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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ? 

Τα δικαιώματα των δημιουργών που προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα ανθρώπινης σκέψης, επινοητικότητας και    

δημιουργικότητας και συνιστούν άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας μετατρέπει τα 

άυλα κεφάλαια σε αποκλειστικά δικαιώματα ιδιοκτησίας, 

και κατ’ επέκταση σε πολύτιμα οικονομικά κεφάλαια που 

μπορεί να εκμεταλλευτεί ο δικαιούχος (εταιρεία, ακαδημαϊκό 

ίδρυμα, φυσικό πρόσωπο) 



   Apple iPod: περισσότερα από 

100.000.000 τεμάχια πουλήθηκαν/ Σήμα, 

Βιομ. Σχέδιο, ΔΕ (153 δισ.$  η αποτίμηση 

του λογότυπου το 2011) 

   COCA COLA:  

αξία 27.000.000.000 € σύμφωνα 

με διάφορες εταιρείες έρευνας 

αγοράς/Σήμα 

   Στιγμιαία Κάμερα: η εταιρεία Kodak πλήρωσε 

550.000.000 € στη Polaroid επειδή χρησιμοποίησε 

παράνομα τα δικαιώματα εφευρέσεων της 

Polaroid  Patent teaching kit/EPO 

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  

Στοιχεία 2011 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

   η Bayer αγόρασε τα δικαιώματα Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) 

από Sontra Medical Corporation για σύστημα διαδερμικής εισόδου 

φαρμάκων μέσω τεχνολογίας υπερήχων για το ποσό των $ 1.500.000 

Chemistry in Britain, 2003 
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ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Διανοητική 
Ιδιοκτησία 

Βιομηχανική 
Ιδιοκτησία 

Εφευρέσεις  

ΔΕ 

ΠΥΧ 

Ποικιλίες φυτών 

Διακριτικά Σήματα 

Εμπορικά σήματα 

Γεωγραφικοί προσδιορισμοί,  

Ονομασίες προέλευσης 

Αισθητικές Δημιουργίες Βιομηχανικά Σχέδια 

Πνευματική 
Ιδιοκτησία 

Λογοτεχνία 

Τέχνη 

Πολιτιστικά έργα 

Λογισμικό 

Πνευματικά και συγγενικά 
δικαιώματα 

Εμπιστευτικές Επιχειρηματικές Πληροφορίες 
Εμπορικά μυστικά, 
συμφωνίες εμπιστευτικότητας 



Εμπορικό Σήμα 
(ΓΓΕ – Δ/νση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) 

http://gge.gov.gr      

 Το σύμβολο και η εικόνα μιας επιχείρησης 

 Κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να 

διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης 

από εκείνα άλλων επιχειρήσεων 

     (πχ λέξεις, ονόματα, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, 
γράμματα, αριθμοί, ήχοι, μουσικές φράσεις, σχήμα 
προϊόντος ή συσκευασίας, τίτλος εφημερίδας ή 
περιοδικού)   

 Προστατεύεται για 10 χρόνια και ανανεώνεται ανά 10ετία 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

