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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Γραμματεία Συγκλήτου Αθήνα,  17-3-2021

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 30
Πληροφορίες: Γεωργία Νικολοπούλου Αρ. Πρωτ.:
Τηλέφωνο: 210 368.9765 
e-mail: gnikolop@uoa.gr   

ΠΡΟΣ: -Ειδικό Λογαριασμό 
 Κονδυλίων Έρευνας

ΚΟΙΝ: -Αντιπρύτανη Έρευνας και 
 Διά Βίου Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ 
ΕΚΤΟΣ Η.Δ. 6 

Εισήγηση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για έγκριση του Νέου Κανονισμού 
Εκμετάλλευσης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Τρίτων.

Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου, της 
συνεδρίας της 9-3-2021, που αφορά στο ανωτέρω θέμα, για να λάβετε γνώση και 
παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας.

Ο Πρύτανης
*

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος

* Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο παραμένει στο αρχείο της 
Γραμματείας Συγκλήτου και η διεκπεραίωσή του θα γίνει ηλεκτρονικά
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ΕΚΠΑ 18/03/2021
Α. Π.: 16086
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Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου της συνεδρίας της 9-3-2021
(20η συνεδρία -με τηλεδιάσκεψη- ακαδημαϊκού έτους 2020-21)

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 6ο
Εισήγηση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών για έγκριση 

του νέου Κανονισμού Εκμετάλλευσης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
Τρίτων.

Η Σύγκλητος λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την με ΑΔΑ: ΨΔΥΝ46ΨΖ2Ν-ΜΟΡ απόφασή της με την οποία καταργήθηκε η με 
ΑΔΑ: 960Κ46ΨΖ2Ν-1Γ7 απόφασή της, με την οποία είχε εγκριθεί ο Κανονισμός 
Εκμετάλλευσης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Τρίτων.
2. Την εισήγηση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της συνεδρίας 183/3-3-2021 σχετικής προς το θέμα, την 
οποία αποδέχεται στο σύνολό της -διαβιβάζεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο-, και 
μετά πρόταση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης κ. Νικ. 
Βούλγαρη, αποφασίζει την έγκριση του Νέου Κανονισμού Εκμετάλλευσης 
Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Τρίτων, οι διατάξεις του οποίου 
εφαρμόζονται σε όλα τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για 
τις ανάγκες των οποίων απαιτείται η εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2121/1993 (ΦΕΚ Α΄ 25/4-3-1993), όπως ισχύει.

Ο διά της παρούσας απόφασης εγκρινόμενος Νέος Κανονισμός προσαρτάται στην 
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Αθήνα, 17-3-2021
O Πρύτανης

*
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος

* Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο παραμένει στο αρχείο της 
Γραμματείας Συγκλήτου και η διεκπεραίωσή του θα γίνει ηλεκτρονικά
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται σε όλα τα έργα/προγράμματα που 

διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τις ανάγκες των οποίων απαιτείται η 

εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων φυσικών ή νομικών 

προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄ 25/4-3-1993), όπως 

ισχύει. 

Άρθρο 2
1. Η εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων φυσικών ή νομικών 

προσώπων στο πλαίσιο έργων/ προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας δύναται να πραγματοποιείται μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης της 

εκμετάλλευσης από το καθ’ ύλην αρμόδιο συλλογικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. και τη 

σύναψη σχετικής σύμβασης με τον δικαιούχο των δικαιωμάτων, στην οποία ορίζονται 

οι ειδικότεροι όροι εκμετάλλευσης αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 

στον παρόντα Κανονισμό. 

2. Συμβάσεις που αφορούν στους όρους εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας και στην εκτέλεση δαπανών εις βάρος έργων/ προγραμμάτων του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας εξ αυτής της αιτίας, δύναται να 

συνάπτονται στο πλαίσιο των ακόλουθων κατηγοριών έργων/προγραμμάτων: α) 

Προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης που διεξάγονται μέσω του Κέντρου 

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ, β) Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει το 

Ε.Κ.Π.Α. και γ) λοιπά έργα/ προγράμματα για τα οποία είναι επιλέξιμη δαπάνη η 

εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων φυσικών ή νομικών 

προσώπων. 

