ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚηΕΣΗ
ττυ τχέόεο νόμου «μετατοεα τεχνειλογεας. ερευρέτεες καε
τεχνο λογ· ν.η κ 2 :vcτομέα».
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Βονλι\ των Ελλήνων

Αζοτελεέ όατεκο χαεαχτηρεττεκό ο κονςκεκής κα:
ν ν.ής 2-/αζτυξης μας χώρας Τ ουνατότητα γ·ωεη; κα: =ξουετεατμού των τεχνολογε-κων ζληεορορεών κα: εζενοήτεο/ν
ζου κυρεχρχούν ""5 εεε-ύνή .χώρο. Κυρεως με-:·. τ: εεύτεε;
ζαγκότμεο ζόλεμο η ανά,ττυξη της οεχονομεχς. τ ένταξη των
είιν:-/.ών οεκονοικεώ/ ττο ζαγκοε.μΌ ο κονομεκό τυττ·.·μκ. τε
εεε-Ανες εμτ.όρε; 7.2: η έντονη ερευρετεκή ερατττε'ότττα τυντέλεταν ττην αύξητη της ανταλλαγής 7.2: οεακ-ίνητης τε
χνολογίας μεταξύ των κρατών. Στη τεημετενή εζοχή. το εζεζεεο της οεν.ονομ.κής ανάζτυξης μεας y ω τ εν ς οενα: : υν ά : τ r"η της τεχνολογίας ζου οεα-Χέτεε 7.2: τε μέλλον της εξα;Τ2Τ2.. τ: μεγάλο όανμό. αζο τ:ς εζεντύτεες τον έχε: ζραγ·
κατοζοεήτε: εε τεχνο/.ογ κες γνωτε ς. Η χωρίς ζροηγςύμε/ο
"τ:7·ελε··;7.τ εζανχτταεη» των τε/.ε„τα:ων εεκοετ:ω< ετμεουργε: νέους τρε.-.ους ζαεαγκγής. νέους κλάεους. εξζοανεζοντας τους ζαρατττ· ακκυς ν.τ: αζαετεε αντζεούλαν.τα την
“Ρ "αρμογή των κο'/ων ν.ων τχεε:ων ττα νέα εεοουέν2. Αε/
οίνο: ζλεον η τεχνο/.ογεα ζου ακολουθεί τον ορωζο. αλλά
ο 2<·ύ εωζος ζου ετγωνίζεταε >2 ζροτα:μία·3εί ατες εζεταγές
τ'ε νέου τροζου ζωής τ.ου εζείάλλε: η τεχνολογώ.
Σ’ αυτό το ζλαετεο, η μεταρορά τεχνολογίας εξυζηρετεί
τη; ανταλλαγή της γνώτης 7.2: την κάλυψη τ:υ τεχνολογεκού
κενού μεταξύ των -κρατών 7.α. αεεον.α-ύ ττά τ:ς τχέτεες ανταγωνετικού μεταξύ των εζεχοετ εήτεων ατην ζαγκότυ:ε αγέρα.
Σε εόνεν.ό εζίζεοο η ζροτρορά τεχνολογίας ζρτέρχεταε. είτε
ατό τον ζαραγωγετό τομέα 7.2: ιε-εοεκότερα ε.τ;έ το/ εεεετλατττ7 7.ό εξοζλετμό. είτε αζό τ:ς ερευνητεκές ερατττρεότητες.
ε:τ; αζό τ:ς ξένες εζεντύτεες ετα: τ:ς εετ αγωγές τ ροεόντων.
Η σωττή τεχνολογεκή ανάζτυξη μεας χώρας αζα'τε: τη/
ζαράλληλη 7.2: :τοτύναμη λεετουργία των μηχοεν τμώ·/ αννζτυξης της ενεογενούς τεχνολογίας αζό τη μ 2 μερ:ά 7.α:
των εονατοτήτων αζοεεότητηε ξένης τϊ)'ν:λογ:ας 2ζό τη/
2/·λη. Η :τεεεετηαένη αοτή τεχνε/.ογν/.ή α/άζτ.ξη ;.·.ε:ώνε:
τοος 7.:νεύνοος ζοο 0^70: η μεταροοά τετραλογίας εντάττεντάς την ττο ετεύτεεε αναζτυξ τ.7.ό ζεόγραρμα ν.άνι ·/ώεας
7.2: αζοτρεζοντας την εξάρτητη αζό εξωγενείς εζ.ετημο·':εεές 7.α: τε7·/ολογ:7.ές όάεε:ς.
Σονε ζε:α της ε:ε6νεύς τ>ετ'/ ο/, ε γ :ν. ή τ ανάζτοξης ·/. τ: της
οονετ'-ζόμενης. με αυξανόμενο ρ>5μό. εζ:ρροής των -εννελογ:7.ων γ·/ώαεων ττην ·Αθ:νων:7.οο:κονομ:ν.ή ευημερία μ ας 7<'’·
ρας αζοτελε: /.α: η ·7.έήλωαη όλο 7.2: μεγαλύτερου εναεαρεροντος αζο την ζολ:τε:α γ:2 τε νου:κό ζλα:τ:ο ζου ζ:ρ εεΚλε: τε ·5ετμό της μττατοράς τετ·/ολεγίας. Σν.εζός του ενε:αρεροντος αυτου ε:·/2: η εημ ευεγία του υ.ατάλλη/.ε- ε:7.α:ευ
ζευ ν2 εξυζηρετε: τ:ς :ε:α:τερέτητες του χο νω/ 7,εε:7.ον:μ:7.ου τυττηματτς της τώρα; 7.2: ν2 εξαεραλ'.ζε: έναν υγ:ή τεέζο λειτουργίας το;·/ μήναν τμών -μεταρεράς τ:7'/ελεγ:-·ς.
Λύο αζό τους τηα αν τ: 7.ότ ερ ου ς μη·/αν:τν.οίς· μεταρεράς
τε7·/θλθγ:ας αζετελούν τα εεζ'/αόματα ευρετετενν.α; 7.2 τ:
α.μίάτ::; ζ2ρεγής τετ·/ογ·/ωε:2ς ή 7.α: τετν:7.ής ίοτ·5ΐ:ζς.
Τα ε:ζ/.ώματ2 ευρετ'.τετνίας αυτθάλλουν ττην ζροτταε!α ετα:
ανάεεεξη της ε—/ώρ:α; τε7'0/.εγ:7.ής ζαραγωγής. έημ:ουτγτύ-- μ'α λεγ:ν.ή ευν ατότητ α εζεατρορής γ.α τ: ς εζενίυτ:7.ες
εαζάνες ττην έρευνα 7.2: ττην ζαραγωγή με Τ2 ό 7.2:ώματα
ζου Ζ2ρέ7ίυν 7.2: το τζουεαεότερο. ενημερώνουν γρήγορα εοα:
με αυνέζε:2 το ενεεαρερόμενο 7.ο:νό γ:α τη νέα τεγ'ελεγεα.
Η τελευ'ταία ν.υρίως λεετουργίυ των ε:ζ/.ω;άτω·/ ευρεαετεγνίας έ7ϊ' γίνε: ζλεον τυνείεητη ττ:ς Ευρωζ2Ϊ7.ες Χώρες, ττη
Β. Αμι.·ρ:·/.ή ν.α: ττην 1 αζωνία ε: οζοίες χρηματτέετεύν τημαντ:7.ά ζρογράμρωατα υζείομής για την αναλυτή 7.α: εεανυτη των ζληρορορ’.ων ζου τ.ερεέ/ουν τα έγγραρα τ:ο·/ εεζλωμάτων ευρετ:τε7νίάς.
Αρα.εί ν’ αναρερ-υε: ότ: ζρέτρατες μελάτες ίίεεξαν ότ: τε
70 με 90% του τυνόλου τον εημοτεευμένων τεχνικών ζληετρορεώ' ττον ν.ότρμο ερίτν.ετά ττα ϊτζλόματα ευρετετε-μν::;

