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 ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
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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) 
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    “Αποκλειστικά δικαιώματα χορηγούνται από το 

κράτος για εφευρέσεις, νέα και πρωτότυπα σχέδια, 

εμπορικά σήματα, νέες ποικιλίες φυτών και 

καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά έργα”. 

© ® ™ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
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ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:                                       

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ   &  

ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 Η έννοια της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και η αξία της  
εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην αρχαία πόλη της Μεγάλης 
Ελλάδας, Σύβαρη, από τους Έλληνες, όπως περιγράφεται από 
τον συγγραφέα Αθήναιο: 

"Εάν οποιοσδήποτε ζαχαροπλάστης ή μάγειρας επινοήσει ένα 
ιδιαίτερο και εξαιρετικό πιάτο, κανένας άλλος δεν επιτρέπεται να 
παράγει το ίδιο για ένα (1) χρόνο, παρά μόνο αυτός που το 
επινόησε έχει δικαίωμα στο σύνολο των κερδών που θα 
προκύψουν από την παρασκευή του για τον χρόνο αυτό, έτσι ώστε 
και άλλοι να έχουν το κίνητρο να προβούν σε παρόμοιες 
αναζητήσεις. " 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Syba

ris/patent teaching kit, EPO 
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ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙ 

 Στην τεχνολογική εξέλιξη 

 Στην δημιουργία ισχυρής θέσης στην αγορά και 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

 Στην απόκτηση πρόσθετου εισοδήματος από άδειες 

εκμετάλλευσης  

 Σε διαπραγματευτικό πλεονέκτημα του δικαιούχου για 

λήψη τυχόν οικονομικών ενισχύσεων 

 Στον εκφοβισμό τυχόν καταπατητών 

 
RENTS IP Guide 

Η αξία της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας/ των άυλων 

κεφαλαίων έγκειται: 
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Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙ ΩΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

   IBM: $1.7 δις έσοδα το 2001 μόνο από άδειες εκμετάλλευσης   

      (ΑΔΕ) σε τρίτους  

     (την 10ετια 92-02 υπέβαλε 22.357 αιτήσεις ΔΕ & το 2007   

      χορηγήθηκαν 3125 ΔΕ από το Αμερικάνικο Γραφείο) 

                                                                                                    www.ibm.com/ibm/licensing  
 

Πανεπιστήμιο του Stanford: ~ $100 εκ./ετ. από ΑΔΕ 

     (το 2009-10 >$66 εκ. από δικαιώματα εκμετάλλευσης 553 
τεχνολογιών, 32 εφευρέσεις έδωσαν >$100,000 σε δικαιώματα 
εκμετάλλευσης) 
 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι (HUT): 
– 200 εφευρέσεις εντοπίζονται και αξιολογούνται ετησίως 

– 25 αιτήσεις ΔΕ υποβάλλονται στο όνομα του Πανεπιστημίου      
(σε πολλές από αυτές εκχωρούνται άδειες εκμετάλλευσης) 

– Υποστηρίζει τη δημιουργία 10-20 τεχνοβλαστών (Start Up’s) 
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   Apple iPod: περισσότερα από 

100.000.000 τεμάχια πουλήθηκαν/ 

Σήμα, Βιομ. Σχέδιο, ΔΕ 

   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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 

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

www.gge.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 

 Προστατεύεται αρχικά για 10 χρόνια και ανανεώνεται 

ανά 10ετία 

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
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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 
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Εμπορικό   Μυστικό 

 

 πληροφορία που προστατεύεται από το Νόμο, κάτω από ειδικές 

συνθήκες όπως μέσω συμφωνιών εμπιστευτικότητας 

 

 δεν είναι γνωστή στο κοινό 

 δεν προστατεύεται με καταχώρηση (δεν υπάρχουν τέλη κατάθεσης) 

 δεν υπάρχει περιορισμός στον χρόνο προστασίας της 

 μόνο ο κάτοχος του εμπορικού μυστικού επωφελείται εφόσον 

διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα του  

 

η συνταγή Colonel Sanders για 
τηγανιτό κοτόπουλο  Soft IP/Ip4inno 
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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  

