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1 Αξιοποίηζη
ζηο ΔΜΠ

Δπεςνηηικών

Αποηελεζμάηυν

1.1 Διζαγυγή
Η έξεπλα απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ ηνκέα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ
Πνιπηερλείνπ (ΔΜΠ). Σε δεθαεηία 1999–2009, ην πιήζνο ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ πνπ
ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ εμσηεξηθέο πεγέο (Διιεληθφ Κξάηνο, Δπξσπατθή Έλσζε,
Βηνκεραλία θιπ) αλήιζε ζε 3.727. ε απηή ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπκκεηέρνπλ,
εθηφο απφ ηα κέιε ΓΔΠ, πάλσ απφ 2.500 εξεπλεηέο, ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Δθηφο απφ ηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθά επηζηεκνληθά ζπκπεξάζκαηα,
απνηέιεζκα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο, θαηλνηφκσλ
ηερλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξσηφηππσλ ζπζθεπψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία κπνξνχλ
λα αμηνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ πξνζθέξνληαο ζεκαληηθφ φθεινο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ
επεκεξία ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ηεο παηξίδαο καο.
Η αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δηεμάγεηαη ζην
Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (ΔΜΠ) πξνο φθεινο θαη ρξήζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ απνηειεί κία απφ ηεο ζεκαληηθφηεξεο ζπληζηψζεο ηεο εξεπλεηηθήο θαη θνηλσληθήο
πνιηηηθήο ηνπ Ιδξχκαηνο θαη πινπνηείηαη απφ ην Ίδξπκα κε πνιινχο ηξφπνπο, νη νπνίνη
κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνπλ:
Σε κεηαθνξά λέαο γλψζεο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ηδξχκαηνο,
Σε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζε Διιεληθά θαη Γηεζλή
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα,
Σελ παξνρή ηερληθψλ ζπκβνπιψλ πξνο ηελ Πνιηηεία θαη ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο
θνξείο ηεο,
Σελ θαηνρχξσζε ησλ πξσηφηππσλ κεζφδσλ-ηερλνινγηψλ-πξνηφλησλ κε δηπιψκαηα
επξεζηηερλίαο,
Σε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο κε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ή
Σερλνβιαζηνχο (spin-off).
Με ηνλ φξν μεηαθοπά ηεσνολογίαρ ελλνείηαη ε παξαρψξεζε άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ή ε
κεηαβίβαζε ηερληθψλ γλψζεσλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο αιιά θαη
ηερληθψλ γλψζεσλ κε πξνζηαηεπκέλσλ απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο φπσο, ηερλνγλσζία,
εκπεηξία, ηερληθή ηθαλφηεηα, κεζνδνινγία, δειαδή θάζε ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη
αληηθείκελν ηερληθήο, βηνκεραληθήο ή εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο.
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1.2 κοπόρ
θνπφο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ είλαη ε δηαηχπσζε ελφο ζαθνχο πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ
πνιηηηθή κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν ζην νπνίν δηεπθξηλίδεηαη
ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία:


Αμηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ (ανηικείμενο μεηαθοπάρ ηεσνολογίαρ)
πνπ είλαη πξντφλ ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο θαη κε έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζην ΔΜΠ.



Οη φξνη παξαρψξεζεο αδεηψλ ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζην
ΔΜΠ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξηθή
αμηνπνίεζή ηνπο.



Οη ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ εζφδσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαρψξεζε αδεηψλ
ρξήζεο, γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο εξεπλεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΔΜΠ
θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλαγλψξηζεο θαη ζπλεηζθνξάο ησλ δεκηνπξγψλ.

1.3 Σπόποι Αξιοποίηζηρ ηος Ανηικειμένος Μεηαθοπάρ Σεσνολογίαρ
Οη ηξφπνη αμηνπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ:
1. Καηνρχξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο κε δηαδηθαζία νομικήρ
πποζηαζίαρ.
2. Αμηνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο απφ θνηλνχ ή απνθιεηζηηθά
από ςθιζηάμενοςρ δέκηερ ηεσνολογίαρ πνπ ήδε έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα
απηφ ή πνπ ζα εληνπηζηνχλ κεηά απφ ζρεηηθή εκδήλυζη ενδιαθέπονηορ απφ ηελ
πιεπξά ηνπ ΔΜΠ ζε απηνχο.
3. Αμηνπνίεζε ηνπ
Σεσνοβλαζηού

αληηθεηκέλνπ

κεηαθνξάο

ηερλνινγίαο

κε

ηε

δημιοςπγία

4. Με ζπλδπαζκφ δχν ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ή θαη κε άιιν
πξφζθνξν ηξφπν