7.2: τεν αναζα,ραγετα: με καμεα α/./.η μ&ρρη. γ:α να γεν μ:
αμετα κατανοητή η τη-ματία τνγκέντρωτης κα: οεάχυτης των
ζ/.ηεερορ:ών αυτών τζ:ς εζ:7ε:ρητε·ς κα: ττ2 ερευνητικά
κεντεα. Εαάλλου ε: τυμίάτεες ζαοογης εεννογνωτίας ζευ είνα:. ε ζλεον 2αετος τροζος μεταροράς τεχνολογίας, νζορούν
να τ. "όαλλουν ττη·/ ζεοω-ύηττ της
εγχώριας «κτνομέας
ε.ετεν :εν ζεε:0702·/ ζερεορεττεκούς έτους ·,':α τον ίέκτη της
τεχνολογίας κα: η έ--/.α:ρη ζληρορόρητή του γεα τ:ς υζάρχουτες τεχνολογίες του 2ρήνε: ζερ:·ύώε:α εζεκογης.
Χίε εατη την ν.εενωνεκεετκενεμ-/.ή αυτή ίεάτταττ των τεχνο/.ογεκων
γνωαίων. εμρανίζετυ:
αή;με,ρα
εζετακτική η
ανάγκη 'εκτυγχρονετμεύ του ελληνικού έεκαίου το οζτίο είτε
χρονολογεετα: αζε το 1920 \ν. 2527/1920 για τα εεζλώματα -υρετ.τεχνεαςj. ε:τε ζερεεχε: ελλεζείς ρυ-Αμίτεες (γεα
τη μεταρορά τεχνολογεας;. εετε είνα: ανύζαρκτε· (γεα την
τεχνολίγεκή καενοτομία). Εεεεκότερα ε -ύετμός των έεζλωμ.άτων ευρετετεχνεας εεαήχόιγ/.ε γεα ζρώτη ρορά ττη Χώρα
μας με τε νό;ωο 2527 της 24.9/18.10.1920 «ζεε: εεζλωμα■ων ευεετετεχνέςςΊ. U νομεΰ/έτης του 1920 έλαάε υζ.ρη του
τ.ς αλλοταζές νομούετίες της εζοχής του κα: κυρίως το
γαλλεκό νόμο της Γιης Ι-ευλίου 1844 εεν ετχύε: ττη Γαλ/.εα
αζο 1ης Ιανουάριου 1968). Ο νόμος του 1920 ζρεόλέζε: ;ηλοιτεκό κα: χωρίς ζροέλεγχο τύττημα γεα τη χορήγητη το-υ
:εζλωυ.ατος ευεετετεχνίας ;ιε αναγ·/ώρετη Ιΰετούς ζροττα•τεας ττο .εεκτεούχο ζου εεζλώματος. Το τυτζτχμα αυτό εξυετηρετεε ν.ορέως την ζρεττατία. με ετζλή καε γρήγορη εεαεεκ.α•Τ12. των άλλο:ατών ερευρέτεων ζου βετάγοντα: ττην Ελλά<όα. Ο νό;υχς 2527/1920
ζαραμένεε
ίατεν.ά αναλλοίωτος
μόχρε τήμερα. με τύε εξαερέτεες: Την εεοεκή νομε-ύ-ετία γεα
τες εςευρέτεες ζου ενεεαεέρουν την ε·ύν κη άτμυνα της χώρας
< νόμος 4325/1963 ζου
εσχύεε ζαράλληλα) 7.αε το νόμο
1023/1980 «ζερί τροζοζοεεήτεως κ.αε τυμζληρώτεως του νό
μου 2527/1920» ο οζοί-ος εναρμόνετε τε ελληνεκό είκ.αεο με
•την ανα-άεώρητη της Στοκ.χόλμης της εεε-ύνοός τύμεατης των
Παεετίων «ζερέ ζροτζατεας της εεομηχανικής /εεεκτητίας».
ill εύμεατη των Παεετίων υζογράρεττκε ττες 20 Χίαρτίου
του 1883 7.αι αναύοωρή-ύττ/.ε ζολύ.ές ρορές. Η χώρα νας
εζ κϋεωτε τη τύχίαττ, ·χε το νόχο 3092/1924. το ζ.ε. 1/8.9.
1924 του νόμου' 2305/1953. το 6.2. 24-----4/15.6.1953 καε
την τελευταία ανεα-ύεώρεητη της Στοκχόλμης ·χε το νόχ·ε 213/
197ο’!.
II ζροτζά-ύε:α γεα τον “κτυγχρονετμό του ελληνεκού τυττήματος οεζλωμάτων ευρετετεχνεας -έχε: ήοη αρχίτε: με τη·•εζεκύρωτη αζό τη χώρα μας της τύμόατης γεα τη χορήγητη
των ϊυρωζαεκών :εζλωματων ευρετετεχνεας της 5ης Οκτο>ορεου 1973 ή τύμόατης του ΧΙονάχου ; 7-υρωτικός νόμος 1007/
198(1 τη; 30.6.1980’'. ΧΓ αυτό το τχέτ ο νάκου τυνεχίζετα:
η ζροτζάύεεα εκαυγχρονετμού ν.α: εζεοεώκετα: η ανα·5·εώρητη
της ·ο·υο-ύετ!ας των οεζλωμάτων ευρετετεχνεας. η εναρμόνετή της αε τη τΰμίατη του ΧΙονάχου κα: η οημεουργέα της
κατάλληλης υζαεσχής γεα οεάχυττ, των τεχνολογ:7.ών εεληροτοεεών. Ρεα τη τά/ταξη του τχαοεου νόχου 'χελεττύηκαν
r τ .ετεύ-χί
τυχόατης γεα το κοενοζεκο
■εζετη.ς κα: ο: οεατα:
τελω-κα ευρετετεχνεας ή ζύμίααης του Λυυξεμόούργου *ου
■ 1975. η τζοεα <οεν έχε: τε-ύεί ακόμα τε ετχύ. XI αυτό το οχεοεο νό·χ:υ ζ/τεκα-ύετταταε ο ν. 2527/1920 όζως τεοζεζοεή-ύτ/.· μι το ν. 1023./19S0 κα: ρυΐγχίζεταε αζό τη-/ αρχή το είτεαεο των ευρεαετεχ/εών. εκτός αζό ορεεμκίνα ε:2:κά ·5£μα-τα
ν.α τες ερευεεεεες ζου ενοεαοέρουν τη-/ εX-/εν.ή άμυνα, η
;ύ·ό>·χεαη των οζοίων ζαρζμενε: ττο νομο 4ό25/1963 ο οζοεος
κατ' αρχή όε όίγετα: αζό ττ τχέτ ο wxaa. Στον τομέα των
τυ'χόάτεων ζαροχής τεχνογνωτίας κα: γενεκότερ α των Γ/Χ' ις. το .άε-Αρε
•■οαεεεω- μεταρορας τεχ·/ολογ:ας.
,αρ->ρο 22
'ζζ του ν. 1300Χ
1983 γεα την «ζροώύηαη των εζε·/2όαεων, οργά/ωττ, των Τζη:ιτεών Κραζεκών Προμη-5εεών κα- άλλες 2:ατάξε:;>'. ζου
τετζοζοεε: τον αντζτυξεακ,ό νόμο 1262/1982 ρυόμεζεε δέμα
τα καταεολής ττην αλ/.οταζή οεκα ωμάτων γεα τη χρητεμο—οίητη ττη*/ Ελλά-ε τεχντγνωτίας χωρίς να ζροόλεζε: κα-ταγεαοή των τυμόάτεων .μεταρορας τεχνολογεας. XI αυτό
τ; τχέοεο νό;χου ζρο,όλέζεταε κατΓχώεετη όλων τω·- τμμόα-
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ταόάλλετα: nt τη ΔΕΠ—ΕΚΥ. ή, τη ΔΕΠ ΑυΕ. ή χατ- Ελληνιχό Δτμετσο.
Μ: το ap6cτ 8 απαλλάσσεται γενιχά. από νά-όε είόου:
οεοολσγιντ ή σααυ.ολ-γν.τ επιόάρυ .στ νίύε ίύμόαση ή πσά?r που γίνεται με ττ νόμ-ε αυτό.
Με το a?6pc 9 παρέχεται επευσιοόέτηστ ττευς Υπουργούς
£6ν:·/.ής Οικονομίας. Οικενομιχώ. χαι Βιομηχανίας. Ενέε"ϊ:ας να: Τεχνο/.ογίας να ρενμπζ"'/ μ: άπορά σεις τους Ρί
ματα τχίΤ-νά με την εφαρμογή κ,-τού του νόμο., όπως τη οια•ινααία εςόχλησης του τιμήματος. άνοιγμα λογά:ιασμευ υπέρ
τον όιχαιοόχων. τ:ς εσωεερ:-//; σχέσεις των εταιρειών που
αποτελούν τον χ/ά2·εχ·ο ναΰώς ■/:: νπ·υ; άλλη /.επτευε:
7*2 ΤΤ,ν £5·2ρα.*7Γ,
'· .illy
Με το άρψρο 10 ορίζεται ότι α'.ό τη·/ ::χύ του νόμου αυτού
v.ltui-s πλέον Εργασία Πετρελαίου εντελειται ττ:ς ερευ
νητικές πεσνεχέ: να ττ εεύτεσα τ,τταατα των περιοχών εκ
μετάλλευση: Π ΡΙΧΟΥ να: ' ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τη:
σύμόααη: μέχρι: ότευ το ετιτρεόε: η πεεόλ'επ νεενη απε τη
ο:;τ>ξη αυτή απόφαση των Υπουργών Ρ,όν.ν.ής Οννοντμίπσ
να: Βιομηχανίας. Ενέργειας ν.α: Τ'εχνο/.ογ-.ας. Με απόφαση
των :;:ω-. Υπουργών μπορούν ·,α ππρασείνονσα: προύεσμίες
τοο νόμου 98/75 οχετεχός .με ττ, ί'άρνεια τω· ιρ·ε*ανητ:·/_ών
περιοοων .να: των περισσών εχμεσαλλευσης.
Α6ήνα. 5 Μαρτίου 1987
Ο: Υπουργοί
Εύνεντ.: Οοχονοαίας
ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΓΓΗΣ

Οπ/.ονοαιχών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Βιουτχανία:, Ε ·έ:-··ε';: ν.α·. Τεχνολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π ΕΠΟΧΗΣ

7. ΕΡΓΑΤΙΑ 'ΠΕΤΡΕαΛΑΙΟΥ.; Όλες ο: ερ-ατίετ έ;ε.να: να: ενμετά/Αευτης. παραγωγής, επεαεργααίας,
εντός
της ο://.:αης. μεταφοράς, επαγωγής -/.α. πώληττς ,ερογοναυράν.ων να: γεν.χώς νά-όε άλλη Ετγατία πχιτ λόυεντ με τ-ς
παραπάνω ν.α: εντελαμμε-υη μότα ατα π'/.α:τ:α της Σόυόααης.
ε. ΕΧΤΟΛΟΔΟΧΟΣ: Το πρ:6/.επόχενο ττο αε-ΰρε 1.7
της Σόταυπατης πετιεοπο. η7η η ΕΠΒΑ.
ατ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Ο: -υετέχουτες ατα, Ανάόοχο ν.α: τττν
ΕΠΒΑ πλτν της ΔΕΠ—Α.Ε.
2. Η επιχείρηση ενμετά/.λε.της των 7.::τααμάτων
γενα.υρανων του fepav.r/.o. Πε/.άγο.ς έχε:, νατά τε άεΰεο
LOG παρ. 3 του Συντάγματος, ζωτ ν.ή τημαοία γ:α τη. αΞ:οπείηοη των πηγών τε-υ εΨν.νού πϋ.εύτευ να: γ:α την εό, νή 0Τ5ά’/.ε:α.
II ιιΔηι·όα:α Επχείρηαη Πετρελαίου Α.Ε.» ιΔΕΙΊ Α.Ε.
η να: η ·υυγαερ:νη της «Δημόα:α Επιχείρηση Π ετρελαίευ
— Ενμετά/.λευαης
Υερογο'.αννράνων- Α.Ε.» \ΔΕΠ
ΕΚΥ) αυυ·αεπεχαυν. νατά τ:ς ::ατάΞ·ε:ς του αρΰρο. jwii
παε. 3 ε.τ. τ.. Σ-.τάνματ.ς να: τευ Ευευ ε.τεΰ ττ:- :π·χε::ήα::ς τευ ΑΧΑΔΟΧΟΥ ν.α: του ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΫ τε.
να: απε/.τεύ·· τεν έ/υεγχ: των ίεαΓττϊ'.οτττων του:, όπως
ορίζοντα: ατη ΣΥΜΒΑΣΗ να: ατην ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΕ
ΛΑΙΟΥ.
Η ΔΕΠ ΑυΕ.. ή να: η ΔΕΠ ΕΚΥ, :ααγοράζουν ποτοττά οτυμμετοχής των μη ελεγχόμενων από χυτές εταιρειών,
νατά τις οιατααεις αυτού τευ νόμου, ήτοι:
α) Των Εταιρειών που μετέχουν ατον ΑΧΑΔΟΧΟ
ΣΥΜΒ.ΛΣΗΣ που νυεώ-όη·/.ε με το ν. 98/1975 ν.αι
£) Της ΕΧΤΌΛΟΔΟΧΟΥ του ΛΧΑΔΌΧΟΥ.

της

Άρύεο 2.
ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΙ
.Υ.αγόσαστε·/ή συμμετοχή ίημοαίων φορέων
ττ:: ;:ωτ νες
επιχε:ρήσε:ς του ν. 9S.7!ΟΤΓι -/.α: ευσγυρά με::;ίω··.
Άρ6ρ: 1.
ί. Γ:τ. ττ,ν εσα:υ.;γή των σιπταάεων του παοόντε; ο: οεο:
ΣΥΜΒΑΣΗ.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ. ΕΙΪΒΛ.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕ
ΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΕΧΤΟΛΟΔΟΧΟΣ -/.α. ΕΤΛΠΤίΛ
εχου/
το ανόλου-6ο ενν;:ο/.ογ:νό περ ιεχειεν:.
π. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η από 1-5 Ιουνίου 1975 τόμόατη .<π;ρί
εμεύνης -/.α: εχμεταλ.λεύσεως οόρογτναν-ΰράχων ε:ε όαλαστίςν περιοχήν του €ρ αχινού Πε/.άγους . π'.υ χο·ρώ6ηνε με το
ν. CG *75 όπως έχε: σροποπεη-όε: -/.α: συμπλη:ω·6--ι με την
ατ.ό 27 Σεπτεεισρίου 1870 σύχ'εζση πευ νυοωόην.ε υε το ν.
039/1377.
ρ. .Λ.ΧΑΛΟΧΟΣ; (J: εταιρείες πο- αποτε/.ου·· τον ΛVΤ συμόαλλέμεν: το- _;ύληνεν.οό Δημοσίου ττη Συυ/πτη ν.α: έ
/'" ΕΠΒ Απ <Η*^τϊ:rob Γε’τ’ην 'ε-πωνυχία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ
ΤΡΕΛΑΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε.
πο. οίοεύ.ττην Α'νήνα νυα: έχε: πυτταόε: με ττ·/ υπ α:·ν·. 752." '! 970
πτάπη της Συ-αόολατγράτου Λ·5η·«όν Οεοπόυπτης Χο.τά5η. που ν.αταχωεί.-ττ.'/.υ νόμεμα "τα Υό/.ία Ετατρεεών το.
Π ρωτ:5·.τε.·ίθ'υ Α-ότνών τη-υ
θ'.! 9 80 με αρ·.-5>μό Γεν π/.:
19949 ν.α: Ετί'.ν.ό 2958 πτείλτώτ ττ,ς οποίας ϊτιχοτ:εό·5ηα.ε
ττο απ' αα:·5. 2967/1 4.12.19~0 4*άλλο τη: Ετημίρίΐας της
Κ.α£έτ-/ητη: (Δελτίου Α.Έ. ν.α: Ε.Π,Ε.'· τήμεεα τι τυμμετέχουν « α.τάν ο: ετααεεΑτ DENISON MINES' LIMI
TED WHITE SHIELD GREECE OIL CORPORA
TION. ΒΙΝΤΕΡΣΧΑΛΛ ΕΛΛΑΣ A.L. Π IDT ΕΛΑΙΟΥ.
HELLENIC OIL COMPANY INC. να: ΔΗΜΟΣΙΑ Ε
ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. Τ: **ταττατ:ν.ό τη:
ετα:ρείας αυτής τρ:ποπτ>:ή-λτν_ε τε/.ουταία μ.ε την υπ “ε
8007/4:7.1986 ~ράαη του ΣυμίίΐΛ,αεογρπρου II t/.οπιία Δτότοοιχε.ευ Αέ>ηνών τη-/ 11.8.1986 με apt-ΐιμούς Γεν. 14821
ν.α: Β::. 2303 χα: ότρχοτ'.ειλ&ηχε αε περίληψη τ:ε υπ ζρΑ.
ν.α: Ε ε. 2803 ν.α: οηαου:εύ·όη-/ε τε περίληψη ατε επ' αρ:·ό.
2798/ί986 ΦΒΚ ;'Δε/.τίου A.L. να: Ε.Π.Ε. .

