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Καθοριστικός δείκτης της καινοτομίας μιας χώρας, 
και άρα των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της 
στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη αγορά, 
είναι ο αριθμός, η ποιότητα και η εμπορική αξιοποίηση
των εφευρέσεων που παράγει. 
Στο αφιέρωμα αυτό εξετάζουμε το τοπίο 
των εφευρέσεων και τις εξελίξεις, σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο, τους σχετικούς μηχανισμούς
προστασίας και τους αντίστοιχους φορείς, 
καθώς και τους προβληματισμούς που προκύπτουν
από την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών 
σε νέους, νευραλγικούς τομείς της τεχνολογίας.
Ετοιμάσαμε, ακόμη, ένα συνοπτικό οδηγό 
για νέους εφευρέτες, καθώς και μια συνέντευξη 
του Δρ. Σ. Στασινού, Γενικού Διευθυντή του
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), 
του μόνου αρμόδιου φορέα για την κατοχύρωση
ευρεσιτεχνιών στην Ελλάδα.

Ευρεσιτεχνίες: 
πηγή ανάπτυξης και καινοτομίας

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οτιδήποτε σήμερα αποτελεί δεδομένο στην καθημερινότητά μας,
από τους λαμπτήρες μέχρι τα υπερσύγχρονα κινητά και από την
ασπιρίνη μέχρι τα πολύπλοκα ιατρικά μηχανήματα, είναι προϊόν
μιας σειράς καινοτομιών. Το 80% περίπου των εν χρήσει τεχνο-
λογιών αντιπροσωπεύεται στη βιβλιογραφία των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας (patents). Οι ευρεσιτεχνίες αφορούν επινοήματα
νέα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επι-
δεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Μια ευρεσιτεχνία μπορεί να
αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή.

Οι ευρεσιτεχνίες ανήκουν τυπικά στην κατηγορία της "Βιομη-
χανικής Ιδιοκτησίας", τον ένα από τους δυο κύριους τομείς της
"Διανοητικής Ιδιοκτησίας". Ως τέτοιες, προστατεύονται νομικά
και παραχωρούν στον ιδιοκτήτη τους αποκλειστικά δικαιώμα-
τα εκμετάλλευσης. Για αντάλλαγμα, αυτός είναι υποχρεωμένος
να φανερώσει σε όλους τα "μυστικά" της εφεύρεσης του.

Το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας απονεμήθηκε στην Αγγλία το
1449, στον Φλαμανδό John of Utynam, παραχωρώντας του,
για 20 χρόνια, το μονοπωλιακό δικαίωμα στην κατασκευή χρω-
ματιστού γυαλιού. Ως αντάλλαγμα για αυτό το δικαίωμα, ο John
of Utynam θα έπρεπε να διδάξει την τεχνική του σε ντόπιους
τεχνίτες. Αυτή ακριβώς η διαδικασία της διάδοσης της γνώσης
εξυπηρετείται και σήμερα, με τη δημοσίευση και τη διάθεση
των τεχνικών χαρακτηριστικών των κατοχυρωμένων εφευρέ-
σεων: ως αντάλλαγμα για την αποκλειστική χρήση και εκμε-
τάλλευση της εφεύρεσης, ο δικαιούχος αποκαλύπτει στο κοι-
νό τις τεχνικές του γνώσεις.

Οι αιτήσεις και τα κατοχυρωμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας δημο-
σιεύονται, κάνοντας το σύστημα αυτό μια από τις σημαντικότερες
πηγές τεχνικής πληροφορίας. Ιδιαίτερα στους κρίσιμους τομείς της
τεχνολογίας, οι οποίοι αποτελούν πεδία έντονου ανταγωνισμού,
η λειτουργία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ως πηγή πληροφό-
ρησης αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Μόνο στη βάση
δεδομένων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτε-
χνίας (European Patent Office, EPO), περίπου 70 εκατομμύρια
εγγραφές είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Με αυτό τον τρόπο, οι ανταγωνιστές μπορούν να βελτιώσουν
τις πατενταρισμένες εφευρέσεις, δίνοντας καλύτερες λύσεις στα
τεχνικά προβλήματα που εξυπηρετούν αυτές. Το σύστημα προ-
τρέπει τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο καινοτόμες από τους αντα-
γωνιστές τους και προωθεί τις νέες τεχνολογίες. Με άλλα λόγια,
το σύστημα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δίνει την απαραί-
τητη ώθηση για καινοτομία που χρειάζεται η Ευρώπη, προκει-
μένου να είναι ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά, και ταυ-
τόχρονα συνεισφέρει σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της
Κοινωνίας της Γνώσης. 
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Το σύστημα προστασίας ευρεσιτεχνιών
Η σημασία της προστασίας των εφευρέσεων για την καινοτομία,
την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και, επομένως, την οικο-
νομική ανάπτυξη, έχει αναγνωριστεί, σε θεσμικό επίπεδο, εδώ
και πάρα πολλά χρόνια. Μια σειρά από φορείς και πολιτικές, σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο, προστατεύουν τα δικαιώματα των
πατενταρισμένων ευρεσιτεχνιών, ενώ βάσεις δεδομένων και
ψηφιακά εργαλεία έχουν τεθεί στην υπηρεσία των εφευρετών,
προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία αναγνώρισης, κατο-
χύρωσης και εκμετάλλευσης των εφευρέσεών τους. 

Το σύστημα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), το οποίο παρέ-
χει την απαραίτητη νομική προστασία στις καινοτόμες προσπά-
θειες, έχει σημειώσει μεγάλη άνθηση τις τελευταίες δυο δεκα-
ετίες. Ο αυξανόμενος αριθμός των αιτήσεων που κατατίθενται
κάθε χρόνο αντανακλά την αυξανόμενη σημασία των ΔΕ στην
οικονομία και την ανάπτυξη. Τόσο στον ιδιωτικό (επιχειρήσεις)
όσο και στον δημόσιο τομέα (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστή-
μια), η χρήση των ΔΕ χρησιμοποιείται πλέον ευρέως για την
προστασία των καινοτομιών. 

