10 πρακτικές συστάσεις για µια
καλύτερη ενσωµάτωση της ∆Ι
στην επιχείρησή σας

Αυτός ο οδηγός δηµοσιεύεται µε την υποστήριξη της Ευρωπακής Επιτροπής. Η «Σύνδεση Καινοτοµίας
και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (LIIP)» είναι ένα έργο που υποστηρίζεται από την Ευρωπακή
Επιτροπή, την Γενική ∆ιεύθυνση των Επιχειρήσεων και συγχρηµατοδοτείται από το 5ο Πρόγραµµα
Πλαίσιο της Ευρωπακής Επιτροπής σαν µέρος του προγράµµατος για την Καινοτοµία και τις
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις.

Ευχαριστίες
Οι συγγραφείς αυτού του οδηγού επιθυµούν να ευχαριστήσουν τα ακόλουθα πρόσωπα,
κο. Paul Schwander, Ευρωπακό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO),
κο. Anthony Howard, Γ∆ Εσωτερικής Αγοράς, Ευρωπακή Επιτροπή,
κο. Marco Marzano, Παγκόσµιος Οργανισµός ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO)
κο. Diego di Biaso και David Frew, CRP Henri Tudor,
κο. Adel Adamou, Double A Technologies,
κο. Thierry Gille, Cybercultus,
για τα σχόλιά τους και τις προτάσεις τους µε τις οποίες συνέβαλλαν στην βέλτιστη απόδοση
του οδηγού καλής πρακτικής που έχετε στα χέρια σας.
Οι συγγραφείς ευχαριστούν επίσης τις εταιρείες για τη συµµετοχή τους στις µελέτες
περιπτώσεων.

n ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ
Η Ευρωπακή Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί εκ µέρους της δεν φέρει καµία
νοµική ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών, που περιέχονται στην παρούσα δηµοσίευση. Οι
πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον οδηγό δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ή να
εκλαµβάνονται ως νόµιµη εξουσία. Μπορούν να παύσουν να ισχύουν εν µέρει ή στο σύνολό τους
ανά πάσα στιγµή, χωρίς να έχει προηγηθεί ειδοποίηση.
Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι τα δικαιώµατα της διανοητικής ιδιοκτησίας σχετίζονται άµεσα
και περιορίζονται στα σύνορα κάθε χώρας. Υπάρχουν και µπορούν να ασκηθούν µόνο µέσα στα
πλαίσια της δικαιοδοσίας του κράτους ή των κρατών υπό τη νοµοθεσία των οποίων εκχωρούνται.
Τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας που αναλύονται σε αυτόν τον οδηγό αφορούν και
περιορίζονται στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Λουξεµβούργο.
Πληροφορίες σχετικά µε την ∆Ι σε άλλες χώρες µπορείτε να λάβετε από τα εθνικά γραφεία
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
© Ευρωπακή Επιτροπή, Κέντρο ∆ηµοσίων Ερευνών Henri Tudor (CRP Henri Tudor), Υπουργείο
Οικονοµικών του Λουξεµβούργου, Ισπανικό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και Σηµάτων,
Παρατηρητήριο Βιοµηχανικής Τεχνολογικής Προοπτικής (Ισπανία), Οργανισµός Βιοµηχανικής
Ιδιοκτησίας (Ελλάδα), Εταιρία ∆ιαχείρισης Επιστηµονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης
Α.Ε.(Ε∆ΑΠ ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.), Εταιρία ∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης
(Ε∆ΑΠ/ΤΠΘ Α.Ε.), Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ιρλανδίας, Enterprise Ireland, Ιταλικό
Υπουργείο Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων, ABCnet Servizi per l’Impresa s.r.l.(Ιταλία), 2003

ISBN 2-9599776-7-X

Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

■ ΠΡΟΛΟΓΟΣ
από τον Anthony Howard,
Ευρωπακή Επιτροπή,
Γ∆ Εσωτερικής Αγοράς
Για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, η
αποτελεσµατική χρήση του συστήµατος ∆∆Ι
µπορεί να παρέχει τα µέσα για την
αντιµετώπιση των ισχυρότερων ανταγωνιστών,
αλλά η ίδια η εργασία µπορεί να είναι
αποθαρρυντική. Η «εργαλειοθήκη» που
παρέχεται σε αυτόν τον οδηγό περιλαµβάνει
πρακτικές πληροφορίες σχετικά µε τα ∆∆Ι
τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο
κάθε χώρας ξεχωριστά, καθώς και τα εργαλεία
ελέγχου που είναι σχεδιασµένα να βοηθούν
στην αξιολόγηση των πρακτικών των ∆∆Ι και
στον προσδιορισµό πιθανών θεµάτων που
πρέπει να προστατευτούν. Έχουν δηµιουργηθεί
µε µεγάλη προσοχή από ειδικούς που
προέρχονται από διάφορες Ευρωπακές χώρες
και παρουσιάζονται κατά τρόπο κατανοητό και
που µπορεί εύκολα να παρακολουθήσει κανείς.
Μια παλιά παροιµία λέει ότι ο σοφός
µαθαίνει από την εµπειρία των άλλων. Αυτή
ακριβώς την ευκαιρία δίνει ο οδηγός που
κρατάτε στα χέρια σας. Τον συνιστώ σε
όλους, αλλά ιδιαίτερα στις µικρότερες
εταιρείες, και τις παροτρύνω να αδράξουν
αυτή την ευκαιρία.

Το σύστηµα των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας (∆∆Ι), απέχοντας πολύ από την
εικόνα του ως δευτερευούσης σηµασίας ή ακόµα
και ως απόκρυφος κλάδος της νοµικής
επιστήµης, είναι δυναµικό και σύγχρονο. Σε
κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, η Ευρωπακή
Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να το διατηρήσει ενηµερωµένο και σχετικό
µε τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες. Για να
δώσουµε δυο απλά παραδείγµατα, έχουµε δει
πρόσφατες νοµοθετικές πρωτοβουλίες που στόχο
έχουν την αποσαφήνιση του νόµου περί των
βιοτεχνολογικών εφευρέσεων και των εφευρέσεων
λογισµικού. Επιπλέον, το δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας της Κοινότητας, το οποίο
σύντοµα θα είναι πραγµατικότητα,
αντιπροσωπεύει την πραγµατοποίηση ενός
ονείρου που φτάνει πίσω στην απαρχή της ίδιας
της Κοινότητας για ένα και µοναδικό δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας σε επίπεδο ηπείρου. Ιδιαίτερα
οι µικρότερες εταιρείες θα επωφεληθούν για
πρώτη φορά από τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν
ένα µόνο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και για τα 25
Κράτη Μέλη από τα οποία σύντοµα θα
αποτελείται η ΕΕ.
Κάθε ένας που δραστηριοποιείται στον
επιχειρηµατικό χώρο και πιστεύει ότι τα ∆∆Ι
δεν είναι ουσιαστικής σηµασίας ή ότι µπορεί
εύκολα να τα αγνοήσει, ριψοκινδυνεύει
πολλά. Σχεδόν όλες οι σοβαρές επιχειρήσεις
έχουν κάποιο πολύτιµο περιουσιακό στοιχείο
που αξίζει να το προστατεύσουν µε έναν από
τους διαφορετικούς τύπους δικαιωµάτων που
υπάρχουν διαθέσιµοι. Αλλά ακόµα και εκείνοι
που επιλέγουν να µην λάβουν κανένα µέτρο
για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων τους,
είναι ανάγκη να γνωρίζουν τα δικαιώµατα των
άλλων. Ο ισχυρότερος εχθρός όλων είναι η
άγνοια. Μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια
πολύτιµων δικαιωµάτων, αντιδικίες που
κοστίζουν πολύ, ή και τα δύο. Το κόστος των
σφαλµάτων µπορεί να είναι µεγάλο, ακόµα και
καταστροφικό. Κανείς λογικός άνθρωπος δεν
θα προσπαθούσε να διαχειριστεί µια
επιχείρηση χωρίς να λάβει υπόψη του τους
νόµους περί φορολογίας και απασχόλησης.
Γιατί λοιπόν πολλοί πιστεύουν ότι µπορούν
να αγνοήσουν το σύστηµα ∆∆Ι;
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■ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε ποιους απευθύνεται ο παρών Οδηγός.
Ο Οδηγός αυτός απευθύνεται κατά κύριο λόγο
στις ΜΜΕ, που αναπτύσσουν προόντα ως µέρος
των κατασκευαστικών τους δραστηριοτήτων ή
των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών.
Ωστόσο, ο οδηγός παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τον κάθε ένα ιδιώτή ή ίδρυµα
που δραστηριοποιείται στον τοµέα της
Έρευνας και Ανάπτυξης, την ανάλυση των
τεχνολογικών τάσεων, την αξιολόγηση της
τεχνολογίας και τη µεταβίβαση της
τεχνολογικής γνώσης.

Το έργο «Σύνδεση Καινοτοµίας και
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας» (LIIP) είναι ένα
έργο χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπακή
Επιτροπή, το οποίο επιδιώκει την ανάπτυξη
ενός Ευρωπακού δικτύου σηµείων επαφής για
την προώθηση της καινοτοµίας σχετικά µε τη
βιοµηχανική ιδιοκτησία. Ένας από τους
κυριότερους στόχους του εν λόγω έργου είναι
η αύξηση της ευαισθησίας και της γνώσης των
ζητηµάτων περί Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
καθώς και του συστήµατος των διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας, µέσω της δηµιουργίας ειδικού
υλικού το οποίο απευθύνεται στις
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σε
ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήµια,
ανεξάρτητους εφευρέτες, επαγγελµατικούς
συνεταιρισµούς και οργανισµούς που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
υποστήριξης της καινοτοµίας. Για το σκοπό
αυτό, αναπτύχθηκαν δύο συγκεκριµένα υλικά
µέσα στο πλαίσιο του έργου LIIP: ο Οδηγός
Καλής Πρακτικής και η Εργαλειοθήκη Πολυµέσων
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (∆Ι). Το παρόν
φυλλάδιο αντιστοιχεί στον Οδηγό Καλής
Πρακτικής.