1. Ο: μη ελεγχέμιενυς από .το Ελλτ,ν.οοό Δηιμόαιο Ετα ρείες που τυμμετέχουν ττον ΑΝΑΔΟΧΟ να: στην ΕΒΙ1Α.
με έγγραφη πρόανληαη του Υπουργού Βιομηχαυίβς. Ενέρ
γειας ν.α: Τεχνολογίας τ της ΛΈΠ —Α.Ε. ή της ε\ΕΠ —
ΕΚΥ. ναλούντα: για οιαπραγματεόεεις ετην Ιϋλΰ.άοα με εν.επό τη σύναψη αυμΟεπεων, μετά από ελεύζίρη οιαπρα-ραατευαη του τιτιτ/εατιο; ή να: ν.ά-όε άλ/.ευ όρου, ώατ: τ αυευ.ετ«χή της ΔΕΠ—ΕΚΥ πτον ΑΧΑΔΟΧυ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ
χαι στην ΕΠΒΑ να επασσαλόζε: ότ: χάΕε
:εαα:νε:ότττα υπαγόμενη
ττην έννο:α τγ;
ΕΙΤΛΣίΙΙΑΣ ΠΕΤΡΙί
ΛΑΙΟΥ ·ύα απνφασίζετα: εμόαωνπ. μι: τγ, α.μοωνη γνωμνα: ό/ήρο να: της ΔΕΠ—ΕΚΥ η οπεία 6α είνα: να: ε
έ:αχε:ρ:ττής της ΕΠΒΑ. Η τύμεαση μπορεί να πεεόλέπε:
συνε:αχε:ρ:στή χαι άλλο φυτ:νό η νεμιν.ό πρόσωπε.
2. Για την ο7.ονλήρωτη των όιαπραγματεύαεων να: την
υπεγρατ·' των σχ:τ:νών τυμόάαεων τε.—ετα: προ-6εσμίτ ούο
ί2) μηνών από την επίεοτη της τχετ:νής πρόσνλητης. που
•απορεί να παεζεα-λεί με πε-όραση του Υπουργού Βιομηχανίας.
Ενέργειας να: Τσχ ολογίας. μετά από γραπτή αίτηιη μ:ας ή
περ:Γτετέρων εταιρειών ή τη: ΔΕΠ-ΈΚΥ. Η επίαοπη μπορεί
V2 γίνε: με τυστηαένη :π:ατο’/.τ ή τηλυετυπινό μήνυμα να:
απεαΨΨνεται ττον νατά το άεύρο 35 του ν. 98/1975 Ανπίνλττσ ή τε α/τίνλητο νάπεινο ΑΕτν α ε ττ·/ οποίον γνωττυποιούν εγγράρως. με ειντττινό εππαε’/.ητή. ττη ΔΕΠ —
ΕΚΥ μίϊ τ ποριττότερες Ετπρείος.
Άρ6ρο 3.
1. Η ΔΕΠ—ΑυΕ.. ή να: η ΔΕΠ—ΕΚΥ. μπηρου- να
τμχπωνήτουν όρους πευ οξατραλίζουν τη συμμετοχή
της
ΔΕΠ — ΕΚΥ. νατά το ερ-.ζόμενα οτ: ά:6εε 2 παράγρ. 1. ή
να: όρους εάαγεράς. να: μ: ν.άώ·: μία από τ:ς Εταιρείες 2υτοτελώς.
2. Σε περάπτωαη πϋυ ο: Ετα:ρε:·ες, ή μία ή περιοτότερε:
από αυτές, ο εν αποοεχ-6ΐύν τ:ς ο:τπραγματεύτ·::ς ή η πρε6ετμία του άρίεου 2 παεέλ6ε: άπραντη, το Ελληνικό Δημό
σιο μέαω τη; ΔΕΠ Α.Ε. ή ναι της ΑΕΠ—ΕΚΥ. εαζγυράζει από την Εταιρεία ή τις Εταιρείες, με τις οποίες όεν
επήλ-6; συμεών::, τα ανόλο·υ6α ποτετ τ α:

2
ζεω· ιεζζρερζ;
νε/.εγ:ζ;. σεγκεντρωση κζ με/.εττ των
τλη:·,: επών. /::::; νζ τζρζέ'.άζετζ: τε Ο.ομηχα ·κό ατόρρητε τοε;
Βαζ:κζ χζρζκτηρ:στι:·.ζ τεε ζχζΒ:εε νεμοε ε'.νζ:·
a} Η ίερεση Οργανισμοί Βιομηχανική; ΙΒ εκτηζίζ; ΟΒΙ)
με τκετέ τη σεμ&ελη ττην τεχνελεγκή ζνβττεςη τη; χο.ρζ;
•/.ζ: :Β:ω; τη χερήγη-η Βετλωμάτων ε.ρετ:τεχ·ιίζ;. ζ:ζτετετητικών χρηζιμέτητα;. Βτελωμάτων τρετετείηση;. γνι.·μεεετήσζων γ:α τι; μη σεμΒζτικέ; άεειε; εκμετάλ/ εετη; y.z:
την ταρεχή τληρεε·ερ:ών
σχετικά με τ:; ::ζττηρ:: τητε ;
τεε. () ΟΒΙ. γ:α νζ είναι ευέλικτο έργ.τ/'.. έχε: μεεεή ν>
[,·:κ;ε τρεσώτεε ιΒιωτικεέ Βικαίεε αλλά ετε-τεεετζ: ζτε τε
Γτεεζ"ε:ε
Βιεμηχζιζ;.
Ενέργε'α;
y.z:
Τεχνελεγία;
ΓΒΕΤ ί. Ο ΟΒΙ. ' ω; τρε; τ:; ζρμεειότητε: τι; ίχε:
κατά σαρζχώεηση ζτε το ΥΒΕΤ. νεωεειτζ: :τ: ζτν.ει
Βιείκηση (Βτμόσιζ εςεετίζ. ΙΜΡΡώΠΓΜ
ν.ζ· εκείεε: Βιεκητικέ; ειτε’/εστέ; τ.···;·:;. Γ:ζ ε/.ζ τζ ζ.·..'.:- νεμζτζ
γάνωση; y.z: λειτεεργίζ;, ε Οργανισμό; ί',έτετζ: αετό τεε;
κζνένε; τεε ιΒιωτικεέ Βικζίεε 'Μικτό ή Βιεεέ: νομικό σρέεοιεε'.
ί) Η εναρμόνιση Τεε
εεσιαστικεέ Βικα,εε των ευρεσι
τεχνιών με τη σνμίαση τεε Μονάχου κζ: τ:ς σύγχρονε;
ζντιλήψει; σζερί εσεερέσεων. Έττ: η έννοια τεε «νέσε χζρζκτήεε τη; ε εύρεση; εζ;».τ;.ν:τζ: ζτέ τε ελληνικό στε
Β:ε·5>νέ; εσίσεσε για νζ μην ε:νζ: σλεον Βενττή η χορήγηση
μενοζωλίων στην Ελλάεζ γιζ εσινεήματα ήϊη γνωστά στκν
αλλεεζτεή.
γΐ Η αντικατάσταση τη; αρχή; «τεε σρώτεε όηλούντε;»
με την -αρχή τεε εφευρέτου.
ω; Βικαιούχοε τη; ευρεσιτε
χνία;.
ο) Η αύξηση τεε χρένοε ζσοστασίζ; τη; ευρεσιτεχνία;
ασε 15 σε 20 έτη ν.ζτά τζ διε·$νή ζρότεζζ.
ε) Η εισαγωγή σεριερισμένοε ελέγχου γιζ τη χορήγηση
τεε Βικλώματε; με τν.ετό την ενίσχυση τη; αξία; τεε y.z:
η σύνταξη έκ-5εση; ·ζζέ τον ΟΒΙ γιζ τε σεριεχομενε κχ: ·,ν
μ.έγε·$ο; τεε εφευρετικού ίήμζτο; σου ζραηρμττοζε'.είτζ: με
τε εσινόημζ. Η έκνεστ αυτή. τεοε ζσεκαλείτζ: έκ·5εση έρεενζ;. ζενεεεύε: τεν τίτλε τεε Β'.ζλωμζτε; εε:ε;:τεχ-/:ζς y.z:
εζόζον είνζ: -εεττ/.ή τεε ζρεζΒίεε: ζημζντ:·/.ή εμζερ:·/.ή ζζίζ.
ζτ', Η Β:ζτήρηζη τεε -Βετε.εέ των εζζχεεωτ-.ν.ών ζΒειών εκνετζ/.λεεζη; ε.ε νέζ ενεμζζίζ ΒηλζΒη «μη ζεμεζτ:κέ; αεε:ε;
εκμετζλλεετη;». Η ε:ζ?χω-·ή τεε ύετμεέ των γνωεχΒεττζεων ζζό τεν CBI χ:ζ τη χερήγτζη των μη ζεμόζτ:κων
ζ:ε:ών εκμετζλλεεζη;.
ζΐ Η ε:ζζχωχή των τ:ζτεζε:ητ:κών χρηζ:μότητζ; με
εττζχρενη Β:ζρκε:ζ ζρεττζ;:ζ; κζ: μ:κρό κεττε; γ:ζ την
τρεττζζ:ζ των ζζεκζλεεμενων «μ:κρών εεεερεζεωνι:.
η
Η ε'.τζγωγή των Βεόζ:ώζεων τεχνικών νεωτερ:ζμών
ω; όρζΒεεζη των εργζίεμενων ζζέ την εζ:χε·!ρηζη χ:ζ τη
Βημ:εεζ~:κή ;ενε:ζζερζ τςε; ζ" ζετήν.
•S' Η έεζέεετη ή κζ: ετιχερήη-ητη ζτε την Π ελ:τε:ζ των
εζεεεετιόν κ.ζ: εζε:ε^εήτετε ζλλεε ζεμέζ/.λε: ττην ζνζτ.τεζη
κζ: ::ζ:εζη των τεχνελε*;:κων --/ωζεων.
:'· Η κ.ζτζχώρεζη των ζεμέζζεων μετζζερζ; τεχνο/.εγ:α;
κζ: η νέετιτη ζκερετητζ; ερ:ζμενων ζεζτηρων έρων τεε;. μεζζ ζτζ ζλζ:ζ:ζ τεε Β:κζ:εε των Εερωτζίκών Κε:νετήτων.
κ' Κ ε:ε·λέτηζη εένεϊκών ρε-εχίζεων -;:ζ την εεζεμογη τη;
ζέμεζζη; -prz τη χερήχηζη εερωτζίκων ':τλωμζτων εερεζ'τεχνίζ; ζτη χώρζ μζ;. οζοε; εκτχρεωτ’.κή μετζτεζζη τεε εε:ωτζίκεέ Β:ζ/.ώμζτε; ζτζ ελ’/.ην:κζ.
Το ζχέΒ:ε νέμεε ·;:ζ τη μετζεορζ τεχνελερΊζ;. τ:; εζεερέΓ·:Γ 7.2! την τι/νο/.ο*;::r.r 7.2:ν0 τ0 μία χωεί". LT2: ο: ίς: ULC2T
7.7: 6 2 ·;χ·;ζζζρϊ/i: tjvctΓΤΙ7.2 ΤΟ Γεριεχέμενο TO JC.
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Tc rp ώτο ;χέρο; toj zr/zz\zj νό μεε
ά:·Β:;2 ! έω; 7.2 ’. *1 1
7TEpU'»2X0 3VE-. Τ·.; : !2Τ2Σ:ε:; ::ρ'27η ζ κζ: ζε-:·.: i :ητη: του 0:·
* ) U;vr,; 2ά0;
ν27:τμϋύ Βιοχη/ανιν.η;
Ι::ο/.τητί ζ; .'ΟΒΙ
έ*/£·