Υπάρχουν τρία είδη διπλώματος ευρεσιτεχνίας: 
• Διαδικασία για Εθνικό Δίπλωμα, το οποίο απονέμεται στην

Ελλάδα από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).
Με αυτό, η εφεύρεση προστατεύεται και μονοπωλείται μόνον
στην ελληνική επικράτεια.

• Διαδικασία για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα που απονέμεται από
το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European
Patent Office, EPO). Με αυτό, η εφεύρεση προστατεύεται και
στα 37 ευρωπαϊκά κράτη που έχουν κυρώσει την Ευρωπαϊ-
κή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent
Convention - EPC, Μόναχο 1973), καθώς επίσης και σε Βοσ-
νία Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία, που έχουν συνάψει
συμφωνία επέκτασης προστασίας με το EPO, εάν ο καταθέ-
της τα προσδιορίσει. Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη του
Διπλώματος είναι μία και ενιαία και έχει ισχύ σε όλα τα ευρω-
παϊκά κράτη που ζήτησε προστασία ο καταθέτης. Μετά την
χορήγηση του Ευρωπαϊκού ΔΕ, ο καταθέτης ακολουθεί ξεχω-
ριστή διαδικασία για την τυπική απόκτηση ΔΕ σε κάθε ένα
από αυτά τα κράτη. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί
να καταθέσει αίτηση για Ευρωπαϊκό ΔΕ στον ΟΒΙ, ανεξάρτη-
τα από υπηκοότητα ή έδρα εργασίας, ή να απευθυνθεί απευ-
θείας στο ΕPO.

• Διαδικασία για Διεθνή Αίτηση, στα κατά τόπους Εθνικά
Γραφεία Ευρεσιτεχνίας. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, ο
καταθέτης οφείλει να υποβάλει τη μετάφραση του Ευρωπαϊ-
κού ΔΕ σε όσα από τα κράτη επιθυμεί, ώστε αυτό να εξο-
μοιωθεί απόλυτα με το Εθνικό ΔΕ στα κράτη αυτά. Με την
αίτηση αυτή, η εφεύρεση προστατεύεται και μονοπωλείται σε
ένα ή περισσότερα κράτη, ευρωπαϊκά ή μη, τα οποία έχουν
κυρώσει τη Διεθνή Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα
Ευρεσιτεχνίας (Patent Cooperation Treaty - PCT, Washington
1970). Στο πλαίσιο αυτό ο καταθέτης μπορεί να αποκτήσει
ΔΕ σε 142 κράτη τα οποία έχουν κυρώσει την παραπάνω συν-
θήκη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Διεθνή αίτηση μπο-
ρεί να καταθέσει ένας εφευρέτης, με ελληνική υπηκοότητα ή
με κατοικία ή έδρα εργασίας στην Ελλάδα, στον ΟΒΙ, το EPO
ή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World
Intellectual Property Organization, WIPO).

Περίπου 6,3 εκατομμύρια ΔΕ βρίσκονταν σε ισχύ το 2007, ενώ
περισσότερες από 1.700.000 αιτήσεις πραγματοποιούνται κάθε
χρόνο παγκοσμίως, σύμφωνα με τις εκθέσεις του WIPO. Σχε-
δόν το 50% των αιτήσεων αυτών προέρχεται από μόλις δυο
χώρες: την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Αλλά και οι μεγάλες ευρω-
παϊκές χώρες αντιπροσωπεύονται επαρκώς στην ιδιοκτησία τίτ-
λων. Μόνο στο EPO κατατέθηκαν για το 2009 περίπου 135.000
νέες αιτήσεις, με την ιατρική επιστήμη (Medical science) και τις
ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες (electrical communication) να

έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο (12% και 10% των συνολικών
αιτήσεων, αντίστοιχα). 

Οι τάσεις στον χώρο των εφευρέσεων αντανακλούν, όπως είναι
λογικό, τις τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανική δραστηριότητα.
Για παράδειγμα, σημαντική αύξηση της χρήσης ΔΕ έχει παρα-
τηρηθεί τα τελευταία χρόνια στις ΒΑ ασιατικές χώρες, κυρίως
στην Κορέα και την Κίνα. Αλλά και σε άλλες χώρες οι αυξήσεις
είναι σταθερές. Εφευρέτες από χώρες όπως η Βραζιλία, η Ινδία,
το Ισραήλ και η Ν. Αφρική κάνουν όλο και περισσότερες αιτή-
σεις για ΔΕ εκτός των χωρών τους - σημάδι παγκοσμιοποίησης
του συστήματος πατέντας. 

Γενικά, σημαντικός είναι ο ρυθμός αύξησης των αιτήσεων που
κατατίθενται στα γραφεία ευρεσιτεχνιών των χωρών, από αιτού-
ντες που δεν διαμένουν στις συγκεκριμένες χώρες (+7,6% από
το 2004 στο 2005). Πάντως, η δραστηριότητα στον χώρο των
ευρεσιτεχνιών θα λέγαμε ότι συμπυκνώνεται σε 5 εθνικά γρα-
φεία: της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Κορέας, των ΗΠΑ και στο EPO
(που λειτουργεί ως εθνικό γραφείο για διεθνή διπλώματα). Σε
αυτά κατατίθεται το 77% των αιτήσεων και από αυτά δίνεται το
74% των διπλωμάτων. Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι η χρήση του
PCT που απλοποιεί τη διαδικασία αίτησης για διεθνή διπλώ-
ματα. Ο αριθμός των αιτήσεων αυξήθηκε κατά 7,9% από το
2005 στο 2006, φτάνοντας τις 147.500 συμμετοχές, περίπου
το 48% των παγκόσμιων αιτήσεων για διπλώματα σε χώρες
άλλες από τη χώρα διαμονής του αιτούντος.   

