
 

Πρόσβαση στα παραπάνω εργαλεία μέσω της ιστοσελίδας www.obi.gr/ Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  

www.obi.gr/  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

  

Στο πλαίσιο του προγράμματος IPeuropAware της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αναπτύσσονται 

εργαλεία για την καλύτερη αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) των ΜΜΕ, περαιτέρω 

ανάπτυξη και επικαιροποίηση των οποίων θα γίνει μέσω του παρόντος προγράμματος IPorta, στο 

οποίο συμμετέχει ο ΟΒΙ. Από τα εργαλεία του προγράμματος IPeuropAware, τα παρακάτω 

υλοποιήθηκαν από τον ΟΒΙ. 

 Θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ);  

Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία IP Marketplace του Δανέζικου Γραφείου Διπλωμάτων 

Ευρεσιτεχνίας  και   Εμπορικών Σημάτων.  

 Οδηγοί για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και της προστασίας τους από την 

αντιγραφή:  
 Οδηγός για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης  

 Οδηγός για τη βιομηχανία υπόδησης  

 Οδηγός για τη βιομηχανία δερματίνων ειδών  

 Οδηγός για τη βιομηχανία επίπλου  

 Θέλετε να αποτιμήσετε τις γνώσεις της εταιρείας σας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία; 

Χρησιμοποιείστε το ερωτηματολόγιο που έχει αναπτυχθεί από το Centre de Recherche Public 

Henri Tudor, Luxembourg, στο πλαίσιο του προγράμματος IPeuropAware, 

συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα CIP της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί για τα ελληνικά δεδομένα από τον 

Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ-10/2010).   

 Οδηγός για τον Καινοτόμο (Innovator Guide / Consider Licensing) με πληροφορίες για τις 

άδειες εκμετάλλευσης.  

 Οδηγός για τον Καινοτόμο (Innovator Guide / Invention and Innovation) για την αξία των 

διανοητικών αγαθών και για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής καινοτομίας.  

 Παρουσίαση για τους Εναλλακτικούς Τρόπους Προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

(Soft IP) που δεν προστατεύονται από την καταχώριση και τη νομοθεσία, αλλά εμπίπτουν 

στην κατηγορία των άυλων δικαιωμάτων.  

 3πτυχο με τίτλο "Προστατεύστε τα δικαιώματα σας από την αντιγραφή" που 

παρέχει  πληροφορίες σχετικές με την προστασία των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

από την αντιγραφή.  

 Ιστοχώρος INNOVACCESS - Πρόσβαση στην καινοτομία - Γενικές και ειδικές ανά χώρα 

πληροφορίες για τη Διανοητική Ιδιοκτησία. Στα πλαίσια του νέου κοινοτικού προγράμματος 

IPorta ο ιστοχώρος έχει περαιτέρω αναβαθμιστεί και εμπλουτισθεί με υλικό και για την 

επιβολή των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) αλλά και με εργαλεία διαχείρισης 

της ΔΙ.  

  

                                      

 

The programme IP Awareness and Enforcement: Modular Based Actions for SMEs project is financed 

by the CIP Programme, DG Enterprise and Industry of the European Commission. 

 

http://www.obi.gr/obi/?tabid=350
http://www.obi.gr/OBI/LinkClick.aspx?link=400&tabid=354
http://www.obi.gr/obi/Portals/0/ImagesAndFiles/Files/Consider_Licensing_gr.pdf
http://www.obi.gr/OBI/Portals/0/ImagesAndFiles/Files/2011_Invention_%20Innovation_gr.pdf