Άρθρο 3: Ορισμοί - Δικαιώματα
1. Ως πνευματικό έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, 

τέχνης ή επιστήμης που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, είτε μέσω του γραπτού, 

είτε μέσω του προφορικού λόγου. Επίσης, ως πνευματικό έργο νοούνται οι 

μεταφράσεις, οι διασκευές, οι προσαρμογές, οι μετατροπές έργων, οι συλλογές 

έργων ή συλλογές εκφράσεων, γνώσεων, απλών γεγονότων και στοιχείων, όπως οι 

εγκυκλοπαίδειες και οι ανθολογίες, οι βάσεις δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η 

επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχομένου τους είναι πρωτότυπη και κάθε άλλο 

πνευματικό έργο ή δημιούργημα που εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 2121/1993, όπως 

ισχύει. 

2. Ως δικαιούχος ενός έργου πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις του 

προηγούμενου άρθρου νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει την 

πλήρη εξουσία επί αυτού. Ως εξουσία ορίζεται η άσκηση επιμέρους δικαιωμάτων, 

όπως αυτά περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2121/1993, όπως 

ισχύει, και ιδίως να ασκεί το περιουσιακό δικαίωμα επί αυτού.
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3. Ως περιουσιακό δικαίωμα του δικαιούχου επί του έργου του είναι ιδίως η 

δυνατότητα να επιτρέπει ή να απαγορεύει: α) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή 

μόνιμη αναπαραγωγή του έργου του με οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, β) την 

πρόσβαση σε αυτό ή τη διάθεση αυτού, γ) τη μετάφραση του έργου του, δ) τη 

διασκευή, προσαρμογή ή άλλη τυχόν μετατροπή του, ε) τη διανομή του προς τρίτους 

με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (π.χ. πώληση, δωρεάν διανομή) και στ) τη μετάδοση 

ή αναμετάδοσή του με οιοδήποτε μέσο ή παρουσίασή του στο ευρύ κοινό. 

Άρθρο 4: Διαδικασία έγκρισης εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας τρίτων

1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός έργου/προγράμματος, ο οποίος επιθυμεί να 

εκμεταλλευτεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων φυσικών ή νομικών 

προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993, οφείλει να καταθέσει 

σχετικό αίτημα προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, στο οποίο θα 

αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Με το σχετικό αίτημα συνυποβάλλεται σχέδιο των όρων της σύμβασης 

εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος 

κανονισμού, υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον δικαιούχο. 

Ειδικά, για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 

(Διευθυντής του Π.Μ.Σ.) οφείλει να καταθέσει ως συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό 

την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για την έγκριση χρήσης του εν λόγω 

υλικού, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του διδάσκοντος, ο οποίος πρόκειται να 

χρησιμοποιήσει αυτό στο πλαίσιο των αναγκών του Π.Μ.Σ.. 

2. Το αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου για την έγκριση άδειας εκμετάλλευσης 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων θα 

αναφέρει τα εξής : α) τα στοιχεία του έργου/προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου 

ζητείται η εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας και τον/ους κωδικό/ούς του 

προγράμματος Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., εφόσον το έργο εντάσσεται στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Κ.Ε. και 

τίτλος, κωδικός/οί και τίτλο/ους προγράμματος/ων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), β) τα στοιχεία του 

δικαιούχου του δικαιώματος (ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή 

επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου και ΑΦΜ), γ) στοιχεία επικοινωνίας του 

δικαιούχου (e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας), δ) το αντικείμενο της πνευματικής 

ιδιοκτησίας επί του οποίου θα παρασχεθεί άδεια εκμετάλλευσης (έργο), ε) το είδος 

της άδειας εκμετάλλευσης (αποκλειστική ή μη), στ) η διάρκεια ισχύος της άδειας 

εκμετάλλευσης και ζ) το ύψος ποσοστού επί της εκμετάλλευσης του εν λόγω 

δικαιώματος. 