Τι περιέχει ο Οδηγός.
Ο Οδηγός Καλής Πρακτικής περιέχει ένα σύνολο
10 πρακτικών συστάσεων για επιχειρήσεις,
ειδικότερα ΜΜΕ, που έχουν στόχο να ενισχύουν
την ενσωµάτωση των ζητηµάτων ∆Ι στα διάφορα
έργα καινοτοµίας και στις εταιρικές
στρατηγικές. Οι συστάσεις συµπληρώνονται από
5 µελέτες περιπτώσεων, που παρουσιάζουν
διαφορετικές καταστάσεις, τόσο επιτυχείς όσο
και ανεπιτυχείς, που ενδεχοµένως να
συναντήσουν οι ΜΜΕ σχετικά µε τα δικαιώµατα
∆Ι. Τέλος, τα παραρτήµατα περιλαµβάνουν
χρήσιµες πληροφορίες αναφοράς σχετικά µε
ζητήµατα ∆Ι.
Γιατί πρέπει να διαβάσετε αυτό τον Οδηγό.
Η ανάγνωση του παρόντος Οδηγού παρέχει
χρήσιµες εµβαθύνσεις σχετικά µε έννοιες που
αφορούν τη ΒΙ, τα οφέλη από τα δικαιώµατα ΒΙ,
τις διαδικασίες ευρεσιτεχνιών και τις
πληροφορίες σχετικά µε τις ευρεσιτεχνίες.
Με άλλα λόγια, ο Οδηγός έχει στόχο να
παρουσιάσει τις τεράστιες δυνατότητες που
παρέχει η ΒΙ στις ΜΜΕ, όσον αφορά στη νοµική
προστασία, την τεχνική πληροφόρηση και την
έρευνα της αγοράς. Οι αναγνώστες του οδηγού
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η νοµοθεσία περί
ΒΙ διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Εργαλειοθήκη Πολυµέσων.
Το περιεχόµενο του παρόντος Οδηγού
αναπτύσσεται περαιτέρω σε µια εργαλειοθήκη
πολυµέσων, η οποία περιλαµβάνει γενικές
πληροφορίες περί της ∆Ι, πληροφορίες σχετικά
µε τα δικαιώµατα ∆Ι που ισχύουν για κάθε
χώρα ξεχωριστά και ένα αλληλεπιδραστικό
εργαλείο ελέγχου, µε το οποίο σας δίνετε η
δυνατότητα να αξιολογείτε τις πρακτικές ∆Ι
του οργανισµού σας.
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ!
Ποιες είναι οι πηγές που δίνουν αξία στον
οργανισµό σας;
Έως τη δεκαετία του 1990, τα περιουσιακά
στοιχεία ενός οργανισµού διακρίνονταν κατά
κανόνα στο φυσικό κεφάλαιο, όπως είναι η
ακίνητη περιουσία, τα αγαθά, οι
εγκαταστάσεις κατασκευής, ο εξοπλισµός και
στο οικονοµικό κεφάλαιο. Ωστόσο, τα
πρόσφατα χρόνια, έχει αυξηθεί σηµαντικά η
συνειδητοποίηση της ύπαρξης ενός άλλου
τύπου περιουσιακών στοιχείων – των άυλων
στοιχείων. Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού
διαφέρουν από τα στοιχεία ακίνητης
περιουσίας ως προς το ότι προέρχονται από
την ανθρώπινη δηµιουργικότητα, τη σκέψη και
την επινοητικότητα. Αυτά τα άυλα στοιχεία
αποτελούν το πνευµατικό κεφάλαιο του

οργανισµού σας. Πρόκειται για τους µηυλικούς παράγοντες που υπάρχουν στον
οργανισµό σας και οι οποίοι συµβάλλουν στην
απόδοση της επιχείρησής σας. Ενσωµατώνονται
στον οργανωτικό σχεδιασµό της εταιρείας σας
υπό τη µορφή διαρθρωτικού κεφαλαίου, στους
υπαλλήλους σας υπό τη µορφή ανθρώπινου
κεφαλαίου και στις σχέσεις µε τους
προµηθευτές, τους πελάτες και τους
συνεργάτες υπό τη µορφή κεφαλαίου αγοράς1.
Η αναγνώριση της αξίας του διανοητικού σας
κεφαλαίου µπορεί να ωφελήσει τον οργανισµό
σας µέσα από την καλύτερη διαχείριση των
περιουσιακών του στοιχείων και να το
οδηγήσει σε βελτιωµένη απόδοση.

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

=

Οι γνώσεις τις
οποίες ο υπάλληλος
παίρνει µαζί του
όταν αποχωρεί από
την εταιρεία.

+

Όλα όσα µένουν
στην εταιρεία σας
στο τέλος της
εργάσιµης ηµέρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΓΟΡΑΣ

+

Εξωτερικές σχέσεις
της εταιρείας σας.

Πώς να προσδιορίσετε το ∆ιανοητικό σας
κεφάλαιο!
Η γνώση, η τεχνογνωσία και η καινοτοµία
αποτελούν την ουσία του διανοητικού σας
κεφαλαίου – τα πιο πολύτιµα στοιχεία του
οργανισµού σας. Προκειµένου να µετατρέψετε
τα κρυµµένα ή πιθανώς αναξιοποίητα στοιχεία
του διανοητικού κεφαλαίου σε πραγµατικό
κέρδος, πρέπει να προσδιορίσετε ποια είναι
τα στοιχεία αυτά. Μπορείτε να συντάξετε οι
ίδιοι έναν προκαταρκτικό κατάλογο. Ωστόσο,
θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόµενο να
απευθυνθείτε σε έναν ειδικό (τον λογιστή
σας ή τον οικονοµικό σας σύµβουλο) για να
έχετε µια πιο λεπτοµερή απογραφή.

1

Ακολουθεί µια προσέγγιση «βήµα προς βήµα» η
οποία θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε
καλύτερα το διανοητικό σας κεφάλαιο:
• Αφιερώστε µερικά λεπτά για να σκεφθείτε
σχετικά µε το διανοητικό κεφάλαιο που
ενδεχοµένως να διαθέτει η εταιρεία σας.
Ακολουθεί ένας σύντοµος ενδεικτικός
κατάλογος που µπορεί να σας βοηθήσει να
προσδιορίσετε τα άυλα στοιχεία που
συνθέτουν αυτό το διανοητικό κεφάλαιο.
• Προσαρµόστε τον κατάλογο αυτό στην
επιχειρηµατική δραστηριότητα του οργανισµού
σας! Ο κατάλογος δεν είναι πλήρης, αλλά
χρησιµεύει ως βοήθεια για τον προσδιορισµό
των βασικών άυλων στοιχείων. Ο κατάλογος
χωρίζεται σε τρεις κύριες κατηγορίες για
να µπορέσετε να ανακαλύψετε το κρυµµένο
διανοητικό κεφάλαιο του οργανισµού σας.
Κάθε κατηγορία διαιρείται σε διαφορετικούς
τύπους στοιχείων. Τα στοιχεία που
αναφέρονται πιο κάτω είναι γενικής φύσεως
και πρέπει να καθοριστούν σύµφωνα µε την
επιχείρησή σας.

Η δοµή τριπλής ταξινόµησης: Έργο MERITUM (Ευρωπακό
έργο) - Κατευθυντήρες γραµµές για τη διαχείριση και
την αναφορά των άυλων στοιχείων (2002)
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■

Κατάλογος

Κάντε µια πρώτη απογραφή του διανοητικού κεφαλαίου της εταιρείας σας καταγράφοντας τα πιο
σηµαντικά αύλα στοιχεία κάτω από κάθε µία από τις τρεις κατηγορίες (Ανθρώπινο κεφάλαιο,
∆ιαρθρωτικό κεφάλαιο και κεφάλαιο Αγοράς) στον πίνακα που ακολουθεί. Για κάθε τύπο στοιχείων
(π.χ. τεχνογνωσία, αρµοδιότητες, διανοητική ιδιοκτησία, κτλ.) θα πρέπει να προσπαθήσετε να
καθορίσετε εάν η εταιρεία σας διαθέτει τον συγκεκριµένο τύπο άυλου στοιχείου και κατόπιν να
απαριθµήσετε τα στοιχεία εκείνα τα οποία αυξάνουν σηµαντικά την αξία της επιχείρησής σας.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γνώση και τεχνογνωσία

Ναι
Όχι
Εάν ναι, καθορίστε:

∆εν γνωρίζω

∆εξιότητες: Ικανότητες, εκπαίδευση,
εµπειρία και επιµόρφωση

Ναι
Όχι
Εάν ναι, καθορίστε:

∆εν γνωρίζω

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
∆ιανοητική Ιδιοκτησία:
∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, εµπορικά
σήµατα, σχέδια, πνευµατικά δικαιώµατα

Ναι
Όχι
Εάν ναι, καθορίστε:

∆εν γνωρίζω

Εµπορικά µυστικά

Ναι
Όχι
Εάν ναι, καθορίστε:

∆εν γνωρίζω

Άδειες και εκµισθώσεις

Ναι
Όχι
Εάν ναι, καθορίστε:

∆εν γνωρίζω

Εφευρέσεις που έχουν γίνει από τον οργανισµό

Ναι
Όχι
Εάν ναι, καθορίστε:

∆εν γνωρίζω

Ενδοεταιρικές βάσεις δεδοµένων

Ναι
Όχι
Εάν ναι, καθορίστε:

∆εν γνωρίζω

Λογισµικό που έχει αναπτυχθεί ενδοεταιρικά

Ναι
Όχι
Εάν ναι, καθορίστε:

∆εν γνωρίζω

Εγχειρίδια, διαδικασίες, διεργασίες,
έγγραφα σχετικά µε τη δραστηριότητα της
Έρευνας και της Ανάπτυξης….

Ναι
Όχι
Εάν ναι, καθορίστε:

∆εν γνωρίζω

Εξωτερικές εκδόσεις

Ναι
Όχι
Εάν ναι, καθορίστε:

∆εν γνωρίζω

Ναι
Όχι
Εάν ναι, καθορίστε:

∆εν γνωρίζω

Κατάλογος πελατών

Ναι

Όχι

∆εν γνωρίζω

Πιστοποιήσεις προόντος

Ναι
Όχι
Εάν ναι, καθορίστε:

∆εν γνωρίζω

Επωνυµία και Υπεραξία (Φήµη και Πελατεία)

Ναι
Όχι
∆εν γνωρίζω
Εάν ναι, καθορίστε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Συνεργασίες, συνεταιρισµοί και δίκτυα
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Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ!

∆ίνοντας αξία στο ∆ιανοητικό σας Κεφάλαιο
Το διανοητικό κεφάλαιο – συχνά υπό τη µορφή
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
αναγνωρίζεται σήµερα µεταξύ των πιο
σηµαντικών στοιχείων πολλών από τους
µεγαλύτερους και πιο ισχυρούς οργανισµούς
του κόσµου: µπορεί να αποτελέσει τη βάση
για την κυριαρχία στην αγορά και τη διαρκή
κερδοφορία.

Κάποια από τα άυλα στοιχεία που διαθέτετε
µπορεί να προστατεύονται από δικαιώµατα
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα αυτά
ανατρέξτε στο Μέρος 2.
Αφού διενεργήσετε µια πρώτη αξιολόγηση του
διανοητικού κεφαλαίου της εταιρείας σας,
ίσως να επιθυµείτε να έχετε έναν πιο
λεπτοµερή χάρτη του διανοητικού σας
κεφαλαίου. Όλο και περισσότερες εταιρείες
παροχής συµβουλών παρέχουν ελέγχους του
διανοητικού κεφαλαίου. Υπάρχει µια ποικιλία
διαφορετικών µεθόδων προσδιορισµού και
αξιολόγησης. Κάθε µία εξ αυτών των
µεθοδολογιών χρησιµοποιεί σε συνδυασµό
µεταξύ τους έναν αριθµό δεικτών και από αυτή
τη διαδικασία δηµιουργείται µια συνολική
εικόνα του επιπέδου και του τύπου του
διανοητικού κεφαλαίου της εταιρείας σας.

• Ο κατάλογος των άυλων στοιχείων που
εµφανίζεται πιο πάνω µπορεί να σας κάνει
να συνειδητοποιήσετε ότι ο οργανισµός σας
διαθέτει πολύτιµη διανοητική ιδιοκτησία.
Θα πρέπει να γνωρίζετε την αξία της
διανοητικής ιδιοκτησίας που κατέχει ο
οργανισµός σας για τον ίδιο λόγο που
είναι απαραίτητο για σας να γνωρίζετε την
αξία των υλικών στοιχείων. Ζητήστε από
τον λογιστή σας ή τον οικονοµικό σας
σύµβουλο να σας κάνει µια αξιολόγηση.

