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Εισαγωγή
Για τη διευκόλυνση της πρακτικής εφαρμογής ανακαλύψεων/
εφευρέσεων/ ερευνητικών αποτελεσμάτων που έγιναν στο
Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός), καθώς και προς όφελος
του δημοσίου συμφέροντος, το Πανεπιστήμιο (Ειδικός
Λογαριασμός) δύναται να συμμετάσχει ως εταίρος στο εν
λόγω εταιρικό σχήμα. Η εταιρική συμμετοχή του
Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός) 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 (τεχνογνωσίας), η χρήση του οποίου
εισφέρεται στο εταιρικό σχήμα).
Σε περίπτωση κατά την οποία το Πανεπιστήμιο συμμετέχει
στο μετοχικό κεφάλαιο του τεχνοβλαστού το καταστατικό
δύναται να αναγνωρίζει στο Πανεπιστήμιο (Ειδικός
Λογαριασμός) δικαίωμα προτίμησης, έναντι των λοιπών
μετόχων στον τεχνοβλαστό, σε περιπτώσεις μεταβίβασης
τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου σ’ αυτό.
Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός) στον
τεχνοβλαστό διέπεται και από τους υφιστάμενους κώδικες
δεοντολογίας, τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνών και την
ισχύουσα νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία των
τεχνοβλαστών και την υπηρεσιακή κατάσταση των Μελών
ΔΕΠ.
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Ως τεχνοβλαστός ορίζεται
κάθε νομικό πρόσωπο (με
τη μορφή κεφαλαιουχικής
Εταιρίας που συστήνεται
για την εμπορική
αξιοποίηση και
εκμετάλλευση των
αποτελεσμάτων της
επιστημονικής έρευνας,
που προήλθαν είτε από
Καθηγητές &
υπηρετούντες Λέκτορες και
Ερευνητές του
Πανεπιστημίου από την
ενασχόλησή τους στα
Εργαστήριά του είτε από
ερευνητικά έργα,
χρηματοδοτούμενα ή μη,
που εκτελέστηκαν στο
Πανεπιστήμιο (ΕΛΚΕ ΔΠΘ).
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Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός) δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στον
υπό ίδρυση τεχνοβλαστό, και προκειμένου να παραχωρηθεί η χρήση και εκμετάλλευση του
προϊόντος διανοίας (ανακάλυψης, εφεύρεσης, ερευνητικού αποτελέσματος), συνάπτεται
σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας ή παραχώρησης εκμετάλλευσης ή χρήσης ή άλλη συναφής
σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός), του δημιουργού/ών και του υπό
ίδρυση τεχνοβλαστού, στην οποία καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι της παραχώρησης του
προϊόντος και το οικονομικό αντάλλαγμα αυτής.
Η συμμετοχή μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου σε
επιχειρηματικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης της γνώσης και των αποτελεσμάτων της
έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης δεν αντίκειται προς την ιδιότητα τους. Η συμμετοχή
μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, στις παραπάνω επιχειρηματικές δραστηριότητες, επιτρέπεται
μετά τη συμπλήρωση τριετίας από το διορισμό τους και μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Με
την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος και η έκταση συμμετοχής τους στις ανωτέρω
επιχειρήσεις.

Κείμενο
Βασικός προορισμός του Πανεπιστήμιου είναι η παραγωγή και διάδοση νέας γνώσης
εξασφαλίζοντας

ταυτόχρονα

την

αξιοποίηση

των

αποτελεσμάτων

της

ερευνητικής

δραστηριότητας των μελών του προς όφελος της κοινωνίας. Προάγοντας το μοντέλο της τριπλής
έλικας που αφορά: α) στην ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της ερευνητικής δράσης και
αριστείας, β) στη βιώσιμη λειτουργία των ερευνητικών του υποδομών, και γ) στην αξιοποίηση
των παραγόμενων αποτελεσμάτων έρευνας, επιδρά στη συνολική ανάπτυξη τόσο της
Περιφέρειας ΑΜΘ όσο και της ίδιας της χώρας.
Μια μορφή μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας αποτελεί η διαχείριση της διανοητικής
ιδιοκτησίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και η προσπάθεια για αξιοποίησή
της μέσω της συμμετοχής του σε εταιρείες έντασης γνώσης, χωρίς αυτό βέβαια να επηρεάσει την
εκπαιδευτική

διαδικασία.