1.3.1 Ννκηθή Πξνζηαζία
Δάλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο πξνθχπηεη φηη α) απηφ
πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πεξαηηέξσ εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο άκεζα ή ζην εγγχο κέιινλ θαη β)
γηα λα γίλεη απηφ είλαη απαξαίηεηε ε λνκηθή πξνζηαζία ηνπ, ηφηε ην ΔΜΠ απφ θνηλνχ κε ηνλ
δεκηνπξγφ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε λνκηθή θαηνρχξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ. Η δηαδηθαζία
λνκηθήο θαηνρχξσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο δηαθέξεη αλάινγα κε ην
είδνο ηνπ εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο πνπ επηζπκείηαη λα θαηνρπξσζεί θαη κπνξεί λα
πεξηιάβεη:
Αίηεζε γηα ρνξήγεζε Γηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο (Γ.Δ.) ζηνλ Οξγαληζκφ
Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο (ΟΒΙ) ή / θαη ζην Δπξσπατθφ Γξαθείν Δπξεζηηερληψλ
(European Patent Office) ή / θαη ζην Ακεξηθαληθφ Γξαθείν Δπξεζηηερληψλ (United
States Patent Office). Δλαιιαθηηθέο κνξθέο πξνζηαζίαο είλαη ηα Γηθαηψκαηα
Γεκηνπξγνχ(copyright), Γηπιψκαηα Σξνπνπνίεζεο (Γ.Σ.) θαη Πηζηνπνηεηηθά
Τπνδείγκαηνο Υξεζηκφηεηαο(Π.Τ.Υ.).
Σν Γίπισκα Σξνπνπνίεζεο, ην νπνίν είλαη ν ηίηινο πξνζηαζίαο πνπ ρνξεγείηαη γηα
κηα εθεχξεζε πνπ απνηειεί ηξνπνπνίεζε άιιεο εθεχξεζεο, ε νπνία έρεη ήδε
πξνζηαηεπζεί κε Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο θαη ιήγεη καδί κε απηφ. Σν Γ.Σ. κπνξεί λα
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κεηαηξαπεί κεηά απφ αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ζε Γ.Δ. Γηα ην Γ.Δ. πνπ πξνθχπηεη,
σο εκεξνκελία θαηάζεζεο ππνινγίδεηαη απηή ηνπ Γ.Σ.
Σν Πηζηνπνηεηηθφ Τπνδείγκαηνο Υξεζηκφηεηαο, ην νπνίν είλαη ηίηινο πξνζηαζίαο κε
δηάξθεηα 7 έηε θαη ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν γηα ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα κε
θαζνξηζκέλν ζρήκα θαη κνξθή, πνπ πξνηείλνληαη σο λέα, βηνκεραληθά εθαξκφζηκα
θαη κε δπλαηφηεηα λα δψζνπλ ιχζε ζε έλα ηερληθφ πξφβιεκα. Σν ΠΤΥ κπνξεί λα
ρνξεγεζεί π.ρ. γηα εξγαιείν, φξγαλν, ζπζθεπή, ζθεχνο, εμάξηεκα ηνπο, θιπ. Σν λέν
θαη βηνκεραληθά εθαξκφζηκν έρεη ηελ ίδηα έλλνηα κε ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα
ρνξήγεζεο Γ.Δ.
Γηθαηψκαηα Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο (copyright). Σα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο είλαη άπια δηθαηψκαηα πνπ απνθηψληαη απηνδίθαηα γηα θάζε είδνο
πξσηφηππνπ έξγνπ πνπ δεκηνπξγείηαη, εκθαλίδεηαη ή εθθξάδεηαη κε νπνηαδήπνηε
πιηθή κνξθή.

1.3.2 Πιαίζην εθαξκνγήο
Η αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο απνηειεί κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή
δηαδηθαζία θαζψο αθνξά ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηεο άπιεο πεξηνπζίαο ηνπ ηδξχκαηνο. Ωο εθ
ηνχηνπ, ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πξέπεη λα εθαξκνζηεί κε πιήξε επαγγεικαηηζκφ θαη
αθνινπζψληαο ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε δεκηνπξγία
ζπλζεθψλ δηαθάλεηαο θαη δηθιείδσλ αζθαιείαο πνπ πεξηνξίδνπλ ηα πεξηζψξηα θηλδχλνπ θαη
βειηηζηνπνηνχλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα πξνζηαηεχνληαο πάληα ηνλ εξεπλεηή θαη ην
ίδξπκα, ελψ παξάιιεια, εμαζθαιίδεηαη ν δηαθξηηφο ξφινο ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ
αμηνινγεηψλ, επηηπγράλνληαο ηελ κε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ
κεξψλ.
ηα πιαίζηα απηά, ην ΔΜΠ δεκηνπξγεί ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ
πξσηνβνπιίεο αμηνπνίεζεο εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ είηε δεκηνπξγψληαο ηερλνβιαζηνχο
ή παξέρνληαο εμεηδηθεπκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν ζε δέθηεο ηερλνινγίαο.
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2 Πλαίζιο και Όποι ςμμεηοσήρ ηος ΔΜΠ ζε
Σεσνοβλαζηούρ

2.1 Διζαγυγή
Η δεκηνπξγία ηερλνβιαζηψλ (spin–off) είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηξφπνπο
αμηνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο
ηνπ αθαδεκατθνχ ρψξνπ.
Απφ ηε δηεζλή εκπεηξία θαη πξαθηηθή νη εκπιεθφκελνη ζηε δεκηνπξγία ησλ spin-off είλαη α) ν
νξγαληζκφο παξαγσγήο γλψζεο, β) νη εξεπλεηέο ή εξεπλεηήο πνπ παξήγε ηα εξεπλεηηθά
απνηειέζκαηα, γ) νη επηρεηξεκαηίεο, θαη δ) νη επελδπηέο. Ο ξφινο θαζελφο ζπλνςίδεηαη ζηνλ
πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Φοπέαρ

Βαζικόρ πόλορ

Φνξέαο
παξαγσγήο
γλψζεο

Παλεπηζηήκην (εξγαζηήξην,
ηνκέαο), εξεπλεηηθφ θέληξν
(ηλζηηηνχην)

Φηινμελεί θαη πξαγκαηνπνηεί
δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο. Μπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη
σο «ζεξκνθνηηίδα» γηα λένπο
ηερλνβιαζηνχο

Παξαγσγνί
ηερλνινγίαο

Δξεπλεηέο

Αλαπηχζζνπλ ηερλνινγίεο ζε επίπεδν,
πνπ λα επλνείηαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε
επηρεηξήζεηο

Δπηρεηξεκαηίαο

Δπηζηήκνλεο, ζπλεξγάηεο κε
γλψζεηο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

Πξνζδηνξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηδέα
θαη εθπνλεί επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην γηα
ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ απφ ηηο
λέεο ηερλνινγίεο.

Δπελδπηήο

Φνξείο ρξεκαηνδφηεζεο,
επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα,
ρξεκαηνδφηεο – θπζηθά
πξφζσπα «business angles».

Πξνζθέξεη θεθάιαηα γηα λέα επέλδπζε
θαη ηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο,
κπνξεί λα πξνζθέξεη επίζεο θαη
κάλαηδκελη.
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θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε πεξηγξαθή ηεο λνκηθήο βάζεο δεκηνπξγίαο
ηερλνβιαζηψλ, ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ ΔΜΠ ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπο.

