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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ
Απόσπασμα Πρακτικού Συνέλευσης ΤΕΙ, αρ. πράξης 74/20.05.2015
Στο Ηράκλειο σήμερα 20 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διοίκησης, σύμφωνα
με την με αρ. πρωτ. 2328/Φ20/19-05-2015 πρόσκληση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης, κ.
Ευάγγελου Καπετανάκη.
Παρόντες
Ευάγγελος Καπετανάκης
Εμμανουήλ Δρακάκης
Γεώργιος Φραγκιαδάκης
Δημήτριος Κυρίκος
Ιωάννης Χλιαουτάκης
Φώτης Μαυροματάκης
Γεώργιος Ξανθός
Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Απόντες
Εμμανουήλ Αντωνιδάκης
Θρασύβουλος Μανιός
Σπυρίδων Κουζούπης

Πρόεδρος Τ.Ε.Ι.
Διευθυντής Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
Προϊστάμενος Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας (σε
αναπλήρωση του Φ. Βερβερίδη)
Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Διευθυντής Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (σε
αναπλήρωση του Α. Βαΐρη)
Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης Επιχ/σεων (Ηράκλειο)
Προϊσταμένη Τμήματος Νοσηλευτικής
Διευθυντής Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών
Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων
Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας
και Ακουστικής Τ.Ε.

Παρέστησαν στη συνεδρίαση οι Αναπληρωτές Προέδρου κ.κ. Εμμανουήλ Τσικνάκης (στα θέματα 2
και 5) και Ιωάννης Κοπανάκης. Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν
έχουν υποδειχθεί από τους Συλλόγους τους, μολονότι ειδοποιήθηκαν νόμιμα.
Γραμματέας της Συνέλευσης ήταν η κ. Μαρία Μούντη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος
Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών.

Θέμα 5ο
Πολιτική για την Πνευματική Ιδιοκτησία του ΤΕΙ Κρήτης
O Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Καπετανάκης έθεσε υπόψη των μελών της Συνέλευσης την με
ημερομηνία 19-05-2015 εισήγησή του, την οποία συνέθεσε σε συνεργασία με τον αρμόδιο
Αναπληρωτή Πρόεδρο κ. Εμμανουήλ Τσικνάκη, με θέμα την Πολιτική για την Πνευματική
Ιδιοκτησία του ΤΕΙ Κρήτης.
Η Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
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1. Την με αρ. 4/22-01-2013 απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ
90/Υ.Ο.Δ.Δ./05-03-2013) και τη με αρ. Υ.Α. 39508/Ε5/21-03-2013 Διαπιστωτική Πράξη εκλογής
Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης.
2. Τις διατάξεις των παρ. 19 και 20 του άρθρου 8 του Ν 4009/2011 (Α195), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (Α159).
3. Την με αριθ. Πρωτ. 5186/Φ.20/22.09.2014 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα:
«Συγκρότηση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης».
Αποφάσισε
Την έγκριση της εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών αναφορικά με την πολιτική του Ιδρύματος σε
σχέση με:
 Την Πνευματική Ιδιοκτησία
 Την Κατοχύρωση εφευρέσεων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 Την συμμετοχή του Ιδρύματος σε εταιρείες Τεχνοβλαστούς (Spin off).
Επιπλέον η Συνέλευση ενέκρινε τον παρακάτω σχετικό Κανονισμό.
«Η νομική βάση για τα πνευματικά δικαιώματα δημιουργού βασίζεται στο Ν.2121/1993 όπως
ισχύει.
Η νομική βάση για την αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας από τα ΑΕΙ βασίζεται:
 Στο Ν.2843/2000, και ειδικότερα στο Άρθρο 34 που αναφέρεται στην αξιοποίηση των
ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 Στην ΚΥΑ/679/22.8.1996 περί «σύστασης Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση
ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Α.Ε.Ι. της
χώρας», και ειδικότερα στο Άρθρο 1 παρ. 2, Άρθρο 2, παρ. 1 δ και Άρθρο 4 παρ. 6 στ.
