτησης λαμβάνεται όταν βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι.
3.17. Εάν το ΔΣ δεν εγκρίνει τη χρηματοδότηση υποβολής αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
προβλέπει στη σχετική απόφαση ΔΣ δικαίωμα του ερευνητή να υποβάλει αίτηση
διπλώματος ευρεσιτεχνίας με φορέα διανοητικής ιδιοκτησίας τον ίδιο τον ερευνητή,
χρηματοδοτώντας την με πόρους εκτός ΕΚΕΦΕ Δ, τους οποίους διαθέτει ή θα αναζητήσει
και θα διασφαλίσει ο ίδιος ο ερευνητής.
3.18. Μετά την έγκριση υποβολής αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το Γραφείο Καινοτομίας
αναλαμβάνει τις ενέργειες για την επιλογή και ορισμό Συνηγόρου Διανοητικής Ιδιοκτησίας
(Patent Attorney) και σε όλες τις αναγκαίες διαδικαστικές ενέργειες.
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3.19. Μετά την υποβολή της αίτησης κατοχύρωσης στο σχετικό μητρώο, το Γραφείο Καινοτομίας
υποστηρίζει τον Ερευνητή στις συνεννοήσεις με τον Συνήγορο Διανοητικής Ιδιοκτησίας και
στην παρακολούθηση της εξέτασης της αίτησης από το σχετικό Μητρώο.
3.20. Όταν από το σχετικό μητρώο εγκριθεί η εγγραφή και κατοχύρωση νέου διπλώματος
ευρεσιτεχνίας ή άλλου δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ενημερωθεί το ΕΚΕΦΕ
Δ και ο Ερευνητής, ως εφευρέτης, ενημερώνεται εγγράφως η Γραμματεία του Ινστιτούτου
του Ερευνητή ενώ σχετικό αρχείο τηρείται από το Γραφείο Καινοτομίας.
3.21. Αντίστοιχη φόρμα Δήλωσης Ενημέρωσης θα υποβάλλεται στο Γραφείο Καινοτομίας
για κάθε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (βιομηχανικό σχέδιο, υπόδειγμα
χρησιμότητας, δικαίωμα ειδικού νόμου) και θα ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία.
3.22. Το Γραφείο Καινοτομίας θα είναι αρμόδιο για τις ενέργειες ανανέωσης των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας πριν την λήξη της περιόδου
προστασίας. Ο εκάστοτε Ερευνητής-Εφευρέτης, με υπενθυμιστικό αίτημα του Γραφείου
Καινοτομίας ή αυτεπάγγελτα, θα υποβάλει σχετικό υπόμνημα στην Επιτροπή Αξιοποίησης
Έρευνας στο οποίο θα αιτιολογεί τη σκοπιμότητα ανανέωσης ή μη του διπλώματος.
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4. Προληπτικές και Κατασταλτικές Ενέργειες Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας
και Γνώσης από Προσβολές Τρίτων
4.1.

Με δεδομένη την υποχρέωση των Ερευνητών για την προστασία της περιουσίας του
ΕΚΕΦΕ Δ βάσει του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού (καθώς και του προς έγκριση
σχεδίου Κανονισμού), οι Ερευνητές θα ενημερώνουν το Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ Δ, με
κοινοποίηση στο Γραφείο σχετικά με τις επαπειλούμενες ή υφιστάμενες προσβολές του
δικαιώματος που υποπίπτουν στην αντίληψή τους.

4.2.

Το Γραφείο Καινοτομίας θα ενημερώσει τους ερευνητές του ΕΚΕΦΕ Δ για τους όρους
προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ώστε να δύνανται να εντοπίζουν σχετικές
επαπειλούμενες ή υφιστάμενες προσβολές δικαιωμάτων και να μπορούν να ενημερώνουν
τους αρμόδιους ερευνητές και ινστιτούτα.

4.3.

Το Γραφείο Καινοτομίας θα υλοποιεί περιοδικά, στο μέτρο των δυνατοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων πόρων, έρευνα σε βάσεις δεδομένων ή σε
θεσμικούς φορείς διανοητικής ιδιοκτησίας, ή σε φορείς που εκμεταλλεύονται δικαιώματα
συναφούς αντικειμένου, για να διαπιστωθεί η επαπειλούμενη ή υφιστάμενη προσβολή
δικαιώματος.

4.4.

Εφόσον διαπιστώνεται ή πιθανολογείται σχετική προσβολή δικαιώματος, το Διοικητικό
Συμβούλιο θα αποφασίζει, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιοποίησης
Αποτελεσμάτων Έρευνας και του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης του ΕΚΕΦΕ Δ εάν
θα γίνει προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια ή ποιες άλλες ενέργειες προστασίας θα
πραγματοποιηθούν.
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Δ. Συμβάσεις για την Αξιοποίηση Έρευνας
  1. Κατάρτιση και σύναψη Συμβάσεων για την Αξιοποίηση Έρευνας
1.1.

Κάθε Ερευνητής ή ερευνητικός συνεργάτης επί συμβάσει (εφεξής χάριν συντομίας
αποκαλούμενοι όλοι ως «Ερευνητές»), με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Ινστιτούτου
όπου απασχολείται υποβάλλει στον ΕΛΚΕ προτάσεις για τη σύναψη Συμβάσεων Αξιοποίησης
Αποτελεσμάτων Έρευνας με αντικείμενο την αξιοποίηση είτε κατοχυρωμένης διανοητικής
ιδιοκτησίας είτε επιστημονικής γνώσης χωρίς διανοητική ιδιοκτησία, όπως οι Συμβάσεις
αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1.2. κατωτέρω. Ο Ερευνητής υποβάλει (α) το σχέδιο
σύμβασης, το οποίο απαιτείται να πληρεί το ελάχιστο περιεχόμενο της παραγράφου 1.6.
κατωτέρω και (β) εισηγητικό σημείωμα ως προς το αντικείμενο, το σκοπό της σύμβασης, τις
σχετικές δαπάνες και τα αναμενόμενα έσοδα. Ο ΕΛΚΕ εξετάζει βάσει της αρμοδιότητάς του
τις συμβάσεις και τις υποβάλει προς έγκριση στο ΔΣ. Το ΔΣ δύναται να ζητεί γνωμοδότηση
του Γραφείου Καινοτομίας ή/και του Νομικού.

1.2.

