


ENOTHTA 5: 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2. ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

4. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

6. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

8. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Προτείνουμε να κάνετε μια εισαγωγή στους φοιτητές προτού

παρουσιαστεί αυτή η ενότητα, ώστε να αξιολογήσετε σε ποιο βαθμό

είναι ενημερωμένοι και ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα.

Σας προτείνουμε να αφιερώσετε λιγότερο χρόνο σε αυτή

την Ενότητα και περισσότερο στην Ε2. 



ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΙΔΕΑ; 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2. ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

4. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

6. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

8. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ιδέα;

 ΤΙ ΙΔΕΑ;  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ;

➢ Τεχνική καινοτομία

➢ Υπηρεσίες καινοτομίας

➢ Καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο 

➢ Σχεδιασμός καινοτομίας

➢ Κοινωνική καινοτομία

➢ Τεχνολογική καινοτομία

 ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;



ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ;

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ



ΑΞΙΕΣ

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 ΕΔΑΦΙΚΟΤΗΤΑ

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΚΟΙΝΟΛΟΓΗΣΗ



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ;

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ένας τίτλος που αναγνωρίζει σε κάποιον το 
δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης μιας εφεύρεσης, εμποδίζοντας 
τρίτους να την κατασκευάσουν, πουλήσουν ή χρησιμοποιήσουν, χωρίς τη 
συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Ως αντιστάθμισμα, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

διατίθεται στο κοινό για ενημέρωσή του.

ΕΙΔΗ

 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας προϊόντων:
Προϊόντα που χαρακτηρίζονται από τη μορφή ή τη δομή τους
Προϊόντα που χαρακτηρίζονται από τη σύνθεσή τους

 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας διαδικασιών:
Σειρά ή σύνολο ενεργειών που στοχεύουν στην απόκτηση ενός προϊόντος ή σε

τεχνικό αποτέλεσμα



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 NEO

 ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΓΥΑΛΙΑ APPLE
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: APPLE Vs SAMSUNG (ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ)
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ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 ΕΘΝΙΚΟ

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

 ΔΙΕΘΝΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

20 ΕΤΗ



ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Εθνικός Φορέας (ΕΦ)

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΕΦ / Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ) (38 χώρες)

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΕΦ / EΟΔΕ / Υπηρεσία στη χώρα 
προορισμού



ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ

Εθνικό επίπεδο:

 Περίπου 30 μήνες

Ευρωπαϊκό επίπεδο:

 Περίπου 30-36 μήνες



ΚΟΣΤΟΣ

 Παράδειγμα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ισπανία χωρίς 
προηγούμενη εξέταση: € 800

 Παράδειγμα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ισπανία με 
προηγούμενη εξέταση: € 1.200

 Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (2015) (δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος 
επικύρωσης και μετάφρασης): € 5.000

 Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (κατάσταση 2015) (συμπεριλαμβανομένου 
του κόστους των επικυρώσεων και των μεταφράσεων σε 11 χώρες) περίπου 
40.000 ευρώ

 Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας  (Διεθνής Φάση χωρίς 

προκαταρκτική εξέταση): € 3.250



ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ; 

 Αφορά τον εφευρέτη / δικαιούχο
- Δυνατότητα μεταφοράς μεταξύ ανθρώπων εν ζωή

 Εφεύρεση από πολλούς ανθρώπους ξεχωριστά
- Κανόνας του πρώτου αιτούντος εφευρέτη
- Νομικές ενέργειες για την προστασία του νόμιμου κατόχου δικαιωμάτων

 Κοινή εφεύρεση από πολλούς ανθρώπους
- Κοινή ιδιοκτησία

 Εφεύρεση εργαζομένων (ή παροχέων)
- Συνδυασμένα δικαιώματα για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο (ή τον 
πάροχο υπηρεσιών)
- π.χ.: Πανεπιστημιακές εφευρέσεις



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Πράξεις που διεξάγονται στο ιδιωτικό πεδίο εφαρμογής

Πράξεις που διεξάγονται για πειραματικούς σκοπούς

Κοινοτική ανάλωση

Το προνόμιο των αγροτών και των κτηνοτρόφων

Δικαίωμα προηγούμενης χρήσης

Εξαρτώμενα διπλώματα ευρεσιτεχνίας



ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ; 

 Οι ανακαλύψεις, οι επιστημονικές θεωρίες και οι μαθηματικές μέθοδοι.

 Λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά έργα ή οποιαδήποτε άλλη αισθητική 
δημιουργία, καθώς και επιστημονικά έργα.