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη
Με την ίδρυση του πρώτου Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτε-
χνίας στην Αγγλία το 1852, τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος για
τη σύγχρονη θεσμική πρακτική στον τομέα προστασίας των
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το 1947 πραγματοποιείται η σύνα-
ψη του συμφώνου της Χάγης για την ίδρυση του Διεθνούς Ινστι-
τούτου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Από το 1977 τίθεται σε ισχύ
σε πολλές χώρες της Ευρώπης, η Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, ενώ το 1980 χορηγούνται τα πρώτα
ευρωπαϊκά ΔΕ.    

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European
Patent Organisation), που ιδρύθηκε το 1977, αποτελεί μια
ουσιαστική απόδειξη για την ενωτική ισχύ του διπλώματος ευρε-
σιτεχνίας. Ο Οργανισμός περιλαμβάνει σήμερα 37 κράτη μέλη,
ενώ κάποια κράτη (Βοσνία, Μαυροβούνιο, Σερβία) αναγνωρί-
ζουν το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα κατόπιν αιτήματος. Ως οργανι-
σμός δεν αποτελεί υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
διαθέτει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European
Patent Office - EPO) αποτελεί το εκτελεστικό όργανο του Οργα-
νισμού. Σκοπός του είναι η χορήγηση ευρωπαϊκών ΔΕ σύμ-
φωνα με μια ενιαία και συγκεντρωτική διαδικασία. Με την κατά-
θεση μιας μόνο αίτησης για ευρωπαϊκό ΔΕ, σε μια από τις τρεις
επίσημες γλώσσες (γερμανικά, αγγλικά ή γαλλικά) του Γρα-
φείου, μπορεί να επιτευχθεί νομική προστασία και να κατοχυ-
ρωθεί μια εφεύρεση σε όλα τα κράτη μέλη του EPO. Τα χορη-
γηθέντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορούν να επεκταθούν και
σε ορισμένες χώρες της Βαλκανικής Ευρώπης. Μετά τη χορή-
γηση του, το ευρωπαϊκό ΔΕ ισχύει στα κράτη εκείνα που ο δικαι-
ούχος του διπλώματος έχει προσδιορίσει στην αίτησή του, και
παρέχει την ίδια νομική προστασία με ένα αντίστοιχο εθνικό
δίπλωμα. Το ευρωπαϊκό ΔΕ ισχύει για 20 χρόνια με δυνατότη-
τα παράτασης για ορισμένα προϊόντα.

Το σύστημα των ευρωπαϊκών ΔΕ παρέχει υψηλό βαθμό νομι-
κής ασφάλειας, καθώς αυτά χορηγούνται μετά από ουσιαστική
εξέταση και εξονυχιστική έρευνα, όσον αφορά την καινοτομία
και πρωτοτυπία της εφεύρεσης, σε μια εξελιγμένη βάση δεδο-
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μένων που ενημερώνεται καθημερινά και περιλαμβάνει περισ-
σότερες από 70 εκατομμύρια εγγραφές από 60 χώρες
(www.espacenet.com). Με τη βοήθεια μιας πλήρους τράπεζας
δεδομένων και ενός ισχυρού ηλεκτρονικού συστήματος ανα-
ζήτησης δεδομένων, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με αξιο-
πιστία και ασφάλεια να τεκμηριώσει την αίτησή του για ΔΕ, να
αναλύσει τις τάσεις της αγοράς και να αναζητήσει τους κατάλ-
ληλους συνεταίρους. Μπορεί, επίσης, μέσω των διαδικτυακών
υπηρεσιών (EPO Online) να καταθέσει αίτηση για ΔΕ, να κατα-
βάλει τις πληρωμές και να παρακολουθεί τη διαδικασία εξέτα-
σης δωρεάν, μέσω ενός ασφαλούς και εύχρηστου δικτυακού
κόμβου (http://www.epoline.org/). 

Εργαλεία - Βάσεις δεδομένων 
Η πληροφόρηση από τα ΔΕ είναι πολύτιμη γιατί: αποφεύγεται
σπατάλη χρόνου και χρήματος για έρευνα σε πεδία που έχουν
ήδη ερευνηθεί και κατοχυρωθεί, δίνεται η δυνατότητα να ερευ-
νηθούν οι κινήσεις του ανταγωνισμού στον χώρο της βιομηχα-
νίας, βοηθά στην αμοιβαία επικοινωνία ευρεσιτεχνών - χρημα-
τοδοτών. Διάφορες βάσεις δεδομένων και εργαλεία έχουν
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για την ενημέρωση και την εξυ-
πηρέτηση των ενδιαφερόμενων. 

Εκτός από τους δικτυακούς κόμβους esp@cenet και epoline του
EPO, και ο WIPO έχει αναπτύξει τη δική του μηχανή αναζήτη-
σης, το PATENTSCOPE® (www.wipo.int/patentscope), το οποίο
επιτρέπει την αναζήτηση μέσα σε περισσότερες από 1,7 εκα-
τομμύρια αιτήσεις και την εύρεση των πιο πρόσφατων πληρο-
φοριών και εγγράφων του Παγκόσμιου Οργανισμού. 

Άλλες σημαντικές μηχανές αναζήτησης ΔΕ είναι η FreePatentsOnline
(http://www.freepatentsonline.com), η οποία προσφέρει μια
σειρά από πρόσθετες λειτουργίες, αλλά και το Patent Lens
(http://www.patentlens.net), ένας δικτυακός κόμβος ανοικτής
πρόσβασης σε πληροφόρηση σχετικά με ΔΕ, μέρος της πλατ-
φόρμας υποδομών κυβερνοχώρου για την Πρωτοβουλία για
Ανοικτή Καινοτομία (IOI).