Ως Συμβάσεις Αξιοποίησης Έρευνας νοούνται οι εξής περιπτώσεις συμβάσεων:
1.2.1.  Συμβάσεις Αδειών Eκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας (licensing agreements)
1.2.2.  Συμβάσεις Συνεργασίας για την από κοινού Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Codevelopment contracts) που μπορούν να συνάπτονται είτε με πρωτοβουλία του Ερευνητή
του ΕΚΕΦΕ Δ είτε με πρωτοβουλία επιχείρησης ή άλλου οργανισμού με δυνατότητα
ανάπτυξης διανοητικής ιδιοκτησίας και με στόχο την ανάπτυξη προιόντος ή τη βελτίωση της
παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης ή του οργανισμού και τα 2 συμβαλλόμενα μέρη
έχουν ενεργό συμμετοχή στην έρευνα
1.2.3. Συμβάσεις για την Υλοποίηση Έρευνας και Ανάπτυξης  (Research Contracts)
που συνάπτονται με πρωτοβουλία επιχείρησης ή άλλου οργανισμού για την υλοποίηση
ερευνητικού έργου από το ΕΚΕΦΕ Δ για λογαριασμό της επιχείρησης ή του οργανισμού με
δυνατότητα ανάπτυξης διανοητικής ιδιοκτησίας
1.2.4. Συμβάσεις Μεταφοράς Γνώσης (Know-How Transfer Agreements) στις οποίες
ερευνητές του ΕΚΕΦΕ Δ προσφέρουν, με αυστηρές δεσμεύσεις εχεμύθειας, ειδικευμένη
επιστημονική γνώση για την επίλυση τεχνολογικού προβλήματος ή την ανάπτυξη προϊόντος ή
τη βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας
1.2.5. Συμβάσεων Παροχής Τεχνογνωσίας για την παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας σε
οργανισμό ή επιχείρηση με αξιοποίησης της υψηλής τεχνογνωσίας ή/και της λειτουργίας
εργαστηρίου ερευνητή του ΕΚΕΦΕ Δ
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1.2.6.  Συμβάσεις Ανοιχτής Συνεργασίας με Επιχειρήσεις, στις οποίες τίθεται ένα πλαίσιο
συνεργασίας για ένα εύρος ερευνητικών πεδίων, για συγκεκριμένη διάρκεια, με στόχο εντός της
συνεργασίας αυτής να υλοποιηθούν περισσότερα ερευνητικά έργα της μορφής «research contract»
ή «co-development contract» με ειδικότερους όρους ανά έργο
1.3.

Το Γραφείο Καινοτομίας δύναται να εισηγείται σε Ερευνητές την κατάρτιση και σύναψη σχετικών
Συμβάσεων επί ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, βάσει ευκαιριών που εντοπίζει ή αναδεικνύει
από τη δραστηριότητά του. Εφόσον οι Ερευνητές δύνανται να υλοποιήσουν το αντικείμενο των
σχετικών συμβάσεων ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 1.1.

1.4.

Για τη διαμόρφωση του περιεχομένου και την κατάρτιση των σχετικών συμφωνητικών για τις
Συμβάσεις Αξιοποίησης Έρευνας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εγκρίνει πρότυπα συμβάσεων, τα
οποία θα υποβληθούν προς έγκριση από το Γραφείο Καινοτομίας. Για τις Συμβάσεις στις οποίες
γίνεται χρήση των εγκεκριμένων προτύπων συμβάσεων με απλή συμπλήρωση στα κύρια σημεία και
χωρίς αλλαγές στο περιεχόμενο των προτυποποιημένων όρων και με την επιφύλαξη του όρου 1.7.
(αλλοδαπό δίκαιο), δε θα απαιτείται απόφαση έγκρισης του ΔΣ για τη σύναψή τους και θα αρκεί η
υπογραφή του Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ Δ, εκτός εάν ο Διευθυντής του ΕΚΕΦΕ Δ κρίνει ότι απαιτείται
έγκριση και υποβάλει με εισήγησή του στο ΔΣ τη συγκεκριμένη σύμβαση.

1.5.

Για την υποστήριξη στη διαπραγμάτευση και κατάρτιση σχεδίου σύμβασης, οι Ερευνητές
απευθύνονται στο Γραφείο Καινοτομίας. Το Γραφείο Καινοτομίας θα παρέχει υποστήριξη στους
ερευνητές, προσφέροντας υλικό τεκμηρίωσης ή συμμετέχοντας στις σχετικές συζητήσεις με τους
αντισυμβαλλομένους και προτείνοντας πρότυπα συμβάσεων, εάν δεν έχουν ακόμα εγκριθεί σχετικά
πρότυπα από το ΔΣ κατά την παράγραφο 1.4 ανωτέρω.

1.6.     Κάθε σχέδιο Σύμβασης που υποβάλλεται προς έγκριση θα περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον τα εξής:
(α) Αντικείμενο της Σύμβασης και ειδικότερα Ενέργειες που κάθε μέρος αναλαμβάνει
να υλοποιήσει
(β) Κατανομή της διανοητικής ιδιοκτησίας που δύναται να προκύψει
(γ) Διάρκεια της σύμβασης και των επιμέρους υποχρεώσεων που αναλαμβάνει
το κάθε μέρος
(δ) Αποκλειστικότητα ή μη της συμφωνούμενης συνεργασίας, με τυχόν γεωγραφικούς
ή χρονικούς περιορισμούς
(ε) Αμοιβή που καταβάλλεται από τον αντισυμβαλλόμενο φορέα στο ΕΚΕΦΕ «Δ»
         (στ) Δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της σύμβασης και κατανομή δαπανών
(ζ) Υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας
(η) Υποχρέωση προστασίας υφιστάμενης διανοητικής ιδιοκτησίας από προσβολές τρίτων
(θ) Άλλες αμοιβαίες υποχρεώσεις των μερών όπως (αα) υποχρεώσεις μη ανταγωνισμού,
        (ββ) υποχρεώσεις πρόσβασης σε γνώση ή ερευνητική πληροφορία
(ι) Συνέπειες μη τήρησης υποχρεώσεων – τυχόν περιορισμός Ευθύνης
		
(ια) Καθορισμός δικαιοδοσίας για Επίλυση Διαφορών.
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1.7.

Σε κάθε Σύμβαση θα επιδιώκεται ως εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό δίκαιο.
Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό λόγω του ειδικού συναλλακτικού πλαισίου,
θα απαιτείται οπωσδήποτε έγκριση από το ΔΣ κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής
Αξιοποίησης Έρευνας.

1.8.

Το σχετικό απόσπασμα της απόφασης ΔΣ που εγκρίνει τη σύναψη Σύμβασης Εμπορικής
Αξιοποίησης θα κοινοποιείται στο Γραφείο Καινοτομίας ενόψει της προβλεπόμενης
κατωτέρω (υπό 3) τήρησης αρχείου Συμβάσεων, για την παρακολούθηση των υπό
υλοποίηση Συμβάσεων.

2. Εξουσιοδότηση υπογραφής Συμβάσεων στο Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ Δ
2.1.

Πέραν όσων συμβάσεων βασίζονται στα εγκεκριμένα πρότυπα κατά τον όρο 1.4. ανωτέρω,
για Συμβάσεις Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Έρευνας, επί συγκεκριμένων ειδών ή
θεματικών κατηγοριών συμβάσεων, για τη σύναψη των οποίων δεν απαιτείται διαγωνιστική
διαδικασία κατά το νόμο, το ΔΣ δύναται να εξουσιοδοτεί το Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ για τη
σύναψη και υπογραφή τους με την επιφύλαξη του 1.7. (αλλοδαπό δίκαιο)

2.2.