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. Εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, 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 
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Aντιπροσωπευτικές κατηγορίες: 
 

- Συσκευές & μηχανήματα 

- Μεμονωμένες μονάδες (modules) συσκευών και μηχανημάτων  

- Συστήματα & διατάξεις συσκευών & μηχανημάτων 

- Παραγωγικές μέθοδοι στη βιομηχανία 

- Μέθοδοι διακίνησης και επεξεργασίας πληροφοριών σε 
πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα 

- Χημικές ουσίες, ενώσεις & προϊόντα, καθώς και οι μέθοδοι 
παραγωγής αυτών 

- Χρήσεις όλων των ανωτέρω 

ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΕΦΕΥΡΕΣΗ 
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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 σ΄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  

 Συντάσσεται έκθεση έρευνας 
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 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 

 

• Δε συντάσσεται έκθεση έρευνας 
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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) 
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ   

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ γίνεται μέσω του εθνικού 

γραφείου (ΟΒΙ) ή απευθείας στον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) από τον καταθέτη με 

δυνατότητα επιλογής για κάθε ένα από τα 34 συμβαλλόμενα 

κράτη (Διακανονισμός Χάγης 1960) 

 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.softcam.gr/NOKIA_N76_002.jpg&imgrefurl=http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?t=32829&usg=__Y5pevAySWfiJAFHHb8GzYBVWJQY=&h=550&w=412&sz=74&hl=el&start=2&um=1&tbnid=ozMnggNeq58tcM:&tbnh=133&tbnw=100&prev=/images?q=%CE%9D%CE%9F%CE%9A%CE%99%CE%91&hl=el&rlz=1T4ADBS_enGR303GR311&sa=G&um=1
http://www.toxotisfm.gr/pics/%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%91 %CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A5.jpg
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://assets.in.gr/HealthStores/covers/43534.jpg&imgrefurl=http://www.healthstores.gr/product.ath.asp?pfid=43253&prid=43534&usg=__noD5vjYDV_7tL-U-pFpG-NVrKgw=&h=400&w=400&sz=17&hl=el&start=2&um=1&tbnid=nmtLHIWJtHDljM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%91+%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A5&hl=el&rlz=1T4ADBS_enGR303GR311&sa=G&um=1
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
     (από 1η Απριλίου 2003) 

Ενιαίος τίτλος προστασίας με ομοιόμορφα αποτελέσματα για όλα 

τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)  

- στο Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς (Alicante) ή 

- στο Κεντρικό Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του 

κράτους/μέλους της ΕΕ 

H αίτηση υποβάλλεται: 

http://www.scandinaviandesign.com/jonasbohlin/400/livGreen.JPG
http://f1miniatures.free.fr/images/toy.jpg
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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  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΕ και ΠΥΧ 

Έκδοση ΔΕ (καταβολή τέλους έκδοσης) 

3 μήνες 

50 € 

300 € 

με Αιτιολογημένη Γνώμη 800 € 

  

150 € 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
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το CD 

1982: πατέντα των εταιρειών   

          Sony και  Philips για  

          CD για ηχογράφηση  

1985: πατέντα των εταιρειών   

          Sony και Philips για     

          CD-ROM για   

          καταγραφή αρχείων 

1995: πατέντα των εταιρειών  

          Sony και  Philips για   

          DVD  
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η Coca-Cola  

1886: ο John Stith Pemberton παράγει  

         Coca-Cola, η συνταγή δεν έχει  

         πατέντα, γιατί είναι «εμπορικό  

         μυστικό» 

1892: ο Asa Griggs Candler ιδρύει την     

         Coca-Cola Company  

1893: η Coca-Cola γίνεται εμπορικό     

          σήμα» 

1896: ο Frank Robinson σχεδιάζει το  

          λογότυπο 

1915: ο Earl R. Dean σχεδιάζει το  

          μπουκάλι της Coca-Cola 
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ΕΞΕΛΙΞΗ   ΤΩΝ   ΚΙΝΗΤΩΝ 

mobi4you.blogspot.com 
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ΤΙ  ΕΙΔΟΥΣ  ΔΙ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ΣΕ  ΕΝΑ  ΚΙΝΗΤΟ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