2.2 Νομοθεηικό Πλαίζιο
Η Διιεληθή λνκνζεζία πξνβιέπεη θαη ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ έληαζεο
γλψζεο (ηερλνβιαζηψλ ή spin-off) γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ
παξάγνληαη ζηα Διιεληθά παλεπηζηήκηα. Οη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
αλαιακβάλνληαη απφ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ παξήγαγαλ εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκεο
γλψζεηο θαη ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ν
νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν παξάρζεθαλ νη γλψζεηο θαζψο θαη ηξίηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.
πγθεθξηκέλα, ε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ ίδξπζε ηερλνβιαζηψλ θαζψο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο είλαη ε αθφινπζε:
1.

Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 17/2001 (ΦΔΚ 14/31.01.2001) γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή
ζηήξημε λέσλ επηρεηξήζεσλ έληαζεο γλψζεο (ηερλνβιαζηψλ ή spin-off) πνπ
εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 34 παξάγξαθνο β ηνπ Ν. 2843 / 2000
θαζνξίδεη, φπσο ηζρχεη, ην πιαίζην ίδρσζης και τρημαηοδόηηζης ηυν
ηεσνοβλαζηών μέζω ηοσ Γ' ΚΠ και ζσγκεκριμένα ηοσ Προγράμμαηος "ΠΡΑΞΕ"
ζηα πλαίζια ηοσ Επιτειρηζιακού Προγράμμαηος "Ανηαγωνιζηικόηηηα".

2.

Νφκνο 2919/2001 (ΦΔΚ 128 Α/ 25.7.2001), άξζξν 11 παξάγξαθνο 2 πεξίπησζε γ’.

3.

Νφκνο 3440/2006 ( ΦΔΚ 38/27.02.2006), άξζξν 4.

2.3 Γενικέρ Απσέρ και Ρςθμίζειρ Ίδπςζηρ Σεσνοβλαζηών ζηο ΔΜΠ
2.3.1 Οξηζκφο
Σν ΔΜΠ ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία ηερλνβιαζηψλ, νη νπνίνη έρνπλ ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε
ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ αλαπηχζζεηαη εληφο απηνχ, κε
ζθνπφ λα κεηαηξαπνχλ απηά ζε ηερλνινγηθά θαηλνηφκα πξντφληα (αγαζά θαη ππεξεζίεο) ή
θαη ηερλνινγηθά θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ηχρνπλ αληίζηνηρεο εκπνξηθήο
εθκεηάιιεπζεο.
Ωο ηεσνοβλαζηόρ νξίδεηαη θάζε λνκηθφ πξφζσπν (κε ηε κνξθή Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο
Δπζχλεο ή Αλψλπκεο Δηαηξίαο) πνπ ζπζηήλεηαη κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε θαη
εθκεηάιιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, πνπ πξνήιζαλ απφ
εξεπλεηηθά έξγα, ρξεκαηνδνηνχκελα ή κε, πνπ εθηειέζηεθαλ ζην Δζληθφ Μεηζφβην
Πνιπηερλείν (ΔΜΠ) .
Σν ΔΜΠ κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Ιδξχκαηνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην
εηαηξηθφ ζρήκα ηνπ ηερλνβιαζηνχ κέζσ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο.
Μφλν νη ηερλνβιαζηνί ζηνπο νπνίνπο ην ΔΜΠ ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο κπνξνχλ λα θέξνπλ ηελ
νλνκαζία «Σερλνβιαζηνί ΔΜΠ» θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ινγφηππν ηνπ ηδξχκαηνο θαηφπηλ
ζρεηηθήο άδεηαο ηεο πγθιήηνπ.
Οη ηερλνβιαζηνί ζηνπο νπνίνπο δελ ζπκκεηέρεη ην ΔΜΠ σο εηαίξνο κπνξνχλ λα θέξνπλ ηελ
νλνκαζία «ηερλνβιαζηνί ππνζηεξηδφκελνη απφ ην ΔΜΠ» θαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ
ην ινγφηππν ηνπ ΔΜΠ
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2.3.2 Πξφηαζε Γεκηνπξγίαο Σερλνβιαζηνχ
Πξφηαζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Γηαρείξηζεο θαη Αμηνπνίεζεο Κνλδπιίσλ
Έξεπλαο ΔΜΠ γηα ηε δεκηνπξγία ηερλνβιαζηνχ κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ Πξπηαλεία ηνπ
ΔΜΠ, απφ ην Γ ησλ ρνιψλ ηνπ ΔΜΠ, απφ έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ΓΔΠ, εξεπλεηέο,
ηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΔΜΠ ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγήζεη ην πξνο
αμηνπνίεζε εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα. Δπίζεο κπνξεί λα γίλεη απφ δηδάθηνξεο θαη
κεηαπηπρηαθνχο ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ην δηδαθηνξηθφ ηνπο δίπισκα ή έρνπλ
νινθιεξψζεη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο θαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν
απφ 24 κήλεο απφ ηε ιήςε ηνπ δηπιψκαηνο ή ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ απηψλ.
Πξφηαζε γηα δεκηνπξγία ηερλνβιαζηνχ κπνξεί ηέινο λα πξνέιζεη απφ θνξέα εθηφο ηνπ ΔΜΠ
ν νπνίνο θαη βξίζθεη ελδηαθέξνλ ζε ηερλνινγία ή εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ ηδξχκαηνο.