Ειδικά οι Συμβάσεις Εχεμύθειας και τα Προσύμφωνα ή Προκαταρκτικές Συμβάσεις με
στόχο την κατάρτιση και σύναψη κύριων Συμβάσεων, όταν δεν προβλέπονται οικονομικοί
όροι για το αντικείμενο της Κύριας Σύμβασης, θα συνάπτονται με υπογραφή του Διευθυντή
του ΕΚΕΦΕ Δ χωρίς έγκριση από το ΔΣ, με την επιφύλαξη του 1.7 (αλλοδαπό δίκαιο).

3. Τήρηση αρχείου Συμβάσεων Εμπορικής Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Έρευνας
3.1.

Το Γραφείο Καινοτομίας θα τηρεί Αρχείο Συμβάσεων Εμπορικής Αξιοποίησης
Αποτελεσμάτων  Έρευνας. Προς το σκοπό αυτό θα υποβάλλονται στο Γραφείο σε
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, τα συμφωνητικά των Συμβάσεων που υπογράφονται.

3.2.

Συμβάσεις που είναι διαθέσιμες σε έγγραφη μορφή θα τηρούνται σε φυσική μορφή και
θα λαμβάνεται μέριμνα για την ψηφιοποίησή τους βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών
υποδομών.
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E. Εταιρείες –Τεχνοβλαστοί
  1. Ίδρυση Εταιρείας -Τεχνοβλαστού – Σύμβαση του ΕΚΕΦΕ «Δ»
με την Εταιρεία-Τεχνοβλαστό
1.1.

Ως «Εταιρείες-Τεχνοβλαστοί» (ή «Spin Off» στην αγγλική γλώσσα) ορίζονται οι εμπορικές
εταιρείες έντασης γνώσης στις οποίες συμμετέχουν Ερευνητές ή ερευνητικοί συνεργάτες
επί συμβάσει ή επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΕΦΕ Δ και δυνητικά και το ίδιο το ΕΚΕΦΕ Δ
και οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αξιοποίηση γνώσης ή διανοητικής ιδιοκτησίας

1.2.

Εταιρείες με συμμετοχή ερευνητών που δεν έχουν ως αντικείμενο την αξιοποίηση
διανοητικής ιδιοκτησίας ή επιστημονικής γνώσης ερευνητών δεν αποτελούν εταιρείεςτεχνοβλαστούς και δεν εφαρμόζεται γι’αυτές η παρούσα ρύθμιση. Για τη συμμετοχή
ερευνητών σε αυτές δεν απαιτείται ειδική άδεια, εκτός εάν αναλαμβάνουν σε αυτές
εκτελεστικό ρόλο με ειδική σύμβαση, οπότε εφαρμόζεται ο νόμος σχετικά με τους όρους
άσκησης ιδιωτικού έργου από ερευνητές.

1.3.

Ερευνητές που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν εταιρεία-τεχνοβλαστό για την αξιοποίηση
συγκεκριμένου ερευνητικού αποτελέσματος ή έρευνας προς το σκοπό ανάπτυξης
προϊοντος, υποβάλουν σχετική Δήλωση Ενδιαφέροντος στο Γραφείο Καινοτομίας,
περιγράφοντας το προς αξιοποίηση ερευνητικό αποτέλεσμα ή αντικείμενο έρευνας και
αναφέροντας τους προτεινόμενους όρους εμπορικής αξιοποίησης μέσω της προτεινόμενης
εταιρείας. Αναφέρουν επίσης εάν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον εταιρικής συμμετοχής
από τρίτο (φυσικό πρόσωπο, επιχείρηση ή επενδυτικό κεφάλαιο). Επί της Δήλωσης
Ενδιαφέροντος του Ερευνητή, το Γραφείο συντάσσει εισηγητικό σημείωμα προς την
Επιτροπή Αξιοποίησης Έρευνας.

1.4.

Προϋπόθεση για την ίδρυση της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού και για τη συμμετοχή Ερευνητών
ή/και του ΕΚΕΦΕ Δ ως εταίρου-μετόχου είναι απόφαση του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ, που
λαμβάνεται κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιοποίησης Έρευνας. Η εισήγηση
της Επιτροπής θα αιτιολογεί αναλυτικά και ειδικά ιδίως το εάν κρίνεται σκόπιμη η εταιρική
συμμετοχή του ΕΚΕΦΕ Δ βάσει του όρου 1.5 κατωτέρω. Στην ίδια απόφαση εγκρίνεται και
Προκαταρκτική Σύμβαση/Προσύμφωνο του ΕΚΕΦΕ Δ με τους εταίρους της υπό ίδρυση
Εταιρείας – Τεχνοβλαστού με το ΕΚΕΦΕ Δ για την κατάρτιση της προβλεπόμενης στον όρο
1.8. Σύμβασης, στο οποίο θα καθορίζεται η προς παραχώρηση/μεταβίβαση διανοητικής
ιδιοκτησίας ή η προς εκμετάλλευση έρευνα και επιστημονική γνώση και τυχόν άλλα
παραχωρούμενα δικαιώματα και ευχέρειες και τα αντίστοιχα ανταλλάγματα της εταιρείας
προς το ΕΚΕΦΕ Δ.  
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1.5.

Για να αποφασισθεί η εταιρική συμμετοχή του ΕΚΕΦΕ Δ και να προσδιορισθεί το ύψος
της εταιρικής συμμετοχής θα λαμβάνονται υπόψη τα εξής: (α) οι χρηματοδοτικές ανάγκες
της εταιρείας, (β) η προσδοκώμενη προσέλκυση επενδυτών, (γ) το εάν μεταβιβάζεται
ή παραχωρείται άδεια επί κατοχυρωμένης διανοητικής ιδιοκτησίας ή εάν η εταιρεία θα
αναλάβει να κατοχυρώσει διανοητική ιδιοκτησία επί παραχωρούμενης προς εκμετάλλευση
γνώσης, (δ) ο προσδοκώμενος χρονικός ορίζοντας για την επιχειρηματική απόδοση της
επένδυσης στην εταιρεία.

1.6.

