
Εςωτερικι διαδικαςία για τθν γνωςτοποίθςθ Πανεπιςτθμιακισ Εφεφρεςθσ(ΠΕ) 
και αίτθςθ ζκδοςθσ Διπλώματοσ Ευρεςιτεχνίασ(ΔΕ) ςτον Οργανιςμό Βιομθχανικισ 

Ιδιοκτθςίασ (ΟΒΙ) ι/και ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ 

Βιμα 1: Πλθροφόρθςθ. Ο εφευρζτθσ ι ο εκπρόςωποσ τθσ ομάδασ των εφευρετϊν 

(μζλοσ του ΕΚΠΑ: ΔΕΠ – ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ - ερευνθτζσ με ςφμβαςθ ζργου και τρίτουσ που 

απαςχολοφνται με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ/ζργου ςτο ΕΚΠΑ- Διδακτορικοί 

Φοιτθτζσ που χρθματοδοτοφνται από το ΕΚΠΑ) επικοινωνεί με το Γραφείο 

Μεταφοράσ Τεχνολογίασ (ΓΜΤ) για να πλθροφορθκεί τισ προβλεπόμενεσ 

διαδικαςίεσ για τθν γνωςτοποίθςθ Πανεπιςτθμιακισ Εφεφρεςθσ (ΠΕ) ςτο ΕΚΠΑ και 

τθν εξζταςθ τθσ από κοινοφ υποβολισ με το Πανεπιςτιμιο αιτιματοσ χοριγθςθσ 

διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ ςτον Ο.Β.Ι ι/και ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ (EPO, WIPO). 

Επίςθσ, το ΓΜΤ ενθμερϊνει τον εφευρζτθ για τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ 

κατάκεςθσ αιτιματοσ για τθ χοριγθςθ εκνικοφ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ ςτον 

Ο.Β.Ι. ι/και τθν κατάκεςθ ζνταξθσ ςε διεκνείσ διαδικαςίεσ όπωσ κατάκεςθ για PCTι 

EPC.  

Βιμα 2: Προετοιμαςία Γνωςτοποίθςθσ ΠΕ. Ο εφευρζτθσ ι όλοι οι εφευρζτεσ, αν 

πρόκειται για ομάδα εφευρετϊν, υπογράφουν ςφμβαςθ εμπιςτευτικότθτασ και 

ανάλθψθσ δεςμεφςεων με τα ςτελζχθ του Κζντρου Αρχιμιδθσ και το ΕΚΠΑ για τθ 

διαςφάλιςθ του απορριτου των πλθροφοριϊν τθσ εφεφρεςθσ. Ακολοφκωσ 

γνωςτοποιοφνται οι λεπτομζρειεσ τθσ εφεφρεςθσ και γίνεται θ προεργαςία για τθ 

ςυμπλιρωςθ του Εντφπου Γνωςτοποίθςθσ Πανεπιςτθμιακισ Εφεφρεςθσ μζςω τθσ 

καταγραφισ πλθροφοριϊν. Ακολουκεί θ διαδικαςία τθσ προ-ζρευνασ (Prior Art 

Search) ςτον ΟΒΙ ι/και ςε τεχνικό ςφμβουλο (patent attorney) για τθν περίπτωςθ 

ζκδοςθσ διεκνοφσ ΔΕ και τθσ διαμόρφωςθσ ςτρατθγικισ για τθν προςταςία τθσ 

διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ. Το ΓΜΤ δφναται αλλά δεν υποχρεοφται να εξετάςει το 

εμπορικό ενδιαφζρον από τθν ζκδοςθ ΔΕ για τθ ςυγκεκριμζνθ εφεφρεςθ, να 

διαμορφϊςει και να προτείνει ςτρατθγικι για τθν προςταςία μζςω ζκδοςθσ 

Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ, και να πραγματοποιιςει μία εκτίμθςθ τθσ 

αναμενόμενθσ δαπάνθσ που αφοροφν τθν προετοιμαςία τθσ αίτθςθσ για χοριγθςθ 

ΔΕ (π.χ. ςυγγραφι πατζντασ) και τα τζλθ κατάκεςθσ, ζρευνασ, εξζταςθσ και ζκδοςθσ 

ΔΕ. 