2.3.3 Δηαίξνη Σερλνβιαζηνχ
Δηαίξνη ζηε ζχζηαζε ηνπ ηερλνβιαζηνχ κπνξεί λα είλαη κέιε ΓΔΠ, ηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ, εξεπλεηέο, κεηαπηπρηαθνί ζπνπδαζηέο θαη δηδάθηνξεο ηνπ ΔΜΠ. Η ζπκκεηνρή
κειψλ ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ (κέιε ΓΔΠ) θαη ηνπ ηερληθνχ θαη
επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
εθκεηάιιεπζεο ηεο γλψζεο, ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο
δελ αληίθεηηαη πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπο θαη επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ ηερλνβιαζηνχ κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο πγθιήηνπ.
Η ζπκκεηνρή κειψλ ΓΔΠ, ηερληθνχ θαη επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη εξεπλεηψλ ζηνλ
ηερλνβιαζηφ δελ πξέπεη λα έξρεηαη θαηά θαλέλα ηξφπν ζε αληίζεζε κε ηα θαζήθνληα θαη ην
έξγν πνπ επηηεινχλ εληφο ηνπ ΔΜΠ.
Δθηφο ησλ παξαπάλσ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ ηερλνβιαζηνχ κπνξεί
λα ζπκκεηάζρεη θάζε άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξεία ή νξγαληζκφο κε δξαζηεξηφηεηα ζηελ
Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ.

2.3.4 πκκεηνρή ηνπ ΔΜΠ ζηνλ Σερλνβιαζηφ
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ έγηλαλ ζην ΔΜΠ,
θαζψο θαη πξνο φθεινο ηνπ ΔΜΠ θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ην ΔΜΠ έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρεη σο εηαίξνο ζην εηαηξηθφ ζρήκα ηνπ ηερλνβιαζηνχ πνπ πξφθεηηαη
λα δεκηνπξγεζεί. Δπεηδή νη ηερλνβιαζηνί είλαη Α.Δ. ή Δ.Π.Δ θαη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
αλήθνπλ θαηά πιεηνςεθία, δειαδή ζε πνζνζηφ > 50%, ζε ηδηψηεο επελδπηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξεπλεηψλ απφ ηνπο νπνίνπο πξνήιζαλ ηα πξνο αμηνπνίεζε εξεπλεηηθά
απνηειέζκαηα, ή ζε λνκηθά πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη φρη ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο,
δειαδή ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ηελ εμαίξεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν παξήρζε ην
αληηθείκελν κεηαθνξάο ηερλνινγίαο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία ην 50%.
ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο «Σερλνβιαζηνχ ΔΜΠ», ε εηαηξηθή ζπκκεηνρή ηνπ ΔΜΠ γίλεηαη
κέζσ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Αμηνπνίεζεο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο θαη κπνξεί λα έρεη ηε
κνξθή ρξεκαηηθήο εηζθνξάο ή εηζθνξάο ζε είδνο (σο είδνο λννχκελνπ ηνπ απνηειέζκαηνο
ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ εηζθέξεηαη ζην εηαηξηθφ ζρήκα) ή
παξνρή ρψξνπ εμάζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή παξνρή πξφζβαζεο ζε
ρξήζε εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΜΠ είλαη αλάινγν ηεο
ζπλεηζθνξάο ηνπ ζην εηαηξηθφ ζρήκα θαη δελ ππεξβαίλεη ην 49%. Σν πιεηνςεθηθφ πνζνζηφ
ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηδησηηθή ζπκκεηνρή (θπζηθφ πξφζσπν,
εηαηξεία ή νξγαληζκφο).
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Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ κεξίζκαηνο ηνπ ΔΜΠ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί παξά κφλν
κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ηδξχκαηνο.
Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ ηερλνβιαζηνχ πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ζην ΔΜΠ δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε
απηφ, έλαληη ησλ ινηπψλ κεηφρσλ ζηνλ ηερλνβιαζηφ, ζε πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο ηκήκαηνο
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Η ζπκκεηνρή ηνπ ΔΜΠ ζηνλ ηερλνβιαζηφ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην ρξφλν
θηινμελίαο ηνπ ηερλνβιαζηνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ιδξχκαηνο. Ο ρξφλνο απηφ νξίδεηαη ζε
ηξία έηε. Μεηά ηελ πάξνδν ησλ ηξηψλ εηψλ ην ΔΜΠ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθπνηήζεη ην
κεξίδην ηνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ ηερλνβιαζηνχ ζε αμία ηηκήκαηνο ηνπιάρηζηνλ φζε
ήηαλ ε αμία ηνπ ηηκήκαηνο ηεο αξρηθήο ηνπ ζπκκεηνρήο.
Η αμία ηνπ κεξίζκαηνο ηνπ ΔΜΠ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο πψιεζεο θαζνξίδεηαη απφ εμσηεξηθφ
εκπεηξνγλψκνλα ν νπνίνο απνηηκά ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ ηερλνβιαζηνχ.
ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο «Σερλνβιαζηνχ ππνζηεξηδφκελνπ απφ ην ΔΜΠ», δειαδή ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην ΔΜΠ δελ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ ππφ ίδξπζε ηερλνβιαζηφ, θαη
πξνθεηκέλνπ λα παξαρσξεζεί ε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ πξντφληνο δηαλνίαο
(αλαθάιπςεο, εθεχξεζεο, εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο), ζα ζπλάπηεηαη ζχκβαζε κεηαθνξάο
ηερλνινγίαο ή παξαρψξεζεο εθκεηάιιεπζεο ή ρξήζεο ή άιιε ζπλαθήο ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ (Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο), ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηνπ ππφ ίδξπζε ηερλνβιαζηνχ,
ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο νη φξνη ηεο παξαρψξεζεο ηνπ πξντφληνο θαη ην
νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα απηήο.