Συμβάλλοντας

στην

ανάπτυξη

και

διάχυση

σημαντικών

αποτελεσμάτων έρευνας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παρέχει την απαραίτητη
αναγνώριση και κίνητρα στους ερευνητές που την παρήγαγαν υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες
για ανάπτυξη εταιρειών έντασης γνώσης από το ανθρώπινο δυναμικό του.
Ειδικότερα, η μεταφορά τεχνολογίας επιτυγχάνεται μέσω μίας σύμβασης βάσει της οποίας το
Δ.Π.Θ. παραχωρεί σε τρίτους την εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που του
ανήκουν. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να καταχωρούνται με Διπλώματα
Ευρεσιτεχνίας, Διπλώματα Τροποποίησης, Πιστοποιητικά Υποδειγμάτων Χρησιμότητας, και
Δικαιώματα Δημιουργού (copyrights). Μια σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας μπορεί να είναι
αποκλειστική ή όχι. Σ’ αυτήν συμβάλλονται το Δ.Π.Θ. (Επιτροπή Ερευνών) και ένας δέκτης
τεχνολογίας, ο οποίος μπορεί να είναι μια υφιστάμενη επιχείρηση ή ένας τεχνοβλαστός (spin-
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off). Η κάθε συμφωνία με έναν δέκτη τεχνολογίας περιέχει όρους σχετικούς με την αξιοποίηση
της άδειας χρήσεως των αποτελεσμάτων και την καταβολή δικαιωμάτων -χρηματοροών
(royalties) στο Δ.Π.Θ. Τα δικαιώματα μοιράζονται ο δημιουργός και το Πανεπιστήμιο (Ειδικός
Λογαριασμός).
Η πολιτική διαχείρισης αποτελεσμάτων έρευνας του Πανεπιστημίου μας συνεχώς αντανακλά
και προσαρμόζεται στην ισχύουσα κοινωνικό οικονομική κατάσταση και έχει ως στόχο:
α) την εφαρμογή καινοτόμων σχεδίων αξιοποίησης γνώσης, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας που
αναπτύχθηκαν στο Ίδρυμα.
β) την δραστηριοποίηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας τους ΔΠΘ (μέλη ΔΕΠ,
μεταπτυχιακοί φοιτητές, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, τεχνικό προσωπικό, κ.λπ.) σε θέματα
κατοχύρωσης δικαιωμάτων και αξιοποίησης αποτελεσμάτων γνώσης μέσω της Επιτροπής
Πνευματικών Δικαιωμάτων και Ευρεσιτεχνιών αλλά και της Επιτροπής Ερευνών.
γ) την υποστήριξη και επέκταση των υγιών και βιώσιμων συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς,
με διεθνή δίκτυα συνεργασίας αλλά και παραγωγικούς φορείς για εκτέλεση έργων μακρόχρονης
εμβέλειας που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων/ υπηρεσιών από τοπικό,
περιφερειακό μέχρι και διεθνές επίπεδο.
δ) την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας, σύμφωνα με το νόμο και
συμβατές με την ανθρωπιστική, κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία και χαρακτήρα του
Πανεπιστημίου.
ε) την προσέλκυση και διατήρηση στις τάξεις του Πανεπιστημίου υψηλού επιπέδου ερευνητών
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την ερευνητική δραστηριότητα.
Στ) την αξιοποίηση των εσόδων, που προέρχονται από την παραχώρηση και αξιοποίηση των
ερευνητικών αποτελεσμάτων για χρηματοδοτική στήριξη τόσο της ερευνητικής όσο και
εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου και του μελών του.

Θεσμικό Πλαίσιο
Τεχνοβλαστός
Ως τεχνοβλαστός ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο (με τη μορφή κεφαλαιουχικής Εταιρίας) που
συστήνεται για την εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της
επιστημονικής έρευνας, που προήλθαν είτε από Καθηγητές & υπηρετούντες Λέκτορες και
Ερευνητές του Πανεπιστημίου από την ενασχόλησή τους στα Εργαστήριά του είτε από
ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα ή μη, που εκτελέστηκαν στο Πανεπιστήμιο (ΕΛΚΕ ΔΠΘ).
Ισχύουσα Νομοθεσία
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Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες αναλαμβάνονται συνήθως από τα φυσικά πρόσωπα που
παρήγαγαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες γνώσεις και στη δραστηριότητα αυτή μπορεί να
συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο ο φορέας στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις, καθώς και
τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το θεσμικό πλαίσιο που οριοθετεί τους όρους για την ίδρυση
τεχνοβλαστών και την συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε αυτά διαμορφώνεται από τους παρακάτω
νόμους:
1.

Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-99), άρθρο 23, παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 34 «αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων» του N. 2843/2000 (ΦΕΚ Α 219 /1210-2000).
2.

Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α /25-6-01), όπως τροποποιήθηκε στην παράγραφο 2,

περίπτωση γ' του άρθρου 11 με το άρθρο τέταρτο του Ν. 3440/2006 (ΦΕΚ 38 Α /27 -22006).
Π.Δ. 17 / 31-1-2001 (ΦΕΚ 14 Α /31-12-2001).
Η Μεταφορά Τεχνολογίας στο Δ.Π.Θ.
Η μεταφορά/ αξιοποίηση της τεχνολογίας (η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ή
μεταβίβαση (παροχή) τεχνικών γνώσεων που προστατεύονται από διπλώματα
ευρεσιτεχνίας αλλά και μη προστατευμένες τεχνικές γνώσεις, εμπειρίες, ικανότητες,
δηλαδή κάθε στοιχείο που αποτελεί αντικείμενο τεχνικής, βιομηχανικής ή εμπορικής
πληροφορίας, γνώσεων και εφαρμογών) η οποία παράγεται στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, επιτυγχάνεται με: τη σύναψη συμβάσεων μεταφοράς
τεχνολογίας, τη διάχυση της νέας γνώσης-πληροφορίας, τη δημοσίευση ερευνητικών
αποτελεσμάτων, την κατοχύρωση των πρωτότυπων μεθόδων -τεχνογνωσίας και την
έκδοση των προβλεπόμενων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και υποδειγμάτων
χρησιμότητας.
Το Δίπλωμα Τροποποίησης (Δ.Τ.), είναι τίτλος προστασίας που χορηγείται για μια εφεύρεση που
αποτελεί τροποποίηση άλλης εφεύρεσης, η οποία έχει ήδη προστατευθεί με Δίπλωμα
Ευρεσιτεχνίας και λήγει μαζί με αυτό. Το Δ.Τ. μπορεί να μετατραπεί μετά από αίτηση του
δικαιούχου του σε Δ.Ε. Για το Δ.Ε. που προκύπτει, ως ημερομηνία κατάθεσης υπολογίζεται αυτή
του Δ.Τ. Η διάρκεια του Δ.Ε. είναι 20 έτη από την ανωτέρω ημερομηνία.
Ως εφεύρεση ορίζεται: «οποιοδήποτε νέο πόνημα δεκτικό βιομηχανική εφαρμογής (προϊόν
μέθοδος) , η χρήσιμη διαδικασία, διάταξη, μηχανή ή κάθε χρήσιμη βελτίωση».
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Διαδικασία εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και Σύνταξη
Σύμβασης Μεταφοράς Τεχνολογίας
Ακολουθούν τα βήματα με τα οποία ο ερευνητής, μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας του
ΔΠΘ θα βρεθεί από την αρχική φάση διερεύνησης του ενδιαφέροντος για την εμπορική
εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας η οποία είναι προϊόν ερευνητικής
δραστηριότητας στο ΔΠΘ, στην ολοκλήρωση μίας συμφωνίας με την οποία το πανεπιστήμιο και
ο δημιουργός της τεχνολογίας μοιράζονται τα δικαιώματα και την εμπορική αξιοποίηση αυτών.

Αρχική διερεύνηση
Βήμα 1: Μέλος ΔΕΠ /ερευνητής ή ομάδα ερευνητών διαπιστώνει ότι η ερευνητική του
δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε εμπορικά αξιοποιήσιμα αποτελέσματα (εφευρέσεις και
ανακαλύψεις).
Βήμα 2: Ο ενδιαφερόμενος (μέλος της πανεπιστημιακής ερευνητικής κοινότητας του ΔΠΘ),
ενημερώνεται σχετικά με τα θέματα ανακοίνωσης, αξιολόγησης και προστασίας της
ερευνητικού αποτελέσματος από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ
(rescom.duth.gr). Εκτός των άλλων, παρέχονται πληροφορίες για την συμπλήρωση του Έντυπου
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Παράρτημα Α). Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις, ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΔΠΘ – σήμερα
με το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΔΠΘ (tto@duth.gr).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Βήμα 3: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ενυπόγραφα το έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς
το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (Γραφείο Νομικής Υποστήριξης)