 Σχέδια, κανόνες και μέθοδοι για την εκτέλεση διανοητικών 
δραστηριοτήτων, παιχνιδιών ή οικονομικών και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 Μέθοδοι για την παρουσίαση πληροφοριών.

 Μέθοδοι χειρουργικής ή θεραπευτικής αγωγής ή διαγνωστικές μέθοδοι 
που εφαρμόζονται στο σώμα του ανθρώπου ή των ζώων.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ;

Είναι ένας τίτλος που αναγνωρίζει σε κάποιον το δικαίωμα αποκλειστικής 
εκμετάλλευσης μιας εφεύρεσης, εμποδίζοντας τρίτους να την 

κατασκευάσουν, πουλήσουν ή χρησιμοποιήσουν, χωρίς τη συγκατάθεση 
του ιδιοκτήτη. Ως αντιστάθμισμα, το υπόδειγμα χρησιμότητας διατίθεται 

στο κοινό για γενική ενημέρωση

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΣ

- Να είναι αδιαμφισβήτητα μια ΕΦΕΥΡΕΣΗ

- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
10 ΕΤΗ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ

Ο χρόνος μέχρι τη χορήγηση εξαρτάται από το εάν η αίτηση παρουσιάζει
κάποιο πρόβλημα, αλλά ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την
εξασφάλιση της χορήγησης είναι:

Εθνικό επίπεδο:

•Περίπου 10 μήνες

ΠΡΟΣΕΞΤΕ, ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΕΣ Η ΧΩΡΕΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
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ΚΟΣΤΟΣ

 ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ= € 74,92  + € 
26,46 =  €101,38 

 ΠΡΟΣΕΞΤΕ, ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΕΣ Η ΧΩΡΕΣ ΤΟ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ VS ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Ένα υπόδειγμα χρησιμότητας πρέπει να εκδηλώνεται (φανερά) μέσω 
της μορφής, της δομής ή της σύστασης ενός αντικειμένου για την 
επίτευξη ενός τεχνικού πλεονεκτήματος.

Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστατεύει τις (μη προφανείς) διαδικασίες.

Η διάρκεια προστασίας είναι μικρότερη: 10 χρόνια από την εφαρμογή 
τους, για να προστατευθούν λιγότερο καινοτόμες εφευρέσεις.

Δεν πραγματοποιείται εξέταση ή έκθεση για την κατάσταση της 
χρησιμοποιούμενης τεχνικής. Υπάρχει μια πρόσκληση για ενστάσεις από 
τρίτους.

Η χορήγηση του υποδείγματος χρησιμότητας είναι ταχύτερη και το 
κόστος του χαμηλότερο, σε σχέση με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ;

Είναι μια πληροφορία που γνωρίζει μόνο ένα ή λίγα άτομα εντός μιας 
επιχείρησης και που δεν πρέπει να αποκαλυφθεί σε τρίτους. Δεν 

καταχωρείται.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Κανένα χρονικό ή εδαφικό όριο

 Άμεση εφαρμογή

 Καμία προστασία από τη μίμηση

 Κανένα κόστος καταχωρίσεως



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

https://www.youtube.com/user/cocacola


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ;

Είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους προϊόντος, η οποία 
προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει (π.χ. η γραμμή, το 

περίγραμμα, το χρώμα το σχήμα, η υφή ή τα υλικά του ίδιου του προϊόντος 
ή ττης διακόσμησής του.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΣ

- ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

De Matthieu Riegler, Wikimedia Commons, CC BY 3.0, $3



ΕΙΔΟΣ Προστασίας; 

ΕΘΝΙΚΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΓΗΣ)
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ΕΚΤΑΣΗ προστασίας;  

ΕΘΝΙΚΗ (ΙΣΠΑΝΙΑ)
 5 ΕΤΗ
 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 25 ΕΤΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 ΑΔΗΛΩΤΟΣ: 3 ΕΤΗ (από την ημέρα κοινολόγησης)
 ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ: 5 έτη, ανανεώσιμα για μέγιστο διάστημα 25 ετών

ΔΙΕΘΝΗΣ
 Εξαρτάται από την υπηρεσία της χώρας προορισμού



ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΙΣΠΑΝΙΑ): OEPM 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: EUIPO
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ: OEPM / EUIPO / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο χρόνος μέχρι τη χορήγηση εξαρτάται από το εάν η αίτηση παρουσιάζει
κάποιο πρόβλημα, αλλά ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την
εξασφάλιση της χορήγησης είναι:

Εθνικό επίπεδο:

•Περίπου 3 ημέρες εάν η αίτηση εγκριθεί και 5 μήνες εάν η αίτηση
παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα

Ευρωπαϊκό επίπεδο:

3 εβδομάδες - επιλογή για ταχεία διαδικασία 1 εβδομάδας

Διεθνές επίπεδο:

Εξαρτάται από την υπηρεσία της χώρας προορισμού



ΚΟΣΤΟΣ

 ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΙΣΠΑΝΙΑ)
Αίτηση καταχώρισης € 74.93
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΕΔΙΑ στην ίδια αίτηση:
11 έως 20 σχέδια € 65,56
21 έως 30 σχέδια € 54,45

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αίτηση καταχώρισης € 230
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΕΔΙΑ στην ίδια αίτηση:
2 έως 10 σχέδια € 115
11+ Σχέδια € 50
Δημοσίευση μητρώου € 120
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΕΔΙΑ στην ίδια αίτηση:
2-10 σχέδια € 60
11+ Σχέδια € 30

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ) 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ;

Τα διακριτικά σημεία είναι πράγματα ορατά που διακρίνουν και 

ταυτοποιούν στην αγορά είτε τον πωλητή είτε τον κατασκευαστή, 

παρέχοντας ενίοτε ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες.

Υπάρχουν τρία κύρια είδη διακριτικών σημείων:

 Εμπορική επωνυμία

 Εμπορικό σήμα

 Ετικέτα



ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ (BRAND)

Η εμπορική επωνυμία είναι το σημείο που διακρίνει στην αγορά το 
προϊόν ενός πωλητή από αυτό του άλλου

ΕΙΔΗ
 Ονομαστικές
 Γραφικές
 Μεικτές
 Τρισδιάστατες
 Ηχητικές

Πολλά διαφορετικά πράγματα μπορεί να αποτελούν μια εμπορική 
επωνυμία (λέξεις, εικόνες, αριθμοί, σύμβολα)



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 Οι λέξεις και οι συνδυασμοί λέξεων.

 Εικόνες, αριθμοί, σύμβολα και σχέδια.

 Τα γράμματα, οι αριθμοί και οι συνδυασμοί τους.

 Τρισδιάστατα σχήματα, καθώς και το περιτύλιγμα, η συσκευασία και η 

εμφάνιση του προϊόντος.

 Οι ήχοι, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η γραφική τους 

αναπαράσταση, για παράδειγμα σε μουσικό πεντάγραμμο.

 Οποιοσδήποτε συνδυασμός των εν λόγω σημείων.



ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 Σημεία που δεν ταιριάζουν στην έννοια της εμπορικής επωνυμίας

 Απουσία εμβλήματος

 Σχήματα που επιβάλλονται από το ίδιο το προϊόν

 Σημεία ενάντια στον Νόμο, τη δημόσια τάξη ή την ηθική

 Παραπλανητικά σημεία

 Σημεία που αναπαράγουν ή μιμούνται επίσημα ονόματα και σύμβολα

 Παλαιότερες εμπορικές επωνυμίες
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Κατηγορίες

 Προϊόντα

 Υπηρεσίες

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ

- Γνωστά εμπορικά σήματα

- Κορυφαίες εμπορικές επωνυμίες



ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

 Μεμονωμένες εμπορικές επωνυμίες

 Συλλογικές εμπορικές επωνυμίες

 Εμπορικές επωνυμίες εγγύησης
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ (TRADEMARK)

Το εμπορικό σήμα είναι ένα αναγνωρίσιμο σημείο, σχέδιο ή έκφραση 
που προσδιορίζει προϊόντα ή υπηρεσίες μιας συγκεκριμένης πηγής σε 

σχέση με άλλες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

 Γενικός κανόνας: ο πρώτος που το καταχωρεί

 Διεκδίκηση της κυριότητάς του στο Μητρώο, σε περίπτωση που δεν 
έχει ακόμη καταχωρηθεί

 Νομικές ενέργειες όταν η καταχώρηση δεν γίνεται σωστά



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



ΕΤΙΚΕΤΑ

Η ετικέτα είναι ένα κομμάτι χαρτί, πολυμερές, ύφασμα, μέταλλο ή άλλο 

υλικό που έχει τοποθετηθεί σε ένα δοχείο ή προϊόν, πάνω στο οποίο 

υπάρχουν γραπτές ή τυπωμένες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν. Πρέπει 

να σχεδιάζεται σύμφωνα με την εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα.