2.3.5 πκκεηνρή ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ Ιδξχκαηνο
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Ιδξχκαηνο (ΓΔΠ, Σερληθφ θαη Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ) κπνξεί λα
ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Σερλνβιαζηψλ κεηά απφ εηδηθή άδεηα ηεο πγθιήηνπ
ηνπ Ιδξχκαηνο (Νφκνο 3440-27/2/2006, Άξζξν ηέηαξην) θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπλερίδεη
λα εθπιεξψλεη πιήξσο ηηο δηδαθηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη έλαληη ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ηεο
ρνιήο ζηελ νπνία αλήθεη.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Ιδξχκαηνο (ΓΔΠ, Σερληθφ θαη Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ) πνπ ζπκκεηέρεη
ζηελ ίδξπζε ηνπ Σερλνβιαζηνχ δελ κπνξεί λα απνζχξεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ απφ απηφλ θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα θηινμελίαο ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ιδξχκαηνο (πεξίνδνο επψαζεο), ε
νπνία φπσο αλαθέξζεθε είλαη ηξία έηε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ ηερλνβιαζηφ δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη αληαγσληζηηθέο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην Ίδξπκα ζε
δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ ηερλνβιαζηφ πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο θαιήο θήκεο θαη ηεο ππφιεςεο πνπ έρεη ην ΔΜΠ ζηελ Διιεληθή θαη Γηεζλή
θνηλφηεηα θαη ζα δηαζθαιίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Ιδξχκαηνο (ΓΔΠ, Σερληθφ θαη Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ) νθείιεη λα
θνηλνπνηεί ηα έζνδα πνπ απνθνκίδεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ ηερλνβιαζηφ κία θφξα ην
έηνο.

2.3.6 ρέζεηο κεηαμχ ΔΜΠ θαη Σερλνβιαζηνχ
Σν ΔΜΠ δηαηεξεί ζρέζεηο θαη παξαθνινπζεί ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ηερλνβιαζηψλ κέζα απφ
εηδηθφ ηκήκα ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Αμηνπνίεζεο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ην νπνίν
δεκηνπξγείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ.
Οη ηερλνβιαζηνί κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΜΠ γηα κία πεξίνδν
ηξηψλ εηψλ (πεξίνδνο επψαζεο). Η πεξίνδνο απηή κπνξεί λα παξαηαζεί θαηά έλα έηνο κφλν
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κεηά απφ απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ θαη κφλν αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη πνπ
αθνξνχλ εθκεηάιιεπζε επλντθψλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά ή πινπνίεζε επελδχζεσλ πνπ
βξίζθνληαη ζε εμέιημε.
Οη ηερλνβιαζηνί ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη ην ΔΜΠ σο εηαίξνο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ
ην ινγφηππν ηνπ Ιδξχκαηνο κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα πνπ εγθξίλεηαη απφ ηε χγθιεην θαη
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξχηαλε ηε ζηηγκή ίδξπζεο ηνπ ηερλνβιαζηνχ.
Καθή ρξήζε ηνπ ινγφηππνπ ηνπ ΔΜΠ απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ ηερλνβιαζηνχ ή ρξήζε πνπ
νδεγεί ζε δπζθήκηζε ηνπ Ιδξχκαηνο ή ρξήζε εθηφο ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ε ζρεηηθή άδεηα
απνηειεί αηηία απνθιεηζκνχ ηνπ ππεχζπλνπ εηαίξνπ απφ ηνλ ηερλνβιαζηφ.
Η άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγφηππνπ πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη απηή παχεη απηφκαηα λα ηζρχεη φηαλ
ην ΔΜΠ δελ είλαη πιένλ εηαίξνο ηνπ ηερλνβιαζηνχ ή έρεη ιήμεη ε πεξίνδνο θηινμελίαο ηνπ
ηερλνβιαζηνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ.
Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ηερλνβιαζηνχ αλήθνπλ
απνθιεηζηηθά ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ηερλνβιαζηνχ.
Ο ηερλνβιαζηφο νθείιεη λα παξαδίδεη κία θνξά ην έηνο έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζηνλ Δηδηθφ
Λνγαξηαζκφ Αμηνπνίεζεο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο.

2.3.7 Γηαδηθαζία Ίδξπζεο Σερλνβιαζηνχ
Η δηαδηθαζία ζχζηαζεο θαη δεκηνπξγίαο ηερλνβιαζηνχ ε νπνία ελ γέλεη πεξηιακβάλεη ηελ
ππνβνιή πξφηαζεο δεκηνπξγίαο θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο, απνδνρή ηεο πξφηαζεο απφ ηνλ
Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Αμηνπνίεζεο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο θαη ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαθνξάο
ηερλνινγίαο αθνινπζεί ηα ζηάδηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα επφκελα Κεθάιαηα.
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3 Γιαδικαζία Ίδπςζηρ Σεσνοβλαζηών

3.1 Διζαγυγή
Η δηαδηθαζία ίδξπζεο ηερλνβιαζηψλ απαηηεί ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ
κεραληζκψλ θαη επαγγεικαηηψλ νη νπνίνη ζα θηλεζνχλ κε κφλν γλψκνλα ηελ βειηηζηνπνίεζε
ηεο ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ ππέξ ησλ εξεπλεηψλ θαη ηνπ ΔΜΠ.
Παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα πνπ νδεγνχλ απφ ηε ζχιιεςε ηνπ εξεπλεηηθνχ
απνηειέζκαηνο κέρξη ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε κέζσ ηεο ίδξπζεο ηερλνβιαζηνχ.

3.2 Γιαδικαζία Μεηαθοπάρ και Ίδπςζη Σεσνοβλαζηών
3.2.1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνο αμηνπνίεζε εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο
Οη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη εληφο ηνπ ΔΜΠ νδεγνχλ ζπρλά ζε αλάπηπμε
ηερλνγλσζίαο, θαηλνηφκσλ ηερλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, λέσλ πξντφλησλ θαη ζπζθεπψλ,
πξσηφηππσλ κεζνδνινγηψλ ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν πεξαηηέξσ
εξεπλεηηθήο αλάπηπμεο, βηνκεραληθήο εθαξκνγήο, εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο θιπ. Η αλάπηπμε
νπνηνπδήπνηε πξντφληνο εληφο ηνπ ΔΜΠ κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα απνηειέζεη
αληηθείκελν κεηαθνξάο ηερλνινγίαο απφ ην Ίδξπκα πξνο έλαλ ηερλνβιαζηφ, ν νπνίνο ζα
αλαιάβεη ηελ πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή, βηνκεραληθή ή εκπνξηθή αμηνπνίεζε ηνπ.