3. Το καθ’ ύλην αρμόδιο συλλογικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. εξετάζει το αίτημα του 

Επιστημονικού Υπευθύνου και εκδίδει απόφασή του ως προς τους όρους 

εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι 

συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στη σύμβαση εκμετάλλευσης δικαιωμάτων που 

συνάπτεται με τον δικαιούχο. Με την απόφασή του, το καθ’ ύλην αρμόδιο συλλογικό 

όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται είτε να αποδέχεται ή να απορρίπτει αιτιολογημένα εν 

συνόλω το αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου, είτε να αντιπροτείνει άλλους 
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όρους σχετικά με την κατάρτιση της προς υπογραφή σύμβασης, κυρίως αναφορικά 

με τα ακόλουθα στοιχεία : α) τη διάρκεια ισχύος της άδειας εκμετάλλευσης και β) το 

ύψος του ποσοστού επί της εκμετάλλευσης του εν λόγω δικαιώματος. Το καθ’ ύλην 

αρμόδιο όργανο δύναται να απορρίψει αίτημα Επιστημονικού Υπευθύνου για την 

αποκλειστική ή μη εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε 

περίπτωση που υφίσταται ήδη εν ισχύ σύμβαση αποκλειστικής εκμετάλλευσης για το 

ίδιο πνευματικό έργο δικαιούχου στο πλαίσιο έργου/προγράμματος του Ε.Λ.Κ.Ε. του 

Ε.Κ.Π.Α. άλλου Επιστημονικού Υπευθύνου ή αυτό χρησιμοποιείται νομίμως 

αποκλειστικά από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

4. Η απόφαση του καθ’ ύλην αρμοδίου οργάνου του Ε.Λ.Κ.Ε. ως προς την αποδοχή των 

όρων της εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κοινοποιείται μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και αναρτάται 

στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

5. Σε περίπτωση που το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. αποφασίσει είτε τη μη 

αποδοχή του αιτήματος, είτε την αντιπρόταση επί των όρων εκμετάλλευσης του 

πνευματικού έργου, η απόφαση κοινοποιείται τόσο στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, 

όσο και στον δικαιούχο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία 

που έχουν δηλώσει επί του σχεδίου των όρων της σύμβασης. Ο Επιστημονικός 

Υπεύθυνος και ο δικαιούχος, σε περίπτωση αντιπρότασης, οφείλουν εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης να αποστείλουν 

e- mail στο protocol@elke.uoa.gr, στο οποίο θα αναφέρεται ρητώς και με σαφήνεια 

εάν αποδέχονται ή όχι τους όρους που αντιπρότεινε το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο 

του Ε.Λ.Κ.Ε. και εάν συναινούν στην αναδιαμόρφωση του σχεδίου της σύμβασης με 

τους νέους αντιπροτεινόμενους όρους προκειμένου να υπογραφεί από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του Ε.Λ.Κ.Ε.. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας, 

το σχέδιο των όρων σύμβασης που έχει υπογραφεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 

και τον δικαιούχο τίθεται στο αρχείο της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και δεν αναπτύσσει 

καμία ισχύ έναντι των συμβαλλομένων μερών ή οιουδήποτε τρίτου. 

6. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτημα σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου σε περίπτωση απόρριψης ή αντιπρότασης 

επί των όρων κι άπρακτης παρόδου των πέντε εργάσιμων ημερών, το οποίο θα είναι 

προσαρμοσμένο στην απόφαση του καθ’ ύλην αρμοδίου οργάνου του Ε.Λ.Κ.Ε..

Άρθρο 5: Μορφές εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός έργου/προγράμματος που διαχειρίζεται ο Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας κατόπιν σύμφωνης γνώμης του δικαιούχου, η 

οποία τεκμαίρεται με την υπογραφή του σχεδίου των όρων της σύμβασης που 

αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, δύναται να ζητήσει την αποκλειστική ή μη 

αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης του πνευματικού έργου του δικαιούχου. 