Βιμα 3: Γνωςτοποίθςθ ΠΕ ςτθν Επιτροπι Ερευνών και Ζναρξθ Διαδικαςίασ 

Αξιολόγθςθσ τθσ Συμμετοχισ του ΕΚΠΑ. Ο εφευρζτθσ εξαρτθμζνθσ εφεφρεςθσ 

γνωςτοποιεί, αμελλθτί, εγγράφωσ ςτο ΕΚΠΑ, τθν υλοποίθςθ τθσ εφεφρεςθσ εντόσ 

ενόσ μθνόσ από τθν ολοκλιρωςι τθσ, κατακζτοντασ το Ζντυπο Γνωςτοποίθςθσ 

Πανεπιςτθμιακισ Εφεφρεςθσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο εντόσ κλειςτοφ 

φακζλου, μαηί με τα ςυνοδευτικά ζγγραφα τθσ εφεφρεςθσ. Τα υποχρεωτικά 

ςυνοδευτικά ζγγραφα είναι (α) θ  επιςτολι αναφορικά με τθν προ-ζρευνα που ζχει 

πραγματοποιθκεί ςχετικά με το νζο τθσ προσ κατοχφρωςθσ με ΔΕ  εφεφρεςθσ (prior 



art search) και τα ςχετικά ζγγραφα1, (β) θ ςφμβαςθ των εφευρετϊν ςτθν οποία 

αποτυπϊνεται το ποςοςτό ςυμμετοχισ ζκαςτου εφευρζτθ ςτθν εφεφρεςθ και (γ) θ  

επιςτολι εκτίμθςθσ φψουσ δαπάνθσ για τθν κατοχφρωςθ τθσ εφεφρεςθσ. Το Ζντυπο 

Γνωςτοποίθςθσ Πανεπιςτθμιακισ Εφεφρεςθσ υπογράφεται από τον εκπρόςωπο τον 

εφευρετϊν τον οποίο ζχουν ορίςει με τθν Σφμβαςθ Εφευρετϊν. Πρωτοκολλείται το 

διαβιβαςτικό αλλά ο κλειςτόσ φάκελοσ δεν ανοίγεται από το πρωτόκολλο. Το 

Ζντυπο Γνωςτοποίθςθσ Πανεπιςτθμιακισ Εφεφρεςθσ είναι ζγγραφο εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα και μαηί με το περιεχόμενο του φακζλου περιζχει εμπιςτευτικζσ 

πλθροφορίεσ, που αφοροφν τθ γνωςτοποίθςθ Πανεπιςτθμιακισ Εφεφρεςθσ και 

τυχόν διαρροι τουσ, μπορεί να προςβάλουν τθν ομαλι κατάκεςθ αιτιματοσ 

χοριγθςθσ ΔΕ. Ακολοφκωσ, κατατίκεται ςτθν Επιτροπι Ερευνϊν (ΕΕ) του ΕΛΚΕ για 

να εξεταςτεί ωσ αίτθμα από κοινοφ κατάκεςθσ αιτιματοσ χοριγθςθσ εκνικοφ ΔΕ 

ςτον Ο.Β.Ι. ι διεκνοφσ ΔΕ μζςω τθσ υπαγωγισ ςτισ διεκνείσ διαδικαςίεσ PCT ι EPC. 

Το ζντυπο αποτελεί μια πρϊτθ μορφι τεκμθρίωςθσ τθσ εφεφρεςθσ, με το οποίο 

ξεκινά θ διαδικαςία για τθν προςταςία τθσ. 

 

Βιμα 4: Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ Συμμετοχισ του ΕΚΠΑ ςτθ Κατάκεςθ ΔΕ  

4.1.Θα οριςτεί ομάδα ζργου του ΕΛΚΕ που κα αςχολθκεί με τα διαδικαςτικά 

κζματα παραλαβισ του προαναφερόμενου φακζλου και όλων των ςταδίων που 

ακολουκοφν. Τα εν λόγω άτομα κα υπογράψουν ςυμφωνθτικό εμπιςτευτικότθτασ ι 

μονομερι διλωςθ δζςμευςθσ τιρθςθσ εχεμφκειασ. 

Εντόσ 15 θμερών από τθν θμερομθνία γνωςτοποίθςθσ (θμερομθνία κατάκεςθσ 

εντφπου γνωςτοποίθςθσ ΠΕ ςτον ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ), θ Επιτροπι Ερευνϊν ορίηει 5-μελι 

Επιτροπι από μζλθ ΔΕΠ που είναι ςχετικά με το αντικείμενο τθσ εφεφρεςθσ για να 

αξιολογιςουν τθν πρόταςθ και να ειςθγθκοφν ςχετικά ςτθν Επιτροπι Ερευνϊν. Ο 

Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ορίηεται από τθν Επιτροπι Ερευνϊν. 