ΕΙΔΗ

 Ετικέτα εμπορικής επωνυμίας

 Ετικέτα ποιότητας

 Περιγραφική ετικέτα



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

"ASUS IIIIIII" του Milad Mosapoor - Δικό του έργο. Άδεια χρήσης με την καταχώρηση μέσω 

Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ASUS_IIIIIII.jpg#/media/File:ASUS_IIIIIII.jpg



ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: OEPM

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: OEPM/ EUIPO

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ: OEPM / EUIPO / WIPO/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΑΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι εμπορικές επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα ισχύουν για 10 χρόνια
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μπορούν να
ανανεώνονται στη συνέχεια για διαδοχικές περιόδους των δέκα ετών.



ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο χρόνος μέχρι τη χορήγηση εξαρτάται από το εάν η αίτηση παρουσιάζει
κάποιο πρόβλημα, αλλά ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την
εξασφάλιση της χορήγησης είναι:

Εθνικό επίπεδο:

Μεταξύ 8 και 15 μηνών

Ευρωπαϊκό επίπεδο:

5 μήνες και αν δεν υπάρχει πρόβλημα 4 μήνες με ταχεία διαδικασία

Διεθνές επίπεδο:

Εξαρτάται από τη χώρα προορισμού



ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 Από την υποβολή αίτησης

Αποζημίωση εάν ένα τρίτο μέρος (που γνωρίζει για την αίτηση)
χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα

 Από τη χορήγηση

Αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης στις οικονομικές συναλλαγές
Δεν έχουν άλλοι το δικαίωμα χρήσης στις οικονομικές συναλλαγές, χωρίς

τη συγκατάθεσή σας

 Ανάλωση δικαιωμάτων

Δεν υπάρχει το δικαίωμα αποφυγής της κυκλοφορίας ενός προϊόντος, από
τη στιγμή που διατίθεται στην αγορά από τον νόμιμο ιδιοκτήτη του



ΚΟΣΤΟΣ

 Εθνική εμπορική επωνυμία

€ 144,58

€ 96,33 για τη δεύτερη και κάθε διαδοχική κατηγορία

 Ευρωπαϊκή εμπορική επωνυμία

€ 900-1050 για τρεις κατηγορίες

€ 150 επιπλέον για πέραν των τριών κατηγοριών

 Διεθνής εμπορική επωνυμία

Εξαρτάται από τη χώρα προορισμού



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ;

Η πνευματική ιδιοκτησία αποτελείται από προσωπικά δικαιώματα και 
κληροδοτήματα, που δίνουν στον συγγραφέα τον πλήρη έλεγχο και το 

αποκλειστικό δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου χωρίς περισσότερους 
περιορισμούς από αυτούς που ορίζει ο νόμος.

ΕΙΔΗ

 Κληρονομικά δικαιώματα
 Ηθικά δικαιώματα
 Συναφή δικαιώματα
 Δικαιώματα αναπαραγωγής
 Δικαίωμα δημοσιοποίησης
 Δικαιώματα μετάφρασης



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι

 Βιβλία, φυλλάδια, έντυπα, αλληλογραφία, γραπτά, ομιλίες, διαλέξεις, 
δικαστικά υπομνήματα, ακαδημαϊκά συγγράμματα και άλλα έργα της 
ίδιας φύσης.

 Μουσικές συνθέσεις με ή χωρίς λέξεις.

 Δραματικά και δραματικά-μουσικά έργα, χορογραφίες και παντομίμες 
και γενικά θεατρικά έργα.

 Κινηματογραφικά έργα και άλλα οπτικοακουστικά έργα.

 Γλυπτά και έργα ζωγραφικής, σχεδιαστικής, χαρακτικής, λιθογραφίας, 
ιστορίες με εικόνες, κινούμενα σχέδια ή κόμικς, συμπεριλαμβανομένων 
σχεδίων ή σκίτσων και άλλων έργων τέχνης, είτε εφαρμοσμένων είτε 
όχι.



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΙ

 Έργα, κατόψεις, μακέτες και σχέδια αρχιτεκτονικών και μηχανικών 
έργων.

 Γραφήματα, χάρτες και σχέδια σχετικά με την τοπογραφία, τη 
γεωγραφία και, γενικά, την επιστήμη.

 Φωτογραφικά έργα και έργα που δημιουργούνται με διαδικασία 
ανάλογη εκείνης της φωτογραφίας.

 Πρόγραμματα υπολογιστή.

 Βάση δεδομένων



ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ

Από τη στιγμή της δημιουργίας του έργου, επειδή τα πνευματικά δικαιώματα 
αποτελούν φυσικό δικαίωμα και δεν απαιτούν διατυπώσεις για την άσκησή 

του. Ωστόσο, είναι καλό να καταχωρηθεί επίσημα, ώστε εάν παραβιαστεί, να 
είναι ευκολότερο να προστατευθεί.

ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του έργου προστατεύονται καθόλη τη
διάρκεια της ζωής του δημιουργού και εβδομήντα έτη μετά το θάνατό του ή
τη δήλωση θανάτου του.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Βιβλία, μουσικές συνθέσεις, φωτογραφίες, κ.λπ.
Παράγωγα έργα όπως μεταφράσεις, περιλήψεις κ.λπ.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 Προσωρινή και ιδιωτική χρήση 

- Όταν προέρχεται από νόμιμη πηγή

 Όταν πρόκειται για το δημόσιο συμφέρον 

- Δημόσια ασφάλεια, βοήθεια προς άτομα με αναπηρία κ.λπ.

 Όταν έχει εκπαιδευτικό ή επιστημονικό σκοπό 



ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (εθνικό επίπεδο, Ισπανία)

 WIPO (διεθνές επίπεδο)

ΚΟΣΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΙΣΠΑΝΙΑ): € 13,20



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ APPLE 
ΚΑΙ SAMSUNG

Διαβάστε περισσότερα:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3346644/Samsung-agrees-hand-548-million-
Apple-losing-patent-lawsuit-says-won-t-pay-iPhone-maker -sends-invoice.html #
ixzz3yQ6TxkmU

Η Samsung αγωνίστηκε μέχρι τέλους για να αποφύγει να αποζημιώσει την Apple, αλλά
ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τελικά τα 548 και πλέον εκατομμύρια δολάρια που οφείλει
για παραβίαση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των σχεδίων του μεγαλύτερου
αντιπάλου της στα «έξυπνα» κινητά.

Το κλειδί αυτής της απόφασης ήταν ότι οι ζημίες αυτές έπρεπε να καταβληθούν από τα
κέρδη από τις πωλήσεις των συσκευών που παραβίαζαν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Τεχνολογικοί πόλεμοι: Η Google, η HP και άλλοι γίγαντες της τεχνολογικής βιομηχανίας
ζητούν από δικαστήριο των ΗΠΑ να επανεξετάσει μια πρόσφατη υπόθεση παράβασης
διπλώματος ευρεσιτεχνίας από την Apple. Πιστεύουν ότι η απαίτηση για κέρδη θα βλάψει
την καινοτομία.



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υποστηρίζουν την τεχνολογία και ότι τα
διάφορα εξαρτήματα που ενέχει η κατασκευή «έξυπνων» κινητών, καθώς
και «έξυπνων» τηλεοράσεων καλύπτονται από μια πληθώρα
ευρεσιτεχνιών που αφορούν τα πάντα, από τον σχεδιασμό ενός
πληκτρολογίου, έως το σχήμα μιας επιτοίχιας βάσης ή ένα μόνο εικονίδιο
μιας εφαρμογής.

«Αλλά η απόφαση της επιτροπής θα μπορούσε να επιτρέψει στον
ιδιοκτήτη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σχεδίου να λάβει όλα τα κέρδη
που προήλθαν από το προϊόν ή την πλατφόρμα, ακόμη και αν το στοιχείο
παραβίασης ήταν σε μεγάλο βαθμό ασήμαντο για τον χρήστη, τη στιγμή
που τα χιλιάδες άλλα χαρακτηριστικά στο υπόλοιπο λογισμικό ήταν αυτά
που οδήγησαν στη ζήτηση και στη δημιουργία κέρδους.», αναφέρεται
στην κατάθεση.



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Καθορίστε το είδος των ΔΔΙ που θα χρησιμοποιηθούν στην κάθε 
περίπτωση του άρθρου:

http://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-
property-disputes-18521880/?no-ist

1.- S. Victor Whitmill κατά Warner Bros. Entertainment Inc. (Τέχνη)

2.- Isaac Newton κατά Gottfried Wilhelm Leibniz (Μαθηματικά)

8.- Lucasfilm Ltd. κατά High Frontier και Lucasfilm κατά Επιτροπής για μια 
ισχυρή, ειρηνική Αμερική

9.- A & M Records, Inc. κατά Napster Inc.

http://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/?no-ist


ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Προσκαλέστε ως ομιλητή έναν εμπειρογνώμονα ΔΔΙ / δικηγόρο
ή έναν ιδρυτή νεοφυούς επιχείρησης που διαχειρίστηκε θέματα ΔΔΙ 
σε σχέση με την καινοτόμο του επιχειρηματική ιδέα και που θα μπορέσει
να εξηγήσει λεπτομερώς τα βήματα που ακολούθησε, τι θα πρέπει κανείς
να προσέξει κ.λπ.

Συνολική διάρκεια συζήτησης: 60’. 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