Ειδικότερα, σχετικά με την υπό ίδρυση Εταιρεία, το ΔΣ ορίζει στην απόφασή του  τα εξής:
(α)
Έδρα, σκοπός, ύψος εταιρικού κεφαλαίου και ποσοστό συμμετοχής Ερευνητών
ή συνεργατών επί συμβάσει, διαχειριστής/-ές και όροι διαχείρισης της Εταιρείας,
όροι αύξησης και μείωσης εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου, όπως θα
προβλέπονται στο  καταστατικό της εταιρείας.
(β)
Άδεια συμμετοχής Ερευνητή/-ών ή συνεργάτη/συνεργατών επί συμβάσει ως
απλών εταίρων/μετόχων ή ως Επιστημονικού Υπευθύνου (Chief Scientific
Officer) και τυχόν ειδικά δικαιώματά τους ως εταίρων όπως θα προβλέπονται
στο καταστατικό της εταιρείας ή/και στη συμφωνία εταίρων.
(γ)
Τυχόν συμμετοχή του ίδιου του ΕΚΕΦΕ Δ ως εταίρου/μετόχου, ποσοστό
συμμετοχής και τυχόν ειδικά δικαιώματα ως εταίρου όπως θα προβλέπονται στο
καταστατικό της εταιρείας ή/και στη συμφωνία εταίρων.
(δ)
Άδεια σε Ερευνητή για την ανάληψη εκτελεστικού ρόλου -ως Διαχειριστή,
Μέλους ΔΣ ή διευθυντικού στελέχους και ειδικότεροι όροι άσκησης του ρόλου
αυτού με τρόπο που να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων με τα
ερευνητικά τους καθήκοντα κατά το Κεφάλαιο Ζ κατωτέρω.

1.7.

Με την ίδια απόφαση ΔΣ εγκρίνεται τυχόν σχέδιο Συμφωνίας Εταίρων/Μετόχων (Shareholders Agreement) μεταξύ των εταίρων της Εταιρείας για τη ρύθμιση ειδικών δικαιωμάτων
σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας καθώς και για τυχόν ειδικούς όρους
για την πώληση εταιρικών μεριδίων/μετοχών.
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1.8.

Μετά την ίδρυση της Εταιρείας, υπογράφεται η αναγκαία Σύμβαση μεταξύ του ΕΚΕΦΕ
Δ και της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού (εφεξής η «Σύμβαση ΕΚΕΦΕ Δ-Τεχνοβλαστού») για
τον καθορισμό του πλαισίου συνεργασίας με το ΕΚΕΦΕ Δ, ιδίως για την παραχώρηση/
μεταβίβαση διανοητικής ιδιοκτησίας ή γνώσης και τυχόν άλλα δικαιώματα. Στην απόφαση
του ΔΣ εγκρίνεται το Προσύμφωνο το οποίο υπογράφεται άμεσα μετά την απόφαση του
ΔΣ, μεταξύ του ΕΚΕΦΕ Δ και όλων των Εταίρων. Στο εγκεκριμένο Προσύμφωνο, όπως
εγκρίνεται από το ΔΣ, και εν συνεχεία στη Σύμβαση ΕΚΕΦΕ Δ-Τεχνοβλαστού ορίζονται τα
εξής:
(α) Εάν θα μεταβιβασθεί διανοητική ιδιοκτησία ή θα παραχωρηθεί απλώς άδειας
εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας ή εάν θα παραχωρηθεί εκμετάλλευση
επιστημονικής γνώσης επί αποτελεσμάτων έρευνας, επί των οποίων δεν έχει
κατοχυρωθεί διανοητική ιδιοκτησία
(β) Τυχόν αμοιβή (royalties) για την μεταβίβαση/παραχώρηση άδειας επί
διανοητικής ιδιοκτησίας ή για την παραχώρηση γνώσης
(γ) Προσφερόμενες παροχές από το ΕΚΕΦΕ Δ στον Τεχνοβλαστό όπως η
παραχώρηση χρήσης ονόματος
(δ) Παραχώρηση χώρου για την έδρα της Εταιρείας στο Τεχνολογικό Πάρκο
«Λεύκιππος» ή/ και παραχώρηση χρήσης εγκαταστάσεων, το ύψος της σχετικής
αμοιβής (μισθώματος) και η χρονική διάρκεια της παραχώρηση καθώς και όροι
χρήσης που να διασφαλίζουν την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων με την
ερευνητική δραστηριότητα των ερευνητών της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού και
των λοιπών ερευνητών.

1.9.

Το ύψος της αμοιβής (royalties) που θα ορίζεται στη Σύμβαση ΕΚΕΦΕ Δ-Τεχνοβλαστού θα
διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν το ΕΚΕΦΕ Δ έχει εταιρική συμμετοχή στην Εταιρεία.
Ο προσδιορισμός του ύψους της αμοιβής θα γίνεται κατά περίπτωση λαμβάνοντας
υπόψη ιδίως, πέραν της τυχόν εταιρικής συμμετοχής του ΕΚΕΦΕ Δ, (α) οι προβλέψεις
δαπανών και εσόδων της  Εταιρείας, βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου, (β) ο βαθμός
προβλεπόμενης χρήσης των υποδομών και εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ Δ. Στην περίπτωση
εταιρικής συμμετοχής είναι δυνατόν η άδεια εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας ή
γνώσης ή/και οι άλλες παροχές να παραχωρούνται άνευ ανταλλάγματος για συγκεκριμένο
χρόνο.
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1.10. Η σύναψη της Σύμβασης ΕΚΕΦΕ Δ-Τεχνοβλαστού θα γίνεται μετά την ίδρυση της Εταιρείας
και τον ορισμό της εκπροσώπησης της Εταιρείας, με την καταχώρηση του Καταστατικού και
των τυχόν αναγκαίων εταιρικών πράξεων στο ΓΕΜΗ. Το περιεχόμενό της θα περιλαμβάνει
υποχρεωτικά όσα θα περιλαμβάνονται στο υπογεγραμμένο Προσύμφωνο μεταξύ του
ΕΚΕΦΕ Δ και των εταίρων της υπό ίδρυση  εταιρείας, όπως θα έχει εγκριθεί από το ΔΣ κατά
τα ανωτέρω άρθρα.
1.11. Με την απόφαση του ΔΣ εξουσιοδοτείται ειδικά ο Διευθυντής του ΕΚΕΦΕ Δ να υπογράψει
για λογαριασμό του ΕΚΕΦΕ Δ (α) το Καταστατικό της Εταιρείας και κάθε σχετικό εταιρικό
έγγραφο, εάν το ΕΚΕΦΕ συμμετέχει ως εταίρος, (β) τη Σύμβαση μεταξύ του ΕΚΕΦΕ Δ και
της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού
1.12. Υφιστάμενες, ήδη ιδρυθείσες εταιρείες δύνανται να μετατραπούν σε ΕταιρείεςΤεχνοβλαστούς, με απόφαση του ΔΣ, εάν αποκτηθεί σε αυτές εταιρική συμμετοχή
ερευνητών ή του ΕΚΕΦΕ Δ και εφόσον υπογραφεί σχετική Σύμβαση μεταξύ του ΕΚΕΦΕ Δ
και της εταιρειας με τα στοιχεία της παραγράφου 6.
1.13. Επί εταιρειών που αρχικά έχουν συγκροτηθεί ως Εταιρείες-Τεχνοβλαστοί δύναται
να αποφασισθεί η αποχώρηση του ΕΚΕΦΕ Δ από τη μετοχική σύνθεση και η λύση
της σύμβασης μεταξύ του ΕΚΕΦΕ Δ και της Εταιρείας, για λόγους που άπτονται των
στρατηγικών προτεραιοτήτων του ΕΚΕΦΕ Δ ή για λόγους που συναρτώνται με τη
δραστηριότητα της Εταιρείας και δύναται να συγκροτούν λόγους καταγγελίας της
σύμβασης.
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2. Όροι συμμετοχής ερευνητικού δυναμικού ΕΚΕΦΕ Δ στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό
2.1.