Εάν είστε σε θέση να κατανοήσετε,
προσδιορίσετε, διαχειριστείτε και αναπτύξετε
τα άυλα στοιχεία της εταιρείας σας θα είστε
επίσης σε θέση να χρησιµοποιήσετε πλήρως το
δυναµικό της. Η προσέγγιση αυτή µπορεί να
ωφελήσει την εταιρεία σας να εισχωρήσει για
παράδειγµα σε νέους επιχειρηµατικούς τοµείς
και να ανακαλύψει νέες πηγές κέρδους, να
αυξήσει τις αναπτυξιακές χρηµατοδοτήσεις και
να βρει νέους συνεργάτες, - όλα µε σκοπό να
γίνει η εταιρεία σας πιο ανταγωνιστική.

• Καταστήστε το διανοητικό σας κεφάλαιο
υλικό, µέσω της τεκµηρίωσης και
διαχείρισης των άυλων στοιχείων.
• Αυξήστε τις γνώσεις σχετικά µε την
διανοητική ιδιοκτησία του οργανισµού σας
µέσα από τη βελτίωση της ροής πληροφοριών
και τη διάχυση γνώσης µεταξύ των
υπαλλήλων σας (π.χ. intranet). Εισάγετε
την ∆Ι ως θέµα συζήτησης στις
συνεδριάσεις σχεδιασµού.
• Αναθέστε σε ένα ή περισσότερα άτοµα του
οργανισµού σας τη στρατηγική διανοητικής
ιδιοκτησίας.
Γνωρίστε το διανοητικό σας κεφάλαιο!
Μην υποβαθµίζετε την αξία του!
Τα άυλα στοιχεία είναι τα πιο πολύτιµα
επιχειρηµατικά στοιχεία για την εταιρεία
σας. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό
να φροντίζετ
τε γι' αυτή την πηγή αξίας.
Για να αξιολογήσετε το δυναµικό αυτό,
πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε το
δι
ιανοητικό σας κεφάλαιο και σε µια
δεύτερη φάση να το αξιολογήσετε. Κατόπιν
θα είστε σε θέση να προστα
ατεύετε τα
άυλα στοιχεία µέσω των δικαιωµάτων περί
διανοητικής ιδιοκτησίας.
Η αποτυχία πλήρους αναγν
νώρισης και
εκµετάλλευσης της διανοητικής
ιδιοκτησίας µπορεί να σηµαίνει ότι µια
σηµαντική πηγή εισοδ
δήµατος έχει χαθεί
για την εταιρεία σας.
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∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΜΑΘΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ;

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟ
ΟΗΤΙΚΗΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οι εθνικοί και διεθνείς νόµοι και συµβάσεις
αναγνωρίζουν ως δικαίωµα διανοητικής
περιουσίας το προόν των πνευµατικών
προσπαθειών ενός ατόµου. Η ∆ιανοητική
Ιδιοκτησία αποτελεί ένα µέσο το οποίο
επιτρέπει την προστασία ορισµένων άυλων
στοιχείων της εταιρείας σας.

■ Τα ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας αφορούν
εφευρέσεις που δηµιουργούν ένα τεχνικό
αποτέλεσµα – αναφέρονται σε βελτιωµένα και
νέα προόντα, διαδικασίες, και χρήσεις.
Τι είναι το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας;
∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας είναι ένας τίτλος που
παρέχει στον εφευρέτη ή/και τον καταθέτη
ένα προσωρινό µονοπώλιο στην εκµετάλλευση
της εφεύρεσης που αναφέρεται στην
ευρεσιτεχνία. Στις περισσότερες χώρες, το
µονοπώλιο εκχωρείται για το µέγιστο
διάστηµα των 20 χρόνων µε αντάλλαγµα την
πλήρη περιγραφή της εφεύρεσης.

Τα καταστατικά ∆ικαιώµατα ∆ιανοητικής
Ιδιοκτησίας (∆∆Ι) µπορούν να διαχωριστούν
ως εξής:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ:

• ∆ιπλώµατα
Ευρεσιτεχνίας,
• Εµπορικά σήµατα,
• Βιοµηχανικά σχέδια

+

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την
κατοχύρωση µιας εφεύρεσης µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας;
Οι ευρεσιτεχνίες αφορούν τα λειτουργικά και
τεχνικά χαρακτηριστικά των προόντων, των
διαδικασιών και των χρήσεων.
Οι προ[ποθέσεις για να κατοχυρώσετε µε
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας είναι οι εξής:
❑ Η εφεύρεσή σας πρέπει να είναι επιδεκτική
κατοχύρωσης
ς µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας:
Κάποιες περιπτώσεις εξαιρούνται από τη
δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας. Οι νόµοι περί διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας στις περισσότερες
ευρωπακές χώρες ακολουθούν τη Σύµβαση
για το Ευρωπακό ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας
(EPC), σύµφωνα µε την οποία, διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας δεν χορηγούνται για:
• ανακαλύψεις,
• επιστηµονικές θεωρίες και µαθηµατικές
µεθόδους,
• αισθητικές δηµιουργίες,
• σχήµατα, κανόνες και µεθόδους για την
εκτέλεση διανοητικών ενεργειών, για
παιχνίδια,
• επιχειρηµατικές µέθοδοι και προγράµµατα
υπολογιστών,
• παρουσιάσεις πληροφοριών,
• µεθόδους για θεραπευτική αγωγή ανθρώπων
και ζώων (σε αντίθεση µε τα ιατρικά
προόντα)
• ποικιλίες ζώων ή φυτών ή βιολογικές
διαδικασίες για την παραγωγή φυτών ή
ζώων.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα νοµικά συστήµατα αναγνωρίζουν ότι η
διάδοση των δηµιουργικών προσπαθειών µπορεί
να ωφελήσει την κοινωνία και να δώσει το
ερέθισµα για περαιτέρω δηµιουργική
δραστηριότητα. Τα ∆∆Ι επιτρέπουν ως εκ
τούτου στους δηµιουργούς να ελέγχουν την
πρόσβαση τρίτων µερών στα προόντα δικής
τους επινόησης και ως εκ τούτου να
επωφελούνται από την πρόσβαση αυτή. Τα
συστήµατα αυτά αναγνωρίζουν ότι τα προόντα
δηµιουργικότητας ενδέχεται να έχουν
διάφορους τύπους. Για το λόγο αυτό, έχουν
αναπτυχθεί διάφοροι τύποι ∆ικαιωµάτων
∆ιανοητικής ιδιοκτησίας.
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Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
❑ Η ευρεσιτεχνία σας πρέπει να είναι νέα:
Το νέο συνεπάγεται ότι οι λεπτοµέρειες
του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί η
εφεύρεση, δεν έχουν αποκαλυφθεί. Η αίτησή
σας µπορεί να µην γίνει δεκτή σαν µη
καινοτόµα εάν:
- έχει ήδη επινοηθεί ένα πανοµοιότυπο
προόν ή διαδικασία ή χρήση
- οι λεπτοµέρειες της εφεύρεσής σας έχουν
γνωστοποιηθεί στο ευρύ κοινό µέσω γραπτών
ή προφορικών τρόπων ή η εφεύρεση έχει
χρησιµοποιηθεί σε δηµόσιο µέρος όπου πολλά
άτοµα είχαν την ευκαιρία να δουν πώς
λειτουργεί. Η συζήτηση σχετικά µε την
εφεύρεσή σας µε τους συναδέλφους σας, τους
επιχειρηµατικούς συνεργάτες και τους
επαγγελµατίες συµβούλους εκλαµβάνεται κατά
κανόνα ως έµµεσα εµπιστευτική και δεν
µπορεί να ζηµιώσει µια µετέπειτα αίτησης
για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο, θα σας
συνιστούσαµε να συντάξετε και να
υπογράψετε µια συµφωνία εµπιστευτικότητας.
❑ Η εφεύρεσή σας πρέπει να περιλαµβάνει ένα
εφευρετικό βήµα: Το κριτήριο αυτό
συνεπάγεται ότι η λύση την οποία η
εφεύρεσή σας δίνει σε ένα συγκεκριµένο
πρόβληµα δεν είναι εµφανής σε ένα άτοµο
µε µέτρια γνώση του τεχνικού τοµέα.
❑ Η εφεύρεσή σας πρέπει να επιδέχεται
βιοµηχανικής εφαρµογής: Ο όρος βιοµηχανική
εφαρµογή σηµαίνει ότι η εφεύρεση δεν
µπορεί να είναι αµιγώς θεωρητική, αλλά θα
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εφαρµογής
της για πρακτικούς σκοπούς.
❑ Η εφεύρεσή σας δεν θα πρέπει να είναι
αντίθετη µε την δηµόσια τάξη και ηθική

Τα πιστοποιητικά υποδείγµατος χρησιµότητας
αποτελούν ένα περισσότερο ευέλικτο και
λιγότερο δαπανηρό τρόπο προστασίας σε σχέση
µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Από αυτή την
άποψη, αυτός ο τύπος προστασίας είναι
καταλληλότερος για συγκεκριµένους τύπους
καινοτοµιών.
Τα Βραχυπρόθεσµα ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας3
είναι από ορισµένες απόψεις παρόµοια µε τα
δικαιώµατα υποδείγµατος χρησιµότητας. Έχουν
δηµιουργηθεί ως µια εναλλακτική στα
µακροπρόθεσµα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
Εκχωρούνται εντός συντοµότερου χρονικού
διαστήµατος, καθότι δεν απαιτείται έκθεση
έρευνας και η απόκτησή τους είναι πιο εύκολη,
επειδή οι απαιτήσεις εκχώρησης είναι λιγότερο
αυστηρές εν συγκρίσει µε εκείνες των
µακροπρόθεσµων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Κατά
συνέπεια, η προστασία που παρέχεται από τις
βραχυπρόθεσµες ευρεσιτεχνίες δεν είναι τόσο
ισχυρή όσο εκείνη των µακροπρόθεσµων
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Τα βραχυπρόθεσµα
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ισχύουν, για
παράδειγµα, για εφευρέσεις µικρής διάρκειας ή
για κύκλους εφευρέσεων που από τεχνολογικής
άποψης είναι λιγότερο περίπλοκοι.
Τα Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για
Φαρµακευτικά Προόντα και Φυτοπροστατευτικά
Προόντα επιτρέπουν την επέκταση της διάρκειας
του αποκλειστικού δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας,
(αποκλειστικά όσον αφορά στο προόν που
καλύπτεται από την εξουσιοδότηση για την
κυκλοφορία του αντίστοιχου φαρµακευτικού ή
φυτοπροστατευτικού προόντος στην αγορά), για
το µέγιστο διάστηµα των 5 ετών κατόπιν της
λήξης προθεσµίας του βασικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας. Αυτή η επέκταση προστασίας έχει
στόχο να αντισταθµίσει την απώλεια χρόνου
µεταξύ της ηµεροµηνίας της αίτησης για
ευρεσιτεχνία και της έκδοσης άδειας για την
κυκλοφορία του προόντος στην αγορά.

Συγκεκριµένα είδη ευρεσιτεχνιών
Τα Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας2
παρέχουν στον εφευρέτη το αποκλειστικό
δικαίωµα χρήσης της συγκεκριµένης εφεύρεσης,
δικαίωµα το οποίο δίνει στον κάτοχο το
δικαίωµα να αποτρέπει τρίτους από την
εµπορική χρήση της προστατευµένης εφεύρεσης,
χωρίς την εξουσιοδότησή του, για µια
περιορισµένη χρονική περίοδο. Παρόλο που
µοιάζουν µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας,
διαφέρουν στα παρακάτω δύο σηµεία:
1. Για να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό
υποδείγµατος χρησιµότητας, απαιτείται
µικρότερη τεχνολογική πρόοδος από ότι για
ένα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.
2. Η µέγιστη διάρκεια της προστασίας είναι
µικρότερη από τη διάρκεια των διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας.