© Nokia 

Βιβλ. “Patent Kit” EPO 

 

Σήματα 
• Κατασκευαστής "Nokia" 

• Προϊόν "N95" 

• Λογισμικό "Symbian", "Java" 

 

ΔΕ 
• Μέθοδοι επεξεργ.δεδομένων 

• Κυκλώματα ημιαγωγών 

• Χημικές Ενώσεις 

 

 

Πνευματικά Δικαιώματα 
• Κώδικας του λογισμικού 

• Φυλλάδιο Οδηγιών 

• Ήχος Κλήσης 

 

Εμπορικά Μυστικά 

• ? Κώδικας του λογισμικού 

 

Βιομηχανικά Σχέδια 

• Σχήμα του κινητού 

• Διάταξη πλήκτρων σε σχήμα οβάλ 

• Τρισδιάστατη κυματιστή μορφή των πλήκτρων 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ ΤΙΤΛΩΝ ΔΕ, ΠΥΧ & ΒΣ 

 ΠΟΥ ;  

        Στο ΕΔΒΙ  (Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) 

  
 ΠΟΤΕ ;  

        18 μήνες μετά την κατάθεση 

    ή 

   18 μήνες μετά τη 1η προτεραιότητα 

     ή 

    μετά τη χορήγηση του τίτλου 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ  ΟΒΙ 

καταχώρηση τοπογραφιών προϊόντων Ημιαγωγών 

καταχώρηση Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας 

έκδοση Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για 

Φάρμακα και Φυτοφάρμακα  

παραλαβή Ευρωπαϊκών & Διεθνών Αιτήσεων ΔΕ 

παραλαβή αιτήσεων Διεθνών & Κοινοτικών Βιομηχανικών Σχεδίων 

μηνιαία Έκδοση Ειδικού Δελτίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  

απονομή βραβείων 



    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΕ 

& 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ  ΔΕ 
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΤΟΝ ΟΒΙ 

 (Π.Δ. 77/1988) 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ: 

 Τίτλος προστασίας που απονέμεται με  βάση μια ενιαία 
 διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης στα Ευρωπαϊκά κράτη που 

 έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση (EPC)  

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: 

  Αίτηση 

  Περιγραφή 

  Αξιώσεις 

  Περίληψη 

  Σχέδια (αν υπάρχουν)  

Σε 2 αντίγραφα στα ελληνικά 
(έκπτωση 20% σε τέλη 
κατάθεσης/εξέτασης/προσφυγής) 

13/12/2007 νέα EPC (Αξιώσεις όχι απαραίτητες για να δοθεί ημερομηνία κατάθεσης) 
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ΕΘΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 
(ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ) 

Δημοσίευση Αίτησης (18 μήνες από προτεραιότητα) 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

Τέλη 830 € 

Τέλη ανανέωσης (με την συμπλήρωση 2 χρόνων από 
κατάθεση ευρωπαϊκής αίτησης-προπληρώνεται ο 3ος χρόνος 
κλπ) 

12 μήνες 

τέλη κτθ 190 € +  

τέλη έρευνας 1105 €   

μέσα σε 1 μήνα από 
την κατάθεση της 
αίτησης για ΕΔΕ  

τέλη ουσιαστικής εξέτασης 1480 €  
+ τέλη προσδιορισμού + τέλη επέκτασης προαιρ. 
        (525 €)                        (102 € x 2)                       

Από την ημ/νια δημοσίευσης χορήγησης Ευρωπαϊκού, πρέπει 
να κατατεθεί η μετάφραση του σε καθένα από τα 
προσδιοριζόμενα κράτη σε 3 μήνες  

+ τέλη κτθ μετάφρασης  

+ ετήσια τέλη ανανέωσης από ημ/νια χορήγησης του ΕΔΕ ως 
την  εκπνοή της 20ετίας 

Εντός 6μήνου 
από την ημ/νια 
δημοσ. της 
Ευρωπ.Εκθ.Έ-
ρευνας (μέχρι 
τον 24ο μήνα) 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΕ 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕ (PCT) 