Στην απόφαση του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ Δ για την ίδρυση Εταιρείας- Τεχνοβλαστού εγκρίνεται
κατά τα ανωτέρω η εταιρική συμμετοχή Ερευνητών, ερευνητικών συνεργατών επί συμβάσει
ή επιστημονικού προσωπικού του ΕΚΕΦΕ Δ στην Εταιρεία ως απλών εταίρων (εφεξής χάριν
συντομίας αποκαλούμενοι όλοι ως «Ερευνητές»). Εάν ο Ερευνητής-εταίρος δεν έχει ρόλο
διαχειριστή, μέλους ΔΣ ή διευθυντική θέση, εκτελεστικό ρόλο δεν απαιτείται άλλη έγκριση
ή ειδική άδεια για τη συμμετοχή τους και δύνανται να αφιερώνουν μέρος του χρόνου
άσκησης των ερευνητικών τους καθηκόντων, για να ασκούν τον εποπτικό τους ρόλο στην
Εταιρεία ως Εταίροι.

2.2.

Για το ρόλο του Επιστημονικού Υπευθύνου της Εταιρείας (Chief Scientific Officer), δύναται
να ορίζεται Ερευνητής-Εταίρος. Ο ρόλος του Επιστημονικού Υπευθύνου δε θεωρείται
εκτελεστικός ρόλος καθώς δεν έχει διαχειριστικές αλλά εποπτικές αρμοδιότητες. Ο
Ερευνητής-Επιστημονικός Υπεύθυνος (Chief Scientific Officer) δύναται να αφιερώνει
μέρος του χρόνου άσκησης των ερευνητικών του καθηκόντων, για να ασκεί τον εποπτικό/
συμβουλευτικό του ρόλο στην Εταιρεία ως Εταίρος-Επιστημονικός Υπεύθυνος.

2.3.

Για να αναλάβουν Ερευνητές-Εταίροι εκτελεστικό ρόλο ασκώντας συγκεκριμένα
καθήκοντα, ως διαχειριστές, εκτελεστικά μέλη διοικητικού συμβουλίου ή ως στελέχη
διευθυντικών αρμοδιοτήτων στη λειτουργία της εταιρείας, στην απόφαση του ΔΣ ορίζεται
ρητά η χορήγηση άδειας στην οποία τίθενται όροι ώστε να περιορίζεται σε εύλογο όριο  
ο χρόνος που αφιερώνουν στην άσκηση των ερευνητικών τους καθηκόντων και να
αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. Εναλλακτικά, με αίτημα των ερευνητώνεταίρων που αναλαμβάνουν εκτελεστικό ρόλο, το ΔΣ μπορεί να τους χορηγεί άδεια άνευ
αποδοχών.

2.4.

Η απόφαση του ΔΣ για την έγκριση συμμετοχής των Ερευνητών-Εταίρων στην εταιρεία
δεν καλύπτει τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ Ερευνητή και Εταιρείας για τη συμμετοχή σε
ερευνητικό ή άλλο έργο. Για τη σύναψη σχετικών συμβάσεων εφαρμόζεται η νομοθεσία
που ορίζει ειδική διαδικασία για την έγκριση συμβάσεων Ερευνητών με άλλους φορείς
εκτός ΕΚΕΦΕ Δ.

2.5.

Κάθε Ερευνητής που συμμετέχει ως Εταίρος και με οποιαδήποτε ιδιότητα σε ΕταιρείαΤεχνοβλαστό δεσμεύεται να υποβάλει στο Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ Δ της δήλωσης
δέσμευσης περί αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων (όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Ζ των
ρυθμίσεων της παρούσας απόφασης)
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3. Περί της Εταιρικής Συμμετοχής ΕΚΕΦΕ σε Εταιρεία-Τεχνοβλαστό
3.1.

Το ΕΚΕΦΕ Δ δύναται να συμμετέχει σε Εταιρεία-Τεχνοβλαστό ως εταίρος ή μέτοχος
(ανάλογα με τη νομική μορφή του Τεχνοβλαστού) είτε (α) υπογράφοντας το ιδρυτικό
Καταστατικό κατά την ίδρυσή της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού είτε (β) σε όψιμο στάδιο, με
συμμετοχή σε αύξηση εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν απόφασης του ΔΣ. Για την
απόφαση περί της συμμετοχής του ΕΚΕΦΕ Δ για για το ύψος της συμμετοχής του ισχύουν
τα οριζόμενα στον όρο 1.5 ανωτέρω.

3.2.

Στην απόφαση του ΔΣ που εγκρίνει τη συμμετοχή του ΕΚΕΦΕ Δ στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό
θα καθορίζεται (α) το ποσοστό συμμετοχής, (β) ο χρόνος εταιρικής συμμετοχής, (γ) τα
τυχόν ειδικά δικαιώματα του ΕΚΕΦΕ Δ προς ενσωμάτωση στο Καταστατικό της Εταιρείας ή
στην τυχόν Συμφωνία Εταίρων (δ) οι προϋποθέσεις διατήρησης του ποσοστού συμμετοχής,
παραμονής ή αποχώρησης του ΕΚΕΦΕ Δ από το εταιρικό κεφάλαιο.

3.3.

Ανεξαρτήτως του εάν συμμετέχει εταιρικά/μετοχικά σε Εταιρεία-Τεχνοβλαστό, το ΕΚΕΦΕ
Δ θα συνάπτει την οριζόμενη ανωτέρω Σύμβαση με την Εταιρεία -Τεχνοβλαστού για τη
ρύθμιση των όρων μεταβίβασης ή παραχώρησης άδειας επί διανοητικής ιδιοκτησίας ή
γνώσης και τις άλλες παραχωρούμενες παροχές. Στην περίπτωση που αποφασίζεται η
εταιρική/μετοχική συμμετοχή του ΕΚΕΦΕ Δ σε Εταιρείας-Τεχνοβλαστό  σε όψιμο στάδιο,
τότε στην απόφαση ΔΣ που αποφασίζει τη συμμετοχή σε αποφασίζονται και οι τυχόν
αναγκαίες τροποποιήσεις της Σύμβασης μεταξύ Εταιρείας και ΕΚΕΦΕ Δ.
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4. Είσοδος Επενδυτή σε Εταιρεία-Τεχνοβλαστό και Επενδυτική Συμφωνία
4.1.

Στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο Εταιρείας-Τεχνοβλαστού δύνανται να συμμετέχουν
ως «Επενδυτές», νομικά πρόσωπα καθώς και φυσικά πρόσωπα, ως ιδιώτες επενδυτές,
αποκτώντας εταιρική συμμετοχή στην Εταιρεία. Τα νομικά πρόσωπα δύνανται είτε (α)
να έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την επένδυση σε επιχειρήσεις (εταιρείες -«ταμεία»
επενδυτικών συμμετοχών) είτε (β) να είναι επιχειρήσεις με συναφές ή μη αντικείμενο με την
Εταιρεία- Τεχνοβλαστό, οι οποίες δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας με την
Εταιρεία -Τεχνοβλαστό, ως πελάτες, προμηθευτές ή επιχειρηματικοί συνεργάτες για κοινά
εγχειρήματα είτε (γ) να είναι άλλοι οικονομικοί φορείς, ιδιωτικοί ή δημόσιοι.

4.2.

Οι υποψήφιοι Επενδυτές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ΕταιρείαςΤεχνοβλαστού δηλώνουν την αρχική πρόθεσή τους εγγράφως, με δήλωσή τους η οποία
υποβάλλεται αρμοδίως σε ένα εκ των ερευνητών που θα συμμετέχουν, στο αρμόδιο
Ινστιτούτο, στο Γραφείο Καινοτομίας ή στο Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ Δ. Στην εν λόγω δήλωση
παραθέτουν στοιχεία για τους ίδιους και την επενδυτική τους δραστηριότητα και δηλώνουν
εάν εκτός από απόκτηση επενδυτικής εταιρικής συμμετοχής ενδιαφέρονται και για
παράλληλη επιχειρηματική συνεργασία με την Εταιρεία.

4.3.

Παράλληλα με τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές
δύνανται να ζητούν πληροφόρηση σχετικά με την προς αξιοποίηση γνώση ή διανοητική
ιδιοκτησία καθώς και σχετικά με το σχεδιαζόμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό ώστε να
οριστικοποιήσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στο αρχικό ιδρυτικό κεφάλαιο. Στον
επενδυτή θα αποστέλλεται σχετική ενημέρωση με ευθύνη του Γραφείου Καινοτομίας σε
άμεση και συστηματική συνεργασία με τον ερευνητή. Το Γραφείο θα λαμβάνει όλα τα
αναγκαία μέτρα για την προστασία της γνώσης και της διανοητικής ιδιοκτησίας του ΕΚΕΦΕ,
ιδίως επισημαίνοντας στον Ερευνητή ποιες πληροφορίες δύναται να αποκαλύπτει και ποιες
θα πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικές.
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4.4.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία, βάσει σχετικού ειδικού αιτιολογημένου αιτήματος
του Επενδυτή, η αποκάλυψη ειδικών εμπιστευτικών πληροφοριών που είναι κρίσιμες για
την κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας θα υπογράφεται
άμεσα με τους εκπροσώπους και τα στελέχη του Επενδυτή Σύμβασης Εχεμύθειας.
Η σύμβαση θα συνάπτεται με υπογραφή του Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ Δ, χωρίς ανάγκη
προηγούμενης έγκρισης ΔΣ κατά τα οριζόμενα ανωτέρω υπό Γ. Για τη σύναψή της θα
απαιτείται σχετική εισήγηση του Γραφείου Καινοτομίας που θα αιτιολογεί την ανάγκη
σύναψης της σύμβασης λόγω αποκάλυψης ειδικών εμπιστευτικών πληροφοριών.

4.5.

Για τη ρύθμιση των όρων επένδυσης, πριν την απόκτηση της εταιρικής συμμετοχής και
ως προϋπόθεση αυτής, συνάπτεται με τον υποψήφιο Επενδυτή από τους Εταίρους της
Εταιρείας και το ΕΚΕΦΕ Δ, ανεξαρτήτως εταιρικής συμμετοχής του τελευταίου, σχετική
Επενδυτική Σύμβαση (Investment Contract) στην οποία καθορίζονται αναλυτικά  (α)
οι όροι συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, (β) οι τυχόν περιορισμοί στη μεταβίβαση
εταιρικών μεριδίων σε τρίτους, (γ) τα δικαιώματα ενημέρωσης και αρνησικυρίας (veto), (δ)
τα δικαιώματα του επενδυτή και των λοιπών εταίρων σε περίπτωση εξαγοράς ή λύσης της
εταιρείας.

4.6.

Σε περίπτωση εταιρικής συμμετοχής του ΕΚΕΦΕ Δ, στην Επενδυτική Σύμβαση θα
προβλέπονται με σαφήνεια οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απομείωση του ποσοστού
εταιρικής συμμετοχής του ΕΚΕΦΕ Δ, με τρόπο ώστε να περιορίζεται ο οικονομικός
κίνδυνος απώλειας οικονομικής αξίας για το ΕΚΕΦΕ Δ, μέσω σχετικών αντίβαρων.

4.7.

Ως παράρτημα της Επενδυτικής Σύμβασης θα τίθενται οι ακριβείς όροι του Καταστατικού
και της Συμφωνίας Εταίρων που συμφωνείται να τροποποιηθούν για την είσοδο του
Επενδυτή ως νέου εταίρου ή τυχόν νέο κείμενο Εταιρικής Συμφωνίας.
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4.8.

Πριν την κατάρτιση και σύναψη της Επενδυτικής Συμφωνίας και ενόψει διαπραγμάτευσής
και κατάρτισής της δύναται να συνάπτεται ως Προσύμφωνο, σύμβαση προκαταρκτικού
χαρακτήρα με τον τίτλο «Βασικοί Όροι Συμφωνίας» (Term Sheet) ή άλλο παρόμοιο τίτλο.
Το Προσύμφωνο θα υποβάλλεται προς έγκριση στο ΔΣ με εισήγηση της Επιτροπής
Αξιοποίησης Έρευνας (βάσει εισηγητικού σημειώματος του Γραφείου Καινοτομίας) και η
απόφαση έγκρισης του θα λαμβάνεται το αργότερο στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση
ΔΣ από την υποβολή της εισήγησης της Επιτροπής ή σε έκτακτη συνεδρίαση. Σε αυτό
προσυμφωνούνται οι όροι αφετηρίας του Επενδυτή, οι προϋποθέσεις για τη σύναψη της
σύμβασης που θέτει ο Επενδυτής (πχ νομικός ή λογιστικός έλεγχος – due diligence) που
πρέπει να εκπληρωθούν εντός συγκεκριμένου χρόνου και οι προς διαπραγμάτευση όροι.

4.9.

