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Έντυπο Συμφωνίας Συνδικαιούχων 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Τίτλος παραγόμενης Εφεύρεσης (εφεξής: Η Εφεύρεση): 

.....................................................................................................................……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… Σήμερα την 

……………………................τόπος................................. 

 
Μεταξύ των α) Πανεπιστήμιο Πατρών, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) όπως νομίμως αντιπροσωπεύεται στο παρόν 

από ............................................................................................... και που 

αναφέρεται στο παρόν ως το 

«Πανεπιστήμιο», 

 
β) ………………….. κάτοικος ……….., οδός .................. , αναφερόμενος στο παρόν ως ο 
«Επιστημονικός 

Υπεύθυνος» και «Διαχειριστής», ενώ στο βαθμό που είναι και 

συνδικαιούχος της Εφεύρεσης, αναφέρεται και ως «Συνδικαιούχος» 

γ) …………………….., κάτοικος …………….., οδός ....................... αναφερόμενος στο παρόν ως 
ο 

«Συνδικαιούχος», ........ συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 
 

1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση, οργάνωση 
και περάτωση της 

Eφεύρεσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. 
 
 

2. Μέρος της οργάνωσης και της περάτωσης του παραγόμενου 

έργου/Εφεύρεσης είναι και η υπογραφή Συμφωνιών Συνδικαιούχων με 

ΚΑΘΕ άτομο ή οντότητα που πρόκειται να συμπεριληφθεί στην 

Κατάσταση των Συν-Δικαιούχων. Η παρούσα Συμφωνία Συνδικαιούχων 

είναι απολύτως απαραίτητη για κάθε άτομο ή οντότητα που πρόκειται 

συμπεριληφθεί στην Κατάσταση Συνδικαιούχων που αφορά την 

Εφεύρεση. Κανένα άτομο ή καμία οντότητα δεν μπορεί να 

συμπεριληφθεί νομίμως και με κανένα τρόπο στην Κατάσταση χωρίς να 

έχει υπογράψει αυτή την σύμβαση. 

 

3. Το Πανεπιστήμιο συμπεριλαμβάνεται πάντοτε και υποχρεωτικά στην 

Κατάσταση Συνδικαιούχων ως ένας εκ των συνδικαιούχων σε ποσοστό 

40% επί της Εφεύρεσης, του δικαιώματος απόκτησης και επί του 

απονεμόμενου τίτλου προστασίας (π.χ. δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) και επί 

των εξ αυτού απορρεόντων δικαιωμάτων. Το έτερο 60% επιμερίζεται 

μεταξύ των Συνδικαιούχων. 

 
 

4. Τα ποσοστά των Συνδικαιούχων και του Πανεπιστημίου που 

περιγράφονται στην Κατάσταση των Συνδικαιούχων αναφέρονται στα 

ποσοστά ιδιοκτησίας στο δικαίωμα επί της Εφεύρεσης, στο δικαίωμα 

απόκτησης τίτλου προστασίας (π.χ. δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) και στο 
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δικαίωμα επί του τίτλου και επί των εξ αυτού απορρεόντων 

δικαιωμάτων. 

 
 

5. Τα μέρη που πρόκειται να συμπεριληφθούν στην Κατάσταση των 

Συνδικαιούχων, πλην του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και το ακριβές 

ποσοστό που τους αναλογεί επί της Εφεύρεσης προτείνονται από τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο. Η Συμφωνία Συνδικαιούχων είναι απολύτως 

απαραίτητη για κάθε άτομο ή οντότητα που πρόκειται να 

συμπεριληφθεί στην Κατάσταση Συν- Δικαιούχων και είναι υποχρεωτικό 

η συμφωνία αυτή να έχει υπογραφεί από όλα τα μέρη που 

περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Δικαιούχων προ οποιασδήποτε 

αίτησης για προστασία δικαιώματος επί της Εφεύρεσης οπουδήποτε. 

