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Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ
Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου
για την αξιοποίηςη εφευρζςεων
κοπόσ
Άρκρο 1. Ο Κανονιςμόσ για τθν αξιοποίθςθ εφευρζςεων ρυκμίηει τα
δικαιϊματα του ΕΜΠ ςε πολυτεχνικζσ εφευρζςεισ, τθ διαχείριςθ και το
μθχανιςμό διαχείριςθσ των δικαιωμάτων αυτϊν.

Ο εφευρζτησ
Άρκρο 2. Εφευρζτθσ είναι το φυςικό πρόςωπο που πραγματοποίθςε μία
εφεφρεςθ. Ο προςδιοριςμόσ του εφευρζτθ μίασ εφεφρεςθσ μπορεί να γίνει
μόνο μετά τθν πραγματοποίθςθ τθσ εφεφρεςθσ.

«Πολυτεχνική» εφεφρεςη
Άρκρο 3. Πολυτεχνικι εφεφρεςθ είναι θ εφεφρεςθ, θ οποία πραγματοποιείται
τουλάχιςτον από ζναν εφευρζτθ, που απαςχολείται ι δραςτθριοποιείται ςτο
ΕΜΠ με οιαδιποτε μορφι ςχζςθσ με το ΕΜΠ ι/και που πραγματοποιικθκε
και με τθ χριςθ οιαδιποτε υλικοφ ι άυλου μζςου του ΕΜΠ.
Άρκρο 4. Οι ρυκμίςεισ για τισ πολυτεχνικζσ εφευρζςεισ του παρόντοσ
Κανονιςμοφ, ιςχφουν κατϋαναλογία και για ςχζδια και υποδείγματα, για τα
οποία ιςχφουν οι ρυκμίςεισ του νόμου 2417/1996, και για τοπογραφίεσ
προϊόντων θμιαγωγϊν , για τισ οποίεσ ιςχφουν οι ρυκμίςεισ του προεδρικοφ
διατάγματοσ 45/1991. Δικαιϊματα επί ζργων, που ρυκμίηονται από τθ νόμο
2121/1993 για τθν πνευματικι ιδιοκτθςία, δεν υπάγονται ςτισ ρυκμίςεισ του
παρόντοσ κανονιςμοφ.

Δικαίωμα ςτην απόκτηςη διπλώματοσ ευρεςιτεχνίασ
Άρκρο 5. Η αναφορά ςε εφευρζςεισ ςτα επόμενα άρκρα αφορά πολυτεχνικζσ
εφευρζςεισ.
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για

τθν

απόκτθςθ

διπλϊματοσ

ευρεςιτεχνίασ

ςε

πολυτεχνικι εφεφρεςθ ζχουν ο εφευρζτθσ ι ο δικαιοφχοσ ςφμφωνα με τθν
ςχετικι Εκνικι Νομοκεςία και τον Κανονιςμό αυτό, που τθν εξειδικεφει για
τθν περίπτωςθ πολυτεχνικϊν εφευρζςεων.