4.2. Ακολοφκωσ, γνωςτοποιείται εγγράφωσ ο οριςμόσ τθσ 5-μελοφσ Επιτροπισ 

ςτουσ εφευρζτεσ, οι οποίοι μποροφν με αιτιολογθμζνθ αίτθςθ εντόσ δφο θμερϊν να 

ηθτιςουν τθν εξαίρεςθ κάποιου μζλουσ αυτισ και τθν αντικατάςταςι του από άλλο 

μζλοσ ΔΕΠ ςχετικό με το αντικείμενο τθσ εφεφρεςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ 

Επιτροπι Ερευνϊν εξετάηει τθν αντικατάςταςθ του/των μζλουσ/μελϊν που ηθτείται 

θ εξαίρεςθ ςτθν αμζςωσ επόμενθ ςυνεδρίαςθ. 

                                                           
1
 Η διαδικαςία τθσ προ-ζρευνασ κα πρζπει να διενεργθκεί είτε από τθν υπθρεςία Τεχνολογικισ 

Πλθροφόρθςθσ του ΟΒΙ είτε από ςφμβουλο ευρεςιτεχνίασ με τθ ςχετικι εμπειρία και εξειδίκευςθ 
ςτον τεχνολογικό τομζα που εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ εφεφρεςθ. 



4.3.Μετά τον οριςτικό οριςμό τθσ Επιτροπισ, κα πρζπει εντόσ δφο μθνών από τθν 

οριςμό τθσ να εκδϊςει αιτιολογθμζνθ πρόταςθ τθν οποία και παραδίδει ςτθν 

Επιτροπι Ερευνϊν προσ αξιολόγθςθ μαηί με το ςχετικό αίτθμα του 

ενδιαφερόμενου. Για τθν διαμόρφωςθ τθσ ςχετικισ πρόταςθσ θ 5-μελισ Επιτροπι 

μπορεί να καλζςει τον ενδιαφερόμενο να παράςχει ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι 

γραπτζσ ι προφορικζσ διευκρινιςεισ. Για τθ διαςφάλιςθ του απορριτου των 

πλθροφοριϊν, τα μζλθ τθσ Επιτροπισ υπογράφουν ςυμφωνθτικό εχεμφκειασ και 

εμπιςτευτικότθτασ των πλθροφοριϊν που κα λάβουν γνϊςθ εμπιςτευτικότθτασ ι 

μονομερι διλωςθ δζςμευςθσ τιρθςθσ εχεμφκειασ με του προαναφερόμενου 

φακζλου προσ αξιολόγθςθ. Η ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ με ςχετικό διαβιβαςτικό 

κατατίκεται ςτο πρωτόκολλο του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ ςε κλειςτό φάκελο, ο οποίοσ δεν 

αποςφραγίηεται από το Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ. 

4.4.Η Επιτροπι Ερευνϊν εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν θμερομθνία παραλαβισ τθσ 

αιτιολογθμζνθσ πρόταςθσ από τθν 5-μελι Επιτροπι εκδίδει απόφαςθ με τθν οποία 

αποφαίνεται: 

α) είτε το ΕΚΠΑ να αποτελζςει ςυνδικαιοφχο κατά 40% ςε δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ 

επί εξαρτθμζνθσ εφεφρεςθσ  

β) είτε το ΕΚΠΑ να εκμεταλλευτεί τθν εξαρτθμζνθ εφεφρεςθ κατά προτεραιότθτα 

ζναντι αμοιβισ, προσ τον εφευρζτθ, ανάλογθσ προσ τθν οικονομικι αξία τθσ 

εφεφρεςθσ και τα κζρδθ που αποφζρει.  

γ) είτε το ΕΚΠΑ να εκχωριςει τα δικαιϊματά του ςε υπάρχουςα εταιρεία (licensing).  

4.5. Αν το ΕΚΠΑ δεν δθλϊςει εγγράφωσ ςτον εφευρζτθ μζςα ςε τζςςερισ μινεσ από 

τθν θμερομθνία γνωςτοποίθςθσ του εφευρζτθ (θμερομθνία κατάκεςθσ εντφπου 

γνωςτοποίθςθσ ΠΕ ςτον ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ) ότι ενδιαφζρεται να ςυνυποβάλει τθν αίτθςθ, 

αυτι υποβάλλεται μόνον από τον εφευρζτθ, οπότε θ εφεφρεςθ ανικει εξ' 

ολοκλιρου ςτον εφευρζτθ (ελεφκερθ εφεφρεςθ) ο οποίοσ αναλαμβάνει το ςφνολο 

των εξόδων κατάκεςθσ ςτον ΟΒΙ ι/και ςε οποιοδιποτε άλλο οργανιςμό. 