Αξιολόγηση από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας
Βήμα 4:
Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θ. είναι το
σημείο επαφής κάθε ερευνητή αναφορικά με θέματα αξιολόγησης της εμπορικής προοπτικής κάθε
ανακάλυψης/ εφεύρεσης ή ερευνητικού αποτελέσματος, πηγές χρηματοδότησης, ανεύρεση εμπορικών
εταίρων, διαδικασίες προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, θέματα που σχετίζονται με τη
δημιουργία τεχνοβλαστών και ανάλυση των σχετικών διαδικασιών
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Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (Γραφείο Νομικής Υποστήριξης) αξιολογεί με τη βοήθεια
μιας Τριμελούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που θα ορισθεί από την Επιτροπή Ερευνών.
Υπογραμμίζεται ότι ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της όλης διαδικασίας διασφαλίζεται μέσω
ειδικών συμφωνητικών εχεμύθειας που υπογράφονται από όλους τους εμπλεκόμενους. Σε αυτό
το στάδιο, με στόχο τη διευκόλυνση της αξιολόγησης, είναι πιθανό η Τριμελής Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων να απευθύνει πρόσκληση ακρόασης στον ενδιαφερόμενο ερευνητή.
Μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης δύναται να αναδειχθεί η ανάγκη, αν αυτό δεν έχει ήδη
γίνει, της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με το αίτημα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.

Προστασία Εφεύρεσης (προαιρετικό)
Βήμα 4α
Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (Γραφείο Νομικής υποστήριξης) παρέχει υποστήριξη στον
ερευνητή-δημιουργό κατά τη διενέργεια έρευνας για αντίστοιχα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας,
καθώς και στην έρευνα αγοράς για ανταγωνιστικές τεχνολογίες, ώστε να προσδιοριστεί η
δυναμική της για εμπορική αξιοποίηση.
Στην Ξάνθη, εντός της Πολυτεχνικής Σχολής, και στη βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής σε
κτήριο …, λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο – Βιβλιοθήκη του ΟΒΙ (Οργανισμού Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας).
Βήμα 4β

Διαδικασία κατά την οποία εκτελούνται οι νομικές διαδικασίες για την προστασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας . Η πιο συνηθισμένη διαδικασία είναι η αίτηση για χορήγηση
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.) στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) ή/και στο
Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών (European Patent Office) ή/και στο Αμερικανικό Γραφείο
Ευρεσιτεχνιών (United States Patent Office). Εναλλακτικές μορφές προστασίας είναι τα
Δικαιώματα Δημιουργού (copyright), Διπλώματα Τροποποίησης (Δ.Τ.) και Πιστοποιητικά
Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.).
Το Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.), το οποίο είναι τίτλος προστασίας με
διάρκεια 7 έτη και χορηγείται στον δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα με καθορισμένο
σχήμα και μορφή, που προτείνονται ως νέα, βιομηχανικά εφαρμόσιμα και με δυνατότητα να
δώσουν λύση σε ένα τεχνικό πρόβλημα. Το Π.Υ.Χ. μπορεί να χορηγηθεί για παράδειγμα για
εργαλείο, όργανο, συσκευή, σκεύος, εξάρτημα τους, κ.λ.π. Το νέο και βιομηχανικά εφαρμόσιμο
Π.Υ.Χ. έχει την ίδια έννοια με τα αντίστοιχα κριτήρια χορήγησης Δ.Ε.
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Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι
άυλα δικαιώματα που αποκτώνται αυτοδίκαια για κάθε είδος πρωτότυπου έργου που
δημιουργείται, εμφανίζεται ή εκφράζεται με οποιαδήποτε υλική μορφή.

Δημιουργία Τεχνοβλαστού

Βήμα 5α
Σε περίπτωση που επιλεγεί η δημιουργία τεχνοβλαστού, ως το βέλτιστο επιχειρηματικό σχήμα
για την αξιοποίηση της εφεύρεσης ή του ερευνητικού αποτελέσματος, το Γραφείο Μεταφοράς
Τεχνολογίας σε συνεργασία με τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων του ΔΠΘ θα
υποστηρίξει τους ερευνητές στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, στις διαδικασίες ίδρυσης και στην
αναζήτηση χρηματοδότησης.

Αξιοποίηση από Υφιστάμενα Επιχειρηματικά Σχήματα

Βήμα 5β
Σε περίπτωση που αποφασιστεί η εμπορική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες υφιστάμενες
επιχειρήσεις, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας θα προσδιορίσει σε συνεργασία με τριμελή
επιτροπή ορισμένη από την ΕΕ και τον ερευνητή τα αμοιβαία συμφέροντα, τους στόχους και τα
σχέδια εμπορικής εκμετάλλευσης της ανακάλυψης / εφεύρεσης ή ερευνητικού αποτελέσματος.