2
3
4

Τα Πιστοποιητικά Καταχώρησης για Τοπογραφίες
Ηµιαγωγών4 αφορούν προόντα ηµιαγωγών που
βρίσκονται στην τελική ή ενδιάµεση µορφή
οποιουδήποτε προόντος που αποτελείται από
ένα σώµα υλικού το οποίο περιλαµβάνει ένα
επίπεδο ηµι-αγώγιµου υλικού και
- έχει ένα ή περισσότερα επίπεδα που
συνίστανται από αγώγιµο, µονωτικό ή ηµιαγώγιµο υλικό και
- είναι σχεδιασµένα να εκτελούν µια
ηλεκτρονική λειτουργία.

∆εν ισχύει για την Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο
∆εν ισχύει για την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα
∆εν ισχύει για την Ιρλανδία
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∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΜΑΘΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ

■ Τα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ αφορούν την
εξωτερική εµφάνιση ενός προόντος –
χαρακτηριστικά όπως το σχήµα, η διαµόρφωση,
η υφή ή τα υλικά που δεν υπαγορεύονται από
λειτουργικές παραµέτρους.

■ Τα ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ αφορούν την ταυτότητα
της επωνυµίας – µπορεί να είναι διακριτικές
λέξεις, σύµβολα ή άλλα χαρακτηριστικά ο
σκοπός των οποίων είναι να κάνουν τη σύνδεση,
στο µυαλό του πελάτη, µεταξύ συγκεκριµένων
προόντων ή υπηρεσιών και της εταιρείας.

Τι είναι ένα Βιοµηχανικό Σχέδιο;
Με τον όρο σχέδιο νοείται η εµφάνιση ενός
µέρος ή του συνόλου του προόντος. Μπορεί
να συνίσταται σε χαρακτηριστικά δύο
διαστάσεων, όπως είναι τα µοτίβα, οι
γραµµές ή το χρώµα ή τρισδιάστατα
χαρακτηριστικά, όπως είναι το σχήµα, η υφή
ή η επιφάνεια ενός αντικειµένου.

Τι είναι ένα εµπορικό σήµα;
Εµπορικό σήµα είναι ένα σύµβολο µέσω του
οποίου µια επιχείρηση προσδιορίζει την
ταυτότητα των προόντων της ή των υπηρεσιών
της και τα κάνει να ξεχωρίζουν από τα
προόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται
από τους ανταγωνιστές.
Τι µπορεί να καταχωρηθεί;
Κάθε σύµβολο που µπορεί να αναπαρασταθεί
γραφικά. Συνεπώς, τα σήµατα µπορεί να
αποτελούν µία λέξη ή έναν συνδυασµό λέξεων
(συµπεριλαµβανοµένων των σλόγκαν), γραµµάτων
και αριθµητικών στοιχείων. Μπορεί να
συνίστανται από σχεδιαγράµµατα, σύµβολα
τρισδιάστατα, όπως είναι το σχήµα και η
συσκευασία αγαθών, ηχητικά σήµατα, όπως
µουσική ή φωνητικοί ήχοι, αρώµατα ή
χρώµατα. Σε γενικές γραµµές, τα εµπορικά
σήµατα προστατεύονται για συγκεκριµένες
κατηγορίες προόντων και υπηρεσιών για
περιόδους 10 ετών, µε δυνατότητα
απεριόριστης ανανέωσης.

Τι µπορεί να καταχωρηθεί;
Ουσιαστικά κάθε χαρακτηριστικό που
σχετίζεται αµιγώς µε την εµφάνιση του
αντικειµένου και δεν υπαγορεύεται από τον
τρόπο µε τον οποίο αυτό λειτουργεί,
προσαρµόζεται ή ταιριάζει µε άλλα στοιχεία
ενός µεγαλύτερου αντικειµένου. Η µέγιστη
διάρκεια της προστασίας σχεδιασµού ποικίλλει
από χώρα σε χώρα από 5 έως 25 χρόνια.
ι απαιτήσεις για την
Ποιες είναι οι
καταχώρηση ενός βιοµηχανικού σχεδίου;
• Το σχέδιο πρέπει να είναι νέο. Οι
λεπτοµέρειες αυτού δεν θα πρέπει να έχουν
γνωστοποιηθεί στο κοινό πριν από τη
συµπλήρωση της αίτησης εκτός και αν έχει
επιτραπεί µια περίοδος χάριτος.
• Το σχέδιο πρέπει να έχει ατοµικό
χαρακτήρα δηλαδή, ένας ενηµερωµένος
παρατηρητής θα πρέπει να είναι σε θέση να
σχηµατίσει αµέσως τη γενική εντύπωση ότι
το αντικείµενο µπορεί να ξεχωρίσει από
παλαιότερα σχέδια.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την
καταχώρηση ενός εµπορικού σήµατος;
• Το εµπορικό σας σήµα πρέπει να είναι
διακριτικό, που σηµαίνει ότι ο πελάτης
βλέποντας το σήµα µπορεί να κάνει
απευθείας τη σύνδεση των προόντων ή της
υπηρεσίας µε έναν συγκεκριµένο
κατασκευαστή / παροχέα. Για το λόγο αυτό,
οι κοινές λέξεις δεν γίνονται κατά κανόνα
αποδεκτές εκτός και αν αποτελούν µέρος
ενός σλόγκαν.
• Το εµπορικό σας σήµα δεν πρέπει να είναι
παραπλανητικό. Η µορφή του δεν πρέπει να
είναι τέτοια που να µπορεί κανείς να το
µπερδέψει µε ένα ήδη υπάρχον εµπορικό
σήµα.
• Το εµπορικό σας σήµα δεν πρέπει να είναι
περιγραφικό. ∆εν µπορεί να περιγράφει το
προόν ή την υπηρεσία.
• Το εµπορικό σας σήµα δεν πρέπει να ανήκει
εις που προβλέπονται από τον
στις εξαιρέσε
νόµο π.χ. φωτογραφίες/σχεδιαγράµµατα ή
ονόµατα ανθρώπων ή τόπων, εκτός και αν
παρουσιάζονται κατά τρόπο σαφώς
διακριτικό.
• Το εµπορικό σας σήµα πρέπει να είναι σε
συµφωνία µε τη δηµόσια τάξη και ηθική

µένα βιοµηχανικά σχέδια
Μη καταχωρηµ
Η εθνική νοµοθεσία ορισµένων χωρών καθώς και
η Οδηγία της ΕΕ παρέχουν µια βραχυπρόθεσµη
µορφή προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων για
τα βιοµηχανικά σχέδια. ∆εν απαιτείται
καταχώρηση και η προστασία θεωρείται ότι
τίθεται σε ισχύ από τη στιγµή που το προόν
κυκλοφορήσει στην αγορά. Εν συγκρίσει µε το
καταχωρηµένο σχέδιο, η αντιγραφή
ανταλλακτικών µη καταχωρηµένου σχεδίου για
π.χ. σκοπούς επιδιόρθωσης, δεν είναι κατά
παράβαση των εν λόγω δικαιωµάτων. Ως εκ
τούτου, καλή πρακτική εννοείται καταχώρηση
του σχεδίου σας προκειµένου να επωφεληθείτε
από µια µεγαλύτερη προστασία.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι η καταχώρηση
µιας εταιρικής επωνυµίας, µιας
επιχειρηµατικής ονοµασίας ή µιας ονοµασίας
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Πώς µπορώ να αποκτήσω προστασία των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας;
Οι δηµιουργοί των εν λόγω έργων αποκτούν
αυτοµάτως δικαιώµατα, κάτι που σηµαίνει ότι
µπορούν να έχουν τον έλεγχο κάθε µελλοντικής
χρήσης των έργων αυτών. Η µόνη απόλυτη
απαίτηση είναι ότι το έργο πρέπει να είναι
αυθεντικό, δηλαδή, να µην έχει αντιγραφεί από
κάπου αλλού και ότι έχει απαιτηθεί γνήσια
πνευµατική προσπάθεια από τον δηµιουργό. Η
κυριότητα είναι κατά κανόνα του δηµιουργού
αλλά υπάρχουν καταστάσεις, όπως π.χ.
συµβάσεις απασχόλησης κτλ, οι οποίες
επηρεάζουν την κυριότητα. Κατά γενικό κανόνα,
η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας διαρκεί έως και 70 χρόνια µετά το
θάνατο του δικαιούχου.

ιδιοκτησίας, δεν είναι το ίδιο µε την
καταχώρηση ενός εµπορικού σήµατος. Οι
απαιτήσεις διαφέρουν.
Ειδικοί τύποι εµπορικών σηµάτων.
Εκτός από τα εµπορικά σήµατα που προσδιορίζουν
την εµπορική πηγή προόντων ή υπηρεσιών,
υπάρχουν ορισµένες άλλες κατηγορίες οι οποίες
µπορούν να αποκτηθούν και να χρησιµοποιηθούν
για να υποδείξουν τη σχέση ενός συγκεκριµένου
οργανισµού ή προόντος / υπηρεσίας σύµφωνα µε
ορισµένα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα. Τα
συλλογικά σήµατα αφορούν τη γεωγραφική
προέλευση, το υλικό, τον τρόπο κατασκευής, την
ποιότητα ή άλλα κοινά χαρακτηριστικά προόντων
ή υπηρεσιών διαφορετικών εταιρειών που κάνουν
χρήση του εµπορικού σήµατος.

α δικαιώµατα
∆ικαιώµατα σχετικά µε τα
διανοητικής ιδιοκτησίας.
Κατά τη διάρκεια των 50 τελευταίων ετών,
αναπτύχθηκε γρήγορα ένα πλαίσιο δικαιωµάτων
που σχετίζονται µε τα πνευµατικά δικαιώµατα.
Αυτά τα σχετικά δικαιώµατα αναπτύχθηκαν γύρω
από έργα τα πνευµατικά δικαιώµατα των οποίων
προστατεύονταν. Παρέχουν παρόµοια, αν και
συνηθέστερα πιο περιορισµένα δικαιώµατα καθώς
και δικαιώµατα µικρότερης διάρκειας.
Καλύπτουν ένα εύρος δικαιωµάτων, που
προέρχονται από αρχές περί διανοητικής
ιδιοκτησίας και εκχωρούνται π.χ. σε
καλλιτέχνες, παραγωγούς ηχογραφήσεων,
οργανισµούς εκποµπών για τα ραδιοφωνικά και
τα τηλεοπτικά προγράµµατά τους, και
δηµιουργούς / κατόχους βάσεων δεδοµένων.