Επιςθμαίνεται ρθτϊσ ότι ο εργαηόμενοσ δεν κα ζχει δικαίωμα να υποβάλει αίτθςθ 

χοριγθςθσ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ για εφεφρεςθ, θ οποία διαφζρει ουςιωδϊσ 

από αυτιν για τθν οποία υποβλικθκε αίτθςθ ςτον ΕΛΚΕ για υποβολι από κοινοφ με 

το ΕΚΠΑ αίτθςθσ χοριγθςθσ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, κατά τα ανωτζρω 

αναφερόμενα. Στθν περίπτωςθ αυτι ο εργαηόμενοσ οφείλει να υποβάλει εκ νζου 

αίτθςθ ςτον ΕΛΚΕ, προκειμζνου να υποβλθκεί από κοινοφ με το ΕΚΠΑ αίτθςθ 

χοριγθςθσ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, θ οποία κα κρικεί εκ νζου από τα αρμόδια 

όργανα του ΕΚΠΑ κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα. Η παραπάνω διαδικαςία 

χοριγθςθσ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ εφαρμόηεται και για διδακτορικοφσ φοιτθτζσ 

ι τρίτουσ τελοφντεσ ςε ςχζςθ εργαςίασ με το ΕΚΠΑ. 



Βιμα 5: Κατάκεςθ ςτον ΟΒΙ. Στθν περίπτωςθ αίτθςθσ ζκδοςθσ ΔΕ ςτον ΟΒΙ 

ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία. Συμπλθρϊνονται και υπογράφονται οι 

ςυμφωνίεσ εφευρετϊν και ςυνδικαιοφχων. Οι δικαιοφχοι είναι το ΕΚΠΑ κατά 

ποςοςτό 40%, και ο εφευρζτθσ ι θ ομάδα εφευρετϊν κατά ποςοςτό 60% 

(Ν.1733/1987). Τα ποςοςτά αυτά μποροφν να τροποποιθκοφν μετά από ζγγραφθ 

ςυμφωνία μεταξφ των μερϊν. Στθν περίπτωςθ ερευνθτικισ χρθματοδότθςθσ 

λαμβάνονται υπόψθ και οι ςυμβάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ προσ τρίτουσ (φορείσ 

χρθματοδότθςθσ) για τον προςδιοριςμό των ςυνδικαιοφχων και των αντίςτοιχων 

ποςοςτϊν τουσ. Το Γραφείο Μεταφοράσ Τεχνολογίασ υποςτθρίηει τθ διαδικαςία 

προετοιμαςίασ και ςυγγραφισ του κειμζνου και αξιϊςεων για τθν κατάκεςθ τθσ 

αίτθςθσ χοριγθςθσ ΔΕ, ςε ςυνεργαςία με εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ ςυμβοφλουσ 

ι/και νομικά γραφεία. Το τελικό κείμενο τθσ αίτθςθσ εγκρίνεται από τουσ 

εφευρζτεσ πριν υποβλθκεί ςτον ΟΒΙ ι ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ. 

 

Χρθματοδότθςθ Δαπανών Κατάκεςθσ ΔΕ  

Το ΕΚΠΑ (μζςω του ΕΛΚΕ) δφναται αλλά δεν υποχρεοφται να καλφψει ζξοδα 

κατάκεςθσ αίτθςθσ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ. Στθν περίπτωςθ ςυν-υποβολισ 

αίτθςθσ κατοχφρωςθσ ΔΕ και ςυμμετοχισ του ΕΚΠΑ ωσ ςυνδικαιοφχου κατ’ 

οριςμζνο ποςοςτό ςτο δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ, το ΕΚΠΑ οφείλει να αναλάβει τθν 

κάλυψθ των εξόδων κατάκεςθσ του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ κατά ποςοςτό που 

δεν είναι μικρότερο του ποςοςτοφ κατά το οποίο ορίηεται ωσ ςυνδικαιοφχοσ. Στθν 

περίπτωςθ που ο εφευρζτθσ δεν δφναται ι δεν επικυμεί να καλφψει τα ζξοδα 

κατάκεςθσ αίτθςθσ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ που τον αφοροφν, το ΕΚΠΑ δφναται 

να αναλάβει αυτά τα ζξοδα με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του εφευρζτθ και τροποποίθςθ 

τθσ μεταξφ τουσ ςφμβαςθσ με αφξθςθ των δικαιωμάτων του ΕΚΠΑ. Το κόςτοσ τόςο 

για τθ διατιρθςθ του δικαιϊματοσ όςο και για τθν περαιτζρω επζκταςθ τθσ αίτθςθσ 

ΔΕ, (ευρωπαϊκι πατζντα –EPO, διεκνι αίτθςθ (PCT), κλπ.), κα καλφπτεται από τουσ 

δικαιοφχουσ αναλογικά με το ποςοςτό ιδιοκτθςίασ ςτο δικαίωμα. Το ΕΚΠΑ δφναται 

να καλφψει τα ζξοδα που αναλογοφν ςε ζναν ι περιςςότερουσ δικαιοφχουσ μετά 

από αίτθςι τουσ και ςχετικι απόφαςθ. 