και εξειδικεύεται για το ΤΕΙ Κρήτης
1. στον Κώδικα Δεοντολογίας Έρευνας,
2. στον Οδηγό Χρηματοδότησης Έρευνας, και
3. στον Οδηγό Μεταφοράς Τεχνολογίας
Η νομική βάση για τις εφευρέσεις, τα σχέδια και υποδείγματα, τη μεταφορά τεχνολογίας και τις
τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών στην Ελλάδα βασίζεται στα ακόλουθα νομοθετήματα:
1. Νόμος 1733/1987 περί μεταφοράς τεχνολογίας, εφευρέσεων και τεχνολογικής καινοτομίας, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρ. 9 του Ν. 2359/1995. (ΠΔ 54/14.02.1992, (ΦΕΚ Α’
171)“Τροποποίηση διάταξης του Νόμου 1733/1987 (ΦΕΚ Α’ 171) ‘Μεταφορά τεχνολογίας,
εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας’ σε
συμμόρφωση προς τη Συνθήκη ΕΟΚ”).
2. ΥΑ 15928/ΕΦΑ/1253/1987 περί κατάθεσης αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή
πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον ΟΒΙ και τήρηση βιβλίων.
3. ΥΑ 5326/ΕΦΑ/485/1988 περί ειδικών εντύπων για τις συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας.
4. ΠΔ 77/1988 περί διατάξεων εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986.(ΠΔ 46/23.04.2012, (ΦΕΚ Α’ 95)
“Τροποποίηση του ΠΔ 77/1988 (Α’ 33) κατ’ εφαρμογή της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης
για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της 29ης Νοεμβρίου 2000 που
κυρώθηκε με το Ν. 3396/2005 (Α’ 246)”).
5. ΠΔ 16/1991 περί διατάξεων εφαρμογής της σύμβασης για τη συνθήκη συνεργασίας για τα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το Νόμο 1883/1990.
2

ΑΔΑ: ΩΠ4Σ4691Ο3-ΔΒΩ
6. Κανονισμός ΕΟΚ 1786/1992 του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση συμπληρωματικού
πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (Κανονισμός (ΕΚ) 469/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 “Περί του συμπληρωματικού
πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα”).
7. ΠΔ 45/1991 περί νομικής προστασίας των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση
με την Οδηγία 87/54/ΕΟΚ της 16.12.1986 συμπληρώθηκε από της αποφάσεις 87/532/ΕΟΚ,
88/311/ΕΟΚ και το ΠΔ 415/1995.
8. Νόμος 2417/1996 περί κύρωσης του διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάσταση των
βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6.11.1925, αναθεωρήθηκε στη Χάγη της
28.11.1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14.7.1967, τροποποιήθηκε
στη Στοκχόλμη της 28.9.1979.
9. Κανονισμός ΕΚ/1610/1996 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την
καθιέρωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
10. Νόμος 2919/2001 “Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις”.
11. ΠΔ 161/31.05.2002 “Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 259/1997 προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου
1998 για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων”.(ΦΕΚ Α’ 149/26.06.2002).
12. Νόμος 3396/2005 “Κύρωση της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση των
ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της
5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία τροποποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1991) της 29ης Νοεμβρίου
2000”.
13. ΥΑ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β’/1165/25.06.2008 “Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για
εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για
παιδιατρικά φάρμακα”.
14. ΥΑ 10374/ΦΕΚ Β’/1594/04.08.2009 “Διαδικασία κατάρτισης της έκθεσης έρευνας ή της τελικής
έκθεσης έρευνας από τον ΟΒΙ”.
15. Νόμος 3966/ΦΕΚ 118 Α’/24.05.2011 “Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις”, άρθρο 53
“Εναρμόνιση εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας”.
16. Νόμος 3842/ΦΕΚ Α’ 58/23.04.2010 “Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις”.
17. ΥΑ 11970/Β0012/ΠΟΛ.1203/10 (ΦΕΚ 214 Β’/31.12.2010 “Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων,
και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 ‘Φορολογικά κίνητρα
ευρεσιτεχνίας’ του N. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄/58/23.4.2010)”.
18. ΥΑ 30560/544 περί κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού
πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
19. ΥΑ 259/1997 περί διατάξεων εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση
των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 και
διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας.(Κανονισμός 6/2002 για τα κοινοτικά σχέδια &
υποδείγματα).
20. ΥΑ 14905/ΕΦΑ/3058 περί κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού
πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα.