Το IPR-Helpdesk (http://www.ipr-helpdesk.org), πάλι, είναι μια
υπηρεσία που προσφέρει υποστήριξη σε θέματα Δικαιωμάτων
Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στο πλαίσιο έργων χρηματοδο-
τούμενων από την ΕΕ (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, CIP, κ.ά). Προ-
σφέρει βοήθεια πρώτης γραμμής, αρχεία και εκπαιδευτικά κεί-
μενα, και  ενημέρωση για τα ζητήματα και τις τελευταίες εξελίξεις
σε θέματα ΔΔΙ.  

Τέλος, η διαδικτυακή πύλη InnovAccess (http://www.innovaccess.eu)
προσφέρει γενικές, αλλά και ειδικότερες για κάθε χώρα, πλη-
ροφορίες σε θέματα ΔΔΙ (υπηρεσίες/διαδικασίες σε όλη την
Ευρώπη, πρακτικοί οδηγοί, εκδηλώσεις και καλές πρακτικές),
με προσανατολισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ανα-
ζητούν μια πρώτη ενημέρωση για θέματα ΔΙ ή που ενδιαφέ-
ρονται να διευρύνουν την αγορά τους σε άλλες χώρες της
Ευρώπης.

Οι εξελίξεις
Τα τελευταία χρόνια, νέες προβληματικές, εκπορευόμενες εν
μέρει από τις ίδιες τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας,  έχουν
πέσει στο τραπέζι του διαλόγου περί ευρεσιτεχνιών. Τόσο η
ανάγκη να εξεταστεί ο ρόλος της πατέντας σε νέα γνωστικά
πεδία, όπως οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και
η βιοτεχνολογία, όσο και οι αυξανόμενες απαιτήσεις για εναρ-
μονισμό της διεθνούς νομοθεσίας στο χώρο των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, λόγω της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, κρατούν
ψηλά τις θερμοκρασίες του διαλόγου ανάμεσα στα αντιμαχό-
μενα στρατόπεδα. 

Στόχο αποτελεί, εδώ και κάποια χρόνια, ο εναρμονισμός των
πολιτικών και της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό, αλλά και παγκό-
σμιο επίπεδο, προκειμένου να απλοποιηθούν περαιτέρω οι δια-
δικασίες κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε
μια όσο το δυνατόν πιο ευρεία γεωγραφικά περιοχή, καθώς και
να περιοριστούν τα έξοδα της διαδικασίας, τα οποία αυξάνονται
σημαντικά από την αναγκαιότητα να κατοχυρωθούν ξεχωριστά
οι πατέντες για κάθε χώρα ενδιαφέροντος του εφευρέτη τους. 

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι προσπάθειες για το
Κοινοτικό Δίπλωμα, το οποίο δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ από
τα Κράτη Μέλη. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό Δίπλωμα με ισχύ
σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα απο-
νέμεται στον καταθέτη, μετά την απονομή σε αυτόν του Ευρω-
παϊκού Διπλώματος.  

Οι ευρεσιτεχνίες που σχετίζονται με την πληροφορική αποτε-
λούν ένα φλέγον θέμα συζήτησης τα τελευταία χρόνια στον
χώρο των ΔΕ. Αν και κάποιες χώρες δίνουν ΔΕ για όλους τους
τύπους του λογισμικού, η πολιτική στην Ευρώπη είναι να περιο-
ρίζει τις κατοχυρώσεις της στον τομέα σε εφευρέσεις που έχουν
να επιδείξουν πραγματική συνεισφορά σε τεχνολογικό πεδίο
(π.χ. πωλήσεις μέσω διαδικτύου). 

Στον τομέα της βιοτεχνολογίας, πάλι, η δυνατότητα κατοχύρωσης
ΔΕ ενίσχυσε ιδιαίτερα τον καταιγισμό καινοτομίας των τελευταίων
χρόνων, προσελκύοντας επενδυτικά κεφάλαια. Σε σημαντικές
περιοχές, όπως αυτή του γενετικού υλικού, υπάρχουν περιπτώ-
σεις που η δυνατότητα κατοχύρωσης ΔΕ έρχεται σε σύγκρουση
με τις ηθικές παραμέτρους που περιλαμβάνει ο τομέας (π.χ. αν
μπορεί η ίδια η διαδικασία δημιουργίας ενός οργανισμού να πατε-
νταριστεί). Η ποιότητα και το εύρος ενός ΔΕ σε αυτές τις περιοχές,
επομένως, θα πρέπει να εξετάζονται πολύ προσεκτικά. 

Τέλος, κάτι που απασχολεί τις χώρες της Ευρώπης αναφορικά με
τα ΔΕ, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, είναι
η πτώση που σημειώθηκε το προηγούμενο έτος, για πρώτη φορά
τα τελευταία 20 χρόνια, στις αιτήσεις για ΔΕ. Ο EPO έλαβε το
2009 135.000 αιτήσεις, 8% λιγότερες από το 2008 (αντίστοιχα,
ο ΟΒΙ έλαβε το 2009 720 αιτήσεις, αντί για 825 που είχε λάβει
το 2008). Ο αριθμός των διπλωμάτων που δόθηκαν μειώθηκε,
επίσης, από 59.800 το 2008 σε 52.000 το 2009 (-13%).

Περίπου οι μισές από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν συνολικά
(51%) έγιναν από τα κράτη-μέλη του EPO, ενώ η Γερμανία βρέ-
θηκε για άλλη μια φορά στην κορυφή των αιτούντων, με το
18,7% των συνολικών αιτήσεων (25.100 αιτήσεις), ακολου-
θούμενη από τη Γαλλία (8.900 αιτήσεις, 6,6%) και την Ολλαν-
δία (6.700 αιτήσεις, 5%). Όλες οι "ισχυρές" ευρωπαϊκές χώρες
σημείωσαν, πάντως, μείωση, με εξαίρεση τη Σουηδία και την
Αυστρία που έμειναν σε σταθερά επίπεδα. Η μεγαλύτερη μεί-
ωση σε σχέση με τις περσινές αιτήσεις ήταν αυτή της Φιλανδίας
(-20%). Λιγότερο "ισχυρές" οικονομίες στο θέμα των αιτήσε-
ων για ΔΕ, όμως, σημείωσαν κάποια πρόοδο: Πορτογαλία
+26%, Τσεχία +24% και Ελλάδα +16% με 103 αιτήσεις για
Ευρωπαϊκό Δίπλωμα.