Εφεφρεςη ςτο πλαίςιο ςυμφωνίασ μεταξφ εφευρζτη και ΕΜΠ
Άρκρο 7. Στθν περίπτωςθ που θ εφεφρεςθ πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο
ςφμβαςθσ μεταξφ ΕΜΠ και εφευρζτθ για εκτζλεςθ ζργου, που
χρθματοδοτείται τουλάχιςτον μερικϊσ από πθγζσ εκτόσ ΕΜΠ, θ εφεφρεςθ
ανικει ςτο ΕΜΠ εκτόσ αν υπάρχει αντίκετθ ρθτι ρφκμιςθ ςτο ςυμβόλαιο
εκτζλεςθσ του ζργου, που υπογράφεται μεταξφ του ΕΜΠ και του
χρθματοδότθ.
Άρκρο 8. Στθν περίπτωςθ του Άρκρο 7, το δικαίωμα ςτθν εφεφρεςθ
αναφζρεται και ςτθ ςφμβαςθ εκτζλεςθσ ζργου, που υπογράφεται μεταξφ
του ΕΜΠ και του εφευρζτθ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςχετικι αναφορά
ιςχφουν τα προβλεπόμενα από το Άρκρο 7.
Άρκρο 9. Στθν περίπτωςθ που δεν ιςχφει θ περίπτωςθ του Άρκρο 7 και θ
εφεφρεςθ πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ μεταξφ ΕΜΠ και
εφευρζτθ για εκτζλεςθ ζργου, που χρθματοδοτείται αποκλειςτικά από το
ΕΜΠ, το δικαίωμα ςτθν εφεφρεςθ ρυκμίηεται ςτθ ςφμβαςθ. Αν δεν υπάρχει
ρφκμιςθ ςτθ ςφμβαςθ, το δικαίωμα ςτθν εφεφρεςθ ανικει ςτον εφευρζτθ.
Άρκρο 10. Στθν περίπτωςθ που δεν ιςχφει θ περίπτωςθ του Άρκρο 7 και του
Άρκρο 9 και θ εφεφρεςθ πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο ςυμφωνίασ μεταξφ
ΕΜΠ και εφευρζτθ για παραμονι και εκτζλεςθ ζργου του εφευρζτθ ςτο
ΕΜΠ, το δικαίωμα ςτθν εφεφρεςθ ρυκμίηεται ςτθ ςυμφωνία. Αν δεν υπάρχει
ρφκμιςθ ςτθ ςυμφωνία, το δικαίωμα ςτθν εφεφρεςθ ανικει ςτον εφευρζτθ.
Άρκρο 11. Η ςυμφωνία που αναφζρεται ςτο Άρκρο 10 περιλαμβάνει κάκε
μορφι ζγγραφθσ ςυμφωνίασ ανεξάρτθτα αν περιλαμβάνει ρφκμιςθ για
χρθματικι βοικεια προσ τον επιςκζπτθ ςτο ΕΜΠ ι όχι.
Άρκρο 12. Η παραμονι και εκτζλεςθ ζργου, που αναφζρονται ςτο Άρκρο 10
ςυμπεριλαμβάνουν επιςκζψεισ ςτο πλαίςιο εκπαιδευτικϊν αδειϊν ι
ερευνθτικϊν ανταλλαγϊν και εκτζλεςθ ερευνθτικοφ ζργου υποτρόφων
ςπουδαςτϊν. Τα παραδείγματα επιςκζψεων είναι μόνο ενδεικτικά και δεν
περιορίηουν τθν εφαρμογι του Άρκρο 10.
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Πολυτεχνικζσ εφευρζςεισ από εφευρζτεσ με ςχζςη εργαςίασ με το ΕΜΠ
Άρκρο 13. Στθν περίπτωςθ που δεν ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτα ‘Αρκρα
Άρκρο 7 ζωσ Άρκρο 12 και επιπροςκζτωσ θ εφεφρεςθ πραγματοποιικθκε
εκτόσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του εφευρζτθ και ο εφευρζτθσ ζχει
ςχζςθ εργαςίασ με το ΕΜΠ εξετάηεται αν ο εφευρζτθσ χρθςιμοποίθςε
εργαςτθριακζσ υποδομζσ του Ιδρφματοσ ι/και λογιςμικό, που τθν άδεια
χριςθσ ζχει το Ίδρυμα.
Άρκρο 14. Αν ο εφευρζτθσ είναι μζλοσ ΔΕΠ και χρθςιμοποίθςε εργαςτθριακζσ
υποδομζσ του Ιδρφματοσ ι/και λογιςμικό, που τθν άδεια χριςθσ ζχει το
Ίδρυμα θ εφεφρεςθ είναι εξαρτθμζνθ και ςφμφωνα με το άρκρο 11 του
νόμου 2919/2001 “Σφνδεςθ ζρευνασ και τεχνολογίασ με τθν παραγωγι και
άλλεσ διατάξεισ” ιςχφει1 το άρκρο 6 του ν. 1733/1987, που αναφζρεται ςτθν
παράγραφο 6 ςε εφευρζςεισ, που πραγματοποιοφνται από εργαηόμενο με
τθ χριςθ υλικϊν, μζςων ι πλθροφοριϊν τθσ επιχείρθςθσ ςτθν οποία
εργάηεται2.
Άρκρο 15. Αν ο εφευρζτθσ δεν είναι μζλοσ ΔΕΠ αλλα ζχει ςχζςθ εργαςίασ με το
Ίδρυμα και χρθςιμοποίθςε εργαςτθριακζσ υποδομζσ του Ιδρφματοσ ι/και
λογιςμικό, που τθν άδεια χριςθσ ζχει το Ίδρυμα θ εφεφρεςθ είναι
εξαρτθμζνθ και ιςχφει θ παράγραφοσ 6 του άρκρου 6 του ν. 1733/1987, που
αναφζρεται ςε εφευρζςεισ, που πραγματοποιοφνται από εργαηόμενο με τθ
χριςθ υλικϊν, μζςων ι πλθροφοριϊν τθσ επιχείρθςθσ ςτθν οποία εργάηεται.