 
 
 

 

Κατάσταση Συνδικαιούχων  

 
Α/Α Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία 

Δικαιούχου 

Ποσοστό δικαιώματος 

1   

2   

3   

 

6.  Αν όλα τα μέρη, πλην του Πανεπιστημίου, που προτείνονται από τον 
Επιστημονικό Υπεύθυνο για 

 Συνδικαιούχοι δεν έχουν υπογράψει την παρούσα Συμφωνία Συνδικαιούχων, δεν 
δύναται   να  κατατεθεί 

 αίτηση προστασίας δικαιώματος που περιλαμβάνει τα εν λόγω μέρη. Κατ’ 

εξαίρεση, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Ε.Λ.Κ.Ε σε 

σχετικό αίτημα του Διαχειριστή δύναται να κατατεθεί αίτηση που δεν 

περιλαμβάνει τα μέρη που δεν έχουν υπογράψει σε περίπτωση 

πραγματικού κινδύνου απώλειας δικαιώματος ή ζημίας από 

καθυστέρηση. Σε αυτή την περίπτωση ως δικαιούχοι είναι τα μέρη που 

αναφέρονται στην αίτηση προστασίας του δικαιώματος. 

 

7. Ο Συνδικαιούχος συμφωνεί ότι η διαχείριση και προστασία όποιων 

κοινών δικαιωμάτων απορρέουν από την Εφεύρεση ή από τίτλους 

προστασίας επί της Εφεύρεσης (πχ. Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας) θα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του 

Πανεπιστημίου Πατρών για θέματα Βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκτός αν 

ορίζεται κάτι διαφορετικό ρητώς στην παρούσα Συμφωνία. Η έννοια 

«Διαχείριση» περιλαμβάνει (χωρίς να περιορίζεται σε) αποφάσεις 
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διαχείρισης της προστασίας του δικαιώματος με απόκτηση τίτλων 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας και διατήρησης και επέκτασης αυτού, σχέσεις 

και διαδικασίες με φορείς, αναζήτηση χρηματοδότησης, αποφάσεις και 

σε διαπραγματεύσεις με οποιοδήποτε μέρος με σκοπό την 

εκμετάλλευση ή την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη των δικαιωμάτων. 

 

8. Οι Συνδικαιούχοι, πλην του Πανεπιστημίου Πατρών, συμφωνούν ότι ο 

Διαχειριστής είναι ο μόνος υπεύθυνος και αρμόδιος για να προτείνει εξ 

ονόματός τους όλες τις αποφάσεις για την Διαχείριση και για την 

προστασία του κοινού δικαιώματος και της Εφεύρεσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών για θέματα 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και ότι εκπροσωπούνται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα από τον Διαχειριστή σε σχέση με τα δικαιώματά τους επί 

της Εφεύρεσης. Προς το σκοπό αυτό, διά της παρούσας τον 

εξουσιοδοτούν να λαμβάνει κάθε τελική απόφαση ως προς την 

Δαχείριση και να διαπραγματεύεται προς αυτό με τρίτους, υπό την 

εποπτεία και έγκριση του Πανεπιστημίου. Η ως άνω περιγραφόμενη 

εξ΄ολοκλήρου διαχείριση του Δικαιώματος από τον Διαχειριστή δεν έχει 

καμία επίπτωση στην λίστα των Συνδικαιούχων του Δικαιώματος και 

είναι απολύτως σύμφωνη με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του 

Πανεπιστημίου Πατρών για θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

 

12. Η παρούσα Συμφωνία ισχύει αδιακρίτως για όλους τους Συνδικαιούχους. 

 

20. Οι Συνδικαιούχοι θα ενημερώνονται τακτικά από τον Διαχειριστή για 

σημαντικές εξελίξεις και θα συμβουλεύουν και θα βοηθούν τον 

Διαχειριστή στην Διαχείριση όταν τους ζητείται. 

 
 

21. Κάθε Συνδικαιούχος με το παρόν συμφωνητικό παραιτείται κάθε 

δικαιώματός του για ανεξάρτητη εκμετάλλευση οποιουδήποτε 

δικαιώματος διαθέτει επί της Εφεύρεσης διεθνώς και καθ΄όλη τη 

διάρκεια της ισχύος αυτού του δικαιώματος και επίσης παραιτείται 

παντός δικαιώματος παραχώρησης ανεξάρτητης άδειας χρήσης προς 

τρίτο για την οιαδήποτε εκμετάλλευση του αντικειμένου του 

Δικαιώματος, αλλά παραιτείται κι όποιου δικαιώματος εμπορικής 

εκμετάλλευσης του δικαιώματος, εκτός εάν αυτό γίνει σε συνεννόηση 

και με έγγραφη συμφωνία του Διαχειριστή. Η εν λόγω παραίτηση δεν 

επιφέρει καμία αλλαγή στην Κατάσταση των Συνδικαιούχων η οποία 

περιγράφει τα ποσοστά ιδιοκτησίας στο Δικαίωμα. 