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21. Νόμος 2943/2001, Άρθ. 6 έως και 11 που αφορούν τη σύσταση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων
κοινοτικών σημάτων τα οποία εκδικάζουν υποθέσεις εφευρέσεων, βιομηχανικών σχεδίων και
μεταφοράς τεχνολογίας - Κεφάλαιο 3ο «Τμήματα Κοινοτικών Σημάτων».
22. ΠΔ 321/2001 περί προσαρμογής στην Οδηγία 98/44/ΕΚ για την έννομη προστασία των
βιοτεχνολογικών εφευρέσεων.
23. ΚΥΑ 14113/ΕΦΑ/3850 περί βραβείων και οικονομικής ενίσχυσης εφευρετών που τροποποιεί
την ΚΥΑ 12149/ΕΦΑ/2248.
Γενική Πολιτική για τη Διανοητική Ιδιοκτησία
Στο ΤΕΙ Κρήτης ανήκει το περιουσιακό δικαίωμα επί των έργων που δημιουργήθηκαν:
1. Από μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) του σε εκτέλεση του υπηρεσιακού τους
καθήκοντος (άρθρο 8 ν. 2121/91) ή κατά την εκτέλεση έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης), εφόσον δεν προβλέπεται κάτι
διαφορετικό στη σχετική σύμβαση χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου.
2. Από τρίτους που απασχολούνται στο ΤΕΙ Κρήτης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας/έργου και
έχουν αποδεχτεί τη ρύθμιση αυτή στις σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει.
Τα περιουσιακά δικαιώματα του Ιδρύματος σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία που
δημιουργήθηκε από κάθε μία από τις παραπάνω πηγές μπορούν να αίρονται ή να τροποποιούνται
κατόπιν απόφασης των αρμοδίων οργάνων, δηλαδή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
του ΤΕΙ Κρήτης, και έγγραφης συμφωνίας με τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
Το περιουσιακό δικαίωμα του ΤΕΙ Κρήτης αφορά:
1. Κάθε εφεύρεση ή ερευνητικό αποτέλεσμα που δημιουργήθηκε με χρήση υλικών ή άυλων πόρων,
που ανήκουν ή λειτουργούν στο ΤΕΙ Κρήτης (ΕΛΚΕ) ή προσφέρονται από το ΤΕΙ Κρήτης.
2. Ταινίες, βιντεοταινίες, ψηφιακά μέσα, πολυμέσα, σημειώσεις, κείμενα και κάθε έντυπο έργο που
δημιουργήθηκε με τη χρήση των υποδομών του ΤΕΙ Κρήτης.
3. Εφευρέσεις, ανεξαρτήτως αν μπορούν να κατοχυρωθούν ή όχι (με την επιφύλαξη των όσων
ειδικά ορίζονται για την πνευματική ιδιοκτησία).
4. Σχέδια, ποικιλίες φυτών, τοπολογίες κυκλωμάτων.
5. Κάθε ερευνητικό αποτέλεσμα που παράχθηκε για λογαριασμό ή εντός του Ιδρύματος και δεν
περιγράφεται στα σημεία 1 έως 4 παραπάνω.
6. Βάσεις δεδομένων, λογισμικό, υλικολογισμικό, υλικό μαθημάτων και κάθε σχετικό έργο που δεν
περιλαμβάνεται στα σημεία 1 έως 5 παραπάνω.
7. Τεχνογνωσία και πληροφορίες που σχετίζονται με τα σημεία 1 έως 6 παραπάνω.
Το ΤΕΙ Κρήτης ορίζει με ειδικούς κανονισμούς την εφαρμογή των παραπάνω, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του Νόμου 1733/1987 όπως ισχύει.
Εφευρέσεις / Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
Σύμφωνα με το Ν. 1733/1987, Άρθρο 5:
1. Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.) χορηγούνται για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν εφευρετική
δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Η εφεύρεση μπορεί να αναφέρεται
σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή.
2. Δεν θεωρούνται εφευρέσεις κατά την έννοια της παραγράφου 1:
 Οι επιστημονικές θεωρίες και οι μαθηματικές μέθοδοι.
 Οι αισθητικές δημιουργίες.
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 Τα σχέδια, οι κανόνες και οι μέθοδοι για την άσκηση πνευματικών δραστηριοτήτων, για
παιχνίδια και για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και τα προγράμματα
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 Η παρουσίαση πληροφοριών.