Για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης και κατάρτισης τόσο της Επενδυτικής Συμφωνίας
όσο και του τυχόν Προσυμφώνου, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής Εμπορικής
Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Έρευνας, με απόφαση του ΔΣ ανατίθενται υπηρεσίες
υποστήριξης σε ειδικευμένους επαγγελματίες (δικηγόροι, σύμβουλοι επιχειρήσεων κλπ).
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5.

Παρακολούθηση δραστηριότητας Εταιρείας- Τεχνοβλαστού από το ΕΚΕΦΕ Δ
Η σχέση του ΕΚΕΦΕ Δ με την Εταιρεία-Τεχνοβλαστό, θα διέπεται από τις εξής
αρχές, η εξειδίκευση και ο τρόπος εφαρμογής των οποίων θα προσδιορίζεται και θα
συγκεκριμενοποιείται στις ειδικότερες συμβάσεις που υπογράφει το ΕΚΕΦΕ Δ με την Εταιρεία
ή/και τους εταίρους της κατά τα ανωτέρω άρθρα.
(α) Λογοδοσία και διαρκής ενημέρωση από την Εταιρεία προς το ΕΚΕΦΕ Δ
(β) Διαφάνεια σε κάθε ενέργεια του ΕΚΕΦΕ Δ σχετικά με την Εταιρεία, υπό την
επιφύλαξη των τυχόν υποχρεώσεων εχεμύθειας για την προστασία της γνώσης
και της διανοητικής ιδιοκτησίας της εταιρείας.
(γ) Διαρκής και συστηματική υποστήριξη του ΕΚΕΦΕ Δ για την ανάπτυξη της Εταιρείας.
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Στ. Χρηματοδότηση Ενεργειών Αξιοποίησης Έρευνας
1.

Το ειδικό έργο «ΕΛΚΕ» με τίτλο «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας» που
συγκροτήθηκε στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας με την απόφαση της 328ης
Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ της 18ης Ιουλίου του 2003 θα συνιστά το «Έργο Χρηματοδότησης
Ενεργειών Αξιοποίησης Έρευνας». Μέσω του εν λόγω Λογαριασμού θα καλύπτονται οι δαπάνες για
την κατοχύρωση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και άλλων Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας καθώς
και οι άλλες δαπάνες για την σύναψη Συμβάσεων Αξιοποίησης Έρευνας και για την Ίδρυση ΕταιρειώνΤεχνοβλαστών.

2.

Ειδικότερα, μέσω του Λογαριασμού θα χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες ενέργειες μεταφοράς
τεχνολογίας:
2.1. Κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
2.2. Αμοιβές Συνηγόρων Διανοητικής ιδιοκτησίας
2.3. Προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας
2.4. Αμοιβές ειδικευμένων επαγγελματιών για την υποστήριξη της κατάρτισης Συμβάσεων
Εμπορικής Αξιοποίησης Έρευνας ή/και την συγκρότηση, λειτουργία και επένδυση επί ΕταιρειώνΤεχνοβλαστών
2.5. Δαπάνες για συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, για απόκτηση μελετών και ερευνών και
εκπαιδευτικές ενέργειες για την υλοποίηση του υποστηρικτικού έργου του Γραφείου Καινοτομίας
2.6. Δαπάνες για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών για την υλοποίηση του υποστηρικτικού έργου
του Γραφείου Καινοτομίας

3.

Στο Λογαριασμό θα εγγράφονται ως έσοδα τα κονδύλια από τις ακόλουθες πηγές, στα αντίστοιχα
κατωτέρω ποσοστά, με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 4 του παρόντος:
3.1. Ποσοστό 5% (πέραν του 15% της παρακράτησης του ΕΛΚΕ) της αμοιβής αντιτίμου κάθε
Σύμβασης Αξιοποίησης Έρευνας του Κεφαλαίου Δ
3.2. Ειδικά για τις αμοιβές από την παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας
(licensing fees) σε ποσοστό που θα ορίζεται ανά σύμβαση
3.3. Συνολικά οι αμοιβές των Εταιρειών-Τεχνοβλαστών προς το ΕΚΕΦΕ Δ δυνάμει των συμβάσεων
μεταξύ του ΕΚΕΦΕ Δ και Εταιρειών- Τεχνοβλαστών για παραχώρηση Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή
Γνώσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
3.4. Μερίσματα από τη συμμετοχή σε Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς

4. Τα ανωτέρω ποσοστά των κονδυλίων θα επανεξετασθούν από το ΔΣ και θα καθορισθούν εκ νέου
μετά την πάροδο ενός ημερολογιακού έτους σύμφωνα με τις ανάγκες και τη συνεισφορά σε
υπηρεσίες του Γραφείου. Μετά την έγκριση του νέου Εσωτερικού Κανονισμού, το ΔΣ θα καθορίσει εκ
νέου τα ποσοστά αυτά στο πλαίσιο του Ειδικού Εκτελεστικού Κανονισμού που ορίζεται στον υπό έγκριση
Εσωτερικό Κανονισμό.
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ΣΤ.
Συγκρούσεις
Συμφερόντων
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Ζ. Συγκρούσεις συμφερόντων
1.

Σύγκρουση συμφερόντων τίθενται ιδίως όταν η δραστηριότητα του Ερευνητή, του επιστημονικού
ή τεχνικού προσωπικού ή του ερευνητικού συνεργάτη επί συμβάσει στο πλαίσιο των Ενεργειών
Εμπορικής Αξιοποίησης Έρευνας:
		 (α) περιορίζει το χρόνο που αφιερώνει στην ερευνητική του δραστηριότητα, δημιουργώντας
καθυστερήσεις ή επιδρώντας αρνητικά στην αποτελεσματικότητα της,
(β) απαιτεί την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και Γνώσης η οποία παράγεται στο
πλαίσιο ερευνητικού έργου, χρηματοδοτούμενου δημόσια ή από την ΕΕ ή από άλλο φορέα
και για την οποία οφείλεται εχεμύθεια και προστασία από χρήση τρίτων,
(γ) απαιτεί χρήση υποδομών και εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ Δ πέραν του εύλογου ορίου,
περιορίζοντας τη διαθεσιμότητά τους για την ερευνητική δραστηριότητα ερευνητών του
ΕΚΕΦΕ Δ  ή
(δ) αναπτύσσει ανταγωνιστικές ερευνητικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες αξιοποίησης
έρευνας ανταγωνιστικές προς τη δραστηριότητα του ερευνητικού δυναμικού του ΕΚΕΦΕ Δ
(ε) εκθέτει το ΕΚΕΦΕ Δ σε νομική ευθύνη από οικονομικές δραστηριότητες, συνδεόμενες με
τη μεταφορά τεχνολογίας, λόγω πράξεων ή παραλείψεων στο πλαίσιο των Ενεργειών
Εμπορικής Αξιοποίησης Έρευνας, οι οποίες συντελούνται σε χώρους, υποδομές του
ΕΚΕΦΕ Δ ή στο όνομα ή/και για λογαριασμό του ΕΚΕΦΕ Δ.
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2.