http://www.tetrapak.com/media/globalimagebank/abouttetrapak/pressroom/Pictures/trademark_3col.jpg
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/201/523889920_4b5de0eb1f.jpg&imgrefurl=http://www.dazecoop.co.uk/31-05-2007/tm-the-trademark-logo-%E2%84%A2-and-its-flickr-group&usg=__CzHX22ffjZAr_9TXEBdsq6eXoFI=&h=500&w=500&sz=100&hl=el&start=3&um=1&tbnid=7ubpeQgMbFZixM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%A4%CE%91+%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91+%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D&tbnid=7iPtrJgq9xltvM:&imgtype=i_similar&ndsp=20&hl=el&sa=X&tbnh=0&tbnw=0&um=1
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.asginvestigations.com/corporate/trademark.jpg&imgrefurl=http://eideard.wordpress.com/2008/12/28/&usg=__v7FeGwsvCxt6PrBaS9Ftx1QoX6E=&h=280&w=226&sz=46&hl=el&start=7&tbnid=d8BrAIR4NyKumM:&tbnh=114&tbnw=92&prev=/images?q=TRADEMARK&gbv=2&hl=el&sa=G
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.skiclubbuehl.de/LOGO_UHU_SCHWARZ_GELB.JPG&imgrefurl=http://www.skiclubbuehl.de/&usg=__LobAnvmtUtp9yw3r8oPkbP1vYIg=&h=733&w=1663&sz=74&hl=el&start=2&tbnid=9Ogf8VdidtfLrM:&tbnh=66&tbnw=150&prev=/images?q=UHU+logo&gbv=2&hl=el&sa=G
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://netdna.webdesignerdepot.com/uploads/2009/03/postit.gif&imgrefurl=http://www.webdesignerdepot.com/2009/03/40-excellent-logos-created-with-helvetica/&usg=__F5da-n-0VwnzDpm8FFUigcgxInM=&h=344&w=615&sz=25&hl=el&start=2&tbnid=Jueg34RZJAsnaM:&tbnh=76&tbnw=136&prev=/images?q=POST+IT+LOGO&gbv=2&hl=el&sa=G


Πνευματικά & Συγγενικά Δικαιώματα (Copyright)  
(Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας) 

www.opi.gr  

 Προστατεύεται ο δημιουργός 

 Προστατεύεται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης, 
επιστήμης που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή. 

 

 Επίσης προστατεύονται οι βάσεις δεδομένων και τα προγράμματα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 

Διάρκεια : όσο η ζωή του δημιουργού και 70 χρόνια μετά το θάνατό του  

Πνευματικά δικαιώματα 

Συγγενικά δικαιώματα 

 Προστατεύεται ο ερμηνευτής/ εκτελεστής των “πνευματικών 
δικαιωμάτων” 

 

Διάρκεια : 50 χρόνια μετά την ημερομηνία της εκτέλεσης/ ή ερμηνείας 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 



Γεωγραφικοί Προσδιορισμοί  
ΠΓΕ 

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη 
 

 

 προσδιορίζουν την περιοχή και την ποιότητα ενός γεωγραφικού 

προϊόντος ή τροφίμου του οποίου η ποιότητα και τα 

χαρακτηριστικά οφείλονται στο συγκεκριμένο γεωγραφικό 

περιβάλλον (πχ κρόκος Κοζάνης, φέτα, κουμ κουάτ Κερκύρας) 

 

(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 
www.minagric.gr  

Ονομασίες Προέλευσης  
ΠΟΠ 

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης 
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Φυτικές Ποικιλίες  
 

 

προστατεύονται ποικιλίες όλων των βοτανικών γενών και ειδών 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και των υβριδίων τους 

 

Κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών CPVO – www.cpvo.europa.eu 

Διεθνές γραφείο φυτικών ποικιλιών UPOV – www.upov.int  

 

(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 
Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής 

 www.minagric.gr  
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http://www.cpvo.europa.eu/
http://www.cpvo.europa.eu/
http://www.cpvo.europa.eu/
http://www.cpvo.europa.eu/
http://www.cpvo.europa.eu/
http://www.cpvo.europa.eu/
http://www.cpvo.europa.eu/
http://www.upov.int/
http://www.upov.int/
http://www.upov.int/
http://www.upov.int/
http://www.upov.int/
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.tsesmelis.gr/photos/sambrina.jpg&imgrefurl=http://www.tsesmelis.gr/el/products.asp?c=18&usg=__l7sw__SveTcXB3LPdu13YxyeX5U=&h=238&w=250&sz=48&hl=el&start=19&um=1&tbnid=I4lGK7XChk9XLM:&tbnh=106&tbnw=111&prev=/images?q=%CE%A6%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3+%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%95%CE%A3&hl=el&sa=G&um=1
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ιδρύθηκε το 
1987 (Ν.1733/1987), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 
οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές. Έχει την 
αποκλειστική αρμοδιότητα για την προστασία των εφευρέσεων 
και βιομηχανικών σχεδίων στην Ελλάδα και παρέχει 
τεχνολογική πληροφόρηση από τίτλους βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας. 
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ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΕΦΕΥΡΕΣΗ 

“κάθε τι που έχει τεχνικό χαρακτήρα” 
 

Επινόηση του ανθρώπινου πνεύματος με σκοπό την επίλυση 
κάποιου τεχνικού προβλήματος   

(σχετίζεται με τεχνικό πεδίο και έχει τεχνικά χαρακτηριστικά βάσει των οποίων 
ορίζεται και η προστασία) 
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ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕΙ Η ΕΦΕΥΡΕΣΗ/ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 Δικαίωμα για απόκτηση τίτλου βιομηχανικής ιδιοκτησίας  
έχουν ο εφευρέτης ή ο δικαιούχος 

 

 Αν περισσότεροι του ενός πραγματοποίησαν την εφεύρεση 
από κοινού, το δικαίωμα ανήκει σε όλους εξ’ αδιαιρέτου 

 

 Αν περισσότεροι του ενός πραγματοποίησαν την εφεύρεση 
αλλά ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον τότε το δικαίωμα 
ανήκει σε αυτόν που κατέθεσε πρώτος 
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 Αν Υπηρεσιακή εφεύρεση (προϊόν συμβατικής σχέσης 

εργοδότη εργαζομένου) τότε δικαίωμα στον εργοδότη 

 

 Αν  Εξαρτημένη εφεύρεση (εφεύρεση από εργαζόμενο με 

χρήση μέσων της επιχείρησης που εργάζεται) τότε 40% στον 

εργοδότη και 60% στον εργαζόμενο και αίτηση 

συνυποβάλλεται. 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕΙ Η ΕΦΕΥΡΕΣΗ/ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
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ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) 

 Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) 

 Πιστοποιητικό Καταχώρησης Βιομηχανικών 

Σχεδίων ή Υποδειγμάτων (ΒΣ) 
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ΔΙΠΛΩΜΑ   ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ  (ΔΕ) 

 χορηγείται για  

 -  επινοήματα νέα 

 -  με εφευρετική δραστηριότητα 

 -  βιομηχανικά εφαρμόσιμα 

 

 αφορά προϊόν, μέθοδο ή χρήση  
 

 ισχύει για 20 χρόνια 
 

 έλεγχος του νέου της εφεύρεσης 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 Η αίτηση για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας μπορεί να είναι: 

»  Εθνική (πχ για Ελλάδα στον ΟΒΙ) 

»   Ευρωπαϊκή (στο EPO*) 

»   Διεθνής (στο WIPO**) 

 

  *EPO: European Patent Office  www.epo.org 

**WIPO: World Intellectual Property Organisation  www.wipo.int 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑ   ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ  (ΔΕ) 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  
 (ΠΥΧ) 

• χορηγείται για  

 -  αντικείμενα νέα 

 -  με καθορισμένο σχήμα και μορφή 

 -  βιομηχανικά εφαρμόσιμα 

 

• ισχύει για 7 χρόνια 

 

• δεν ελέγχεται το νέο της εφεύρεσης 
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Είναι η εξωτερική ορατή εικόνα του 

συνόλου ή μέρος ενός βιομηχανικού ή 

βιοτεχνικού προϊόντος, που προκύπτει από 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. 