Στις μη ευρωπαϊκές χώρες, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία είναι σταθε-
ρά οι πιο δυνατοί παίκτες, με το 24,5% (33.000, -11% από το
2008) και το 14,8% (20.000, -14%) των συνολικών αιτήσεων
αντίστοιχα. 

Όσον αφορά τα γνωστικά πεδία, οι περισσότερες αιτήσεις έγι-
ναν στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας (12,2%). Οι μεγαλύ-
τερες αυξήσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όμως έγιναν
στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πιο συγκε-
κριμένα, κατατέθηκαν 432 αιτήσεις στο πεδίο της αιολικής ενέρ-
γειας, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 51%, και της ηλιο-
θερμικής ενέργειας (199, +38%).
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Πώς προστατεύεται στην Ελλάδα μια
εφεύρεση;
Μια εφεύρεση έχει νομική προστασία μόνο
όταν κατοχυρωθεί με ΔΕ ή ΠΥΧ. Αρμόδιος
φορέας για την χορήγηση αυτών των τίτ-
λων είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιο-
κτησίας.

Τι είναι το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ);
Είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρό-
νων που απονέμεται στον δικαιούχο για
επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστη-
ριότητα και επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρ-
μογής. 

Τι είναι το Πιστοποιητικό Υποδείγμα-
τος Χρησιμότητας (ΠΥΧ);
Είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνων
που χορηγείται στον δικαιούχο για τρισ-
διάστατα αντικείμενα με καθορισμένο σχή-
μα και μορφή, που δίνουν λύση σε τεχνι-
κό πρόβλημα και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά
του "νέου" και του "βιομηχανικά εφαρ-
μόσιμου".

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο ΔΕ
και το ΠΥΧ; 
Εάν ένα προϊόν είναι νέο και έχει βιομη-
χανική εφαρμοσιμότητα, αλλά δεν παρου-
σιάζει εφευρετική δραστηριότητα, τότε δεν
είναι εφεύρεση και δεν μπορεί να λάβει
ΔΕ, αλλά πιθανώς μπορεί να λάβει ΠΥΧ.

Τι θεωρείται "νέο" επινόημα;
Νέα θεωρείται μια εφεύρεση η οποία δεν
ανήκει στη στάθμη της τεχνικής, δηλαδή
δεν ανήκει σε αυτά που είναι ήδη γνωστά
οπουδήποτε στον κόσμο, από γραπτή ή
προφορική περιγραφή ή με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο, πριν την ημερομηνία κατά-
θεσης της Αίτησης Απονομής Διπλώματος
Ευρεσιτεχνίας. Νέα εφεύρεση θεωρείται
και η βελτίωση ενός ήδη γνωστού προϊό-
ντος.

Τι είναι "βιομηχανική εφαρμοσιμότη-
τα";
Μια εφεύρεση θεωρείται επιδεκτική βιο-
μηχανικής εφαρμογής, εάν το αντικείμενό
της μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποι-
ηθεί σε οποιονδήποτε τομέα παραγωγικής
δραστηριότητας.

Τι είναι η "εφευρετική δραστηριότη-
τα";
Μια εφεύρεση θεωρείται ότι εμπεριέχει
εφευρετική δραστηριότητα, εάν κατά την
κρίση του ειδικού του συγκεκριμένου πεδί-
ου στο οποίο ανήκει, το περιεχόμενό της
δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την
ήδη υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Για
να θεωρηθεί εφεύρεση ένα τεχνικό επί-
τευγμα, εκτός από το να είναι νέο και να
παρουσιάζει βιομηχανική εφαρμοσιμότη-

τα, θα πρέπει επιπλέον, να επιλύει ένα
τεχνικό πρόβλημα, με τρόπο τέτοιο που
να εμπεριέχει ένα εφευρετικό βήμα, δηλα-
δή μία εξέλιξη της τεχνικής, πέραν όσων
είναι ήδη γνωστά στον ειδικό. 

Σε τι συνίσταται η προστασία που παρέ-
χουν τα ΔΕ και ΠΥΧ; 
Με το ΔΕ ή το ΠΥΧ παρέχεται το μονο-
πωλιακό δικαίωμα στους δικαιούχους να
παράγουν, χρησιμοποιούν, πωλούν και
γενικά να εκμεταλλεύονται το επινόημά
τους στην Ελλάδα. Έτσι αποκλείουν κάθε
εκμετάλλευση, με οποιονδήποτε τρόπο,
της εφεύρεσης από τρίτο. 

Τι θα συμβεί αν κάποιος τρίτος αντι-
γράψει και εκμεταλλευτεί εφεύρεση
που είναι κατοχυρωμένη με ΔΕ ή ΠΥΧ;
Ο δικαιούχος μπορεί να απαιτήσει από τα
ελληνικά δικαστήρια την άρση της προ-
σβολής του ΔΕ ή του ΠΥΧ και την παρά-
λειψή της για το μέλλον. Δικαιούται, επί-
σης, να απαιτήσει αποκατάσταση της ζημιάς
του ιδίου ή την απόδοση της ωφέλειας του
τρίτου από την παράνομη εκμετάλλευση
της εφεύρεσης. Διαζευκτικά μπορεί να απαι-
τήσει την απόδοση ποσού ανάλογου προς
τίμημα άδειας εκμετάλλευσης. Το δικα-
στήριο μπορεί ακόμα να διατάξει την κατα-
στροφή των προϊόντων που κατασκεύασε
αθέμιτα ο τρίτος ή, αντί της καταστροφής,
την απόδοσή τους ή μέρους αυτών στον
δικαιούχο, εφόσον αυτός το ζητήσει.