2. Η άδεια εκμετάλλευσης δύναται να εμπεριέχει την άσκηση του συνόλου των 

εξουσιών που πηγάζουν από το περιουσιακό δικαίωμα του δικαιούχου επί του 

πνευματικού έργου, όπως αυτό ορίσθηκε στην παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος 

Κανονισμού. 
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3. Επί του σχεδίου των όρων της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του 

Επιστημονικού Υπευθύνου ενός έργου/προγράμματος ορίζεται ρητώς εάν η 

εκμετάλλευση αφορά στο σύνολο των δικαιωμάτων - εξουσιών επί του πνευματικού 

έργου και εάν αυτή είναι αποκλειστική ή μη αποκλειστική.

4. Ως αποκλειστική άδεια νοείται αυτή που παρέχεται αποκλειστικά από τον δικαιούχο 

προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του 

έργου/προγράμματος να ασκούν όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα επί του 

πνευματικού έργου, κατ’ αποκλεισμό οποιουδήποτε τρίτου. Αντίθετα, μη 

αποκλειστική άδεια είναι αυτή όπου ο δικαιούχος δύναται παράλληλα να 

εκμεταλλεύεται ο ίδιος το πνευματικό του έργο ή να παρέχει το δικαίωμα 

εκμετάλλευσης προς τρίτους εκτός του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. ή εντός του Ε.Λ.Κ.Ε. 

του Ε.Κ.Π.Α. προς άλλα έργα/προγράμματα του ίδιου ή άλλου Επιστημονικού 

Υπευθύνου. 

5. Στο σχέδιο των όρων της σύμβασης δύναται να προβλέπεται ότι ο Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του 

έργου/προγράμματος δύνανται να αιτηθούν προς τον δικαιούχο την απαγόρευση 

παραχώρησης ή μεταβίβασης της άδειας εκμετάλλευσης του πνευματικού του έργου 

προς άλλους φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα με το ίδιο αντικείμενο και 

σκοπό. 

Άρθρο 6: Σύμβαση εκμετάλλευσης - Περιεχόμενο 
1. Η σύμβαση εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι τριμερής και 

ως συμβαλλόμενα μέρη ορίζονται: α) ο δικαιούχος του πνευματικού έργου, β) ο 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και γ) ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράμματος, 

για τις ανάγκες του οποίου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το πνευματικό έργο. 

2. Η σύμβαση εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου φυσικού ή 

νομικού προσώπου περιέχει απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία και όρους : 

α) τα στοιχεία του έργου/προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου ζητείται η 

εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας (Κ.Ε. και τίτλος), τον/ους κωδικό/ούς και 

τον/ους τίτλο/ους του/ων προγράμματος/ων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., εφόσον το/α έργο/α 

εντάσσεται στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

β) τα στοιχεία του δικαιούχου του δικαιώματος (ονοματεπώνυμο σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου ή επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου και ΑΦΜ), 

γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου (e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας), 

δ) αναφορά της ιδιότητας του δικαιούχου (π.χ. δημιουργός του έργου, καθολικός 

διάδοχος, δικαιούχος κατόπιν μεταβίβασης), 

ε) αναλυτική και πλήρη περιγραφή του αντικειμένου της πνευματικής ιδιοκτησίας επί 

του οποίου θα παρασχεθεί άδεια εκμετάλλευσης (έργο), 

στ) το είδος της άδειας εκμετάλλευσης (αποκλειστική ή μη), 

ζ) οι εξουσίες και τα ειδικότερα δικαιώματα που παρέχονται από την άδεια 

εκμετάλλευσης (άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή του έργου με 

οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, μετάφραση του έργου , διασκευή, προσαρμογή ή άλλη 
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τυχόν μετατροπή του, διανομή του προς τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο 

κλπ), 

η) το σκοπό της εκμετάλλευσης από μέρους του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Κ.Π.Α. και του 

Επιστημονικού Υπευθύνου, 

θ) τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, 

ι) το ύψος του ποσοστού επί της εκμετάλλευσης του πνευματικού έργου και τη 

διαδικασία απόδοσης αυτού και

ια) το ύψος του ποσοστού επί της εκμετάλλευσης του πνευματικού έργου, σε 

περίπτωση μετάφρασής του σε άλλη γλώσσα και τη διαδικασία απόδοσης αυτού.