Πέντε (5) έτη διάρκεια από την ημερομηνία 

καταχώρησής του, με δυνατότητα ανανέωσης 

ανά 5ετία και συνολικά μέχρι 25 έτη. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΒΣ) 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Τι μπορεί να προστατευθεί; 

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας      

(Βιομηχανικό) Σχέδιο ή Υπόδειγμα 

 Copyright    

Εμπορικό σήμα     

Βιομηχανικά μυστικά (Trade secrets)     

•  ολόκληρος ο μηχανισμός λειτουργίας του ή τα επιμέρους μέρη του 
•  η μέθοδος συναρμολόγησής του 
•  τα νέα υλικά από τα οποία αποτελείται 
•  το ενσωματωμένο λογισμικό για τη λειτουργία του 

 

•  το σχήμα του, η εμφάνισή του 

•   το software αυτό καθεαυτό 
•   τα εγχειρίδια λειτουργίας του 
•   τα εγχειρίδια επισκευής του 

 

• η θερμοκρασία μπρουτζοκόλλησης στα 
στηρίγματα ανάρτησης του μηχανισμού 

http://www.apothema.gr/plynthria-royxon/miele 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.nodevice.com/images/sm/big/2008_08_12_10_52_15/19188_2.jpg&imgrefurl=http://www.nodevice.com/manual/newmans/WDE1211001pdf/get19188.html&usg=__dIS3dtDWcSWqWt9aOFmbuA0va1Y=&h=837&w=612&sz=43&hl=el&start=102&itbs=1&tbnid=rHi0cEth-1GpOM:&tbnh=144&tbnw=105&prev=/images?q=washing+machine+manual&start=100&hl=el&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.rd.com/images/tfhimport/2003/20030901_Washing_Machine_Leaks_page002img001.jpg&imgrefurl=http://www.rd.com/content/printContent.do?contentId=17778&KeepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=790&modal=true&usg=__vCWGqE6y3JasrsbBKO4u5WeZt6I=&h=421&w=390&sz=33&hl=el&start=31&um=1&itbs=1&tbnid=EOc21LW-roQ8CM:&tbnh=125&tbnw=116&prev=/images?q=washing+machine+service+manuals&start=20&um=1&hl=el&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
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•  Τυπικός ‘Ελεγχος 
•  Διορθώσεις 
•  Συμπληρώσεις  
•  Τέλος έκθεσης έρευνας 

4μηνο 

Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας 

Κοινοποίηση  

Παρατηρήσεις Καταθέτη 

Σύνταξη Τελικής Εκθ. Έρευνας 

Π.Υ.Χ 

Κατάθεση  1. Αίτηση (2) 
2. Περιγραφή (2) 
3. Αξιώσεις (2) 
4. Περίληψη προαιρ.(2) 
5. Σχέδια προαιρ. (2) 

6. Τέλη κατάθεσης  

ΕΘΝΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΔΕ  

Έκδοση ΔΕ (καταβολή τέλους έκδοσης) 

3 μήνες 

50 € 

300 € 

με Αιτιολογημένη Γνώμη 800 € 

  

150 € 
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

Ετήσια τέλη (20 έτη) 

1ο έτος       0 € 

2ο           0 € 

3ο                 20 € 

……….................... 

20ο  1100 € 

ΔΕ 

50 € 

 

150 

€ 

 

με Αιτιολογη-

μένη Γνώμη 

800 € 

 

300 

€ 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

Δεν 
πραγματοποιείται 

έρευνα 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

Ετήσια τέλη (7 έτη) 

1ο έτος       0 € 

2ο           0 € 

3ο                 20 € 

……….................... 

7ο     100 € 

ΠΥΧ 

50 € 

 

100 

€ 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΤΕΛΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Ετήσια τέλη (25 έτη) 

1η πενταετία       0 € 

2η      100 € 

……….................... 