Ποια επινοήματα δεν μπορούν να προ-
στατευθούν με ΔΕ ή ΠΥΧ;
Δεν καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις
που ρητά αναφέρονται στον νόμο, όπως
ανακαλύψεις, επιστημονικές θεωρίες, μαθη-
ματικές μέθοδοι, αισθητικές δημιουργίες,
προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
κ.ά. 

Πού μπορεί κάποιος να απευθυνθεί
για την κατοχύρωση της εφεύρεσής
του στην Ελλάδα;
Αποκλειστικά στον ΟΒΙ, καθώς είναι ο μόνος
αρμόδιος Οργανισμός στον χώρο των εφευ-
ρέσεων στην Ελλάδα. Περισσότερες πλη-
ροφορίες παρέχονται στο τηλ.: 800 11
08108 και στο site www.obi.gr. 

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να προ-
στατευθεί μια εφεύρεση στο εξωτερι-
κό;
Με την κατάθεση ολοκληρωμένης αίτη-
σης ΔΕ ή ΠΥΧ στον ΟΒΙ δικαιούστε να ισχυ-
ρισθείτε προτεραιότητα για την χορήγηση
ΔΕ ή ΠΥΧ για την ίδια εφεύρεση σε όλα
τα κράτη-μέλη της Συνθήκης των Παρι-
σίων. Έχετε στη διάθεσή σας περίοδο 12
μηνών από την ημερομηνία της κατάθεσης
για να καταθέσετε την αίτηση σε χώρες του

ενδιαφέροντός σας, με τον ισχυρισμό της
ελληνικής προτεραιότητας. 
Για να καταθέσετε αίτηση απευθείας στην
χώρα που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να επι-
λέξετε: α) κατάθεση αίτησης απευθείας στη
χώρα που σας ενδιαφέρει, β) κατάθεση
αίτησης για Ευρωπαϊκό ΔΕ, αφού επιλέ-
ξετε μεταξύ των 37 κρατών-μελών της
European Patent Convention το κράτος
στο οποίο επιθυμείτε να έχετε προστασία,
γ) κατάθεση αίτησης διεθνούς ΔΕ σε οποι-
οδήποτε από τα 141 κράτη-μέλη της Patent
Cooperation Treaty. Ο OBI συμβάλλει
σημαντικά στη διαδικασία των δύο τελευ-
ταίων περιπτώσεων καθώς λειτουργεί ως
γραφείο παραλαβής των αντιστοίχων αιτή-
σεων.

Πόσος χρόνος και χρήμα απαιτείται
για την κατοχύρωση μιας ευρεσιτε-
χνίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διε-
θνές επίπεδο;
Η διαδικασία κατοχύρωσης ΔΕ στην Ελλά-
δα διαρκεί κατά μέσο όρο 13 μήνες. Στο
βασικό κόστος μέχρι τη χορήγηση υπο-
λογίζονται: Tέλος κατάθεσης 50 €, Τέλος
Έκθεσης Έρευνας 300 € (ή - εναλλακτικά
- Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώ-
μη 800 €), Τέλος Χορήγησης 150 €. Για
τη χορήγηση Ευρωπαϊκού ΔΕ απαιτούνται
3-5 χρόνια και το ενδεικτικό κόστος ανέρ-
χεται σε 140.000 € για προστασία στις 13
ισχυρότερες οικονομίες από τις 37 του ΕPO.

Ο χρόνος κατοχύρωσης μιας ευρεσιτεχνίας
σε διεθνές επίπεδο εξαρτάται από τον χρό-
νο που χρειάζεται το εκάστοτε εθνικό γρα-
φείο να ολοκληρώσει τη διαδικασία κατο-
χύρωσης. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζονται
18 μήνες προκειμένου να γίνει ηλεκτρονι-
κή δημοσίευση του ΔΕ που είναι το πρώ-
το στάδιο της διαδικασίας. Στη συνέχεια,
υπάρχει χρονικό περιθώριο 12 μηνών για
να διαλέξει ο καταθέτης τις χώρες προ-
στασίας που τον ενδιαφέρουν και να προ-
ετοιμαστεί προκειμένου να ξεκινήσει την
ενεργοποίηση της εθνικής διαδικασίας. Σε
αυτούς τους 30 περίπου μήνες προστίθε-
ται ο χρόνος που χρειάζεται το κάθε εθνι-
κό γραφείο για την κατοχύρωση της ευρε-
σιτεχνίας. Το κόστος για το πρώτο στάδιο
της ηλεκτρονικής δημοσίευσης ανέρχεται
σε 2.778 €. Σε αυτό το ποσό προστίθενται
τα έξοδα εκπροσώπησης και το κόστος
κατοχύρωσης σε κάθε χώρα προσδιορι-
σμού.

Ποιες είναι οι πιθανότητες να "πετύ-
χει" μια εφεύρεση;
Μόνο 1 από τα 20 επινοήματα γίνεται επι-
τυχημένο προϊόν. Μόνο 2 στα 100 ΔΕ απο-
φέρουν σημαντικά κέρδη. Από 1.500.000
εφευρέσεις μόνο οι 3.000 "στέκονται"
εμπορικά.

Συχνές Ερωτήσεις
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Προώθηση ελληνικών εφευρέσεων στην Ευρώπη
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του δικτύου
Enterprise Europe Network-Hellas (www.enterprise-hellas.gr),
υποστηρίζει ενεργά τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους ερευνη-
τικούς φορείς, με τους οποίους έρχεται σε επαφή για την αξιο-
ποίηση των ΔΕ και την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών
στην Ευρώπη. 