1

.Το άρκρο 11 του ν. 2919 ΦΕΚ Α' 128/25.6.2001: φνδεςη ζρευνασ και τεχνολογίασ με την

παραγωγή και

άλλεσ διατάξεισ αναφζρει: «…Το άρκρο 6 του ν.1733/1987 για τα

διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ ζχει ιςχφ και ςτουσ δθμόςιουσ λειτουργοφσ.»
2

Παράγραφοσ 6 του άρκρου 6 του ν. 1733/1987: «Εξαρτθμζνθ εφεφρεςθ είναι θ εφεφρεςθ

που πραγματοποιείται από εργαηόμενο με τθ χριςθ υλικϊν, μζςων ι πλθροφοριϊν τθσ
επιχείρθςθσ ςτθν οποία εργάηεται. Ο εργοδότθσ δικαιοφται να εκμεταλλευτεί τθν
εξαρτθμζνθ εφεφρεςθ κατά προτεραιότθτα ζναντι αμοιβισ προσ

τον εφευρζτθ,

ανάλογθσ προσ τθν οικονομικι αξία τθσ εφεφρεςθσ και τα κζρδθ που αποφζρει. Ο
εφευρζτθσ εξαρτθμζνθσ εφεφρεςθσ γνωςτοποιεί αμελλθτί εγγράφωσ ςτον εργοδότθ τθν
πραγματοποίθςθ τθσ εφεφρεςθσ και παρζχει τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν υποβολι από
κοινοφ αίτθςθσ χοριγθςθσ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ. Αν ο εργοδότθσ δεν δθλϊςει
εγγράφωσ ςτον εργαηόμενο μζςα ςε τζςςερισ μινεσ από τθν παραπάνω γνωςτοποίθςθ
ότι

ενδιαφζρεται να ςυνυποβάλει τθν αίτθςθ, αυτι υποβάλλεται μόνον από τον

εργαηόμενο, οπότε θ εφεφρεςθ ανικει εξ ολοκλιρου ςτον εργαηόμενο.»
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Άρκρο 16. Στθν περίπτωςθ που θ εφεφρεςθ πραγματοποιικθκε εκτόσ των
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του εφευρζτθ, ο εφευρζτθσ ζχει ςχζςθ εργαςίασ
με το ΕΜΠ και δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ των Άρκρων Άρκρο 13 ζωσ
Άρκρο 15 , τότε θ εφεφρεςθ ανικει ςτον εργαηόμενο.

Εφευρζςεισ που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήςη μζςων του ΕΜΠ
Άρκρο 17. Αν ο εφευρζτθσ δεν ζχει ςχζςθ εργαςίασ με το Ίδρυμα και
πραγματοποιείται με τθ χριςθ υλικϊν ι μζςων ι και πλθροφοριϊν του
Ιδρφματοσ, θ εφεφρεςθ είναι εξαρτθμζνθ και ιςχφει θ παράγραφοσ 6 του
άρκρου 6 του ν. 1733/1987.