5η        250 € 

ΒΣ 

30 € 

 

100 

€ 

 

ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 
Ν.3842 Αρθ.71 – ΦΕΚ 58/23.04.2010 

Απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 συνεχόμενες χρήσεις των 

κερδών από πώληση προϊόντος, για την παραγωγή του οποίου, 

χρησιμοποιήθηκε διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία, εν 

ισχύ, που αναπτύχθηκε από την επιχείρηση 

 
Προϋποθέσεις: 

 

- Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με κατοχύ-
ρωση στην Ελλάδα 

- Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ)  στον ΟΒΙ 
και σε άλλο 1 κράτος μέλος του ΕΓΔΕ 

Δικαιολογητικά 
νομίμως 
επικυρωμένα: 

- αίτηση υπαγωγής στην ΓΓΕΤ 

- αντίγραφο του ΔΕ 

- βεβαίωση ισχύος ή απόδειξη πληρωμής τελών για 
τις χρήσεις που ζητείται φορολογική απαλλαγή 

Τέλος Παροχής Υπηρεσιών της ΚΥΑ 11970/Β0012  1000 €   
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΒΙ 

καταχώρηση τοπογραφιών προϊόντων Ημιαγωγών 

καταχώρηση Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας 

έκδοση Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για 

Φάρμακα, Φυτοφάρμακα και Παιδιατρικά  

παραλαβή Ευρωπαϊκών και Διεθνών Αιτήσεων ΔΕ 

παραλαβή αιτήσεων Διεθνών Βιομηχανικών Σχεδίων 

παραλαβή αιτήσεων Κοινοτικών Βιομηχανικών Σχεδίων 

μηνιαία Έκδοση Ειδικού Δελτίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  

απονομή βραβείων 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 
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ΒΑΣΙΚΗ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ  ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ΜΑΣ 

Δεν αποκαλύπτουμε σε τρίτους το περιεχόμενο της εφεύρεσής 

μας πριν προβούμε σε κατάθεση αίτησης για την προστασία της 

εφεύρεσής μας  

 

 



ΒΑΣΙΚΗ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ 

1. Αίτηση Προέρευνας στον ΟΒΙ για αποκάλυψη της Στάθμης 

της Τεχνικής 

2. Σύνταξη της αίτησης για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και 

κατάθεση στον ΟΒΙ (γρήγορη, αποτελεσματική και φθηνή 

Διαδικασία) 

3. Ερμηνεία και μελέτη της Έκθεσης Έρευνας   

4. Πιθανή αναδιατύπωση και κατάθεση αίτησης μέσα σε 12 μήνες 

για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα ή Διεθνής Αίτηση  (PCT) με 

επίκληση Ελληνικής προτεραιότητας 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
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•  στις χώρες που αποτελούν την αγορά του προϊόντος  

     της εφεύρεσης 

•  στις αναπτυσσόμενες αγορές  (προοπτική 20ετίας) και  

•  στις χώρες φθηνής παραγωγής 

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ; 

Το θέμα είναι κατ’ αρχήν οικονομικό ! 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Βιβλ. “WIPO”  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: GEOX S.P.A (M.M. Polegato) 

ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: ΥΠΟΔΗΣΗ, ΕΝΔΥΣΗ 

ΧΩΡΑ: ΙΤΑΛΙΑ 

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ, ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ:   Αδιάβροχη και 
αναπνέουσα μεμβράνη για παπούτσια και εξέλιξή της 
για ένδυση 

 Προστασία της αρχικής τεχνολογίας και των 
 εξελίξεων της με ΔΕ (δύσκολο να αντιγραφεί  
 από ανταγωνιστές) 

 Προστασία του σήματος και επωνυμίας GEOX 
 (ελληνική λέξη “GEO-ΓΗ“ και “X” τεχνολογία) 
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Βιβλ. “WIPO”  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙ 

από Χημικό/Φαρμακευτικό κλάδο 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: NYCOMED GmbH (founded 1874 as Nyegaard & Co-Norway) 

ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 
ΧΩΡΑ:  ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ 

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ, ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ:   φάρμακα για την 

οστεοπόρωση, για γαστρεντερικές παθήσεις, για γρήγορη επούλωση 

τραυμάτων και ένα αντιπηκτικό που χρησιμοποιείται στην 

καρδιολογία. 