3. Η σύμβαση εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δύναται να περιέχει 

ειδικότερους όρους που να αφορούν τον τρόπο και τα μέσα εκμετάλλευσης του 

πνευματικού έργου, οικονομικούς όρους κ.λ.π. 

4. Σε περίπτωση που το αντικείμενο της σύμβασης αφορά μελλοντικό πνευματικό έργο 

ενός δικαιούχου ή πνευματικό έργο που πρόκειται να δημιουργηθεί κατόπιν σχετικής 

συμφωνίας, η σύμβαση θα πρέπει να ορίζει το χρόνο παράδοσης του πνευματικού 

έργου και τυχόν κυρώσεις από την μη εμπρόθεσμη παράδοση αυτού. 

5. Υπόδειγμα πρότυπου σχεδίου σύμβασης εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας εγκρίνεται από το καθ’ ύλην αρμόδιο συλλογικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. (<http://www.elke.uoa.gr/ docs_elke. 

aspx>).

Άρθρο 7: Διάρκεια -υπογραφή -ισχύς σύμβασης 
1. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

παρόντος άρθρου. Ειδικά για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών η διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης δεν δύναται να υπερβαίνει το ακαδημαϊκό εξάμηνο κατά το 

οποίο θα διδαχθεί το μάθημα, στο πλαίσιο του οποίου θα χρησιμοποιηθεί το έργο του 

δικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί η ανάθεση του 

διδακτικού έργου για το αντίστοιχο εξάμηνο. 

2. Σχέδιο των όρων της σύμβασης εκμετάλλευσης κατατίθεται εις τριπλούν, 

υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο του πνευματικού έργου και τον Επιστημονικό 

Υπεύθυνο του έργου/προγράμματος, ως συνυποβαλλόμενο στο αίτημα που 

περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού. 

3. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος 

Κανονισμού, το σχέδιο των όρων της σύμβασης υπογράφεται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του Ε.Λ.Κ.Ε. και περίληψη της σύμβασης αναρτάται στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η περίληψη της σύμβασης αποστέλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στα έτερα συμβαλλόμενα μέρη (δικαιούχος και Επιστημονικός 

Υπεύθυνος) προκειμένου να λάβουν γνώση για την ανάρτηση και την έναρξη ισχύος 

αυτής. 

4. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης εκμετάλλευσης και των όρων που αυτή 

προβλέπει, ορίζεται ρητώς η ημερομηνία ανάρτησής της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Τυχόν αντίθετη έγγραφη ή προφορική συμφωνία απαγορεύεται ρητώς. 

http://www.elke.uoa.gr/%20docs_elke.%20aspx
http://www.elke.uoa.gr/%20docs_elke.%20aspx
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Άρθρο 8: Ποσοστό επί της εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 
1. Το ύψος της αμοιβής του δικαιούχου για την εκμετάλλευση του πνευματικού του 

έργου στο πλαίσιο ενός έργου/προγράμματος υπολογίζεται ως ακολούθως:

α) για τα προγράμματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) επί των 

εισροών του προγράμματος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., εφόσον σε ένα πρόγραμμα 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. χρησιμοποιείται μόνο το εν λόγω πνευματικό έργο. Σε περίπτωση που 

σε ένα πρόγραμμα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υφίσταται εκμετάλλευση περισσοτέρων πνευματικών 

έργων του ίδιου ή άλλου δικαιούχου, το ύψος της αμοιβής του δικαιούχου 

διαμορφώνεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) επί των εισροών του προγράμματος 

του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. επί του ποσοστού συμμετοχής επί τοις εκατό (%) του υπό 

εκμετάλλευση πνευματικού έργου στο πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 

β)για τα έργα/προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε.: σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) επί των 

εισροών του έργου/προγράμματος του Ε.Λ.Κ.Ε..