Γνωστά εµπορικά σήµατα
Στις χώρες µε εθιµικό δίκαιο, είναι δυνατή η
απόκτηση ορισµένων νοµικών δικαιωµάτων απλά
και µόνο µέσω της χρήσης. Ένα εµπορικό σήµα,
το οποίο είναι ευρέως γνωστό, επωφελείται από
κάποιο είδος προστασίας ακόµα και αν δεν
είναι καταχωρηµένο. Η προστασία αυτή δεν
αναφέρεται µόνο στα παρόµοια προόντα ή τις
υπηρεσίες, αλλά και σε εκείνα που διαφέρουν.
Για να επωφεληθείτε από αυτό το είδος
προστασίας, πρέπει να αποδείξετε τη φήµη του
εµπορικού σας σήµατος. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις
αρχές της καλής πρακτικής, πρέπει να γίνει
καταχώρηση ενός εµπορικού σήµατος που σας
παρέχει καλύτερη και µεγαλύτερη προστασία.
■ Τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ αφορούν τα
πρωτότυπα λογοτεχνικά, µουσικά ή
καλλιτεχνικά έργα. Σε αυτά περιλαµβάνεται
το λογισµικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα
σχεδιαγράµµατα, οι χάρτες, τα διαγράµµατα ή
οποιαδήποτε σχέδια. Οι φωτογραφίες και οι
ταινίες. Τα αρχιτεκτονικά έργα, τα ανάγλυφα
έργα. Οι εγγραφές ήχου, οι τηλεοπτικές και
ραδιοφωνικές εκποµπές, κτλ.

Άλλοι Τύποι ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας
■ Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ αφορά την πρακτική γνώση
που έχει αποκτηθεί µέσω της εµπειρίας.
Πρόκειται για σιωπηρή γνώση και ως εκ
τούτου δεν µπορεί να προστατεύεται από
ευρεσιτεχνία.
■ Οι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αφορούν τις
επιχειρηµατικές πληροφορίες που δεν
επιθυµείτε να µοιράζεστε µε τους πελάτες
σας ή τους ανταγωνιστές σας ή άλλα πρόσωπα
εκτός της εταιρείας σας.

Τι είναι τα πνευµατικά δικαιώµατα;
Τα πνευµατικά δικαιώµατα αφορούν το δικαίωµα
αντιγραφής. Η νοµοθεσία περί πνευµατικών
δικαιωµάτων ασχολείται µε τα δικαιώµατα των
δηµιουργών πρωτοτύπων έργων για τον έλεγχο των
έργων που θα επακολουθήσουν. Ωστόσο, τα
δικαιώµατα σχετίζονται όχι µόνο µε τους
αρχικούς δηµιουργούς των έργων αλλά ισχύουν
και για τα άτοµα που εκτελούν τα έργα αυτά.
Είναι σηµαντικό επίσης να σηµειωθεί ότι τα
πνευµατικά δικαιώµατα δεν αποτελούν µονοπώλιο.
∆ύο άτοµα µπορούν εντελώς ανεξάρτητα, να
δηµιουργήσουν πανοµοιότυπα έργα. Υπό την
προ[πόθεση ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόµενο
αντιγραφής, δεν υπάρχει παράβαση και συνεπώς
και τα δύο µέρη µπορούν να διατηρήσουν τα
πνευµατικά δικαιώµατα για τα έργα τους.

■ Τα ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ αφορούν µυστικές ή
ιδιοκτησιακές πληροφορίες εµπορικής αξίας.
∆εν καλύπτονται από συγκεκριµένες
καταστατικές προβλέψεις όπως άλλοι τύποι
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας, αν και θα
µπορούσαν να υπάρχουν πτυχές π.χ. της
νοµοθεσίας περί συµβάσεων, ή της νοµοθεσίας
περί της απασχόλησης που θα µπορούσαν να
σχετίζονται µε µια συγκεκριµένη περίπτωση.
Το επίπεδο προστασίας που εκχωρείται στα
εµπορικά µυστικά ποικίλλει σηµαντικά από
χώρα σε χώρα.
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Μ ΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

T MG S.A.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εταιρία
Έδρα
Επιχειρηµατικός τοµέας
∆ραστηριότητες
Αριθµός εργαζοµένων
Ετήσιος κύκλος εργασιών

TMG S.A.
Ισπανία
Μεταλλουργική βιοµηχανία: µεταλλικοί σφιγκτήρες
Σχεδιασµός και παραγωγή συρµάτινων και µεταλλικών
ταινιών
24
1.932.000 € (2001)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η κατασκευή µεταλλικών σφιγκτήρων αποτελεί
έναν εξειδικευµένο επιµέρους τοµέα. που
απαιτεί υψηλά καταρτισµένο εργατικό δυναµικό
καθώς και σηµαντικές επενδύσεις στον τοµέα
της τεχνολογίας. Στην Ισπανία, στον εν λόγω
επιµέρους τοµέα κυριαρχούν µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περίπου
10 υπαλλήλους. Υπό αυτό το πρίσµα, η TMG
θεωρείται µία από τις κυρίαρχες εταιρίες
στο συγκεκριµένο επιµέρους τοµέα όσον αφορά
στην παραγωγή αλλά και στις καινοτοµίες. Η
TMG διαθέτει ειδικό προ[πολογισµό για
σκοπούς Ε&Α και έναν µηχανικό πλήρους
απασχόλησης που ασχολείται αποκλειστικά µε
αυτόν.

Η Βαρκελώνη διαθέτει µια ακµάζουσα
µητροπολιτική περιοχή στην οποία βρίσκονται
συγκεντρωµένες βιοµηχανίες και η οποία
αποτελεί τη σηµαντικότερη και µεγαλύτερη
βιοµηχανική περιοχή της Ισπανίας. Στα
προάστια της συγκεκριµένης αστικής περιοχής,
βρίσκεται η TMG, µια µικρή εταιρία που
ειδικεύεται στην κατασκευή µεταλλικών
σφιγκτήρων. Συνήθως, αυτό το είδος εταιριών
λειτουργεί ως υπεργολάβος µεγαλύτερων
εταιριών στις αυτοκινητοβιοµηχανίες, στις
βιοµηχανίες ηλεκτρονικών καθώς και στις
κατασκευαστικές βιοµηχανίες. Συγκεκριµένα, η
TMG ειδικεύεται στο τοµέα φωτιστικών ειδών,
όπου βρίσκεται το 95% της παραγωγής της.
Βασικός ρόλος της TMG είναι είτε η ανάπτυξη
των δικών της προόντων είτε η κατασκευή
ειδικών ειδών που ζητούν οι πελάτες της.

Από τη στιγµή της ίδρυσής της πριν σαράντα
χρόνια µέχρι σήµερα, η TMG έχει συνεχή
εµπειρία σε θέµατα που αφορούν την
διανοητική ιδιοκτησία. Η εταιρία έχει
δηλώσει διάφορα υποδείγµατα χρησιµότητας µε
ευρωπακή κάλυψη λόγω της εργασίας του
τεχνικού προσωπικού της και της υποστήριξης
που λαµβάνει από µια νοµική εταιρία.
Επιπλέον, η TMG χρησιµοποιεί εκτενώς
υπηρεσίες παρακολούθησης των τεχνολογικών
εξελίξεων για να παρακολουθεί τα προόντα
των ανταγωνιστριών εταιριών καθώς και το
περιβάλλον της αγοράς. Το γραφείο
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας της Ισπανίας της
παρέχει περιοδικές πληροφορίες σχετικά µε
τα σηµαντικότερα τεχνολογικά επιτεύγµατα
στον τοµέα της βιοµηχανίας και το προσωπικό
της TMG παρακολουθεί τακτικά τον
τεχνολογικό τοµέα µε το να παρευρίσκεται σε
βιοµηχανικές εκθέσεις και επαγγελµατικά
συνέδρια.

Ο δυναµισµός του τεχνολογικού τοµέα στον
οποίο δραστηριοποιείται η TMG µπορεί να
αξιολογηθεί από δύο διαφορετικές πλευρές:
από τους παροχείς τεχνολογίας και τους
σηµαντικότερους πελάτες της εταιρίας. Ο
τοµέας µηχανικών εργαλείων χαρακτηρίζεται
από καινοτοµίες µεγάλης διάρκειας καθώς η
τεχνολογία του αναπτύσσεται βαθµιαία, ενώ
οι εταιρίες κατασκευής φωτιστικών ειδών
χαρακτηρίζονται από καινοτοµίες σύντοµης
διάρκειας λόγω των τάσεων της µόδας που
αλλάζουν συνεχώς στον τοµέα της διακόσµησης
σπιτιών και γραφείων.
Συνεπώς, η TMG πιέζεται συνεχώς από τους
πελάτες της να παράγει νέους και
βελτιωµένους µεταλλικούς σφιγκτήρες για όλα
τα είδη φωτιστικών ειδών. Αυτή η συνεχής
ανάγκη για προσαρµογή στις απαιτήσεις µιας
διαρκώς µεταβαλλόµενης αγοράς
αντικατοπτρίζεται από το γεγονός ότι κατά
το 2002 η TMG ανέπτυξε περίπου 500
πρωτότυπα. Εποµένως, οι περισσότερες
καινοτοµίες της TMG έχουν προσανατολισµό τα
προόντα.

Όσον αφορά στην διανοητική ιδιοκτησία, η
TMG δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της.
Αφενός, αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας
των εφευρέσεων, αφού κάτι τέτοιο αποτρέπει
τον ενδεχόµενο ανταγωνιστή να προβεί σε
αντιγραφή και προσφέρει σαφή πλεονεκτήµατα
ως εργαλείο προώθησης προόντων, αλλά
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να αντιγραφούν τα προόντα της παράνοµα.
Σύµφωνα µε την κοινή λογική, αυτό οφείλεται
σε µια ριψοκίνδυνη στρατηγική, αλλά συνεχώς
υποστηρίζεται η θέση ότι αφενός πιστεύεται
ότι δεν θα ήταν λογικό να δηλωθεί η
πνευµατική ιδιοκτησία πριν αξιολογηθεί η
εµπορική αποδοχή και αφετέρου γίνεται
αισθητό ότι ο δυναµισµός της βιοµηχανίας
καθιστά αναπόφευκτο το ότι αργά ή γρήγορα
οι ανταγωνιστές θα αντιγράψουν τις
καινοτοµίες.

αφετέρου η TMG έχει σοβαρές αµφιβολίες
σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της
προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας σε
έναν βιοµηχανικό τοµέα όπου η αντιγραφή
είναι κάτι εύκολο και αποτελεί συχνή
πρακτική µεταξύ των ανταγωνιστών. Στην
πραγµατικότητα, όταν η TMG αναπτύξει ένα
πρωτότυπο για έναν σηµαντικό πελάτη, δεν
µπορεί να το ελέγξει εύκολα και έτσι το
αφήνει εκτεθειµένο σε κάθε ανταγωνιστή που
ενδεχοµένως θελήσει να το αντιγράψει χωρίς
να παραβαίνει τον Νόµο, κάνοντας µικρές
αλλαγές στο αυθεντικό σχέδιο.

Παρά το σκεπτικισµό της, η TMG έχει
αποκοµίσει σηµαντικά οφέλη από την εµπειρία
της σε θέµατα διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατά
καιρούς, έχει κάνει µήνυση σε ανταγωνιστές
λόγω του ότι αντέγραφαν τα προόντα της και
µπόρεσε να καταλήξει σε συµφωνίες για να
εγκριθούν τα δικαιώµατα προστασίας της σε
αντάλλαγµα προς την καταβολή των
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης. Αυτή η λύση
λειτουργεί ευνοκά όταν η ζήτηση της αγοράς
είναι τόσο µεγάλη ώστε η TMG να µην µπορεί
να την ικανοποιήσει µόνη της. Επιπλέον,
αυτές οι συµφωνίες επιτρέπουν στην TMG να
ελέγχει πιο στενά τις κινήσεις των
ανταγωνιστών στην αγορά.