Πολυτεχνικζσ εφευρζςεισ που πραγματοποιήθηκαν από τουλάχιςτον δφο
εφευρζτεσ.
Άρκρο 18. Αν περιςςότεροι πραγματοποίθςαν τθν εφεφρεςθ από κοινοφ, οι
ρυκμίςεισ των άρκρων αφοροφν το διακεκριμζνο δικαίωμα του κακενόσ εκ
των εφευρετϊν.

Ανακοίνωςη πραγματοποίηςησ εφεφρεςησ
Άρκρο 19. Ο εφευρζτθσ πολυτεχνικισ εφεφρεςθσ υποχρεοφται να ανακοινϊςει
τθν εφεφρεςθ ςτθν Επιτροπι Αξιοποίθςθσ Εφευρζςεων του ΕΜΠ, το
ςυντομότερο δυνατόν μετά τθν πραγματοποίθςθσ τθσ. Ο εφευρζτθσ προνοεί
και καταβάλλει προςπάκεια να μθ δθμοςιοποιιςει ςτοιχεία που αφοροφν
τθν πολυτεχνικι εφεφρεςθ πριν τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ.
Άρκρο 20. Η Επιτροπι Αξιοποίθςθσ Εφευρζςεων εκδίδει ζντυπο, που οι
εφευρζτεσ χρθςιμοποιοφν κατά προτίμθςθ, για τθν ανακοίνωςθ των
πολυτεχνικϊν εφευρζςεων ςφμφωνα με το άρκρο.
Άρκρο 21. Ζνα μινα μετά τθν παραλαβι τθσ ανακοίνωςθσ τθσ εφεφρεςθσ
ςφμφωνα με το Άρκρο 20, θ Επιτροπι Αξιοποίθςθσ Εφευρζςεων ενθμερϊνει
τον εφευρζτθ αν το ΕΜΠ κα κατακζςει αίτθςθ για χοριγθςθ διπλϊματοσ
ευρεςιτεχνίασ.
Άρκρο 22. Σε περίπτωςθ που το ΕΜΠ δεν ενδιαφζρεται να κατακζςει αίτθςθ για
χοριγθςθ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, ενθμερϊνει ςχετικά τον εφευρζτθ, ο
οποίοσ μπορεί να ενεργιςει χωρίσ τθ ςφμπραξθ του ΕΜΠ.
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Άρκρο 23. Αν θ εφεφρεςθ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο χρθματοδοτοφμενου
ερευνθτικοφ προγράμματοσ, που προβλζπει επιλεξιμότθτα δαπάνθσ για
χοριγθςθ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, το προχπολογιςκζν ποςό ςτο
πρόγραμμα, χρθςιμοποιείται για το ςκοπό αυτό.
Άρκρο 24. Η Επιτροπι Αξιοποίθςθσ Εφευρζςεων μπορεί να καλζςει τον
εφευρζτθ να είναι ςυγκατακζτθσ με το ΕΜΠ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ
Επιτροπι Αξιοποίθςθσ Εφευρζςεων μπορεί να ηθτιςει από τον εφευρζτθ να
ςυμμετάςχει ςτα ζξοδα κατάκεςθσ και κακορίηει το ςχετικό ποςοςτό
ςυμμετοχισ.
Άρκρο 25. Η Επιτροπι Αξιοποίθςθσ Εφευρζςεων μπορεί να ηθτιςει από τουσ
εφευρζτεσ να αναλάβουν οι ίδιοι τθν παρακολοφκθςθ των αιτιςεων για
χοριγθςθ ΔΕ και να κακορίςει τον τρόπο ενθμζρωςθσ τθσ και τθ ςχετικι
πίςτωςθ και. Στθν περίπτωςθ αυτι θ Επιτροπι Αξιοποίθςθσ Εφευρζςεων
μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να αναλάβει θ ίδια τθν παρακολοφκθςθ τθσ
αίτθςθσ για χοριγθςθ ΔΕ.