γ) για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: το ύψος της αμοιβής για την 

εκμετάλλευση πνευματικού έργου στο πλαίσιο μαθήματος/ων του Π.Μ.Σ. ορίζεται 

από τη Συντονιστική Επιτροπή, με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 4, σε 

συγκεκριμένο ποσό σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Το ύψος του 

ποσού δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% των εισροών του Π.Μ.Σ. του ακαδημαϊκού 

εξαμήνου (ή των ισοδύναμων εξαμηνιαίων εισροών) εντός του οποίου 

πραγματοποιείται η εκμετάλλευση του πνευματικού έργου. 

2. Για τον ορθό υπολογισμό της ποσοστιαίας αμοιβής της προηγούμενης παραγράφου 

λαμβάνεται υπ’ όψιν το είδος του προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου συνάπτεται 

η σύμβαση εκμετάλλευσης (π.χ. πρόγραμμα κατάρτισης ή επιμόρφωσης, πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών ή λοιπά έργα/προγράμματα) και οι εισροές που σχετίζονται 

από τη χρήση του πνευματικού έργου για τις ανάγκες αυτού κι όχι τυχόν εισροές 

από άλλη αιτία (π.χ. δωρεές). 

3. Σε περίπτωση μετάφρασης του πνευματικού έργου σε ξένη γλώσσα και 

εκμετάλλευσής του στο πλαίσιο ενός έργου/προγράμματος, το ύψος της αμοιβής του 

δικαιούχου υπολογίζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) επί των εισροών του έργου, 

οι οποίες σχετίζονται με την εκμετάλλευση του μεταφρασμένου πνευματικού έργου 

σε ξένη γλώσσα, όπως αυτές περιγράφηκαν αναλυτικά στην προηγούμενη 

παράγραφο. 

4. Κατ’ εξαίρεση η αμοιβή του δικαιούχου δύναται να ορίζεται σε ορισμένο ποσό σε 

περίπτωση που συντρέχει μια ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο 

άρθρο 32 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

αποδεικνύεται κατά την υπογραφή της σύμβασης ότι συντρέχει μια ή περισσότερες 

από τις εν λόγω περιπτώσεις. 

Άρθρο 9 Διαδικασία απόδοσης δικαιωμάτων 
1. Για την απόδοση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε εκτέλεση υπογεγραμμένης 

σύμβασης, απαιτείται η υποβολή αιτήματος πληρωμής, συνοδευόμενο από φύλλο 

υπολογισμού απόδοσης δικαιωμάτων. Το αίτημα υποβάλλεται από τον Επιστημονικό 

Υπεύθυνο του έργου/προγράμματος, για τις ανάγκες του οποίου γίνεται η 
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εκμετάλλευση του πνευματικού έργου, προς το καθ’ ύλην αρμόδιο συλλογικό 

όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. 

2. Το φύλλο υπολογισμού απόδοσης δικαιωμάτων φέρει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία : 

α) τα στοιχεία του έργου/προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου θα γίνει η απόδοση 

(Κ.Ε. και τίτλος) και τα στοιχεία του/ων προγράμματος/προγραμμάτων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

(κωδικός/οί και τίτλος/οι προγράμματος/προγραμμάτων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), εφόσον αυτό 

αφορά εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., β) τον αριθμό πρωτοκόλλου της 

ισχύουσας σύμβασης, γ) τα στοιχεία του δικαιούχου του δικαιώματος 

(ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή επωνυμία σε περίπτωση 

νομικού προσώπου και ΑΦΜ), δ) το ύψος του ποσού που πρόκειται να αποδοθεί ως 

δικαίωμα στον δικαιούχο, ε) το χρονικό διάστημα που αφορά η εκμετάλλευση του 

πνευματικού έργου, στ) τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό 

των εισροών που λαμβάνονται υπ’ όψιν ανά είδος έργου/προγράμματος σύμφωνα με 

την παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος και ζ) το ποσοστό συμμετοχής του υπό 

εκμετάλλευση πνευματικού έργου στο έργο/πρόγραμμα. 

3. Το ύψος του ποσού, του οποίου η απόδοση ζητείται, πρέπει απαραιτήτως να έχει 

προβλεφθεί στην αντίστοιχη κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

του έργου/προγράμματος, άλλως το αίτημα απορρίπτεται, χωρίς να συζητηθεί στην 

ουσία του. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, ως συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για 

την εξέταση του αιτήματος, προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να 

διαγνωσθεί το ύψος των εισροών του έργου/προγράμματος και να ελεγχθεί ότι το 

ακριβές ποσό απόδοσης των δικαιωμάτων είναι σύμφωνο με τους όρους της 

υπογραφείσας σύμβασης και του παρόντος Κανονισμού. 