3. Μια εφεύρεση κρίνεται νέα, αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής. Ως στάθμη της τεχνικής
νοείται κάθε τι που είναι γνωστό οπουδήποτε στον κόσμο από γραπτή ή προφορική περιγραφή ή
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή την ημερομηνία προτεραιότητας.
4. Μια εφεύρεση εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα αν, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει
με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής.
5. Μια εφεύρεση θεωρείται επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής αν το αντικείμενό της μπορεί να
παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.
6. Δε θεωρούνται εφευρέσεις επιδεκτικές βιομηχανικής εφαρμογής κατά την έννοια της παρ. 5:
 Οι μέθοδοι χειρουργικής και θεραπευτικής αγωγής του ανθρώπινου σώματος ή του σώματος
ζώων.
 Οι διαγνωστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στο ανθρώπινο σώμα ή στο σώμα των ζώων.
7. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου 6 δεν ισχύουν για προϊόντα και ιδίως για ουσίες ή συνθέσεις που
χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων.
8. Δε χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις εξής περιπτώσεις:
 Για εφευρέσεις των οποίων η δημοσίευση ή η εφαρμογή αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή στα
χρηστά ήθη.
 Για ποικιλίες φυτών ή είδη ζώων ή βιολογικές μεθόδους παραγωγής φυτών ή ζώων, εκτός
από μικροβιολογικές μεθόδους και προϊόντα που παράγονται με αυτές τις μεθόδους.
Κατηγορίες εφευρέσεων
Σύμφωνα με τον Νόμο 1733/1987 υπάρχουν τρεις κατηγορίες εφευρέσεων:
1. Η Υπηρεσιακή Εφεύρεση, είναι το προϊόν συμβατικής σχέσης εργαζομένου με εργοδότη για
την ανάπτυξη εφευρετικής δράσης. Στην περίπτωση πραγματοποίησης υπηρεσιακής εφεύρεσης
τα δικαιώματα της εφεύρεσης ανήκουν εξολοκλήρου στον εργοδότη ενώ ο δημιουργός
δικαιούται πρόσθετη εύλογη αμοιβή, αν η εφεύρεση είναι ιδιαίτερα επωφελής για τον εργοδότη.
2. Η Εξαρτημένη Εφεύρεση, είναι η εφεύρεση που πραγματοποιείται από τον δημιουργό με τη
χρήση υλικών, μέσων ή πληροφοριών του Επιχείρησης/Οργανισμού στον οποία εργάζεται. Η
εξαρτημένη εφεύρεση ανήκει κατά 40% στον εργοδότη και κατά 60% στο εργαζόμενο. Ο
εργοδότης δικαιούται να εκμεταλλευτεί την εξαρτημένη εφεύρεση κατά προτεραιότητα έναντι
αμοιβής προς τον εφευρέτη. Ο εφευρέτης εξαρτημένης εφεύρεσης γνωστοποιεί εγγράφως στον
εργοδότη την πραγματοποίηση της εφεύρεσης και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την από
κοινού υποβολή αίτησης χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.). Αν ο εργοδότης δεν
δηλώσει εγγράφως στον εργαζόμενο, εντός διαστήματος 4 μηνών από την γνωστοποίηση ότι
ενδιαφέρεται να συνυποβάλλει αίτηση για Δ.Ε., ο εργαζόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση Δ.Ε.
για λογαριασμό του. Στη περίπτωση δε αυτή η εφεύρεση ανήκει εξ ολοκλήρου στον εργαζόμενο.
3. Η Ελεύθερη Εφεύρεση, η οποία είναι εφεύρεση που δεν εμπίπτει στα 1 ή 2 πιο πάνω και η
οποία πραγματοποιείται από ιδιώτη ανεξάρτητο εφευρέτη, ανήκει εξ ολοκλήρου σ' αυτόν.
Η εργασιακή σχέση μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), μελών του Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) είναι αυτή της
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εξαρτημένης εργασίας και ως εκ τούτου κάθε εφεύρεση, η οποία αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας
χώρους και υπηρεσίες του ΤΕΙ Κρήτης, εμπίπτει στην κατηγορία των εξαρτημένων εφευρέσεων.