 (Π.Δ. 16/1991) 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ: 

 Διεθνής αίτηση για ΔΕ με  βάση την Συνθήκη Διεθνούς 

Συνεργασίας (PCT) στην οποία έχουν προσχωρήσει κράτη που ανήκουν 

σε διαφορετικές ηπείρους  

 Αίτηση 

 Περιγραφή 

 Αξιώσεις 

 Περίληψη 

 Σχέδια   

 Πιστοποιητικό προτεραιότητας 

 Έντυπο πληρεξουσιότητας (εφόσον ορισθεί πληρεξούσιος) 

3 αντίγραφα μεταφρασμένα σε 
μια από τις 3 επίσημες γλώσσες 

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: 
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ΕΘΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 
(ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ) 

Δημοσίευση Αίτησης (18 μήνες από προτεραιότητα) 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

ΕΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  

(Προθεσμία  30-31 μήνες από 
προτεραιότητα ή την κατάθ. 

της διεθν. Αίτησης PCT) 

12 μήνες 

τέλη διαβίβασης 115 € +  

τέλη διεθνούς έρευνας 1785 € ,  

διεθνές τέλος κατάθεσης  1174 €  

έως 13 μήνες 
από 1η 
προτεραιότητα 
ή 1 μήνα από 
κατάθεση PCT 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΔΕ (PCT) 

Διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης  

(22 μήνες από προτεραιότητα) ή (3 μήνες από 
την ημ/νια διαβίβ. της διεθνούς εκθ. έρευνας 

Τέλος προκατ.εξέτ. 1760 € 

Τέλος ελέγχου 177 € 
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ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ ΕΤΗ 2009-2010 

= 4508 

= 4292 
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ΤΡΟΠΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ   
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ΤΙ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  ΜΙΑ  ΑΙΤΗΣΗ  
ΓΙΑ  ΔΕ,  ΔΤ  &  ΠΥΧ  

 Αίτηση 

 Περιγραφή 

 Αξιώσεις 

 Περίληψη 

 Σχέδια (προαιρετικά) 
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ΣΥΝΤΑΞΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  

 Τίτλος  

 Τεχνικό πεδίο της εφεύρεσης  

 Στάθμη προηγούμενης τεχνικής   (state of the art) 

 Μειονεκτήματα προηγούμενης τεχνικής 

 Πλεονεκτήματα της εφεύρεσης και αναφορά στο τεχνικό 

πρόβλημα το οποίο λύνει 

 Σύντομη περιγραφή σχεδίων (όπου υπάρχουν) 

 Αποκάλυψη της εφεύρεσης με λεπτομερή αναφορά στα σχέδια   

 Παραδείγματα για την εφαρμογή της εφεύρεσης  
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 

 
          (σκοπός : ορίζουν την έκταση και το περιεχόμενο της προστασίας με   
                             βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφεύρεσης)   

Προϊόν Σύστημα Συσκευή

ΦΥΣΙΚΗ  ΟΝΤΟΤΗΤΑ

Μέθοδος Διαδικασία Χρήση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑI
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ΕΙΔΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 

ΑΞΙΩΣΕΙΣ 

Κύριες (Ανεξάρτητες) Εξαρτημένες 

Προϊόν Μέθοδος Χρήση 

Προοίμιο 

•Αντικείμενο της 
εφεύρεσης 

• Τεχνικά χαρα-
κτηριστικά που 
ανήκουν στη 
στάθμη της 

τεχνικής 

Χαρακτηριστικό 
Μέρος 

Τεχνικά χαρα-
κτηριστικά που δεν 
ανήκουν στη στάθμη 
της τεχνικής και για 
τα οποία ζητείται 

προστασία 

Εξειδικεύουν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που 
αναφέρθηκαν στις κύριες 
ή τις προηγούμενες 
εξαρτημένες αξιώσεις 
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ΠΩΣ  ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  Η  ΚΥΡΙΑ  