4. Το καθ’ ύλην αρμόδιο συλλογικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε., εφόσον πληρούνται όλες οι 

σχετικές προϋποθέσεις σχετικά με τους όρους της σύμβασης εκμετάλλευσης και τον 

τρόπο υπολογισμού της αμοιβής του δικαιούχου, εκδίδει σχετική απόφαση περί 

απόδοσης των δικαιωμάτων με το ακριβές ποσό που πρόκειται να αποδοθεί υπέρ του 

δικαιούχου για την εκμετάλλευση του πνευματικού του έργου. 

5. Μετά την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, το αρμόδιο Τμήμα 

της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. προχωρά στον έλεγχο και εκκαθάριση της δαπάνης και 

την έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής του δικαιούχου, και εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας το αρμόδιο Τμήμα προβαίνει 

στην εξόφληση του χρηματικού εντάλματος, πιστώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό 

του δικαιούχου.

6. Το αίτημα για την απόδοση των δικαιωμάτων πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός 

του ίδιου οικονομικού έτους και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου του 

επομένου από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η είσπραξη των αντίστοιχων εισροών 

και η με οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του πνευματικού έργου άπαξ για κάθε 

αυτοτελή χρήση. 

Άρθρο 10: Λύση - Καταγγελία σύμβασης
1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δύναται μονομερώς κατόπιν 

τεκμηριωμένου αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου να καταγγείλει (λύσει) μια 
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σύμβαση εκμετάλλευσης, και αιτιολογημένης απόφασης του αρμοδίου οργάνου του. 

Η μονομερής λύση της σύμβασης πραγματοποιείται με κοινοποίηση της ως άνω 

απόφασης προς τον δικαιούχο και ανάρτηση αυτής στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ως 

κοινοποίηση θεωρείται η αποστολή της απόφασης στο e-mail που έχει δηλώσει ο 

δικαιούχος στα στοιχεία επικοινωνίας του. 

2. Μία σύμβαση εκμετάλλευσης δικαιωμάτων δύναται να λυθεί συναινετικά μόνο 

εγγράφως κι εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συμβαλλομένων μερών. 

Περίληψη της σύμβασης λύσης αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τα 

αποτελέσματα αυτής επέρχονται αποκλειστικά μετά την ανάρτηση αυτής και 

κοινοποίησή της στα συμβαλλόμενα μέρη.

3. Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως με την παρέλευση της διάρκειας που ορίζεται σε 

αυτή. 

Άρθρο 11: Έναρξη Ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις
1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από την ημερομηνία ανάρτησής του στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

2. Κάθε παλαιότερη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου ή της Επιτροπής 

Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., η οποία σχετίζεται με την εκμετάλλευση δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και έρχεται σε 

αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού παύει αυτοδικαίως να ισχύει από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. 

3. Συμβάσεις οι οποίες έχουν ήδη υπογραφεί στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων με τον 

Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και δεν έχει καθορισθεί με σαφήνεια η 

διάρκεια ή η ημερομηνία λήξης ισχύουν έως τη συμπλήρωση της πενταετίας από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος τους και εφόσον αυτή έχει παρέλθει η ισχύς αυτών λήγει 

αυτοδικαίως στις 30.06.2021. Τα συμβαλλόμενα μέρη αυτών δύναται να συνάψουν 

νέα σύμβαση με αντικείμενο την εκμετάλλευση επί του ίδιου πνευματικού έργου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού

4. Η διαδικασία απόδοσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτή 

περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού, ισχύει για όλα 

τα αιτήματα που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για όλες τις 

συμβάσεις εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως εάν 

αυτές έχουν υπογραφεί πριν ή μετά την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι την ημερομηνία 

ανάρτησης του παρόντος Κανονισμού στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
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