ΤΤ

μορρτ ^Ο’Γ.Ύ.ζί ττοοπότΓΟ-

:ί ωτ:κεέ ο:χ2·.ο: 7.2

ΓΤΟ-

τ.τεεετζ: ζζέ τε Γτςερ-ηείε Β:ο·χηχζνίζς. Ενέζγε'.ζ; κζ: Τεχνολογίζ; ΓΒΖΤ
ζζύρε I.. Στο ΠίΕΤ ετ-.εά/.,.ετζ: ετηζ:ζ
εκ-λεζη Βρζζτηριετήτων τεε ΟΒΙ κζ: ζζολε,-.ζμό; εζέεων κζ:
ε-ζέ:ων : ζρνεε 8. rzp. 3) .
1 : ΟΒΙ ζεμίζελ/.ε: ζ τη - τεχνολογική ζνζττετ η τη; χινρζ;
κζ: είνζ: ζρμ·ό::ε; γ:ζ τη χερήγηζη Β κλωμζτων εερεζιτεχνίζ;.
ετ:ζτοζε:ητ:κών χρηζ:μότητζς. Β:ζλωμζτων τρεζετοίητη: κζ:
γνωμεεττήζεων γ«ζ τι; μη ζεμέζτικέ; ζ:ε:τ; εκμετάλλεεζη;.
γ:·ζ τη. κζτζχώριζη των ζεμοκετών μετζζορζ; τεχνολεγίζ;.
*;·ζ τον έλεγχε τη; εζζρμογή; των Βιε-λνών ζεν-λη-κών
inμζτζ Βιτλωμζτων εμρ·εζ:τεχνίζ; κζ: μετζεεζί'; τεχνολεγ;.·»;
κζ: γιζ την τζζροχή τληροζορ'.ων ζχετ:κών με τ:; ζρμοε:ότητέ; τεε. Η εεκονομεκή κζ: εργζνωτ:κή ·εεελ:ςίζ τεε ΟΒΙ ω;
νομικό τρόζωττο :::ωτ:κοό οικζίεε τεε ετιτρέτοεν νζ
ζμεζζ.
γρήγερζ κζ: με ζενέτε:ζ ζτεν τεμέζ τη; Β.·.ζχεζη; των τεχ.νε/.ογικών τληροζορίων τεε ζτετελε: τε -ετίκεντρο των Βραζττριοτήτων τεε.
Αλλά ενώ ε ΟΒΙ γιζ τζ -λέμζτζ οργάνωση; κζ: λειτεεργία; τεε Βίέτετζ: ζτέ τεε; κζνένε; τεε ·Β:ωτ·.κεέ Βικζίεε. ω;
τρε; τι; ζρμε::ότητε; τεε ·ζζκε: κζτά τζρζχώρηζη ζτό τε
ΟΤίΕΤ ρητά ερίζετζ: ότ: ζζκε: Β'είκηζη κζ: εν-ΒίΒε: Βιεικητ:κε; εκτε/.εζτε; κράζει; (άρ·ί»ρο -1 τζρ. 1 σε ζενεεζζμέ με το
άρ-άρε 2ο) ■
Στο zpSpc '2 τεε ζ/έί οε νόμοε ορίνετζ: η σύνθετη τεε Λ:ο-κητεκεέ Σεμόεελίοε (ΔΣ) η λε:τοεργ:ζ τεε κ,α: ο: ζρμοζ έτητέ; τεε.
Σημζντική ρ-.'-λμιζη ζτοτελεί η άζκηζη των κζ·5ηκόντων τεε
Γενικοέ Διεε-άεντή κζ: τεε ΠροέΒροε τεε Δ.Σ. στο τε ίΒιε
τρόζωτο.
Στο άρ-άρο 3 ρε-λμί'οντζ: ·5>έμζτζ Β:αχείριζη·; y.z: ττόρωί τεν
ΟΒΙ κζ: -λεζζίζοντζ ειεικέ; χρημζτζΒετήσε:; ατό τζν τροετελογιζμο των Βηχοζίων ετενεέζεων. θεμζτζ κανονιζμώ/ εζωτερ.κή; λειτζεργίια; κζ: τήρηση; Βιολιών, Μητρών κζ: Αρχείων
•ατό τεν ΟΒΙ ρεΔμί'εντζ: με το zp-Spc 4.
Τε Βεέτερε -χέρε; τεε ζχεΒίεε νόμον iz.-.Spz 5 έω; κζ:
18! τε::λζμ':άνε: τ:; Βιζτ'ζε:; γιζ τζ Β τλώ χζτζ εεζεζιτεχνία;.
Στο τρώτε κεζάλαιο (άρ6ρα 5 κβ: 6) Βιζγράζετζ: η έν
νοια τεε Βιτλών.ατο; εεεετ·τε·/ν·'ζ;. κζ' ^-.^ετζ· τ: ε; εζεερώζε:;. ετινοήμζτζ είνζ: ετ:Βεκτ:κά Βιτλώμζτε; εερεζ τεχνίας. γιζ τειζ Β-ε χερηγοεντζ: Βιτλώμζτζ f ά:·άρε 5^ κζ:
τ;ιε: 'είνζ: ει Β/.κζιεύχο: τη; ερεέρεζη;.
Διτλωμζτζ εερεζιτεχνίζ;. χερηγοεντζ:
γιζ
ετινεήε.ζτζ
νέζ τεε εμτεριέχοεν εεεερετική ϊρζζτηριότητζ κζ. έχοεν
ί··εμηχαν:κή ερζρμεηή ιάρ-άρε ο τζο. I
Στη τενέχε ζ γίνετζ: διάκριση των εζεερέζεων ατό τ:; ζνζ/.ζλέύ::;. τ>.;
ζ:ζ·5ητ:κέ; Βημιεεργόε; τζ ζνεειζ. τζ τεογράμμζτζ. κζ:
την ταροετίαζη τλτζεζερ ών ! άρνρβ 5 τζ-. 2 . τζ οτείζ
Βε δεωροέντζ: εζεερέζε:;. Ο: έννο:ε; τεε νέεε. τη; ερεερετική; Βρζζτηζιέτττεζ; κζ: τη: όιεμτνζνκή;
ζεχεγτ; ·ριΒεντζ: ζτε άρ·5ρο 5 τζρ. 3. 4 κζ: 5. Τε νέε. ον; στοιχείο
τη; εεεέρεζτ;. ετζ/.τείνετζ: τέεζ ζτε τεν ελληνν.ό κζ·
ττε Β'ε6νη χώρε. Στην τζράγρζεε 8
ζ : ζ:;.
τζ: έτ: Βε χερηγοέντζ- Β τ/.ωιζτζ εερετ:τε·Γ/:ζ; γ:ζ εεεερεζε:; τεε ζντίκεινζα: ζζζ χζηζζά ή-Sη ή ζτη ;νμόζ:ζ τζζτ
κζ: γ:ζ τε:κ:λ:ε; εετων ή ζωω'·. Στην τερίττωζη Ρ τεε άρνρεε 5 λαχέάνενζζ: τρεζτζτεετ:κά μέτρζ γ:ζ τεν ζ; εεζετη
με τεν κζ·5ορ:σμέ των τρεέτε-ζεζεων ζη; αίλαεεε; γ-/ωττετε:ητη; ττ; εεεερεζη;. C) ρε-ζμ:ζε4; τεε ζε-ζεεε 5 αντζτεκρίνοντζ: ττρ ζ τ εκείνε; των ζρΔρω·· 32—37 τη: Σίμζη; τεε Μονάχον.
Τε άρύρε Ιί τεε ζχεΒ:εε νέμεε κζ·ζερ:7ε τ:ε; Β:κζ·εζχεε; ττ.ζ εεεέζεζη; κζ: χζζζικτηζίίετζ: ζτ: τη·· ενίτχετη
τη; νέτη; τεε ϊεεερετεε. Έτζ:. ε:ζζ~;ετζ: η «ζρχη τεε εεεερετεε.·· ·σντί τη; ζρχή; τεε «τρώτεε Βηλεέντε;·· : z;Spo 4
72:. 1 V. 252
^20 : γ:ζ το Β'.κζίωμζ ζτόκττ.τη; Β:τ/.ώ.χ2το; ί.υ:ιτ:τΐ*
;. θεωρείτζ: έμω;. κατά τε τρέτετε τεε
της ζεαοαζη; τεε ^Ιονζ-/οε. έτ· ε ζ·τών
GO 72ί
ηηηίη
-η -ο :: άΕοχό;