Οι Ερευνητές θα υποβάλουν στο Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ Δ έγγραφη δέσμευση ότι θα επιδεικνύουν
κάθε επιμέλεια για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο των Ενεργειών
Εμπορικής Αξιοποίησης Έρευνας. Ειδικότερα θα δεσμεύονται ότι:
		 (α) θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε η συμμετοχή τους σε ενέργεια εμπορικής
αξιοποίησης έρευνας (υλοποίηση σχετικής σύμβασης ή συμμετοχή σε εταιρεία-τεχνοβλαστό)
να μην υπονομεύει ή βλάπτει την άσκηση των ερευνητικών τους καθηκόντων
(β) θα παραλείπουν κάθε βλαπτική πράξη, ώστε απρόσκοπτα παράλληλα με την συμμετοχή τους
σε  ενέργεια εμπορικής αξιοποίησης έρευνας να επιτελούν απρόσκοπτα τα ερευνητικά τους
καθήκοντα κατά το νόμο και σύμφωνα με την θεσμική τους αποστολή
(γ) θα τηρούν πλήρη εχεμύθεια έναντι συνεργαζόμενων φορέων ή έναντι της εκάστοτε
Εταιρείας-Τεχνοβλαστού ως προς εμπιστευτικά στοιχεία της έρευνας άλλων ερευνητών,
ιδίως για ερευνητικά αποτελέσματα επί των οποίων σχεδιάζεται η κατοχύρωση δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας,
(δ ) θα λαμβάνουν κάθε αναγκαίο και εφικτό μέτρο για την πρόληψη προσβολών έναντι της
διανοητικής ιδιοκτησίας άλλων ερευνητών καθώς και να ενημερώνει για τυχόν προσβολές
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας άλλων ερευνητών που περιήλθαν εις γνώση του

3.

Το Γραφείο Καινοτομίας θα διαμορφώσει σχετικά πρότυπα Δηλώσεων Αποφυγής Σύγκρουσης
Συμφερόντων, με τα οποία θα αναλαμβάνουν ρητές δεσμεύσεις οι Ερευνητές και το προσωπικό
του ΕΚΕΦΕ Δ που αναλαμβάνει ή συμμετέχει σε δραστηριότητες αξιοποίησης έρευνας από τις
οποίες δύνανται να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αρχές τήρησης εμπιστευτικότητας για ενέργειες αξιοποίησης έρευνας όπως εγκρίθηκαν από
το ΔΣ, συμπληρωματικά προς την Κανονιστική Απόφαση
1. Η Επιτροπή Αξιοποίησης Έρευνας, τα στελέχη και οι εξωτερικοί συνεργάτες του Γραφείου
Καινοτομίας καθώς και τυχόν άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες του ΕΚΕΦΕ «Δ» που
δραστηριοποιούνται στην οικονομική αξιοποίηση έρευνας αναλαμβάνουν ειδική δέσμευση
εχεμύθειας ώστε να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των στοιχείων που αφορούν
εφευρέσεις και ερευνητικά αποτελέσματα επί των οποίων υπάρχει η πρόθεση κατοχύρωσης
διανοητικής ιδιοκτησίας και των στοιχείων της οικονομικής αξιοποίησης εφευρέσεων και
ερευνητικών αποτελεσμάτων.
2. Για να διασφαλισθεί η εμπιστευτικότητα των στοιχείων εφευρέσεις και ερευνητικά
αποτελέσματα επί των οποίων υπάρχει η πρόθεση κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας και
των στοιχείων της οικονομικής αξιοποίησης εφευρέσεων και ερευνητικών αποτελεσμάτων
στην ηλεκτρονική επικοινωνία ερευνητών και συνεργατών του ΕΚΕΦΕ «Δ» με εκπροσώπους
συνεργαζόμενων εταιρειών ή άλλων οργανισμών, θα δηλώνεται ρητά η ανάγκη τήρησης
εχεμύθειας με επιφύλαξη του Δημόκριτου για τυχόν νομικές ενέργειες σε περίπτωση
παραβίασης της εχεμύθειας.
3. Για να διασφαλισθεί η εμπιστευτικότητα κρίσιμων εγγράφων ή προσχεδίων εγγράφων σχετικών
με εφευρέσεις και ερευνητικά αποτελέσματα επί των οποίων υπάρχει η πρόθεση κατοχύρωσης
διανοητικής ιδιοκτησίας και των στοιχείων της οικονομικής αξιοποίησης εφευρέσεων και
ερευνητικών αποτελεσμάτων όπως η Δήλωση Γνωστοποίησης Εφεύρεσης ή Προσύμφωνα,
Δηλώσεις Πρόθεσης (Letter of Intent) και άλλα Προκαταρκτικά Έγγραφα για οικονομικές
συμφωνίες αξιοποίησης έρευνας, τα έγγραφα ή προσχέδια αυτά δύνανται να χαρακτηρίζονται
ως «Εμπιστευτικά». Ο χαρακτηρισμός δύναται να δίνεται είτε από τους ερευνητές τους οποίους
αφορούν είτε/και από το Γραφείο Καινοτομίας.
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Σε έγγραφα που χαρακτηρίζονται ως Εμπιστευτικά θα ισχύουν τα εξής:
Πρόσβαση σε αυτά θα έχουν μόνον (α) οι Ερευνητές τους οποίους αφορούν, (β) τα μέλη
του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ Δ, (γ) υπάλληλοι του ΕΚΕΦΕ Δ που έχουν ρητά δεσμευθεί με δήλωση
εχεμύθειας (κατά το πρότυπο της Δήλωσης των μελών της Επιτροπής Αξιοποίησης
Έρευνας), (δ) συνεργάτες του Γραφείου Καινοτομίας που έχουν ρητά δεσμευθεί με δήλωση
εχεμύθειας (του Προτύπου 2) (ε) στελέχη Εταιρειών και Οργανισμών που έχουν ρητά
δεσμευθεί με συμφωνία ή/και με μονομερή δήλωση Εχεμύθειας κατά το πρότυπο που θα
αποφασισθεί από το ΔΣ, βάσει πρότασης του Γραφείου Καινοτομίας.
Τα Εμπιστευτικά Έγγραφα δε θα ανακοινώνονται και δε θα διαχέονται εντός ή εκτός του
ΕΚΕΦΕ Δ και κάθε αναφορά στο περιεχόμενό τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο
τα βασικά στοιχεία του περιεχομένου τους (ιδίως το αντικείμενο του εγγράφου και οι
ερευνητές τους οποίους αφορά). Το ποια θα χαρακτηρίζονται ως «βασικά στοιχεία» του
εγγράφου θα κρίνονται κάθε φορά από το από το ΔΣ.
Τα Εμπιστευτικά Έγγραφα θα τηρούνται στο Γραφείο Καινοτομίας και παραδίδονται στα
μέλη ΔΣ όταν ζητηθούν.
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