 Προστασία της αρχικής τεχνολογίας και των εξελίξεών της με 

 ΔΕ (από το 2010 έχουν κατατεθεί περισσότερες από 400 

 αιτήσεις PCT) 

 Προστασία του σήματος και της επωνυμίας Nycomed                

 διεθνώς.  Όλα τα ονόματα των προϊόντων της εταιρείας είναι                  

 κατοχυρωμένα πχ ένα από τα  πιο δημοφιλή φάρμακα της                 

 εταιρείας, το Calcichew ®  προστατεύεται διεθνώς.   

 Η εταιρεία ελέγχει ετησίως το χαρτοφυλάκιο της για 

 παραβιάσεις και επενδύει σε συνεργασίες και παραχωρήσεις 

 αδειών εκμετάλλευσης. 

Formula of a novel compound used for the 

production of medicines for gastrointestinal 

disorder, submitted in PCT Application 

PCT/EP2007/062327 (PATENTSCOPE® search) 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΝΕΑ &  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

 

Προέρευνα για εντοπισμό  
παρομοίων προϊόντων 

και ανταγωνιστών 
  

•Μερική αλλαγή σχεδιασμού  
  του προϊόντος  
•Εγκατάλειψη προϊόντος 

Προστασία προϊόντος  
& Υλοποίησης  

αρχικού Σχεδιασμού  

 

Έρευνα αγοράς για  

ανάπτυξη νέων προϊόντων 
  

Διάθεση προϊόντος  
στην αγορά 

 
Καταγραφή όλων  

των άϋλων κεφαλαίων  
της επιχείρησης/spin offs   

    
 

• Αποτίμηση χαρτοφυλακίου ΔΙ  

• Αξιολόγηση των ΔΔΙ (Τεχνικά) 

• Έλεγχος της ισχύος τους (Νομικά) 

 

Διάθεση 
Αδειών  

Εκμετάλλευσης  

Διατήρηση  
Χαρτοφυλακίου  

ΔΙ  
(όλου ή εν μέρει) 
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ΣΥΣΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΗΣ  ΔΙ  ΣΤΙΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Πνευματικά 

Δικαιώματα 

Δικαιώματα 

Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας 

Εμπορικά Μυστικά Συμβόλαια 

Λογισμικό 
Όνομα εταιρείας/ 

Επωνυμία 
Στρατηγική & Σχέδια 

Συμβάσεις εμπιστευτικότητας 

με το προσωπικό 

Δημιουργήματα 

Τέχνης 

Διπλώματα 

Ευρεσιτεχνίας 
Τιμολογήσεις Συμφωνίες συνεργατών 

Οπτικοακου-

στικά έργα 

Πιστοποιητικό 

Υποδείγματος 

Χρησιμότητας 

Έγγραφα Προϊόντος 

(σχέδια, συνταγές) 
Συμβόλαια πωλήσεων 

Σήμα Έργα ανάπτυξης 
Συμβάσεις εμπιστευτικότητας 

με τους συνεργάτες 

Βιομηχανικό Σχέδιο 
Σχέσεις πελατών/ 

προμηθευτών 
Άδειες εκμετάλλευσης 

Εσωτερικά θέματα 
Συμβόλαια αντιπροσώπων και 

λιανικής πώλησης 

Σύστημα αποζημίωσης των 

εργασιακών εφευρέσεων 

Δημόσιες διαδικασίες & 

χρονοδιαγράμματα Bib: Workbook -Intellectual property issues in business 

operations, Finland 
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ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ  ΣΤΗΝ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Bibliog: IPR Helpdesk bulletin 

07-09/2011 



ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ  

για τις Καινοτομίες/ Εφευρέσεις 
 

Μην αφήνεις ανεκμετάλλευτη την εφεύρεσή σου! 

If you can’t sell it, don’t invent it! … 

εκτός και αν οι εφευρέσεις είναι το hobby σου! 

     

 

 

 

Bibl: N.Clarke, EPO 

για τους καινοτόμους, τους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους στο 

R & D, τους εφευρέτες … 