tf^/L του C72
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γιάντα: γ α την χ;ζ~ζζ:;χ;:ητη τη; εοεόρετη;. είτε ε:-; /ζοντζ: ζνεαζρτητζ εζ:/.νονν ο: τζ;. 2 ν.X. 3 τον αρ6ρον 6.

O’- ■■ Ζ. Ζ f.ZOO: 4. Ο. 0. i ζα: 3 TO; ZZZJZZJ O 5
to τντν.ολο. αλλά μεγάλη; τ;ζζτιζ,ης 7.2: ζ:·νων:7.ή; τημ.ζ;:ζς. 6εμζ τη; εεενρεττ.ς τ.ζ. τρζγμζτοχο'.είτζ. αχ; ν τ6ωτο. Η λντη χον οίνετα' ττο χρόόλημζ ζχο τ: άρνρο ϋ
είναι εννοιζότερη για τον εεγζζόχενο 22; εζεινη τ;; α:6ρο.
668 τεν A.K. ;:tτ·.
χ
Αχζ·';;:.: τ■; τνχοωνιες jt;;;λ22η; μελλεντζώ, ε ς ε ν : ε ; εο> < νχέρ τ;; εργοτότη. ρΛ Π ζ:ε/ε: Γτον εργαζόμενο τρότ-λετη ενλογο αμοιόή. αν η ετενρετη ϊίνα: ::ζ:τε:2 ετωοελης —.α τον εργοοότη. γ: Of: 1ΐ'οτ: η ιοενρετη τον χοζγχζτοζειείοζ: ζχ; τ;ν εργζζΐ ;.:νο
με τη /:ητη νλινχόν ζζ: μέτων τη; ετ:/ε:ρη·της όζο. εργάζετζ:
εζζοτημενη εοεόρετη 2νή/.ε: -/.ατα 50/ ττο/ εργα
ζόμενό 7.α: 7.2Τ2 30νό 2τ;ν εργοοότη. οι Π αρέ/ε: ττον
εργοονοτ, ::ζζ:ωμζ εζμετάλλέντη; τη; ε;αρτημέ'/ης ερενοε
:η; ν.ατα χοοτερ ζ·.ότητζ έναντ: ζμοιόής χρος τον ερενρετη
7.2: ε Εχ:όά/.λε: την ανζοοοά τεν εοενρετον ττ; ;ίχλωμζ εν;εζ: τε/νία;.
— ε χεριχτωτη :ήλω:η; τη; ε;ε εετη; τ-ο τ;:τ; μη
7.2:ς.·-/;. ο εοενεετη; η ; z.zzzzyiz τ:; ντο:;;··/ νζ τρετονν
π
ί/.ητη τη; ενρετ:τε/νίζ; τνμοωνζ
μ-; τ; άρίρο 6
τι:. 9. 10 7.2: 11
ζ.τ.ττο:/η ονΑμετη ·ι.ε ε,ζείνη τον άο6: ο; 3 τον Ν. 1023/1980;·.'
Στο εεντερο ζεο·άλζ:ο 2:1/;2 7 έως 7.2: 9 ι ζναλνετζ:
η οιαοζατίζ ζατά-iετη; 7.2: όχτοτ-ης εεχλώματο; ενρετ:τε/ν:2; 7.2: ο τρόχος ::ε7.:ίζητη; τη; ::ε6νονς χροτερζιότητζ; τ1μτ;·ννζ με τη τνμρττη των Πζριτί-ων τον 1883 ·<χερί
τροττατίας της ί :ομη/α/:ζής :ο:οζτητίζς». Σ/ετιζ.ά με τη
ο:ζ·::ζαο:α ζζτά6ετης. ειτάγ-ετα: για χρώτη τορά ο -1/ετμός
των ((2; ο/τεωνν ενρετ:τε/νιζς , χρ-6ρο 7 .τζ:. ί . 7.2: η
τε:ίληψη της εοενρετης για λόγον; τ:/ν:ν.η; τληροτόρητης.
Σημαντχ/.ή μ.·ετζρρν6μ:ττ: ειτάγε: το 2:6;ο 8. με το οχ;:;
6ετχ.ζετζ: χεριό; ιτμενες ζατ οντίζ έλεγ/ες των ζ:τη:εων
ενοεο τε/νία; y.z: Τ22:νόμη·ζη των Γ/ετ·.7.ώ" χλη;ο;ο;:ων
γ:ζ τη οημ.!θο·;γ:·ζ ·α;/ε:ον. —Ο’γ/οονω; 7..τ6:ε;ώνετα: ο 6εομός της εζ.6εχης έςβννζ; γ ,ωττ:; ττη χόγ/;;/η γζ.'.'/τζη
ν.α: ;ελγ·ζη νομο-ίνετίζ) ττην οχοίζ ζνζ,οέοοντζ: ό/.ζ τζ ττο:·
γεια της ζτά-λμης της τε/ν:-/.ή; χον ε:νζ: 2χα;α:τητζ γ:ζ
την εζτ.μητη τ;·ν νέον /χοχ/.ττοζ 7.2: τη; εοενζετχζη; :;i·:ης τον εχ:νοήματος. Η οννταχη τη; έζώεζης έοεννας γ·νεΤ2: ζτχό τον ΟΒΙ με τε/-/:ζτ ον::ζ:τ:7.η όοτ/6·ε:ζ αχό τον Εν.;ωχζ:ζό Oo^zvizvo Α:χ7.ωχάτων
Εν:ετ:τε·/'/:α; ι'ά:6:ο 8

τζ;. 9 .
Ο ζζτζνετη; ε/ε: ;:7.ζ:ωμζ νζ χα;ονζ:αχε: χαοζτηοή;ε:ς γ:ζ τ: χε.;:ε/τ.ζενο της έν.νεζη; ε:ε.*/ζς. οχότε ; ΟΒΙ
με ΟΖοη αντες τ:ς χζ;ζτη;ήζε:;
χν/τάζοε: τη/ ζχζντητή
τον. οηλ. τη/ τελ:/.ή έζ.νετη εοεννζ;. Εχίτης. τόμοωνζ αε
τα ::ε6νή χ;οτ;χ: »: τ; ά;6;ο 93 τη; χόμόζτη; τον ?»Ιονά/;ν. 6ετχ:7ετζ: οττνοοίεντη τη; ζίτητης το; ::χλώμζτο;
εν;ετ:τε·/ν:ας μετά αχό 18 μήνες αχό την ηεε:ομττ/:ζ ζατά6ετη; τη; ζίτητη; (ά;6;ο 7 χα:. 12 :.
Το 6έ;νζ της ο'.εζοίζητης χοοτε;ζιόττ,τας ττην Ελ/.άοα
με όάτη ζ' λοοζχή ζ.2/ον:ζή ζατά-νετη α: χητη.; γ:α /ο;ήγη·
τη ο χλώμζτος εν;ετ:τε/.·ζ; .;ν6μ:ζετα; 2χ; το ά;6;ο 9
τνμτε·72ζ με τ:ς οτζτάχε:; τχι ·τόμον 21 37 ! 975 χε;: ν.'.χώτεως τη; ό:εννονς χ.ν.:άτεε·>; των II ζ;:τ:ων.
Π 2:;ν.;:α
;ό·6·μ:τη με εζ,ε.νη των ζ:6οων 19. 21. 22 ζζ: 23 τον ν.
2327-20·,.
Στο τ;:το ζαοάλα:; ,α;6;α 10 ζα: II
7.α6ο;£ετζ. το
οντ:αττ:ν.ό χε;·.ε·/όμενο τον ο'.χ/.ωματος εν;ε*·.τεχ·/·.ας. αχζ;:6μονντα: εν?ε:ζτ:ζά ο: χ;άαε·; ττ:; οχοίε; έ/ε: ο:ζ.α:ωμα
να χ;οόα:νε: ο ζάτο/ος τεν ό:χλώ-χατοε ε;;ετ:·;ε/ν:ας. ο;:ζοντα: τζ τν/όν ?:ζ*ειώμ2Τ2 ττίτων αχό χ;οχ;ητ:μοχο:ητη
τη; εοεντετη; ζζ: ο: χ;άςε:; χον εχ:τ?εχοντζ·. τε τ;:τθνς
(χε;:ο;:ττ:ζή ζ;:6μητη — ά;-6;ο 10) ζζ: ε:τά-.·εχ2: χ2:άτζτη ζχό 13 /οόν:2 τε 20 τη; ό:ά;ζε:ζ; χ;οττ2τ:ζ; των
ό:χ/.ωμάτω·/ εν;·ετ:τε/·/·.2; χον /:·;η;ονντ2· τομ.ωνα με τη