 

22.  Το κόστος της διατήρησης και της προστασίας του κοινού δικαιώματος 

επί της Εφεύρεσης και των συναφών επ’ αυτού τίτλων κατανέμεται κατ’ 

αρχήν ανάλογα με τα ποσοστά ιδιοκτησίας στο δικαίωμα όπως ορίζονται 

στην κατάσταση των Συνδικαιούχων, οι δε αποφάσεις για τυχόν 

επέκταση της προστασίας αποφασίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στον Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών για θέματα Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας. Η υποβολή αίτησης χορήγησης εθνικού διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας από τον ΟΒΙ αποτελεί υποχρεωτικό στάδιο που 

προηγείται κάθε κατάθεσης αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας επί 
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Εφεύρεσης στο εξωτερικό, εκτός και αν υπάρξει διαφορετική απόφαση 

κατόπιν αιτήματος-εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου. 

 

23. Το Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την 

επέκταση της προστασίας του εθνικού ΔΕ και το δικαίωμα διακοπής 

χρηματοδότησης των όποιων εξόδων διατήρησης ενός ΔΕ, οποιαδήποτε 

στιγμή αυτό κριθεί απαραίτητο, διατηρώντας το δικαίωμά του επί 

όποιων μελλοντικών εσόδων σε ποσοστό 5%. 

 
 

24. Οι Συν-Δικαιούχοι και το Πανεπιστήμιο συμμετέχουν κατ’ αρχήν στα 

έσοδα από οποιαδήποτε εκμετάλλευση της Εφεύρεσης και τυχόν τίτλων 

προστασίας που αποκτώνται επ’ αυτής αναλογικά με το ποσοστό 

ιδιοκτησίας στον τίτλο σύμφωνα με την Κατάσταση Συνδικαιούχων και 

με την επιφύλαξη του άρθρου 8.4. (γ) του Κανονισμού και της ειδικής 

σχετικής πρόβλεψης διαμοιρασμού των κερδών μεταξύ Συν-Δικαιούχων 

και Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της εκάστοτε συμφωνίας εμπορικής 

αξιοποίησης (άρθρο 9.4 του Κανονισμού). 

 

25.  Κάποιο μέρος μπορεί να παραιτηθεί του δικαιώματος ιδιοκτησίας και 

να το παραχωρήσει στα υπόλοιπα μέρη χωρίς κόστος αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν δικαιούται να ενεργήσει με τρόπο που να δημιουργεί 

εμπόδια στην ισχύ του δικαιώματος ή να θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα. 

 
 

26. Τα συμβαλλόμενα στην παρούσα 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 παρούσα για να ζημιώσουν το άλλο μέρος με οποιοδήποτε τρόπο. 

 
 

27. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε 

διαφοράς μεταξύ τους, αρμόδιος για τη λύση αυτής είναι καταρχήν ο 

Επιστημονικός Υπεύθυνος- Διαχειριστής ενώ την τελική απόφαση σε 

περίπτωση διαφοράς θα λαμβάνει το Πανεπιστήμιο ο μέσω του 

αρμόδιου οργάνου του ΕΛΚΕ . Οι Συνδικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν 

αλλαγή Διαχειριστή ή την αποχώρηση ενός εκ των Συνδικαιούχων με 

ομόφωνη αιτιολογημένη πρότασή τους προς το Πανεπιστήμιο και τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο που είναι αρμόδιοι για την έγκριση του 

αιτήματος. 

 

28. Η Συμφωνία Συνδικαιούχων αποτελεί Παράρτημα και είναι 

αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού το Πανεπιστημίου Πατρών για 

θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, του οποίου οι ρυθμίσεις 

εφαρμόζονται στην παρούσα Συμφωνία, εκτός αν ορίζεται κάτι 

διαφορετικό και τον οποίο κάθε συμβαλλόμενο στην παρούσα Σύμβαση 

μέρος δηλώνει ότι είναι πλήρως ενημερωμένο επ’ αυτού και ότι τον 

αποδέχεται δεσμευτικώς και ανεπιφύλακτα. 

 

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

 
1.……………………….................................. 

2........................................................... 
3. .......................................................... 

 

 

 

 