Πολιτική για τις Εφευρέσεις
Κάθε εφεύρεση που μπορεί να οδηγήσει σε Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.) και προέρχεται, εξ
ολοκλήρου ή εν μέρει, από Μέλη ΕΠ και τυχόν άλλα μέλη ερευνητικής ομάδας, στο πλαίσιο των
καθηκόντων τους ή κατά την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, θα
πρέπει να γνωστοποιείται έγκαιρα και εγγράφως στο Ίδρυμα. Το Ίδρυμα, μέσω του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), είναι συνδικαιούχος κάθε εφεύρεσης κατά τα ανωτέρω
με ποσοστό 40% ενώ 60% είναι το ποσοστό για τον δημιουργό ή τους δημιουργούς, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο ενός χρηματοδοτούμενου
έργου.
Το Ίδρυμα (ΕΛΚΕ) εφόσον υπάρχει απόφαση του διαχειριστικού του οργάνου (Επιτροπής
Διαχείρισης του ΕΛKE), δύναται να αναλάβει το σύνολο ή μέρος των δαπανών για την απόκτηση
και συντήρηση τίτλων προστασίας των εφευρέσεων και να προβαίνει στην κατανομή των εσόδων
που προκύπτουν από κάθε εφεύρεση, στην οποία είναι συν δικαιούχος με τον δημιουργό. Το
διάστημα χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης για την συντήρηση τίτλων προστασίας των
εφευρέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στον
Ο.Β.Ι., εφόσον το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.) δεν έχει αξιοποιηθεί εμπορικά.
Εφόσον κατατεθεί η αίτηση για την απόκτηση διπλώματος, oι δημιουργοί, ενεργώντας συλλογικά,
όταν είναι περισσότεροι του ενός, μπορούν ελεύθερα να δημοσιοποιούν τις εφευρέσεις, αν κατά την
κρίση τους, αυτό είναι προς όφελος της επιστήμης και της τεχνολογίας, αρκεί να μην παραβιάζονται
έτσι όροι ή συμφωνίες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της ερευνητικής τους εργασίας.
Εάν το Ίδρυμα (ΕΛΚΕ) δεν δύναται να, ή αποφασίσει να μην, προχωρήσει εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος, το οποίο ορίζεται σε έξι ημερολογιακούς μήνες, από τη γνωστοποίηση κάθε
εφεύρεσης στην υποβολή αιτήματος χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αντίστοιχου τίτλου, ο
δημιουργός μπορεί να την υποβάλει ο ίδιος, οπότε η εφεύρεση ανήκει εξολοκλήρου σ' αυτόν, με την
επιφύλαξη των όρων ή συμφωνιών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της ερευνητικής του
εργασίας.
Το ΤΕΙ Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη χρηματοδότηση της διαδικασίας έκδοσης ή
συντήρησης του Δ.Ε., οποτεδήποτε αυτό κρίνει σκόπιμο, ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία
εκτιμάται ότι η ευρεσιτεχνία δεν είναι αξιοποιήσιμη εμπορικά. Στην περίπτωση αυτή ο δημιουργός
ή δημιουργοί έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν τη διαδικασία με δική τους χρηματοδότηση και η
εφεύρεση πλέον θα θεωρείται «ελεύθερη εφεύρεση», συμφωνά με το Άρθρο 6 του Ν. 1733/1987.
Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης Δ.Ε. (ή πριν από τη έναρξη της διαδικασίας)
εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκμετάλλευσης από τρίτο, (με σκοπό την συνεκμετάλλευση του Δ.Ε. ή της
εφεύρεσης) ή, εάν σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδότησης της έρευνας, από την οποία προήλθε η
εφεύρεση, συμμετέχει αυτοδίκαια στο Δ.Ε. και τρίτος φορέας, τότε το Ίδρυμα, μέσω του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, και ο τρίτος διαπραγματεύονται από κοινού
την κατανομή του κόστους (τέλη) της έκδοσης και συντήρησης του Δ.Ε. καθώς και την κατανομή
του οικονομικού οφέλους, που τυχόν θα προκύψει.
Οι προβλέψεις της παρούσας πολιτικής μπορούν να τροποποιούνται ή να αναιρούνται με απόφαση
των αρμοδίων οργάνων (Επιτροπή διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού) του ΤΕΙ Κρήτης.