3.2.2

Όξγαλα Γηαρείξηζεο Σερλνβιαζηψλ

Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηερλνβιαζηψλ αθνξά κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πξσηνβνπιία
θαζψο αθνξά ηελ αμηνπνίεζε κέξνπο ηεο άπιεο θαη νηθνλνκηθήο πεξηνπζίαο ηνπ ηδξχκαηνο.
Η δε θχζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ηερλνβιαζηνχ κε ηελ κνξθή εηαηξηθνχ ζρήκαηνο,
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πξνυπνζέηεη ηελ αλάιεςε ηνπ ζρεηηθνχ ξίζθνπ, θη σο εθ ηνχηνπ, ην ΔΜΠ ζα πξέπεη λα
αθνινπζήζεη ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη λα δξαζηεξηνπνηήζεη έκπεηξα ζηειέρε ηα
νπνία ζα έρνπλ σο κφλν θίλεηξν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ ηνπ ΔΜΠ
ρσξίο παξάιιεια λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεκηνπξγήζνπλ ηερλνβιαζηφ πξνο φθεινο ηνπο.
ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο δηαρείξηζεο ηερλνβιαζηψλ απφ ηνλ ΔΛΚΔ πξνηείλεηαη ε
ζπγθξφηεζε:
Α. Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο
ρεκαηηζκφο κηαο γξακκαηείαο δηαρείξηζεο ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγία ζα έρεη πάγην ραξαθηήξα
θαη ζα απνηειείηαη απφ έσο 3 επαγγεικαηίεο κε ζρεηηθή εκπεηξία. Η γξακκαηεία ζα έρεη σο
ζηφρν ην “πάληξεκα” ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ ΔΜΠ κε παξάγνληεο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ηελ
ππνζηήξημε ησλ εξεπλεηψλ, φπνπ απηή είλαη απαξαίηεηε.
Η γξακκαηεία ζα είλαη ππεχζπλε γηα λα ιακβάλεη ηηο κειέηεο εθαξκνγήο απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο, ζα ηηο εμεηάδεη θαη ζα ππνβάιιεη ηηο εηζεγήζεηο ηεο ζηελ επελδπηηθή
επηηξνπή. Παξάιιεια, ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ
ηερλνβιαζηψλ.
Β. Δπελδπηηθή Δπηηξνπή
Η επελδπηηθή επηηξνπή ζα απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ επηά κέιε, ηέζζεξα πςειφβαζκα
ζηειέρε ηεο αγνξάο ηα νπνία έρνπλ καθξά εκπεηξία ζε επελδπηηθά θαη ζπκβνπιεπηηθά ζέκαηα
θαη ηξία κέιε απφ ην ΔΜΠ ηα νπνία πξνηείλεηαη λα είλαη ν Αληηπξχηαλεο αξκφδηνο επί ησλ
νηθνλνκηθψλ θαη δπν κέιε ηεο ΔΓΔΙΛ. Η επηηξνπή ζα ζπγθαιείηαη θάζε θνξά πνπ ζα
δεκηνπξγείηαη αλάγθε εηαηξηθήο κεηαβνιήο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά
αλά εμάκελν.
Πξνηείλεηαη, ηα κέιε ηεο επελδπηηθήο επηηξνπήο λα ζηειερψλνληαη απφ απνθνίηνπο ηνπ
ΔΜΠ.
Γ. Θεζκνζέηεζε Ρφινπ ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ΔΛΚΔ
Η επηηξνπή δηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ θαιείηαη ζην πξψην 3κελν θάζε ζεηείαο ηεο λα
απνθαζίδεη γηα έλαλ “θαηαζηαηηθφ ράξηε” θη έλα ζηξαηεγηθφ πιάλν ηνπ ΔΜΠ ζρεηηθά κε
ηνπο ηερλνβιαζηνχο γηα ηελ επφκελε ηξηεηία.
ε απηφ ην πιαίζην, ε επηηξνπή δηαρείξηζεο ζα απνθαζίδεη γηα ηε ζηειέρσζε ηεο γξακκαηείαο
θαη ηεο επελδπηηθήο επηηξνπήο, ησλ ηνκέσλ ελδηαθέξνληνο γηα ην ίδξπκα θαζψο θαη
νξηζκέλνπο βαζηθνχο θαλφλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ ΔΜΠ κε ηνπο ηερλνβιαζηνχο,
ηνπο ηδηψηεο, ηνπο εξεπλεηέο. Δλδεηθηηθνί “βαζηθνί θαλφλεο” πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην
2.3.

3.2.3 Γλσζηνπνίεζε ηνπ πξνο αμηνπνίεζε εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο
Η αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί εληφο ηνπ ΔΜΠ κέζσ ηεο
ίδξπζεο ελφο ηερλνβιαζηνχ μεθηλά κε ηελ ελεκέξσζε ηεο γξακκαηείαο δηαρείξηζεο απφ ην
ελδηαθεξφκελν(α) κέινο(ε) ΓΔΠ, επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ, θαηφρνπο
κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη εξεπλεηέο ηνπ ΔΜΠ ζρεηηθά κε κία
αλαθάιπςε, εθεχξεζε ή εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα πνπ πηζηεχεη φηη παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ
πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο. Σν έγγξαθν θνηλνπνίεζεο είλαη εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη πξέπεη
λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο ην πξνο αμηνπνίεζε εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα έηζη ψζηε λα κπνξέζεη
λα αμηνινγεζεί θαη λα απνθαζηζηνχλ νη φξνη γηα ηελ εκπνξηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε.
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Ο ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ γξακκαηεία δηαρείξηζεο πξνθεηκέλνπ λα
εμεηαζηνχλ νη πξνδηαγξαθέο ηεο δεκηνπξγίαο ηερλνβιαζηνχ, λα θαιιηεξγεζνχλ επαθέο κε
παξάγνληεο ηεο αγνξάο θη λα πξνεηνηκαζηεί ε κειέηε εθαξκνγήο.

