άρθρο 6 του Νόμου 1733/1987 σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας, τις
εφευρέσεις και την τεχνολογική καινοτομία, ορίζει τα εξής:

Άρθρο 6
Δικαίωμα απόκτησης διπλώματος ‐Εφεύρεση μισθωτού – Διεκδίκηση
1. Δικαίωμα για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχουν ο εφευρέτης ή
ο δικαιούχος σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 και οι καθολικοί ή
ειδικοί διάδοχοί του. Αυτός που ζητεί τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας
θεωρείται εφευρέτης.
2. Αν περισσότεροι πραγματοποίησαν την εφεύρεση από κοινού και εφ’ όσον
δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, το δικαίωμα ανήκει σε όλους εξ
αδιαιρέτου. Κάθε δικαιούχος μπορεί να μεταβιβάζει ελεύθερα τη μερίδα του
και να επιμελείται την προστασία του κοινού διπλώματος.
3. Αν περισσότεροι πραγματοποίησαν την εφεύρεση ανεξάρτητα ο ένας από τον
άλλο, το δικαίωμα ανήκει σ’ εκείνον που κατέθεσε πρώτος την αίτηση για τη
χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή εκείνον που έχει δικαίωμα
προτεραιότητας έναντι των λοιπών συμφωνά με το άρθρο 9.
4. Εφεύρεση που πραγματοποιείται από εργαζόμενο ανήκει σ’αυτόν (ελεύθερη
εφεύρεση), εκτός αν πρόκειται είτε για υπηρεσιακή εφεύρεση, οπότε ανήκει
εξ ολοκλήρου στον εργοδότη, είτε για εξαρτημένη εφεύρεση, οπότε ανήκει
κατά 40% στον εργοδότη και κατά 60% στον εργαζόμενο.
5. Υπηρεσιακή εφεύρεση είναι το προϊόν συμβατικής σχέσης εργαζόμενου με
εργοδότη για την ανάπτυξη εφευρετικής δράσης. Σε περίπτωση πραγματοποίησης
υπηρεσιακής εφεύρεσης, ο εργαζόμενος δικαιούται πρόσθετη εύλογη αμοιβή, αν
η εφεύρεση είναι ιδιαίτερα επωφελής για τον εργοδότη.
6. Εξαρτημένη εφεύρεση είναι η εφεύρεση που πραγματοποιείται από
εργαζόμενο με τη χρήση υλικών, μέσων ή πληροφοριών της επιχείρησης στην
οποία εργάζεται. Ο εργοδότης δικαιούται να εκμεταλλευτεί την εξαρτημένη
εφεύρεση κατά προτεραιότητα έναντι αμοιβής, προς τον εφευρέτη, ανάλογης
προς την οικονομική αξία της εφεύρεσης και τα κέρδη που αποφέρει. Ο
εφευρέτης εξαρτημένης εφεύρεσης γνωστοποιεί, αμελητί, εγγράφως στον
εργοδότη την πραγματοποίηση της εφεύρεσης και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία
για την υποβολή από κοινού αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Αν
ο εργοδότης δεν δηλώσει εγγράφως στον εργαζόμενο μέσα σε τέσσερις μήνες
από την παραπάνω γνωστοποίηση, ότι ενδιαφέρεται να συνυποβάλλει την
αίτηση, αυτή υποβάλλεται μόνον από τον εργαζόμενο, οπότε η εφεύρεση ανήκει
εξ ολοκλήρου στον εργαζόμενο.

7. Κάθε συμφωνία που περιορίζει τα πιο πάνω δικαιώματα του εργαζομένου
είναι άκυρη.
8. Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του εφευρέτη αναφέρεται στο δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας και δικαιούται να απαιτήσει από τον αιτούντα δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας ή τον κάτοχο του διπλώματος την αναγνώρισή του ως εφευρέτη.
9. Ο δικαιούχος εφεύρεσης μπορεί, εφ’ όσον τρίτος κατέθεσε χωρίς τη
συγκατάθεσή του αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που αφορά
εφεύρεσή του ή ουσιώδη στοιχεία της να απαιτήσει με αγωγή του κατά του
τρίτου την αναγνώριση σ’ αυτόν των δικαιωμάτων που απορρέουν από την
αίτηση ή, αν έχει χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, των δικαιωμάτων που
απορρέουν από το δίπλωμα.
10. Η παραπάνω αγωγή ασκείται μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση της
περίληψης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει, αν ο κάτοχος του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας γνώριζε κατά το χρόνο της χορήγησης ή της μεταβίβασης του
διπλώματος το δικαίωμα του διεκδικούντος.