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Συμμετοχή σε εταιρίες Τεχνοβλαστούς (Spin off)
Ως τεχνοβλαστός ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο (με τη μορφή της Εταιρίας Περιορισμένης
Ευθύνης ή Ανώνυμης Εταιρίας) που συστήνεται για την εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση
των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, που προήλθαν από ερευνητικά έργα,
χρηματοδοτούμενα ή μη, που εκτελέστηκαν στο Ίδρυμα (Ειδικός Λογαριασμός).
Για τη διευκόλυνση της πρακτικής εφαρμογής εφευρέσεων/ ερευνητικών αποτελεσμάτων που
έγιναν στο Ίδρυμα (ΕΛΚΕ), καθώς και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, το ΤΕΙ Κρήτης
(ΕΛΚΕ) δύναται να συμμετάσχει ως εταίρος στο εν λόγω εταιρικό σχήμα. Η εταιρική συμμετοχή
του ΤΕΙ Κρήτης (ΕΛΚΕ) γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και μπορεί
να έχει τη μορφή χρηματικής εισφοράς ή εισφοράς σε είδος (ως είδος νοούμενου του
αποτελέσματος της ερευνητικής δραστηριότητας, η χρήση του οποίου εισφέρεται στο εταιρικό
σχήμα).
Το καταστατικό του τεχνοβλαστού δύναται να αναγνωρίζει στο ΤΕΙ Κρήτης (ΕΛΚΕ) δικαίωμα
προτίμησης, έναντι των λοιπών μετόχων στον τεχνοβλαστό, σε περιπτώσεις μεταβίβασης τμήματος
του μετοχικού κεφαλαίου σ’ αυτό.
Η συμμετοχή του ΤΕΙ Κρήτης (ΕΛΚΕ) στον τεχνοβλαστό θα διέπεται και από τους υφιστάμενους
κώδικες δεοντολογίας, τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνών και τις οικείες διατάξεις τους
ΥΑ/679/96 και την υφιστάμενη νομοθεσία για την υπηρεσιακή κατάσταση των Μελών ΕΠ.
Σε περίπτωση που το ΤΕΙ Κρήτης (ΕΛΚΕ) δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στον υπό ίδρυση
τεχνοβλαστό, και προκειμένου να παραχωρηθεί η χρήση και εκμετάλλευση του προϊόντος διανοίας
(ανακάλυψης, εφεύρεσης, ερευνητικού αποτελέσματος), θα συνάπτεται σύμβαση μεταφοράς
τεχνολογίας ή παραχώρησης εκμετάλλευσης ή χρήσης ή άλλη συναφής σύμβαση μεταξύ του ΤΕΙ
Κρήτης (ΕΛΚΕ), του δημιουργού και του υπό ίδρυση τεχνοβλαστού, στην οποία θα καθορίζονται
λεπτομερώς οι όροι της παραχώρησης του προϊόντος και το οικονομικό αντάλλαγμά του.
Η συμμετοχή μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (μέλη ΕΠ) του ΤΕΙ Κρήτης σε
επιχειρηματικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης της γνώσης και των αποτελεσμάτων της έρευνας
και της τεχνολογικής ανάπτυξης δεν αντίκειται προς την ιδιότητα τους, επιτρέπεται όμως μετά τη
συμπλήρωση τριετίας από το διορισμό τους και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ
Κρήτης. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος και η έκταση συμμετοχής προς τις ανωτέρω
επιχειρήσεις. Ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους του Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΠ) του ΤΕΙ
Κρήτης θεωρείται η κατοχή σημαντικών θέσεων διαχείρισης ή διοίκησης (π.χ. Διευθύνοντος
Συμβούλου, Διαχειριστή) του τεχνοβλαστού».
Παράλληλα η Συνέλευση εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης να
επεξεργασθεί, σε εύλογο χρονικό διάστημα, τον απαραίτητο Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας και
αναλυτικό οδηγό μεταφοράς τεχνολογίας για ψήφισή τους από τη Συνέλευση του ΤΕΙ.
Ο παραπάνω Κανονισμός για την πολιτική του Ιδρύματος σε σχέση με την Πνευματική Ιδιοκτησία,
την Κατοχύρωση εφευρέσεων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τη συμμετοχή του Ιδρύματος σε
εταιρείες Τεχνοβλαστούς (Spin off), ισχύει με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας

Μαρία Μούντη
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