Ειδικότερα, παρέχει πληροφόρηση για θέματα κατοχύρωσης
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (βιομηχανική και πνευ-
ματική ιδιοκτησία), σε συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς

Οι ευρεσιτεχνίες στην Ελλάδα
Όσο ο όρος "εφευρέτης" στη χώρα μας ξενίζει, ακούγεται γρα-
φικός ή οδηγεί συνειρμικά σε εικόνες του Κύρου Γρανάζη, η
ανάγκη για την καλλιέργεια της κουλτούρας κατοχύρωσης και
εκμετάλλευσης της εφευρετικότητας θα παραμένει πρωταρχι-
κός στόχος στα θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Σημαντικές βελ-
τιώσεις απαιτούνται στην Ελλάδα όσον αφορά ιδιαίτερα την
ενημέρωση για τις δυνατότητες συμβολής στην επιστήμη, την
τεχνολογία και την οικονομία της χώρας, μέσα από την έρευ-
να, κατοχύρωση και εκμετάλλευση των εφευρέσεων. 

Θετικό είναι το ότι οι ελληνικές αιτήσεις για ΔΕ αυξήθηκαν κατά
12,4% το 2006 και κατά 38% τη τριετία 2004-2006. Τα έτη
2004-2008 η αύξηση των καταθέσεων ΕΔΕ ξεπέρασε το 60%
(2004:514, 2005: 631, 2006: 709, 2007: 788, 2008: 825), σύμ-
φωνα με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Το
2009, όμως, ο αριθμός των ελληνικών αιτήσεων ακολούθησε
τη γενικότερη πτωτική τάση, πέφτοντας στις 720 αιτήσεις. 

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
Ο ΟΒΙ είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέ-
ας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρε-
σιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων. Επί-
σης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση

από δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μέσα από διεθνείς
βάσεις δεδομένων. Λειτουργεί από το 1988, είναι Νομικό Πρό-
σωπο Ιδιωτικού Δικαίου, οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητι-
κά αυτοτελές, και έχει στόχο την προώθηση της τεχνολογικής
και βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας. 

Bασικές αρμοδιότητες του ΟΒΙ είναι η χορήγηση Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), Διπλωμάτων Τροποποίησης (ΔΤ) και Πιστο-
ποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ). Επιπλέον, χορη-
γούνται Πιστοποιητικά Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας και άλλοι τίτλοι προστασίας, όπως
το πιστοποιητικό για την κατοχύρωση των βιομηχανικών σχε-
δίων και υποδειγμάτων στην Ελλάδα, ενώ καταχωρούνται και
Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας. 

Εξίσου σημαντική αρμοδιότητα του Οργανισμού είναι η διά-
δοση των τεχνικών πληροφοριών που περιέχονται στα Διπλώ-
ματα Ευρεσιτεχνίας, σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της
τεχνολογίας. Ετσι, κάθε επιχείρηση, όταν ξεκινά την παραγωγή
ενός προϊόντος, μπορεί να πληροφορηθεί τι αντίστοιχο υπάρ-
χει από άποψη τεχνολογίας στην Ελλάδα ή διεθνώς. Πηγές της
τεχνολογικής πληροφόρησης αποτελούν το έντυπο αρχείο του
ΟΒΙ με συλλογές ελληνικών διπλωμάτων από το 1920 μέχρι
σήμερα και ευρωπαϊκών από το 1986 μέχρι σήμερα, το κεντρι-
κό πληροφοριακό του σύστημα, ειδικές βάσεις δεδομένων
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μέσω πρόσβασης στο σύστημα
EPOQUE του EPO και συνδρομητικές διεθνείς βάσεις δεδομέ-
νων. Επιπλέον, δωρεάν τεχνολογική πληροφόρηση παρέχεται
στον χρήστη μέσω του Εθνικού Μητρώου Τίτλων του ΟΒΙ και
του Δικτύου esp@cenet, στον ελληνικό ή ευρωπαϊκό κόμβο.

Ο ΟΒΙ διαθέτει τρεις Περιφερειακές Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες
στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στην Κρήτη. Πέραν των τεχνο-
λογικών πληροφοριών, από τις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες μπο-
ρεί κανείς να πάρει τις βασικές πληροφορίες για την κατοχύ-
ρωση των ΔΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης υπάρχουν
έντυπα αιτήσεων για κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας, καθώς και διά-
φορα άλλα πληροφοριακά έντυπα. 

Μια από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΒΙ είναι η διεξα-
γωγή ερευνών και η σύνταξη εκθέσεων για τις εθνικές αιτήσεις
ΔΕ και ΔΤ. Δεδομένου ότι το κόστος μιας ευρωπαϊκής ή διεθνούς
αίτησης είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο από το κόστος της ελληνι-
κής, ο ΟΒΙ δίνει τη δυνατότητα στον έλληνα καταθέτη να εκτιμή-

σει, με σχετικά μικρό κόστος, τις πιθανότητες για κατοχύρωση
στο εξωτερικό. 

O OBI έχει ακόμη την αποκλειστική αρμοδιότητα για την Ελλά-
δα όσον αφορά την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και
υποδειγμάτων. Από τον Σεπτέμβριο του 1997 ισχύει σχετική
νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία ο δημιουργός ή
άλλος δικαιούχος μπορεί να αποκτήσει το αποκλειστικό δικαί-
ωμα εμπορικής εκμετάλλευσης ενός βιομηχανικού σχεδίου,
δηλαδή της εξωτερικής μορφής ενός προϊόντος, για κοσμήμα-
τα, είδη ένδυσης, υπόδησης, επίπλωσης, καλλωπισμού, υφα-
ντουργίας, συσκευασίας, οικιακά είδη, παιγνίδια κ.λπ.

Το 2006 ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη Συστήματος Παροχής Δια-
δικτυακών Υπηρεσιών Νομικής Πληροφόρησης, όπου κάθε
χρήστης μπορεί να αναζητήσει πληροφόρηση σε θέματα ΒΙ,
έχοντας πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν νομοθεσία, νομο-
λογία, γνωμοδοτήσεις και αρθρογραφία.