::2ο:ζΛτ.·α τον '·μχον αντο; ζ:6;ο Π — ζ τ:ττ: /; νε τ;
ζ;6;ο 63 χζ;. 1 τη; τνμοατηο το; Μ-ονα/ο;
Στο τέταρτο ζ.ε5αλ2:ο : a:6cα 12 εω; ζνα: 11·· ρ^.-μ.λο·
ντα: τα 6ε·ε·ατα τη; ο:α:ο/η; ττα o zzit-yzorz χον αχ·ρ.εε;νν
αχό το ::χ/.ω-μα ενρετ:τε·/·/:α; ζα: -η; rzzrzzyrz τνμόζτ:7.ωζζ: μη τνμοατ:ζων 2:ε:ων εζ.μετζ/.λενζη;. Στο 2:1·;; 12
χζο. 1 ζζ·6 ε;ώνετζ: ;ητά το έγήοζτο ως ο.::ζττ:ζ;ς τ;χος της εζ/ωρητης ζζ: της χ2ρο/η; zor.z: εζμετάλλεντης. Αζθ/·;;6ονν ο: ::2τάζε:ς -;:ζ την χρετοερζ α:ε:ων εζμεταλλενττς. γ:α τ:ς τνμόατ-.ζ,ες ζζ: μη :.ν02τ:7.ες άοε ες
εζμετζλλεντης ζζ: γ:ζ ά;ε:ες εζμετάλλεντης ττο Ληο: οχοίεςτνμοζοίζονν με τ:ς
ζντ·ττο:/ες :τ/νμότ:ο.
οντες
::ζτζζε:ς τον ν. 2327/1920 με με.ρ:ζ£ς
μό
νο/
::ορν/ωτ:ζες
τροχοχο ητ;:ς.
Ι;ττ:.
η με/::
τήμε;ζ ζχοζζ/.ονμενη ·,νχο/ρεωτ·.ζή ά;ε:ζ εζ/χεταλ/.εντη; μετονομά'ιτα: τε «μη τνμό-ατ:ζή άτεΤζ εζμετάλλεντης· . ΤΙ ζρνοο.ότητζ /ο.ρήγητής ττ- τν.ε/·7ε: νζ ανήζε: ττ; Π ολ^·
με/.έ; Π οωτ;: ζ.ε:ο. ε:τζγετζ: όμως ; λετμο; της γν;·.;.:;:·
τηττς ζχο τον ΟΒΙ γ:ζ τη two: οχ η τω/ ο;τ:ζττ:ζω·. χ:0·
νχ:6έτεων /ορη;ηττς τη; άτε-ζ.; ζζ: τον ζ.ζ6ο::τμ; τ;;
Cov; ζχοζημίωτη;. Στο άρ·6ρο 14 ζζνορμετζ: η ί:αο:ζ.ατ·ζ
•/ορηγηοης ά:ε:α; εζμετά/.λεντη; ττο Δημότ:ο γ α λόγον;
εςνχηρέτητης τη; όημότ:ζ; νγείζς ζζ: ε·5ν:ζη; άμννα;.
Στο χεμχτο ζερζλζιο (ά:6ρζ 13 εω; ζζ: 17.'. ζ'/ζρέ;οντζ: ο: λόγο: ζ-ζνεότητζ τον ο.χλώμζτο; ενρεο:τε/Όζ; , 2: ■
6ρο 13'ι χον ε:ν2: ζντ:ττο:/ο·. με εζείνον; τον ζ: άρον 138
τη; τνμόατη; τον Μο.ά/ον. ο: λόγο: έζχτωετ; ζχό τζ
7/2:ώματζ χο; αχορρεον. αχ: το ο.χλκαα ενρετ·τε/ν·.α; ά:6ρο 16 χ/τ:6ετ2 με τον; λόγον; αζνρότητζ; ενεργό;. ΕΧ
-NUIS'C
ζζ: ο τοίχο; χρ-οττζτίζ; τ;.;· /.ζτο/ο; ο.τολωμζτο; ;νρετ:τε/ν:ας (ά;6ρο 17). Η χροττζτίζ ζ;τή ::αγ:άτετζ:. γ:ζ χρώτη οορζ ττη·/ ·Ό.λάτ·ζ. χε χλήρη· ζζ: τζοτ
χρόχο ν.α: εχιλνετζ: το 6έμζ τητ αχοζητείωτη.; ζχ: ;χζ:τ:ζ
χροτόολ.η τον ::χλών.ζχος ενεετιτε/'/οζ;. Η χζρζγραοή των
αχζ τήτεων γ:α ζχοωταίωτη. ί άρ6·:·ο 17 χατ. 1,
ορ/ετζ:
τνμοωχα ;χε τ:; ::ζτάς·ε:; τον ά:6ρο; 937 Λ.Κ.
Σοόαρη
/.α:ν:τ:α:2 ε:τζ·;ε: η χα;. 3 τον ά;6;ον 17 αε τη» εχεζτζτη τον :·-/.ζ·.ώματο·ς χροττζτίζ; ττον ν.ζτ;/: αχοζλεΓΤτ:ζη:
άοε:ζ; εν.χετάλαντη; τον ο.χλώμζτο; ενοετ τε/ν.ζ; y.z: ττ;
; ζα:ον·/ο τη; ζίτητη; γ:α /ορήγτ.τη ό:χλώμζτος ενρετιτε
χνία; χ::ν την εζοοττ τον ειχλώχζτος. Ο: :>6μ:τε:ς γ:ζ
6ε;·:τ τήζ-ωχη ~/ετ:ζ.ά με τη·/ νχαοζη ότχλώμζτο; ενεετ:χε/νίας ζζ: για ζ.αταττροτή ή εχιο:7.ατη των χροϊόντων χον
ν. ζ τ ζτζεν άτ6η7.α ν ζιατά χαράόατη τω/ θί·ζτάζ εω - τεν vox·;;
αντον ζχοτελονν εχζνάλη-Ι/τ των τ-ι-.ζζ-ry.ytyi ρν-άμιτεων τον
.·. 2527/1920. ά^1*;α 41—44.
Στο εζτο ζεοάλζ:; (άρνρο 18; ρν-^μμοντζ: 6γχζτζ τν/όν τροχοχοιτ,τεων τ.Χο χ/ατε,τοντα: τε εοενρετη η οχο-.ζ χροττατενετζ: ήοη αχό οίχλωμζ εν;ετ:τχ/ν:Ζ;. Γ:ζ τι; τροχοχοιήτε:; αντες /ορτηρείται ειχλωμζ τροχοχνιητης ζα: εοζοχόλοντα: α/άλοτ-ζ ο: οιατάζε:; χε:: εν:ετ:τε/ν:ών. με την
*
/*»ρ»
'r
IC
E»tcrjKxzr, των tc’2:τίρων rwu-'.τΐων toj
ίο.