Διαχείριςη εφευρζςεων
Άρκρο 26. Ιδρφεται Επιτροπι Αξιοποίθςθσ Εφευρζςεων (ΕΑΕ) ςτο ΕΜΠ. Τα
μζλθ τθσ Επιτροπισ είναι
(α) τρία μζλθ ΔΕΠ του ΕΜΠ που ορίηονται από τθ Σφγκλθτο μετά από
ειςιγθςθ του Αντιπρφτανθ Οικονομικοφ Προγραμματιςμοφ & Ανάπτυξθσ και
Προζδρου τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Ειδικοφ Λογαριαςμοφ.
(β) δφο μζλθ με γνϊςεισ ι/και εμπειρία ςε κζματα αξιοποίθςθσ ερευνθτικϊν
αποτελεςμάτων που προςκαλοφνται από τον Πρφτανθ μετά από ειςιγθςθ
του Αντιπρφτανθ Οικονομικοφ Προγραμματιςμοφ & Ανάπτυξθσ και
Προζδρου τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Ειδικοφ Λογαριαςμοφ και τθ ςφμφωνθ
γνϊμθ τθσ Συγκλιτου.
Άρκρο 27. Ο Πρόεδροσ τθσ ΕΑΕ είναι μζλοσ ΔΕΠ του ΕΜΠ και ορίηεται από τθ
Σφγκλθτο

μετά

από

πρόταςθ

του

Αντιπρφτανθ

Οικονομικοφ

Προγραμματιςμοφ & Ανάπτυξθσ και Προζδρου τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ
Ειδικοφ Λογαριαςμοφ.
Άρκρο 28. Η ΕΑΕ επικουρείται από Γραμματεία που ορίηεται από τον
Αντιπρφτανθ Οικονομικοφ Προγραμματιςμοφ & Ανάπτυξθσ και Προζδρου
τθσ

Επιτροπισ

Διαχείριςθσ

Ειδικοφ

ςτελεχϊνεται από υπαλλιλουσ του ΕΜΠ.
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Άρκρο 29. Η κθτεία τθσ ΕΑΕ είναι διετισ και τα μζλθ τθσ μποροφν να
επαναδιορίηονται.