Γενικές κατηγορίες σύμφωνα
με ταξινόμηση WIPO 2007 2008 2009 Σύνολο
Βιοτικές Ανάγκες 202 169 72 443
Βιομηχανικές Τεχνικές, Μεταφορές 111 143 41 295
Χημεία, Μεταλλουργία 41 37 12 90
Υφάσματα, Χαρτί 3 4 1 8
Σταθερές κατασκευές 82 102 34 218
Μηχανολογικά 101 118 40 259
Φυσική 66 79 19 164
Ηλεκτρισμός 23 37 20 80
Λοιπά 159 138 481 778
Σύνολο: 788 827 720 2.335

Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α  1
Αριθμός αιτήσεων για ΔΕ στην Ελλάδα, 
την περίοδο 2003-2009.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  1
Συνολικός αριθμός καταθέσεων ΔΕ, για την τριετία 2007 – 2009,
με προέλευση από την Ελλάδα, ανά κατηγορία WIPO 
(World Intelectual Property Organization). 
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και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι την
περίοδο 2006 – 2009, το ΕΚΤ, ως συντονιστής των δικτύων
Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας και Enterprise Europe
Network-Hellas, προώθησε 40 ελληνικές τεχνολογίες (με ΔΕ)
στην ευρωπαϊκή αγορά, με στόχο την εμπορική αξιοποίηση
τους από ευρωπαϊκούς φορείς. 

Σημειώνεται ότι το Enterprise Europe Network είναι το μεγα-
λύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης
στον κόσμο. Παρέχει υπηρεσίες για διεθνή επιχειρηματική συνερ-
γασία, ενημέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές, καινοτομία και
μεταφορά τεχνολογίας, ενίσχυση της συμμετοχής των μικρο-

Με ενδιαφέρουσες ομιλίες και επισημάνσεις για την προ-
στασία της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας πραγ-
ματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου στην Αθήνα η ημερίδα "Προ-
στατεύστε τα Δικαιώματα της Διανοητικής σας Ιδιοκτησίας",
με διοργανωτές τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
(ΟΒΙ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), συντονιστή
του Enterprise Europe Network - Hellas. 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους
τομείς ύφασμα - ένδυση, υπόδηση, δερμάτινα είδη και έπι-
πλο, ενημερώθηκαν σχετικά με την προστασία των προϊό-
ντων τους από την αντιγραφή, τα εργαλεία που μπορούν να
αξιοποιήσουν για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, βιομη-
χανικών σχεδίων και εμπορικών σημάτων, τις υπηρεσίες και
τις καλές πρακτικές σε όλη την Ευρώπη. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρω-
παϊκού έργου IpeuropAware, το οποίο υλοποιείται, μετα-
ξύ άλλων, από 20 Εθνικά Γραφεία Διπλωμάτων Ευρεσιτε-
χνίας & Σημάτων, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση της δια-
νοητικής ιδιοκτησίας στις στρατηγικές καινοτομίας των επι-
χειρήσεων, η βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και η αποτροπή των παρα-
βιάσεων. 

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν χρήσιμα εργαλεία όπως: 
• η διαδικτυακή πύλη InnovAccess και το IPR-Helpdesk
• Οδηγοί Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις Βιομηχανίες Υφα-

σμάτων και Ένδυσης, Δερμάτινων Ειδών, Υπόδησης και
Επίπλων, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και στα ελληνικά, και
καλύπτουν θέματα όπως εμπορικά σήματα, βιομηχανικά
σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

• "Τοπικά σημεία βοήθειας" για τις ΜΜΕ σε θέματα ΔΙ, "Εργα-
λειοθήκη" με έντυπο υλικό, πακέτα εκπαίδευσης, κ.λπ.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το νομικό πλαίσιο για την προ-
στασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι ομι-
λητές ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες σχετικά με τα
έργα/σήματα που προστατεύονται, τους περιορισμούς, τα
περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα, τον τρόπο και τη διάρ-
κεια προστασίας, τις διαδικασίες ελέγχου, τα δικαστικά μέτρα
και τις ποινές που προβλέπονται. Στελέχη του ΟΒΙ έδωσαν
πρακτικά παραδείγματα για το τί μπορεί να προστατευθεί με
διπλώματα ευρεσιτεχνίας/copyrights, πότε είναι σκόπιμο να
γίνει αυτό, ποιά η διαδικασία και πώς η εφεύρεση κατοχυ-
ρώνεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. 

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών και το βίντεο της εκδήλωσης δια-
τίθενται στην ιστοσελίδα http://www.ekt.gr/news /events/ekt/
2010-03-10.

i European Patent Office
http://www.epo.org/

WIPO
http://www.wipo.int/ 

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
http://www.obi.gr/

esp@cenet     http://ep.espacenet.com/ 

Ελληνικό esp@cenet
http://gr.espacenet.com/

EPO Online 
http://www.epoline.org/portal 

PATENTSCOPE®

http://www.wipo.int/patentscope/en/ 

FreePatentsOnline 
http://www.freepatentsonline.com

Patent Lens 
http://www.patentlens.net 

IPR-Helpdesk 
http://www.ipr-helpdesk.org/ 

InnovAccess 
http://www.innovaccess.eu/

μεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για έρευ-
να και τεχνολογία. Στην Ελλάδα, το δίκτυο Enterprise Europe
Network-Hellas αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους,
ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχα-
νικά επιμελητήρια.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι φέτος θα πραγματοποιη-
θεί στη χώρα μας η 1η Έκθεση Ευρεσιτεχνιών (www.extra-
adv.gr), από 24 έως 28 Νοεμβρίου 2010, στο Εκθεσιακό Κέντρο
Περιστερίου. Στην έκθεση θα συμμετέχουν Έλληνες και ξένοι
εφευρέτες, με στόχο την προβολή και την ανάπτυξη των ελλη-
νικών εφευρέσεων.  

Ημερίδα για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας από ΟΒΙ και ΕΚΤ
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