3.2.4 Αμηνιφγεζε ηνπ πξνο αμηνπνίεζε εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη απφθαζε
ίδξπζεο ηνπ ηερλνβιαζηνχ
Με ηελ ππνβνιή ζηελ γξακκαηεία δηαρείξηζεο ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο
πξνεηνηκάδεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο θαη ε αληίζηνηρε εηζήγεζε πξνο ηελ επελδπηηθή
επηηξνπή. ε απηή ηελ δηαδηθαζία, ε γξακκαηεία δχλαηαη λα απεπζπλζεί ζε εκπεηξνγλψκνλεο
ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε. ηελ ζπλέρεηα, ε
επελδπηηθή επηηξνπή ζπγθαιείηαη θαη απνθαζίδεη επί ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ.
Η παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη θαη γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ρξεηαζηεί λα
αμηνινγεζεί ε εηαηξηθή κεηαβνιή πνπ κπνξεί λα αθνξά ηελ κεηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ζε
έλαλ ηερλνβιαζηφ, ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηελ απνεπέλδπζε θηι.

3.2.5 χλαςε χκβαζεο γηα ηελ Ίδξπζε Σερλνβιαζηνχ
ε πεξίπησζε φπνπ ε επελδπηηθή επηηξνπή αμηνινγήζεη ζεηηθά ην αίηεκα γηα ηε δεκηνπξγία
ηερλνβιαζηνχ, ε λνκηθή ππεξεζία ηεο γξακκαηείαο ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Η ζχκβαζε δεκηνπξγίαο ηερλνβιαζηνχ ζα ππνγξάθεηαη αλάκεζα
ζην επηζπεχδσλ κέινο ηεο Πνιπηερλεηαθήο θνηλφηεηαο, ηνπ ηδηψηε ζπλεηαίξνπ θαη ζα
πξνζππνγξάθεηαη απφ εθπξφζσπν ηνπ ΔΜΠ πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηελ πξπηαλεία.

3.2.6 Δκπνξηθή Δθκεηάιιεπζε
Ο ηερλνβιαζηφο επελδχεη γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζε εκπνξηθφ
πξντφλ ή ππεξεζία. Αλαιακβάλεη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο, πηζαλψλ εγθξίζεσλ πνπ
απαηηνχληαη απφ ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην, marketing, ππνζηήξημεο, εθπαίδεπζεο
θ.ά.
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4 Γενικέρ απσέρ ηος ΔΜΠ για ηη ζύνατη
ςμβάζευν Μεηαθοπάρ και Αξιοποίηζηρ
Σεσνολογίαρ

4.1 Διζαγυγή
θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε πεξηγξαθή ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ
ΔΜΠ ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο.
Ο ζθνπφο ηεο ζχλαςεο πκβάζεσλ Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο είλαη ε ζεζκνζέηεζε
κεραληζκνχ πνπ λα ελζαξξχλεη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο) πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ε
δεκηνπξγία εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε ηε βηνκεραλία θαη ε δεκηνπξγία ρξεκαηνξξνψλ απφ
δηθαηψκαηα ρξήζεο (royalties) πξνο φθεινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο) θαη
ησλ δεκηνπξγψλ, πνπ παξάγνπλ εξεπλεηηθφ έξγν.