Βιμα 6: Επζκταςθ ΔΕ μζςω Προτεραιότθτασ. Σε διάςτθμα ζωσ 12 μθνϊν από τθν 

αρχικι κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ ςτον ΟΒΙ υπάρχει θ δυνατότθτα επζκταςθσ, με 

κατάκεςθ αίτθςθσ ςτο EPO, ςτο USPTO (ευρωπαϊκι ι αμερικάνικθ πατζντα) ι 

αίτθςθ PCT (διεκνισ αίτθςθ). Η δυνατότθτα επζκταςθσ εξετάηεται απο τθν 

Επιτροπι Ερευνών με κατάκεςθ νζου αιτιολογθμζνου αιτιματοσ από τον 

εφευρζτθ ι τθν ομάδα εφευρετών τθσ ηθτοφμενθσ επζκταςθσ.  



Βιμα 7: Μετά τθν κατοχφρωςθ τθσ εφεφρεςθσ με δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ ςτον ΟΒΙ, 

κα εξετάηεται ςε ετιςια βάςθ από τθν Επιτροπι Ερευνϊν  θ ςυνζχιςθ καταβολισ 

των τελϊν κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του εκπροςϊπου των εφευρετϊν. 

Χρόνοσ (ςε θμζρεσ από 
τθν θμ/νια κατάκεςθσ του 
Εντφπου Γνωςτοποίθςθσ 
ςτον ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ)  

Στάδιο Σφντομθ Περιγραφι 

- Βιμα 1 Πλθροφόρθςθ 
Εφευρετϊν από το ΓΜΤ 
του Κζντρου Αρχιμιδθσ 
του ΕΚΠΑ  

- Βιμα 2 Λιψθ Υπθρεςιϊν από το 
ΓΜΤ για τθν προετοιμαςία 
τθσ γνωςτοποίθςθσ τθσ 
Πανεπιςτθμιακισ 
Εφεφρεςθσ ςτθν Επιτροπι 
Ερευνϊν και τθν 
κατάκεςθ του ςχετικοφ 
εντφπου.  

0 Βιμα 3 Κατάκεςθ του Εντφπου 
Γνωςτοποίθςθσ με τα 
ςυνοδευτικά ζγγραφα 
ςτθν Επιτροπι Ερευνϊν 
του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ 
(Κατάκεςθ ςτο 
Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ςε 
κλειςτό φάκελο) 

15 Βιμα 4.1. Οριςμόσ τθσ 5 μελοφσ 
Επιτροπισ από τθν 
Επιτροπι Ερευνϊν για 
αξιολόγθςθ τθσ 
εφεφρεςθσ 

22 Βιμα 4.2. Γνωςτοποίθςθ Επιτροπισ  
ςτουσ Εφευρζτεσ. 
Περίοδοσ Ενςτάςεων. 
Οριςτικόσ Οριςμόσ 
Επιτροπισ 

82 Βιμα 4.3. Κατάκεςθ Ειςιγθςθσ τθσ 5 
μελοφσ επιτροπισ 
αξιολόγθςθσ ςτθν 
Επιτροπι Ερευνϊν 

112 Βιμα 4.4. Απόφαςθ Επιτροπισ 
Ερευνϊν για τθ 
ςυμμετοχι του 
Πανεπιςτθμίου ςτο ΔΕ 



120 Βιμα 4.5. Γραπτι Κοινοποίθςθ τθσ 
Απόφαςθσ ςτουσ 
Εφευρζτεσ 

 Βιμα 5 Προετοιμαςία ΔΕ. 
Κατάκεςθ ςτον ΟΒΙ 

Ωσ 12 μινεσ μετά τθν 
θμ/νια κατάκεςθσ ςτον 
ΟΒΙ. 

Βιμα 7 Κατάκεςθ PCT-αίτθςθσ ι 
Ευρωπαϊκοφ Διπλϊματοσ  
για επζκταςθ του ΔΕ ςε 
διεκνζσ.  

 