Η εταιρία αντιλαµβάνεται ότι η προστασία
της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι
αναποτελεσµατική για δύο λόγους. Πρώτον, οι
διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά σε
θέµατα διανοητικής ιδιοκτησίας στο Ευρωπακό
Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας διαρκούν
και κοστίζουν πάρα πολύ και έτσι µέχρι να
λάβει κανείς την έγκριση για ένα δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας, οι ευκαιρίες του στην αγορά
έχουν εξαφανιστεί. ∆εύτερον, οι αγωγές
καθυστερούν και κοστίζουν πάρα πολύ και
έτσι µέχρι τη στιγµή που θα βγει η απόφαση
του δικαστηρίου η οποία θα υποστηρίζει τα
δικαιώµατα κάποιου, οι ανταγωνιστές αυτού
ενδέχεται να έχουν ήδη αντιγράψει το προόν
του και να έχουν κερδίσει µία θέση στην
αγορά χάρη σε σηµαντική µείωση της τιµής
του.

Η συγκεκριµένη µελέτη περιπτώσεων
απεικονίζει την κατάσταση που επικρατεί σε
κάποιους τοµείς της βιοµηχανίας όπου οι
τεχνολογικοί κύκλοι ωθούν τις µικρές
εταιρίες να λειτουργήσουν µε κριτήριο τη
σκοπιµότητα όταν πρόκειται για θέµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς, οι
επίσηµες στατιστικές δεν παρουσιάζουν τις
πραγµατικές προσπάθειες της Ε&Α που
καταβάλλουν αυτές οι µικρές εταιρίες λόγω
του ότι διακρίνουν πάρα πολλούς κινδύνους
στο να χρησιµοποιήσουν την προστασία της
διανοητικής ιδιοκτησίας ως ανοικτή
στρατηγική. Ωστόσο, οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις πρέπει να λαµβάνουν υπόψη ότι
το κόστος δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό κατά τα
πρώτα στάδια προστασίας της διανοητικής
ιδιοκτησίας και ότι η έναρξη της
διαδικασίας διανοητικής ιδιοκτησίας µπορεί
να τους δώσει προτεραιότητα να ζητήσουν
προστασία σε άλλες χώρες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η TMG έχει επιλέξει
µία στρατηγική δύο επιπέδων όσον αφορά σε
ζητήµατα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η πρώτη
στρατηγική λαµβάνει χώρα όταν η εταιρία
αναπτύσσει τα δικά της προόντα_ σε αυτή
την περίπτωση είναι πιο ωφέλιµο να
ξεκινήσει αµέσως µια διαδικασία προστασίας
της διανοητικής ιδιοκτησίας έτσι ώστε να
λάβει η εταιρία προστασία από κάθε
αντίπαλο. Η δεύτερη στρατηγική είναι πιο
πολύπλοκη καθώς επιχειρεί να προστατεύσει
την διανοητική ιδιοκτησία όταν η TMG
λειτουργεί ως προµηθευτής µιας µaεγάλης
κατασκευαστικής εταιρίας. Σε αυτή την
περίπτωση, πρώτα ελέγχονται οι ιδέες και τα
σχέδια µε αυτά των πελατών έτσι ώστε να
ανακτηθούν οι πραγµατικές πληροφορίες και
τα στοιχεία όσον αφορά στην αγορά. Μόλις
ένα προόν παρουσιάσει εµπορική αποδοχή,
ξεκινάει η διαδικασία προστασίας της
διανοητικής ιδιοκτησίας.
Το βασικό πρόβληµα µε τη δεύτερη προσέγγιση
είναι ότι η εταιρία αποκαλύπτει τα προόντα
της προτού λάβει αποτελεσµατική νοµική
προστασία και έτσι διατρέχει µεγάλο κίνδυνο
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Γιατί είναι απαραίτητη η καταχώρηση
των εµπορικών σηµάτων;
Σε ορισµένες χώρες εθιµικού δικαίου είναι
δυνατή η απόκτηση ορισµένων δικαιωµάτων για
ένα εµπορικό σήµα, απλά και µόνο µέσω της
χρήσης. Η καταχώρηση, ωστόσο, είναι µια
επίσηµη εγγραφή των δικαιωµάτων για τα
οποία έχει αξιώσεις ένας ιδιοκτήτης όσον
αφορά σε ένα εµπορικό σήµα. Η καταχώρηση
εµπορικού σήµατος εκχωρεί επίσης ένα
καταστατικό δικαίωµα, υπό ορισµένους όρους,
µε το οποίο απαγορεύεται στα τρίτα µέρη η
χρήση ενός εµπορικού σήµατος χωρίς την
καταχωρηµένη άδεια του κατόχου – µε άλλα
λόγια, αποτρέπεται κάθε παράβαση.

Γιατί να χρησιµοποιήσετε τα
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας;
Νέα προόντα, επωνυµίες και σχέδια
εµφανίζονται συχνά στην αγορά ως αποτέλεσµα
των πρωτοποριακών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν συνήθως την
κινητήρια δύναµη πίσω από σηµαντικές
καινοτοµίες και συχνά προβαίνουν σε σηµαντικές
οικονοµικές επενδύσεις για την ανάπτυξη της
διανοητικής τους ιδιοκτησίας υπό τη µορφή
ενός νέου προόντος, µιας διαδικασίας, µιας
επωνυµίας κτλ.
Η προστασία της διανοητική σας ιδιοκτησίας
µπορεί να σας επιτρέψει να αξιοποιήσετε
πλήρως την απόδοση της επένδυσή σας και να
αποτρέψετε τους άλλους να εκµεταλλευτούν το
έργο σας. Η απόκτηση σχετικών δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας και η διατήρηση
τους σε ισχύ, µπορεί να βοηθήσει στην
αποτροπή των ενδεχόµενων παραβατών και στη
µετατροπή των ιδεών σε επιχειρηµατικά
στοιχεία µε πραγµατική αγοραία αξία.

Το εµπορικό σας σήµα µπορεί να είναι ένα
πολύτιµο επιχειρηµατικό περιουσιακό
στοιχείο. Τα εµπορικά σήµατα αντιπροσωπεύουν
πλέον όχι µόνο τα πραγµατικά εµπορεύµατα
και τις υπηρεσίες, αλλά και τη φήµη της
επιχείρησης. Κάποιες εταιρείες ξοδεύουν
εκατοµµύρια δολάρια για την ανάπτυξη των
εταιρικών τους ταυτοτήτων. Γνωρίζετε ότι:
• εταιρείες όπως η Michelin, η Levi Strauss
και η Intel θεωρούν τα εµπορικά τους
σήµατα ως τα πιο πολύτιµα περιουσιακά
τους στοιχεία;5

Τα ∆∆Ι µπορούν επίσης να παρέχουν ένα µέσο
για την εκµετάλλευση των στοιχείων ∆Ι µε
ποικίλους τρόπους, κάποιες φορές µε την
άµεση πώληση ή ανάθεση αλλά επίσης µέσω
κοινοπραξιών ή συµφωνιών εκχώρησης αδείας
µε εταιρείες στη χώρα σας ή στο εξωτερικό.

• ο Πρόεδρος της Coca-Cola δήλωσε ότι ακόµα
και αν τα κτίρια, τα µηχανήµατα, ο
εξοπλισµός, τα οχήµατα και η φυσική
ιδιοκτησία της εταιρείας καταστρέφονταν,
η επιχείρηση δεν θα αντιµετώπιζε δυσκολία
να δηµιουργηθεί εκ νέου, υπό την
προ[πόθεση ότι το εµπορικό της σήµα θα
είχε παραµείνει αναλλοίωτο.6

Ακόµα και αν δεν έχετε υποβάλλει αίτηση για
να καταχωρήσετε τα διανοητικά σας δικαιώµατα,
υπάρχει ένας αριθµός αυτόµατων δικαιωµάτων,
όπως είναι τα πνευµατικά δικαιώµατα, τα µη
καταχωρηµένα δικαιώµατα βιοµηχανικού
σχεδίου, τα δικαιώµατα στην εκτέλεση και τα
δικαιώµατα βάσεων δεδοµένων, που ενδεχοµένως
να ισχύουν για την επιχείρησή σας ακόµα και
αν δεν τα γνωρίζετε. Για παράδειγµα, το υλικό
προώθησης και το υλικό marketing που έχετε
αναπτύξει εσείς, µπορεί να λάβει αυτοµάτως
προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων, όπως
επίσης και η δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων.

Σε τι χρησιµεύει η καταχώρηση ενός
σχεδίου;
Το δικαίωµα σχεδίου που προκύπτει από την
καταχώρηση εκχωρεί στον ιδιοκτήτη (για
περιορισµένο χρονικό διάστηµα) το
αποκλειστικό δικαίωµα να χρησιµοποιεί το
σχέδιο και να εξουσιοδοτεί άλλους να κάνουν
χρήση αυτού. Περιλαµβάνει επίσης το
δικαίωµα να δηµιουργεί, προσφέρει, εισάγει
στην αγορά, εισάγει από άλλες χώρες ή
εξάγει σε άλλες χώρες, ή χρησιµοποιεί ένα
προόν στο οποίο το σχέδιο είναι
ενσωµατωµένο ή στο οποίο εφαρµόζεται, ή να
αποθηκεύει τέτοια προόντα γι’ αυτούς τους
σκοπούς.

Γιατί πρέπει οι εφευρέσεις να
κατοχυρώνονται µε διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας;
Ένας εφευρέτης ή ένας καταθέτης δεν
χρειάζεται δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για να
εκµεταλλευτεί την εφεύρεσή του. Αλλά χωρίς
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ο εφευρέτης ή/και ο
καταθέτης δεν θα µπορεί να αποτρέψει τους
άλλους από την αντιγραφή της.

5
6
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Γιατί να κάνετε χρήση των πνευµατικών
δικαιωµάτων;
Η προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων
παρέχει οφέλη υπό τη µορφή οικονοµικών
δικαιωµάτων, τα οποία δίνουν στους
δηµιουργούς τη δυνατότητα να ελέγχουν τη
χρήση του λογοτεχνικού και καλλιτεχνικού
τους υλικού µε διάφορους τρόπους, όπως µε
τη δηµιουργία αντιγράφων, την έκδοση
αντιτύπων στο κοινό, την παρουσίαση στο
κοινό, την παρουσίαση σε εκποµπές και τη
χρήση µέσω διαδικτύου ενώ παράλληλα τους
δίνεται η ευκαιρία να λαµβάνουν την
αντίστοιχη οικονοµική αµοιβή. Τα πνευµατικά
δικαιώµατα συνεπάγονται επίσης ορισµένα
ηθικά δικαιώµατα τα οποία προσδιορίζονται
ως ο δηµιουργός ορισµένων ειδών υλικού, και
αποτρέπουν την παραποίηση ή την καταστροφή
αυτού. Χωρίς την προστασία των πνευµατικών
δικαιωµάτων, συχνά θα ήταν πολύ εύκολο για
τους άλλους να εκµεταλλεύονται κάποια υλικά
χωρίς να καταβάλλουν καµία πληρωµή στον
δηµιουργό.