4.2 Γενικέρ Απσέρ
Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί ζην ΔΜΠ, θαζψο θαη ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο ηνπ ηδξχκαηνο ζε ηξίηνπο πξέπεη λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ γεληθή πνιηηηθή
ηνπ ΔΜΠ φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηηο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ θαη εηδηθφηεξα πξέπεη λα
ιακβάλνπλ ππφςε ηα αθφινπζα:
1. Σν ΔΜΠ θαη ν Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Γηαρείξηζεο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ελζαξξχλνπλ
θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί εληφο ηνπ ηδξχκαηνο θαζψο θαη ηελ παξαρψξεζε πλεπκαηηθψλ
δηθαησκάησλ απφ ην ΔΜΠ ζε ηξίηνπο, κε ζηφρν ηε δηάρπζε θαη αμηνπνίεζε απηψλ
επ’ σθειεία ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Κχξην κέιεκα ηνπ ΔΜΠ ζηε
δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο απνηειεί ε δηαθχιαμε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ηδξχκαηνο, ησλ
εξεπλεηψλ ηνπ θαζψο θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο.
2. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ε ζχκβαζε κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζα έρεη απνθιεηζηηθφ
ή κε ραξαθηήξα. πκβάζεηο κε απνθιεηζηηθνχ ραξαθηήξα ελδείθλπληαη ζε
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πεξηπηψζεηο πνπ ην αληηθείκελν κεηαθνξάο ηερλνινγίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε
πνιιαπινχο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ή πνπ είλαη απνηειέζκαηα
βαζηθήο έξεπλαο θαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο βάζε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ
ηερλνινγηψλ. ηελ πεξίπησζε απνηειεζκάησλ πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή
πξνζπάζεηα θαη επέλδπζε, ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζηελ αγνξά ή βξίζθνληαη ζε
εκβξπηθφ ζηάδην ελδείθλπηαη ε ζχλαςε ζχκβαζε κεηαθνξάο ηερλνινγίαο
απνθιεηζηηθνχ ραξαθηήξα.
3. Γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε επάξθεηα ηνπ
απνδέθηε ηεο ηερλνινγίαο φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαθάησ
πξνυπνζέζεσλ: α) είλαη απνδεδεηγκέλα ηθαλφο λα αμηνπνίεζε θαη κεηαζρεκαηίζεη ην
εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα ζε εκπνξηθφ πξντφλ ή ππεξεζία, β) δηαζέηεη επάξθεηα
ηερληθψλ πφξσλ γηα ηελ έγθαηξε κεηαθνξά ηνπ εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζηελ
αγνξά, γ) δηαζέηεη επαξθή ρξεκαηνδφηεζε γηα δηεμαγσγή έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο
αλάπηπμεο πξν ηεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο εθεχξεζεο, δ) έρεη επαξθέο θαη
ηεθκεξησκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ε) κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηπρφλ απαηηνχκελσλ
αδεηνδνηήζεηο, ζη) ην εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο ινηπέο
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δ) δηαζέηεη ην απαηηνχκελν ηερληθφ θαη εξεπλεηηθφ
πξνζσπηθφ γη’ απηφ ην ζθνπφ.
4. ε θάζε χκβαζε Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο ζα πεξηιακβάλεηαη ρξνλνδηάγξακκα
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ αξρνκέλνπ απφ ηε ζηηγκή παξαρψξεζεο ησλ δηθαησκάησλ
κέρξη ηε κεηαηξνπή ηνπ εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζε εκπνξηθφ πξντφλ θαη ηελ
είζνδφ ηνπ ζηελ αγνξά θαζψο επίζεο θαη δέζκεπζε ζρεηηθά κα ην θαηψηεξν φξην
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα δηαηεζεί γηα απηφ ην ζθνπφ.
5. ηε χκβαζε Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο ζα πξνζδηνξίδεηαη ην αληάιιαγκα πνπ ζα
ιάβεη ην ΔΜΠ σο απνηέιεζκα ηεο παξαρψξεζεο ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ ηδηνθηεζίαο, ην
νπνίν δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 49%. Σν χςνο ηνπ αληαιιάγκαηνο ζα πξέπεη λα
ζρεηίδεηαη κε α) ηελ εθηηκψκελε θεξδνθνξία ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο πνπ βαζίδεηαη
ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα β) ην είδνο ηεο ηερλνινγίαο θαη ην
βηνκεραληθφ θιάδν ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη γ) ην βαζκφ αλάπηπμεο ηνπ εξεπλεηηθνχ
απνηειέζκαηνο θαη ηελ σξηκφηεηα ηνπ λα γίλεη εκπνξηθφ πξντφλ δ) ην κέγεζνο ηεο
αγνξάο ε) ην εθηηκψκελν θφζηνο ηνπ απνδέθηε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ
πξντφληνο/ ππεξεζίαο ζη) ηα πεξηζψξηα θέξδνπο απφ ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο/
ππεξεζίαο δ) ην πνζνζηφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ ε) ην είδνο ηεο ζχκβαζεο
κεηαθνξάο ηερλνινγίαο (απνθιεηζηηθή / κε απνθιεηζηηθή).
6. ηε χκβαζε Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο ζα πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ
αληαιιάγκαηνο απφ ηνλ απνδέθηε ζην ΔΜΠ θαη ν νπνίνο κεηαμχ άιισλ κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη:
Κάιπςε ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ή ζπληήξεζεο ηνπ Γηπιψκαηνο
Δπξεζηηερλίαο. Ο αληηζπκβαιιφκελνο πιεξψλεη ην θφζηνο ησλ αηηήζεσλ γηα
ρνξήγεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα Γξαθεία
Δπξεζηηερληψλ. Ο ηξφπνο απηφο ζα είλαη ππνρξεσηηθφο ζε πεξηπηψζεηο
απνθιεηζηηθψλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο.
Γηθαηψκαηα απφ ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο
(running royalties): Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ν
αληηζπκβαιιφκελνο ζα πιεξψλεη ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα
ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ πνπ
βαζίδνληαη ζηελ αλαθάιπςε/ εθεχξεζε/ εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα.
Πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθά ειάρηζην εηήζην χςνο δηθαησκάησλ ην νπνίν είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πιεξψλεη ν αληηζπκβαιιφκελνο γηα λα δηαηεξήζεη ζε ηζρχ
ηε ζχκβαζε κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Πξνθαλψο, δελ ππάξρεη αλψηαην φξην ζ'
απηή ηελ θαηεγνξία δηθαησκάησλ. Σα δηθαηψκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο
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θαιχπηνπλ θαη ηα έζνδα ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ απφ ζπκβάζεηο κεηαθνξάο
ηερλνινγίαο κε ηξίηνπο, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε πεξαηηέξσ κεηαβίβαζε ηεο
ηερλνινγίαο.
Δηήζηα ηέιε δηαηήξεζεο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο: ε πεξηπηψζεηο πνπ ε
κεηαηξνπή ηεο αλαθάιπςεο/ εθεχξεζεο/ εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζε
πξντφλ/ ππεξεζία αλακέλεηαη λα είλαη καθξνρξφληα δηαδηθαζία, ν
αληηζπκβαιιφκελνο ζα θαηαβάιιεη ζην Παλεπηζηήκην (Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο)
εηήζηα ηέιε δηαηήξεζεο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. Απηά ζηακαηνχλ, φηαλ
μεθηλά ε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο ζηελ αγνξά θαη αληηθαζίζηαληαη
απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ ζεκείνπ 2 παξαπάλσ.
πκκεηνρή ηνπ ΔΜΠ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ ηερλνβιαζηνχ.
7. ηε ζχκβαζε ζα πξνβιέπεηαη φηη ν απνδέθηεο αλαιακβάλεη φιεο ηηο επζχλεο θαη
ππνρξεψζεηο γηα θάζε λνκηθφ δήηεκα πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη απφ ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηα πξντφληα/ ππεξεζίεο πνπ ζα
δεκηνπξγήζεη βάζεη απηήο.
8. ηε ζχκβαζε ζα πξνβιέπεηαη φηη ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ θαη ηνπ ινγφηππνπ ηνπ
ΔΜΠ γηα ζέκαηα πξνψζεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ή ησλ πξντφλησλ/
ππεξεζηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε απηφ ζα γίλεηαη κφλν κε πξνεγνχκελε άδεηα ηεο
πγθιήηνπ.
9. Η ζχκβαζε κεηαθνξάο ηερλνινγίαο εμεηάδεηαη απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο
Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο Δξεπλψλ θαη ηελ θείκελε
λνκνζεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αξκφδην Αληηπξχηαλε, Πξφεδξν ηνπ Δηδηθνχ
Λνγαξηαζκνχ Γηαρείξηζεο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο.
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