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Έντυπο Συμφωνίας Εφευρετών 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΦΕΥΡΕΤΩΝ 

Τίτλος εφεύρεσης:......................................................................................................................... (εφεξής: η 

Εφεύρεση) 

 
Σήμερα την ……………………................τόπος................................. 

 
Μεταξύ 

 
α) του. ................................................................................................................ κάτοικου 

....................................................................... αναφερόμενος στο παρόν ως ο «Επιστημονικός Υπεύθυνος», και, 

εφόσον συμμετείχε και ως εφευρέτης στην πραγματοποίηση της Εφεύρεσης, αναφερόμενος ως «Εφευρέτης» 

 
β) του .............................................................. κάτοικου ................................. οδός 

…………………………………………......................... αναφερόμενος στο παρόν ως «Εφευρέτης» 

 
γ) και του .............................................................. κάτοικου ................................. οδός 

…………………………………………......................... αναφερόμενος στο παρόν ως «Εφευρέτης» 

 
άπαντες οι ανωτέρω Εφευρέτες αποκαλούμενοι από κοινού «Συν-Εφευρέτες» συμφώνησαν και 

συναποδέχθησαν τα εξής: 

 
1.  Η παρούσα συμφωνία είναι υποχρεωτικό να υπογραφεί από ΚΑΘΕ πρόσωπο που δικαιούται βάσει των 

 κανονισμών του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και του σχετικού Εντύπου 

 Γνωστοποίησης που υποβλήθηκε από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο να συμπεριληφθεί στην Κατάσταση 

 Εφευρετών. 

 

2. Η υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας Εφευρετών είναι απολύτως απαραίτητη για κάθε πρόσωπο που 

πρόκειται να συμπεριληφθεί στην Κατάσταση Εφευρετών και εν συνεχεία να καταστεί ενδεχομένως μέρος και να 

υπογράψει τη Συμφωνία Συν-Δικαιούχων. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει νομίμως και με κανένα 

τρόπο στην Κατάσταση των Εφευρετών χωρίς να έχει υπογράψει αυτή την σύμβαση. Η υπογραφή της παρούσας 

και η αναφορά ενός ονόματος στην Κατάσταση των Εφευρετών δεν συνεπάγεται αυτομάτως την απόκτηση της 

ιδιότητας του Δικαιούχου και των περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από την Εφεύρεση. Συνεπώς ο 

Εφευρέτης δύναται να συμπεριλαμβάνεται στους καταθέτες Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας μόνον εφόσον 

συμβάλλεται ως Συν-Δικαιούχος στο πλαίσιο της χωριστής Συμφωνίας Συν-Δικαιούχων. Προς το σκοπό αυτό, κάθε 

Εφευρέτης με το παρόν συμφωνητικό παραιτείται κάθε περιουσιακού δικαιώματός του επί της Εφεύρεσης 

διεθνώς και καθ΄ όλη την διάρκεια της ισχύος αυτού του δικαιώματος και επίσης παραιτείται παντός δικαιώματος 

παραχώρησης ανεξάρτητης άδειας χρήσης προς τρίτο για την οιαδήποτε εκμετάλλευση του αντικειμένου της 

Εφεύρεσης, εκτός εάν καταστεί μέρος της Σύμβασης Συν-Δικαιούχων, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού 

Υπεύθυνου, οπότε και θα διαθέτει τα ποσοστά δικαιωμάτων επί της Εφεύρεσης που προβλέπονται στην εν λόγω 

Συμφωνία. 

 

3. Η συμπερίληψη των Εφευρετών στην Κατάσταση Εφευρετών διαφυλάττει το δικαίωμά τους για 

αναγνώριση της ιδιότητάς τους ως Εφευρέτες και το δικαίωμα να αναφέρονται ως Εφευρέτες σε τυχόν Διπλώματα 

Ευρεσιτεχνίας επί της Εφεύρεσης. 

 
 

4. Κάθε Εφευρέτης δηλώνει ότι κατά την διάρκεια της εργασίας του ………………. (στο Έργο «…..» ή στο 

εργαστήριο), δεν υποχρεώθηκε από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και από το Πανεπιστήμιο να παραβιάσει 
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δικαιώματα τρίτων και ότι σε περίπτωση που ανακύψει παραβίαση πάσης φύσης 

δικαιωμάτων κάποιου τρίτου μέρους από την προστασία και εκμετάλλευση της 

Εφεύρεσης, ο Εφευρέτης παραμένει πλήρως υπεύθυνος για όποια απαίτηση 

προκύψει. Επίσης, κάθε Εφευρέτης εγγυάται ότι η πραγματοποιηθείσα 

Εφεύρεση και το Δικαίωμα που απορρέει από αυτήν δεν παραβιάζει δικαιώματα 

τρίτου μέρους και δηλώνει ότι δεσμεύεται να ενημερώσει το Πανεπιστήμιο 

Πατρών και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο αμέσως μόλις κάτι τέτοιο πέσει στην 

αντίληψή του. 

 

5. Κάθε συμβαλλόμενος Εφευρέτης δηλώνει ότι για την ενασχόλησή του 

στο πλαίσιο πραγματοποίησης της Εφεύρεσης του δεν προέβαλε ούτε προβάλλει 

απαιτήσεις από τους υπόλοιπους Συν-Εφευρέτες, ούτε από τον Επιστημονικό 

Υπεύθυνο ούτε από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε σχέση με αυτή την Εφεύρεση, 

άλλως ρητώς παραιτείται εξ αυτών. 

 
 

6. Η αφαίρεση κάποιου προσώπου από την κατάσταση των Εφευρετών δεν 

είναι δυνατή παρά μόνο για λόγους που προβλέπονται στο Ν.1733/87. Επίσης, 

κάθε συμβαλλόμενος Εφευρέτης δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την 

αφαίρεση του ονόματός του από την Κατάσταση των Εφευρετών και δέχεται ότι 

κατόπιν της οικειοθελούς διαγραφής του δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα πάνω 

στην Εφεύρεση. 

 

7. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι έχουν καλή πίστη προς 

αλλήλους και ότι δεν θα καταβάλουν προσπάθειες να εκμεταλλευθούν 

οιαδήποτε γνώση ή ιδιότητά τους που απορρέει από την σύμβαση για να 

ζημιώσουν το άλλο μέρος με οποιοδήποτε τρόπο. 

 
 

8. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε 

διαφοράς μεταξύ τους, αρμόδιος για την επίλυσή της είναι καταρχήν ο 

Επιστημονικός Υπεύθυνος ενώ την τελική απόφαση σε περίπτωση διαφοράς θα 

λαμβάνει το Πανεπιστήμιο μέσω αρμόδιου Οργάνου διοίκησης του ΕΛΚΕ. 

 
 

9. Η παρούσα Συμφωνία είναι αναπόσπαστο μέρος και παράρτημα του 

«Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών για θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» 

του οποίου οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην παρούσα  Συμφωνία και όλα τα μέρη 

δηλώνουν ότι είναι πλήρως ενημερωμένα επ’ αυτού και ότι τον αποδέχονται 

δεσμευτικά και ανεπιφύλακτα. 

 
 
 

10. Το παρόν υπεγράφη σε ….. (….) αντίγραφα και έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα 
(1) 

 

11. Τα μέρη 

α) ……………………….................................. 

β) .......................................................... 
γ)   .......................................................... 

 

 
 

 

 