Ο κίνδυνος της µη - προστασίας
Οι εταιρείες που αναγνωρίζουν την αξία της
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας και αφιερώνουν χρόνο
και πόρους για την προστασία των στοιχείων
της ∆ιανοητικής τους Ιδιοκτησίας ως µέρος
της επιχειρηµατικής τους στρατηγικής,
µπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά
τους µε διάφορους τρόπους και σε ορισµένες
περιπτώσεις µπορεί να αναλάβουν ένα
πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν συγκεκριµένο
βιοµηχανικό κλάδο. Η αναποφασιστικότητα και
η έλλειψη θετικών προστατευτικών ενεργειών
στον τοµέα της ∆ιανοητικής Περιουσίας
µπορεί πραγµατικά να επιφέρει το αντίθετο,
µη επιθυµητό επιχειρηµατικό αποτέλεσµα.
Εάν αγνοείτε την ∆ιανοητική Ιδιοκτησία της
επιχείρησής σας, υπάρχει ο κίνδυνος οι
ανταγωνιστές να επωφεληθούν από τις
τεχνικές σας καινοτοµίες, τις
επιχειρηµατικές σας ιδέες, την υπεραξία και
τη φήµη σας στην αγορά. Στην προσπάθειά
τους να παραβιάσουν τα δικαιώµατα των
κατόχων, πολλοί παραβάτες και πλαστογράφοι
θα επιχειρήσουν να ανακαλύψουν τι µέτρα
έχουν λάβει αυτοί για την προστασία των
δικαιωµάτων τους. Εάν µια εταιρεία δείχνει
επιµονή και είναι άκαµπτη στην άσκηση των
δικαιωµάτων της, το πιο πιθανό είναι ότι οι
ανταγωνιστές, οι παραβάτες ή οι
πλαστογράφοι θα αναζητήσουν άλλους πιο
εύκολους στόχους. Η κατοχή δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας και η απειλή
δικαστικής αγωγής, µπορεί να επαρκούν για
να αποτρέψετε τους παραβάτες ή για να
τοποθετήσετε την εταιρεία σε µια
πλεονεκτική θέση.
Εάν δεν έχετε λάβει τα απαραίτητα µέτρα για
να προστατεύσετε την ∆ιανοητική Ιδιοκτησία
της εταιρείας σας, ενδεχοµένως να χάσετε
την ευκαιρία να αναπτύξετε επιχειρηµατικές
συµµαχίες, η διαπραγµατευτική σας στρατηγική
µπορεί να εξασθενίσει, η δυνατότητα σύναψης
κερδοφόρων συµφωνιών µπορεί να µειωθεί
σηµαντικά και η ικανότητά σας να αποκτάτε
κεφάλαιο ή επενδυτική χρηµατοδότηση µπορεί
να χαθεί.
Όποια και αν είναι η φύση της
επιχείρησής σας είναι πιθανό ότι θα
έχετε κάποια µορφή διανοητικής
ιδιοκτησίας.
Είναι σηµαντικό
διανοητικής σας
αποτελεί βασική
επιχειρηµατικής
εταιρείας σας.
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■ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ
Εάν είναι σηµαντικό για σας οι πελάτες σας
να ξεχωρίζουν τα προόντα και τις υπηρεσίες
σας από εκείνα των ανταγωνιστών σας,
προστατεύστε τα εµπορικά σας σήµατα.

Τα διαφορετικά δικαιώµατα ∆Ι παρέχουν
διαφορετικούς τύπους προστασίας. Για
ορισµένα, όπως τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας,
τα εµπορικά σήµατα και τα καταχωρηµένα
βιοµηχανικά σχέδια πρέπει να υποβάλλεται
αίτηση. Η προστασία είναι αυτόµατη στην
περίπτωση των πνευµατικών δικαιωµάτων και
των δικαιωµάτων µη καταχωρηµένου
βιοµηχανικού σχεδίου. Θα πρέπει να ελέγξετε
προσεχτικά ποια µέτρα προστασίας έχετε ήδη
λάβει και ποια µπορείτε να λάβετε
υποβάλλοντας αίτηση. Στις περιπτώσεις που
απαιτείται να υποβάλλετε αίτηση για
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας,
συνιστάται να το κάνετε έγκαιρα. Επίσης, θα
πρέπει να θυµάστε ότι από τη στιγµή που το
δικαίωµα εκχωρηθεί, αυτό διατηρείται σε
ισχύ µε την πληρωµή των τελών ανανέωσης.

Η καταχώρηση του εµπορικού σήµατος δεν
κοστίζει ακριβά και µπορείτε να την
ανανεώνετε συνεχώς.
Επιπλέον, η καταχώρηση του εµπορικού
σήµατος σας παρέχει τα νοµικά µέσα ενάντια
της κυβερνοκατάληψης (cybersquatting). Ένα
καταχωρηµένο εµπορικό σήµα επιβεβαιώνει τα
δικαιώµατά σας σε ένα παρόµοιο όνοµα
περιοχής στο ∆ιαδίκτυο (Internet).
Ένα επιτυχηµένο εµπορικό σήµα µπορεί να
µετατραπεί σε πηγή εισοδήµατος µέσα από την
εκχώρηση άδειας ή την εκµίσθωση

Αφιερώστε κάποιο χρόνο για να αξιολογήσετε
το κόστος και τα οφέλη των διαφορετικών
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε σχέση
µε τους επιχειρηµατικούς σας στόχους και
τις αγορές στις οποίες στοχεύετε.

Ένα καταχωρηµένο εµπορικό σήµα που
χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε ένα προόν
που προστατεύεται µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
ή ένα καταχωρηµένο βιοµηχανικό σχέδιο
µπορεί να έχει µεγάλη αξία για µια
επιχείρηση όσον αφορά την υπεραξία και την
επωνυµία, από τη στιγµή που λήξει το εν
λόγω δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή η καταχώρηση
του βιοµηχανικού σχεδίου της.

Σε µια ανταγωνιστική αγορά, ένα µονοπώλιο
για ένα περιορισµένο χρονικό διάστηµα
µπορεί να σας δώσει ένα ισχυρό πλεονέκτηµα.
Ποιο εργαλείο προστασίας πρέπει να
διαλέξω;

Το εµπορικό σήµα δεν είναι µια
ακριβή προστασία, και διατηρεί το
κεφάλαιο των προόντων και τω
ων
υπηρεσιών σας.

■ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ως κάτοχος πνευµατικών δικαιωµάτων σε έργα
όπως η λογοτεχνία, η τέχνη, η µουσική, οι
ηχογραφήσεις, οι ταινίες, οι εκποµπές κτλ.
µπορείτε να ελέγξετε τη χρήση του υλικού
σας µε πολλούς τρόπους, όπως µε το να
παράγετε αντίγραφα, να εκδίδετε αντίτυπα
στο κοινό, να δίνετε παραστάσεις, να κάνετε
εκποµπές και χρήση µέσω διαδικτύου. Τα
πνευµατικά δικαιώµατα επίσης σας δίνουν το
ηθικό δικαίωµα αναγνώρισης σας ως τον
δηµιουργό συγκεκριµένου υλικού έργου, καθώς
και ένστασης στην παραποίηση ή την περικοπή
αυτού.
Τα έργα που προστατεύονται από πνευµατικά
δικαιώµατα µπορούν να µετατραπούν σε πηγή
οικονοµικού κέρδους καθώς έχετε το δικαίωµα
να χρεώσετε τους χρήστες για την
εκµετάλλευση του έργου σας.
Η προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων
είναι αυτόµατη. Ενδεχοµένως να διαθέτετε
µια πηγή εισοδήµ
µατος την οποία δεν
γνωρίζατε µέχρι τώρα.
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ΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
■ ∆ΙΠΛΩΜ
Το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας είναι το πιο
ακριβό δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας από
την άποψη του κόστους, αλλά τα κέρδη που
προέρχονται από το δικαίωµα µονοπωλίου της
τεχνικής εφεύρεσης ενδεχοµένως να είναι τα
υψηλότερα.

■ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Εάν η οπτική µορφή ή τµήµα της εικόνας του
προόντος σας αποτελεί πλεονέκτηµα για την
πώληση, τότε η καταχώρηση του βιοµηχανικού
σχεδίου µπορεί να είναι απαραίτητη. Γιατί,
όπως και µε τα εµπορικά σήµατα, θα είναι
σηµαντικό για τις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες προκειµένου να διατηρηθεί η
οπτική µοναδικότητα που θα χρησιµεύσει για
να ξεχωρίζουν τα προόντα σας από εκείνα
των ανταγωνιστών.

Η επιλογή για κατοχύρωση µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας ή για µη κατοχύρωση
σχετίζεται µε κάποιους στρατηγικούς,
τεχνικούς και οικονοµικούς παράγοντες. Θα
πρέπει να αναζητάτε πάντα επαγγελµατικές
συµβουλές από έναν δικηγόρο ειδικευµένο σε
θέµατα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.

Σε ορισµένες περιπτώσεις, η προστασία µέσω
των πνευµατικών δικαιωµάτων µπορεί να επαρκεί
για τους σκοπούς σας. Ωστόσο, δεν µπορείτε να
βασιστείτε στην προστασία των πνευµατικών
δικαιωµάτων για να αποτρέψετε κάποιον από το
να αντιγράφει στοιχεία του βιοµηχανικού
σχεδίου σας. Η καταχώρηση του βιοµηχανικού
σχεδίου παρέχει ισχυρότερη προστασία. Παρέχει
ένα αποκλειστικό δικαίωµα δηµιουργίας,
εισαγωγής, εξαγωγής, χρήσης ή αποθήκευσης
ενός οποιουδήποτε προόντος στο οποίο έχει
εφαρµοστεί το βιοµηχανικό σχέδιο ή στο οποίο
έχει ενσωµατωθεί, ή επιτρέπει στους άλλους να
κάνουν χρήση του βιοµηχανικού σχεδίου µόνο µε
τη συναίνεση σας.

Κατοχύρωση µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
ή µη κατοχύρωση
Εάν η εφεύρεσή σας ενσωµατώνεται σε ένα
προόν ή σχετίζεται µε µια διαδικασία
παραγωγής, θα πρέπει να εξετάσετε το
ενδεχόµενο να υποβάλλετε αίτηση για δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας.
• Ενδεχοµένως να έχετε αναπτύξει µια νέα
διαδικασία παραγωγής η οποία σας
επιτρέπει να περικόψετε το κόστος
παραγωγής ή να βελτιώσετε την ποιότητα
του προόντος σας. Εάν από το τελικό
προόν φαίνεται ότι υπάρχει µια νέα
εφεύρεση στην διαδικασία παραγωγής, τότε
θα πρέπει να εξετάσετε σοβαρά το
ενδεχόµενο κατοχύρωσης µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας.

Σας δίνει το δικαίωµα να προβαίνετε σε
ένδικες διαδικασίες εναντίον άλλων µερών
που ενδεχοµένως να έχουν παραβιάσει το
βιοµηχανικό σχέδιό σας και να αξιώνετε
αποζηµίωση και έτσι έχετε τη δυνατότητα να
αποτρέπετε πιο αποτελεσµατικά τους
ενδεχόµενους παραβάτες.

Ωστόσο, εάν το προόν δεν αποκαλύπτει την
ύπαρξη µιας νέας διαδικασίας παραγωγής,
τότε ίσως να είναι προτιµότερο να
προστατεύεστε την επένδυσή σας µέσω του
εµπορικού µυστικού. Για να διατηρήσετε
την εµπιστευτικότητα ενός εµπορικού
µυστικού θα πρέπει να προβαίνετε σε
αποκαλύψεις µόνο σε µέρη που συµφωνούν να
δεσµευτούν επισήµως µε τους αυστηρούς
όρους µιας σύµβασης εµπιστευτικότητας.