Ή  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΑΞΙΩΣΗ 

H κύρια αξίωση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ουσιώδη 
τεχνικά χαρακτηριστικά της εφεύρεσης, τα οποία είναι ικανά 
και αναγκαία ώστε: 
 

• Να μην είναι τόσο γενική που να προσβάλλεται εύκολα από τα 

έγγραφα της στάθμης της τεχνικής  

        (π.χ. Σύστημα ανύψωσης αυτοκινήτου που αποτελείται από τέσσερις 

γρύλους, τοποθετημένους στους τέσσερις τροχούς, των οποίων ο 

χειρισμός γίνεται από τη θέση του οδηγού.) 

• Να μην  περιέχει περιττές λεπτομέρειες. 

• Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός τρόποι υλοποίησης (δηλαδή 

περισσότερες της μιας παραλλαγές π.χ. Υδραυλικός γρύλος ή 

ηλεκτρικός γρύλος) να περιέχει μόνο τα κοινά τεχνικά 

χαρακτηριστικά όλων των παραλλαγών .   
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ΠΩΣ  ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ  

Ή  ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ 

 Οι δευτερεύουσες (εξαρτημένες) αξιώσεις πρέπει να 

εξειδικεύουν/επεξηγούν/αναλύουν περαιτέρω τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν στην κύρια αξίωση ή 

στις προηγούμενες εξαρτημένες αξιώσεις. 

 Περιέχουν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αξιώσεων 
από τις οποίες εξαρτώνται.  

 Αν υπάρχουν πολλαπλές παραλλαγές, κάθε εξαρτημένη 

αξίωση ή κάθε ομάδα εξαρτημένων αξιώσεων, πρέπει να 

περιλαμβάνει τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

κάθε παραλλαγής 
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ΔΟΜΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 

Κύρια αξίωση για 

τη Μέθοδο 

Κύρια αξίωση για 

τη Χρήση  

Εξαρτημένη 

για Προϊόν 

 Εξαρτημένη   

για Προϊόν 

Εξαρτημένη 

για Χρήση 

 Εξαρτημένη  

για Χρήση 

Εξαρτημένη  

για Μέθοδο 

Εξαρτημένη  

για Μέθοδο 

Εξαρτ.  

Προϊόν 
Εξαρτ. 

Μέθοδο 

 Εξαρτ. 

Χρήση 

Κύρια αξίωση για 

το Προϊόν 

Εξαρτ.  

Προϊόν 
Εξαρτ. 

Μέθοδο 

 Εξαρτ. 

Χρήση 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΑΞΙΩΣΕΩΝ 1  

 
 Ανεξάρτητη:   Σύστημα ανύψωσης αυτοκινήτου που 

αποτελείται από τέσσερις γρύλους, τοποθετημένους στους 
τέσσερις τροχούς και χαρακτηρίζεται από το ότι οι γρύλοι 
συνδέονται  με κεντρικό σύστημα ελέγχου  που βρίσκεται κοντά 
στη θέση του οδηγού με δυνατότητα επιλογής του αριθμού των 
γρύλων που θέλουμε να ανυψώσουμε. 

 

 Εξαρτημένη:   Σύστημα ανύψωσης αυτοκινήτου  όπως 
στην αξίωση 1 που χαρακτηρίζεται από το ότι  χρησιμοποιεί 
ηλεκτρικούς γρύλους. 

 Εξαρτημένη:   Σύστημα ανύψωσης αυτοκινήτου  όπως 
στην αξίωση 1 που χαρακτηρίζεται από το ότι  χρησιμοποιεί 
υδραυλικούς γρύλους. 
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  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 2 

 

1) Όργανο γραφής (14)  το οποίο 
γράφει σε ένα υπόστρωμα όπως σε 
χαρτί, το οποίο φέρει ένα μέσο για τη 
διόρθωση λαθών, όπου το όργανο 
γραφής έχει γραμμική διαμόρφωση και 
περιλαμβάνει δύο άκρα: 

• όπου το πρώτο άκρο(16) είναι άκρο 
γραφής(10) και επιτρέπει στο χρήστη να 
γράψει επάνω σε υπόστρωμα 

• όπου το δεύτερο άκρο(12) 
περιλαμβάνει ένα μέσο για τη διόρθωση 
λαθών κατά το γράψιμο 

και χαρακτηρίζεται από το ότι το μέσο 
για τη διόρθωση λαθών είναι ένας 
διανομέας διορθωτικής ταινίας(6). 

ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΩΣΗ 
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ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ 

2) Όργανο γραφής σύμφωνα με την αξίωση 1 χαρακτηρίζεται 
από το ότι το πρώτο άκρο(16) φέρει μια μύτη από 
γραφίτη. 

 

3) Όργανο γραφής σύμφωνα με την αξίωση 1 χαρακτηρίζεται 
από το ότι το πρώτο άκρο(16) φέρει είναι μύτη από 
στυλό. 

 

4) Όργανο γραφής σύμφωνα με την αξίωση 1 χαρακτηρίζεται 
από το ότι ο διανομέας διορθωτικής ταινίας περιλαμβάνει 
ένα καρούλι(18) στο οποίο είναι τυλιγμένη η διορθωτική 
ταινία(6). 

 

5) Όργανο γραφής σύμφωνα με την αξίωση 1 χαρακτηρίζεται 
από το ότι ο διανομέας διορθωτικής ταινίας(6) είναι 
αποσπώμενος από το άκρο γραφής(10). 
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ΣΥΝΤΑΞΗ  ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  

Τίτλος εφεύρεσης 

Τεχνικό πεδίο στο οποίο ανήκει η εφεύρεση  

Αναφορά στο τρόπο λύσης του τεχνικού προβλήματος που 

αφορά η εφεύρεση 

Κύρια ή κύριες χρήσεις 

Αναφορά του βασικού χημικού τύπου (αν υπάρχει) 

Να περιέχει τις βασικές λέξεις – κλειδιά της εφεύρεσης 

Σκοπός 

Η τεχνική πληροφόρηση μέσα από σύντομη αναφορά των 
όσων αναλύθηκαν στην περιγραφή, αξιώσεις και σχέδια δεν 
επηρεάζει το εύρος της προστασίας 
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ  

Όταν δύο ή περισσότερα ανεξάρτητα ή άσχετα μεταξύ τους 
προϊόντα υποβάλλονται στην ίδια αίτηση για τίτλο 
προστασίας, τότε υφίσταται έλλειψη του ενιαίου της 
εφεύρεσης. Στην περίπτωση αυτή το περιεχόμενο της 
αίτησης πρέπει να κατατμηθεί σε δύο ή περισσότερες 
αντίστοιχες αιτήσεις. Οι νέες αιτήσεις ονομάζονται 
τμηματικές αιτήσεις. 

Ως ημερομηνία κατάθεσης των τμηματικών αιτήσεων 

λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης της αρχικής αίτησης  

Η κατάθεση τμηματικών αιτήσεων γίνεται μόνο σε αίτηση 
της αρχικής κατάθεσης και όχι σε εκδοθέντα τίτλο. 
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 ΕΚΘΕΣΗ   ΕΡΕΥΝΑΣ   ΔΕ  ή   ΔΤ  

Μια εφεύρεση είναι: 

 ΝΕΑ:  

 Αν  δεν  αποτελεί  μέρος  της  υπάρχουσας στάθμης  της  τεχνικής 

Π.χ.  Οδοντόβουρτσα με ενσωματωμένο δοχείο οδοντόπαστας 
(γνωρίζουμε την οδοντόβουρτσα και την οδοντόπαστα σαν μεμονωμένα 
προϊόντα) 
 

 Αλλά  

 προγενέστερη αναφορά σε συνδυασμό οδοντόβουρτσας – 
οδοντόκρεμας σε μία συσκευή αφαιρεί το νέο.  

Μια εφεύρεση έχει: 

 ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ:  

Αν λαμβάνοντας υπόψη τη στάθμη της προγενέστερης τεχνικής 
δεν προκύπτει με προφανή τρόπο 