Συμβάσεις παραχώρησης από το ΔΠΘ και τον ερευνητή

Βήμα 6
Η εταιρία που επιθυμεί να αναλάβει την εμπορική αξιοποίηση της τεχνογνωσίας (είτε υπό ίδρυση, είτε
υφιστάμενη) οφείλει να συνάψει σύμβαση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, τόσο με το ΔΠΘ όσο και
με τον ερευνητή. Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής τα πνευματικά δικαιώματα του Πανεπιστημίου και του
ερευνητή παραχωρούνται για χρήση (χωρίς να μεταβιβάζεται η κυριότητά τους) έναντι οικονομικών και
άλλων ανταλλαγμάτων. Προβλέπονται δύο κατηγορίες συμβάσεων παραχώρησης, η αποκλειστική και η
μη αποκλειστική.

Σύμβαση παραχώρησης σε νέο Τεχνοβλαστό με τη συμμετοχή του ερευνητή του ΔΠΘ
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Βήμα 7α
Στην περίπτωση δημιουργίας Τεχνοβλαστού, ο ερευνητής προωθεί με αίτηση του μέσω του Γραφείου
Μεταφοράς Τεχνολογίας (τώρα Γραφείο Νομικής Υποστήριξης) προς την Επιτροπή Ερευνών σχέδιο
Σύμβασης μεταφοράς Τεχνολογίας και Σχέδιο Καταστατικού του υπό ίδρυση Τεχνοβλαστού . Τα
προσχέδια προωθούνται στην επιτροπή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ευρεσιτεχνίας του ΔΠΘ έτσι ώστε
να διαμορφώσει την τελική εισήγηση προς την Επιτροπή Ερευνών.
Η Επιτροπή Ερευνών εισηγείται προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος την έγκριση των Προσχεδιών
λαμβάνοντας υπ’ όψη τη σχετική εισήγηση της επιτροπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ευρεσιτεχνίας.
Η τελική έγκριση ίδρυσης τεχνοβλαστού και παραχώρησης τεχνολογίας αποτελεί αρμοδιότητα της
Συγκλήτου του Ιδρύματος.

Σύμβαση παραχώρησης σε υφιστάμενη επιχείρηση χωρίς τη συμμετοχή του ερευνητή του ΔΠΘ
Βήμα 7β
Στην περίπτωση της παραχώρησης σε υφιστάμενο εμπορικό σχήμα που δεν έχει τη συμμετοχή του
ερευνητή του ΔΠΘ, το προσχέδιο της σύμβασης προωθείται από τον ενδιαφερόμενο προς τη Σύγκλητο
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Βήμα 7α.

Εμπορική Εκμετάλλευση
Βήμα 8
Η αδειοδοτούμενη επιχείρηση (αυτή δηλαδή, στην οποία έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης) επενδύει για τη
μετατροπή του ερευνητικού αποτελέσματος της σε εμπορικό προϊόν ή υπηρεσία.

Έσοδα από Συμβάσεις Παραχώρησης
Βήμα 9
Το Δ.Π.Θ., στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης παραχώρησης κάθε ανακάλυψης / εφεύρεσης ή
ερευνητικού αποτελέσματος αποκτά έσοδα που κατανέμονται, όπως αυτά ορίζονται στη σύμβαση.
Λεπτομέρειες για τον καταμερισμό των εσόδων από Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας αναφέρονται στο
σημείο που αφορά στα οικονομικά θέματα.

Διαχείριση Χρηματοροών (royalties) από τη Συμμετοχή σε Εταιρίες Τεχνοβλαστούς
Για τον υπολογισμό του καταμερισμού των χρηματορροών που προέρχονται από πληρωτέα μερίσματα
λόγω τους συμμετοχής του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός) στο μετοχικό Κεφάλαιο Τεχνοβλαστών
ή ως αντάλλαγμα για σύμβαση παραχώρησης, χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τρόπος:
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Από το σύνολο τους χρηματορροής καλύπτονται κατά προτεραιότητα μη καλυφθέντα έξοδα υποβολής και
συντήρησης του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή αντίστοιχου τίτλου κατοχύρωσης δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας (όπου υπάρχει).
Το υπόλοιπο ποσό του μερίσματος κατανέμεται ως εξής
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δικαιώματα των δημιουργών στο μέρισμα του Πανεπιστημίου (Ειδικός
Λογαριασμός), το Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός) θα λαμβάνει το σύνολο του μερίσματος.
Σε περίπτωση που υπάρχουν δικαιώματα των δημιουργών στο μέρισμα του Πανεπιστημίου (Ειδικός
Λογαριασμός)
Οι δημιουργοί θα λαμβάνουν το ποσοστό του μερίσματος που τους αντιστοιχεί (60%), σε περίπτωση
είσπραξης εσόδων.
Το Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός) θα λαμβάνει το υπόλοιπο ποσοστό του μερίσματος (40%)
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