Αρμοδιότητεσ τησ Επιτροπήσ Αξιοποίηςησ Εφευρζςεων
Άρκρο 30. Η Επιτροπι Αξιοποίθςθσ Εφευρζςεων
(α) μεριμνά για τθν ορκι εφαρμογι του παρόντοσ κανονιςμοφ και ενεργεί
για τθν υλοποίθςθ κάκε ενζργειασ που προβλζπεται από αυτόν.
(β) προτείνει δράςεισ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ πολυτεχνικισ κοινότθτασ
ςε κζματα προςταςίασ των δικαιωμάτων των εφευρετϊν και αξιοποίθςθσ
των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.
(γ) μπορεί να ςυμμετζχει ςε χρθματοδοτοφμενα προγράμματα, ςχετικά με
το αντικείμενο του παρόντοσ κανονιςμοφ.
(δ) προτείνει προσ τον πρφτανθ τθ ςφναψθ ςυμβάςεων εκμετάλλευςθσ
δικαιωμάτων του ΕΜΠ ςε εφευρζςεισ και μεταβίβαςθσ αιτιςεων για
χοριγθςθ ΔΕ ι Διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ.
(ε) προωκεί τισ πολυτεχνικζσ εφευρζςεισ προσ αξιοποίθςθ. Για το ςκοπό
αυτό ςυνεργάηεται ςτενά με τουσ εφευρζτεσ.
(ςτ) προτείνει τθν κατανομι των δικαιωμάτων λαμβάνοντασ υπόψθ όςα
αναφζρονται ςτο άρκρο του παρόντοσ.
(η) ςυμβουλεφει τα όργανα του ΕΜΠ για κζματα που αφοροφν ςτθ
διανοθτικι ιδιοκτθςία μετά από πρόςκλθςθ του Αντιπρφτανθ.
(κ) προτείνει ετιςιο προχπολογιςμό για τισ δράςεισ τθσ.
(θ) καταρτίηει ετιςιο ςχζδιο δράςθσ και ετιςιο απολογιςμό του ζργου τθσ
και τα κατακζτει ςτον Αντιπρφτανθ και τθ Σφγκλθτο για ζγκριςθ.
Άρκρο 31. Κατά τθ ςυηιτθςθ κεμάτων που αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ εφευρζςεισ,
θ ΕΑΕ μπορεί να προςκαλεί ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ μζλθ ΔΕΠ με γνϊςεισ
ι/και εμπειρία ςτο τομζασ τθσ εφεφρεςθσ.
Άρκρο 32. Τα ζςοδα του προχπολογιςμοφ που αναφζρεται ςτο άρκρο
προζρχονται
(α) από τισ κρατιςεισ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι του Άρκρο 34(γ),
(β) από ερευνθτικά προγράμματα ςτα οποία ςυμμετζχει θ ΕΑΕ,
(γ) από τον Ειδικό Λογαριαςμό μετά από ςφμφωνθ γνϊνθ τθσ Επιτροπισ
Ειδικοφ Λογαριαςμοφ,
(δ) από κλθροδοτιματα,
(ε) από χορθγίεσ,
(ςτ) από ςυμμετοχζσ ςε διοργάνωςθ εκδθλϊςεων που ςχετίηονται με τουσ
ςκοποφσ τθσ επιτροπισ.
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Άρκρο 33. Για τα δφο πρϊτα ζτθ λειτουργίασ τθσ θ επιτροπι Ειδικοφ
λογαριαςμοφ χρθματοδοτεί τον προχπολογιςμό τθσ Επιτροπισ Αξιοποίθςθσ
Εφευρζςεων με το ποςό των κατ’ ζτοσ. Η επιδότθςθ γίνεται με ςφμφωνθ
γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Ειδικοφ Λογαριςμοφ.

Ζςοδα από την εκμετάλλευςη εφευρζςεων.
Άρκρο 34. Τα ζςοδα από τθν εκμετάλλευςθ εφευρζςεων επιμερίηονται ωσ
ακολοφκωσ:
(α) Από τα ζςοδα αφαιροφνται οι άμεςεσ δαπάνεσ που ζχουν
πραγματοποιθκεί ζωσ τθ ςτιγμι τθσ είςπραξθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ
εφεφρεςθ.
(β) Αν υπάρχει υπόλοιπο μετά τθν αφαίρεςθ των άμεςων δαπανϊν, τα
πρϊτα 2000€ δίνονται ςτον εφευρζτθ ι τουσ εφευρζτεσ από τουσ οποίουσ
το ΕΜΠ άντλθςε δικαιϊματα ςτθν εφεφρεςθ.
(γ) Μετά τθν αφαίρεςθ των πρϊτων 2.000 €, τα υπόλοιπα μοιράηονται ωσ
ακολοφκωσ: 1/3 διατίκεται για ςτθν ΕΑΕ για τθν υλοποίθςθ του ζργου που
τθσ ζχει ανατεκεί, 1/3 ςτουσ εφευρζτεσ και 1/3 ςτθ Σχολι ςτθν οποία
απαςχολείτο ο εφευρζτθσ.
Αναθεώρηςη
Άρκρο 35. Μετά το πρϊτο ζτοσ εφαρμογισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ, θ
Επιτροπι Αξιοποίθςθσ Εφευρζςεων, αξιολογεί τθν εφαρμογι του και
προτείνει ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Ειδικοφ Λογαριαςμοφ πικανζσ
τροποποιιςεισ θ οποία ειςθγείται ςχετικά ςτθ Σφγκλθτο του Ιδρφματοσ.
Εφαρμογή
Άρκρο 36. Ο παρόν κανονιςμόσ αρχίηει να εφαρμόηεται από τθν 1 θ Ιουλίου
2011.
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