To τρίτο μόρο; τον χ/εοίοο νόμον · ά:6ρζ 19 7.ζ: 20 · χε;:λαμόά-/ε: τ:; οιατάζε:; για τα χ:ττοχο:ητ:ζά -/:ητ:χ;τητα: 7.α: τον; τε/·/:ζον; νεωτεριχμον;. Με το άρ·6ρο 19 ί:ςάγετζ*. ο
των ττίττοττοιτ,τν/.ων γ,ζ τ.ζ.^ .τ(τ, ^ (*ιΤΛτυ ;:vxTr/7vy.r(;
: era;-: ντ:; γχ.:; · *;·τ τ.
/νιζά ϊχιτενγμζτζ χον όεν έ/ow «εζενρετ:7.ό aiesc. II yy
οή -r-.r τον χ:ττοχο:η::.·-<·)'/ /ρητιμότητζ; 7.0/ τον ( ll’l V
νετζ. /ωρίς χροη-ρονχενο ελεγ/ο τον νεον ναραν.τηοζ τον ;τ;όείγμζτο; -/;ητ:μότητζ;. Η ειτζγωγή τον 6ετμον ζντον ζρ:6ηζε χ/αγζαίζ ως αντ:ττά6μ:τμ.ζ για τη·/ ν:ο6ετητη τον χεε tee izrj.t'tfj i/sZ^yc'j τττ c ιττ ΛίΕηΧ-ττ 2 E'j ε ε τ ί τ ε/'ν · τ c 7.2·.
· αντΓ/.2Τ2ΤΤ27Τ,ς τ&-< '.Γ/ύοντε;; 2ηλωτ:7.3; τ'-τττ^.ττος των £>οετ:τε·/ν:ών με άλλο ζνττηρότερο. Ο 7.ατζ6έττ.ς ζιτητης γ:ζ
/.ορήγητη ::χλώματος ενρετ:τε/ν:ας μχορε: 7χοτεοήχ.τε νζ
μετζτοέχε: τη·/ ζίτητη τον τε ζίτητη για /ορήγητη χιττο-
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■ποιητικού χρτ,σιμότηπας. Η οιαρκεια ισχύος του πιστοποιητι
κά- χρησιμότητας είναι επτά χρόνια. Σοβαρή καινοτομία ει
σάγει το ap-ipi· 20 με την κα-ύιέαωση το- όεσμού των τεχνι
κών νεωτερισμών και με την υιοόέτηση ‘κινήτρων γιε την
ευαισ-ύητεπμίηση των ερευνητών χαι των εργαζόμενων σε -ύεματα τεχνε,λογεκών καινοτομιών.
Π - τεχνολογική καινοτομία ορίζεται η μετατροπή μιας ιϊέα; σε νέε ή βελτιωμένε εμπορεύσιμο προϊόν ή σε νέε δια
δικασία γΐ2 τη βελτίωση τη; πζρζγωγής ή τη; παροχής
υπηρεσιών. Για την πρόταση arc τους εργαζόμενους μιας νέας
λύσης σ' ένα σνγχεχριμένο τεχνικό πρόβλημα (τεχνικές νεω
τερισμός) η επιχείρηση μπορεί va χορηγεί βεβαιώσεις τεχνι
κού νεωτερισμού ο: οποίες αποτελούν βράβευση των προσπα
θειών των εργαζομένων. Βραβεία y.ai επιχορηγήσεις σ' ί πει ον
συμβάλλει στη· ανάπτυπη της τεχνολογίας -στην Ελλαεα μπο
ρεί va χορηγεί και ττ Δημόσιο (μετά από κοινή απόφαση των
Υπουργών ΕΔνιχής Οΐ'/.ονομίας. Οικονομικών y.ai Βιομηχα
νίας. Ενέργεια: y.at Τεχνολογίας σχετικΛ με τις διαδικασίες
χορήγησης). Με την παράγραφο 5 του άρ-λρου 20 εισάγοντα;
όεσμικές διευκολύνσεις γιa την προώόηση των κζινοτομικων
■δραστηριοτήτων στην Ελλάδα ('άδειες σε ερεύνησες γιζ τη/
εμπορική zEtc-πείηση των επινοημάτων τους).
Τε τέταρτο μέρες του σχεδίου νόμου ίάρ-δρα 2!—22) ζναρέρεται -**-ί ZjLH 2τε: ς μετ2Σθ ρα: τεχνολογ •2;. Ει Τ2γ:τ2: ο
όοσμές - •η; J..-/Z £COT ί'/.ητ ν.ατ:αχώαησν,τ ·:«·) ν Τ j'j.zzzid '
τη τγ· /.εντρ^τη
ταεοράς τεχ • ‘λογ I2C ττον 01 >1 -με r.-.o
γ-jpCi)•
2
^ό
την
τεχνολογία
rc,υ
ριών
πλητορο
'-7 υε *. 7.2; εραρμα:λ Χ.ωρίς :αως v2 S '· V1ί :2:. Tr ο;; xryz.V ύ-τται, στη
νι αό απέ ρρητ C
7.2. νύπτει τις ουμοάτε:; 21»τε; (ά;p-Spc 22).
Μέσα στα r/.z:α:α του ίικαί ου των Ευρώ ra: /.ών Κοινοτήτων και με γνωνχ<V2 την 'τροατατ:2 του 1 έν. τη "η; τεχνολο-■ ίσε. όεσπίλεττ·. η ακυρότητα των όρων των -υ-μβατεων με
ταφοράς τεχνολογίας με αντικείμενο an αγόρευση επαγωγών
y.a: ρυόμισεί- ν.τί-ύετες -προς το άρ-ύρο ο του Ηζνενισμού
ΚΟΚ 2349-Ί984 για τις άδειε; εκμετάλλευση; διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας (όπως, περιορισμούς στις τιμές, στην πελατεία
y.ai στην ποσότητα παραγωγής, ζρ-ύρο 21 nap. 2).
Το πέμπτο νέτος του σχεοίου νόμυυ (άρόρο 23) ευύκίζπ
την εραρμογή στην Ελλάεα της σύμβασης για τη χορήγηση
ε.μωπαϊκών ; πλωμάτων ευρεσιτεχνίας ^/.ιιρωτικός νόμος
1007/1986). Με τις ριάύυιισεις αυτές ήτευ η:τ έχουν κα•ύυστερτροε: ζεευ η σύμβαση ϊχε: τεόε: σε ισχύ για τη χώοα
ν-ζς · ;π: 1 /.ΙΟ '! 986) προόλέπεται υπεχρεωτι/..· κατά·ύ·σ'
ντ; αίτησης για χοσηγοηση ευρωπαϊκού τ.πλώ.'.ορ ευρετιτε-

χυ’.ας στον ΟΒ1. όταν ο χζταόέττς είναι ίλ.'.η.απ .πι/ίος
/,:» λόγους εφαρμογής του ελέγχου πϊυ πρεεκε-ε. ο
*''25/1963 Γ“ τις εφευρέσεις που αφορούν τη/ ιί··.·.·/1 ϋυ
υποχρέωση μετάφρασης στα ελληνικά τη i ευτιοπαι/.ϊ ς
αίτησης κα: του ευρωπαϊκού Βιπλώματος ευρ-:.τ;χ.·ία: ν.σ■
εάαιρεση της τχύες για την ιΕλλάιδζ τω- ε.:νικών ςπκωμάτων γ.; φαρμακευτικά προϊόντα για υ;. χ::·ε παρα
μένει σε ισχύ η σχετ’ν.ή επιφύλαξη που έχει διατυπώσει η
χώρα μας (έως 7.10.1992). Ο: ρυ-ύ.μ’σεις του πέμπτου μέ
ρους είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που επιβάλλουν τα
άρ-ύρα 65. 6’. 75 */.α: 167 της σύμβαση; το- Μονάχου. 7'
άλλες δευτερεύουσε; διατάσεις εφαρμογής της σύμβασης του
Μονάχου όα θεσπιστούν με Προεδρικό Δ'άταγμζ.
Τ: έ/.το μειυφ του σχεδίου νόμου αναφερεται ττις τελικός
και μεταβατικές διατάξεις (άρόρζ 24— 26λ Στο άρ-ύρο 24
τναμέροντζι ν περιπτώσεις καταβολής τελών. · ττύπε; πλη
ρωμής τυυς και παρέχεται εξουσιοδότηση για τν- καύορισιμό
του ύφους τω 1 τελών στον Ο.Β1 (Διοικητϊκό Συμβούλιο).
Στο αρΰρε 2'· απαριόμούντα: ο·, ν.ζτζογ:7j.=./επ διατάσεις
και ορίζεται ότι ε: αιτήσεις για χορήγηση διπλώματος ευρε
σιτεχνίας που έχουν κατατεόεί πριν την έναρξη ισχύος του
νόμου αυτού συνεχίζουν να οιέποντα: από τις προϋποθέσεις χο
ρήγησης τευ νυμου 2527/20{ (δηλωτικό σύστημα). Λντίόέ
να. η άσκηση των δικαιωμάτων που απορεί ο:-· από τα ηδη
χορηγηόέντα διπλώματα διέπετα: απέ τε νόμο αυτό. Επαι
νείται. η ειαρ/..·ια ισχύος των .-διπλωμάτων αυτών η οποία
συνεχίζει να ι-.α- 15 χρόνια.
Σύμφωνα μ; ό άρόρο 26 ρυόαίζετα·. το ·3εμ? της ισχύος
του νόμου χυτού.
Ίο oyc::;· αυτό νομού επιρέρε: ριζική αναμνευωσσ κα·
ε/.-υγχρονισ/τ -,γ. ελληνικού οι/.?..ου γ α ττ, ρ-.εταεουά τεχνο
λογίας. τις εεευρέσεις και την τεχνολογική καινοτομία μ·.ε
ε/.Βπε την α/α,.τυπη της ελληνικής τεχνο\ο;::·υ α.οι βιο
μηχανίας κα: γτνικέτερα την πρυου.'τ: ■ τ γ ; οόνικής ο·κο' ομίας.
Λ·ύή·.·α. 7 Μαιου 1987
Οι Γπ:υ
Βόνικής -Οίκον: υ,ιατ
ΚΩΝ. ΣΗΜΙΤΗΣ’
Βιομηχανίας. ~· εργειας
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