Σε ορισµένες χώρες, και στην Ευρωπακή
Κοινότητα, το σχέδιό σας επωφελείται
αυτοµάτως από το δικαίωµα µη καταχωρηµένου
βιοµηχανικού σχεδίου. Αλλά η προστασία αυτή
διαρκεί µόνο 3 χρόνια σε σύγκριση µε το
καταχωρηµένο βιοµηχανικό σχέδιο που
προστατεύεται για 5 και επιδέχεται
ανανέωσης έως και για 25 χρόνια. Καθώς δεν
υπάρχει τυποποιηµένη διαδικασία για το
δικαίωµα µη καταχωρηµένου βιοµηχανικού
σχεδίου, είναι πιο δύσκολο να αποδειχθεί η
κυριότητα. Ένα µη καταχωρηµένο βιοµηχανικό
σχέδιο, δεν σας δίνει το δικαίωµα να
εξαιρείτε τους άλλους από τη χρήση µικρών
τµηµάτων του σχεδίου σας.

• Πιστεύετε πως η εφεύρεσή σας θα οδηγήσει
σε ένα νέο προόν.
Εάν ένας ειδικός µπορεί να κατανοήσει και
να µάθει τι ακριβώς είναι η εφεύρεσή σας,
αναλύοντας το προόν, τότε το εµπορικό
µυστικό δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος
προστασίας. Εάν από την εφεύρεσή σας
είναι δυνατό να ανακαλύψει κανείς τον
τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί χωρίζοντας
τα τµήµατα από τα οποία αποτελείται, τότε
θα πρέπει να προστατεύσετε την εφεύρεσή
σας µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.

Η απόκτηση της καταχώρησης του
βιοµηχανικού σχεδίου µπορεί να
είναι σχετικά οικονοµική και µπορεί
να
α σας παρέχει ένα στοιχείο η αξία
του οποίου θα µπορούσε να αυξηθεί
µε την πάροδο του χρόνου.
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• Το κόστος της κατοχύρωσης µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας εξαρτάται από παραµέτρους
όπως ο τύπος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
και ο αριθµός των χωρών στις οποίες
σκοπεύετε να έχετε προστασία. Ωστόσο το
κόστος για την υποβολή αίτησης για εθνικό
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας είναι σχετικά
χαµηλό.

Εάν ο αναµενόµενος κύκλος ζωής της
εφεύρεσής σας είναι σύντοµος, η υποβολή
αίτησης για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 20 ετών
µπορεί να µην είναι κατάλληλη λόγω του
κόστους και της µεγάλης διάρκειας της
διαδικασίας χορήγησης. Θα πρέπει να
εξετάσετε άλλες δυνατότητες, όπως είναι η
υποβολή αίτησης για ένα πιστοποιητικό
υποδείγµατος χρησιµότητας / βραχυπρόθεσµο
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που στοιχίζει
λιγότερο, µπορεί να χορηγηθεί σε
συντοµότερο χρονικό διάστηµα και µπορεί να
είναι καταλληλότερο για το προόν που έχετε
αναπτύξει. Για να αποτρέψετε οποιονδήποτε
άλλον από το να κατοχυρώσει την εφεύρεσή
σας µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και έτσι να
σας παρεµποδίσει να εκµεταλλευθείτε την
εφεύρεσή σας, µπορείτε να υιοθετήσετε µια
αµυντική στρατηγική δηµοσίευσης.
∆ηµοσιεύοντας την εφεύρεσή σας, - ίσως σε
ένα αναγνωρισµένο επιστηµονικό ή τεχνικό
περιοδικό, αποκαλύπτετε την εφεύρεσή σας
στο κοινό και ως εκ τούτου παρεµποδίζετε
οποιονδήποτε άλλο να αποκτήσει δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας για τη συγκεκριµένη εφεύρεση.
Είναι πιθανό, µε τη δηµοσίευση των
λεπτοµερειών της εφεύρεσής σας, το όνοµα
της εταιρείας σας να συµπεριληφθεί µεταξύ
των ειδικών στον τοµέα στον οποίο
δραστηριοποιείστε και αυτό µπορεί να
οδηγήσει σε νέες συνεργασίες.

• Θα πρέπει να εκτιµήσετε τον πιθανό κύκλο
ζωής της εφεύρεσής σας. Εάν ο
αναµενόµενος κύκλος ζωής της εφεύρεσής
σας είναι µεγάλος, τότε η απόκτηση ενός
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να
εξεταστεί προσεχτικά προκειµένου να
µπορέσετε να προστατεύσετε µια ουσιαστική
και µακροπρόθεσµη ροή εισοδήµατος. Η
εφεύρεσή σας ενδέχεται να έχει και άλλες
εφαρµογές από αυτές που είναι εµφανείς σε
εσάς. Ωστόσο, πριν προβείτε στη λήψη
αποφάσεων σχετικά µε µια επένδυση, την
παραγωγή και την προώθηση κάποιων
προόντων, ίσως να επιθυµείτε πρώτα να
δοκιµάσετε την αντίδραση της αγοράς.
• Θα πρέπει να υποβάλετε µια αίτηση για
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας πριν θέσετε ένα
προόν σε κυκλοφορία σε µια πρώτη
δοκιµαστική φάση, και έτσι να
γνωστοποιήσετε την εφεύρεσή σας στο
κοινό. Η υποβολή µιας αίτησης διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας θα διασφαλίσει µια
ηµεροµηνία προτεραιότητας (δηλ. την
ηµεροµηνία από την οποία αξιολογείται η
εφεύρεσής σας για το νέο και το
εφευρετικό βήµα και την ηµεροµηνία από
την οποία αρχίζει η ισχύς του δικαιώµατος
για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και εξαιρούνται
όλοι όσοι κάνουν την ίδια εφεύρεση
αργότερα). Θα έχετε επίσης στη διάθεσή
σας κάποιο χρόνο για να εξετάσετε τις
εναλλακτικές δυνατότητες σας.

Η κατοχύρωση µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή
η µη κατοχύρωση είναι µια απόφαση που
απαιτεί προσεκτική µε
ελέτη. Η απόκτηση
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µπορεί να είναι
µια δαπανηρή και περίπλοκη διαδικασία. Η
κατάλληλη παρουσίασ
ση των προδιαγραφών
της ευρεσιτεχνίας έχει πολύ µεγάλη
σηµασία για την επιτυχία της αίτησής
σας για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και θα
πρέπει να αναζητήσετε επαγγελµατική
βοήθεια από έναν ειδικευµένο δικηγόρ
ρο.

• Θα έχετε 12 µήνες από την ηµεροµηνία
προτεραιότητας για την υποβολή της
αρχικής σας αίτησης για να αποφασίσετε
εάν επιθυµείτε να υποβάλλετε αίτηση για
προστασία µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας στο
εξωτερικό.
• Θα έχετε 18 µήνες από την ηµεροµηνία
υποβολής/ηµεροµηνία προτεραιότητας της
αίτησή σας πριν αυτή δηµοσιευθεί (οι
λεπτοµέρειες είναι διαθέσιµες για το
κοινό). Ενδεχοµένως να αποφασίσετε να
αποσύρετε την αίτησή σας πριν αυτή
δηµοσιευθεί, και στην περίπτωση αυτή
παραµένει απόρρητη.
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■ ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Είναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι
περισσότεροι από ένας τύπος διανοητικής
ιδιοκτησίας µπορεί να ισχύει για την ίδια
δηµιουργία. Σκεφτήκατε να συνδυάσετε
διαφορετικά δικαιώµατα διανοητικής
ιδιοκτησίας;

Η ονοµασία και το
λογότυπο µπορούν να
καταχωρηθούν ως
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ.

Το σχήµα, τα
διο
χρώµατα, το σχέδ
του µηχανήµατος
µπορούν να
καταχωρηθούν ως
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ.

προστασίας για την εφεύρεσή σας και να
ενισχύσει τη θέση σας στην αγορά.
Για παράδειγµα όταν χρησιµοποιούνται
βιοµηχανικά σχέδια σε συνδυασµό µε
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που προστατεύουν τη
λειτουργικότητα των προόντων, ένα
καταχωρηµένο βιοµηχανικό σχέδιο µπορεί να
αποτελεί έναν αποτελεσµατικό τρόπο
διασφάλισης της εµφάνισης των προόντων
σας. Το σχέδιο ενός προόντος µπορεί να
είναι συνώνυµο µε την επωνυµία και την
εικόνα µιας εταιρείας και µπορεί να
αποτελέσει στοιχείο µε νοµισµατική αξία η
οποία µπορεί να αυξηθεί.

Η τεχνική εφεύρεση
που είναι ενσωµατωµένη
στο µηχάνηµα µπορεί
να προστατεύεται
από ∆ΙΠΛΩΜΑ
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ή
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΌ.
Το λογότυπο και
ο σχεδιασµός
προστατεύονται
από ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

Θα πρέπει να κατανοήσει κανείς ότι οι
διαφορετικές µορφές της ∆ιανοητικής
Ιδιοκτησίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
την προστασία του ίδιου χαρακτηριστικού –
π.χ. Το σχήµα του µπουκαλιού της Coke
προστατεύεται τόσο από το σχέδιο όσο και
από το εµπορικό σήµα.

Εξετάστε και αξιολογήστε όλες σας τις
επιλογές. Μια αποτελεσµατική στρατηγική
προστασίας για την επιχείρησή σας µπορεί να
περιλαµβάνει µια ποικιλία διαφορετικών
επιλογών σε θέµατα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Η χρήση διαφόρων µέτρων προστασίας ∆Ι
µπορεί να σας δώσει πολλαπλά επίπεδα

Ενισχύστε το δικαίωµα ιδιοκτησίας
συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους
προστασίας!

Επιλέξτε τη σωστή γεωγραφική κάλυψη
Καθώς το κόστος των τίτλων ∆ιανοητικής
ιδιοκτησίας εξαρτάται από την γεωγραφική
κάλυψη της προστασίας σας, αξιολογήστε τον
εντοπισµό της αγοράς σας για τα προόντα σας.
Σε γενικές γραµµές, σε όσες περισσότερες
χώρες υποβάλλετε αίτηση για προστασία, τόσο
υψηλότερο θα είναι το κόστος.

αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ως "ο
πρώτος που εφηύρε" ενώ αυτή των Ευρωπακών
χωρών ως "ο πρώτος που υπέβαλε την αίτηση".

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν
διαφορετικές διαδικασίες για να περικόψετε
τις δαπάνες σας . Οι διαφορές κόστους
µπορεί να είναι ουσιαστικές ανάλογα µε τον
αν υποβάλλετε αίτηση για προστασία σε κάθε
χώρα ή εάν επιλέγετε µια ∆ιεθνή ή µια
Ευρωπακή διαδικασία για διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας ή µια κοινοτική προστασία για
εµπορικά σήµατα και βιοµηχανικά σχέδια.
Ενηµερωθείτε σχετικά µε το κόστος των
διαφορετικών διαδικασιών και κάντε τη
σύγκριση σε σχέση µε την αναµενόµενη αγορά
του προόντος σας ή της υπηρεσίας σας.

∆ηµιουργήστε µια επιτροπή ∆ιανοητικής
ιδιοκτησίας µέσα στην εταιρεία σας
Επιλέξτε ένα ή περισσότερα άτοµα, που
εργάζονται σε διαφορετικούς τοµείς, και τα
οποία θα είναι υπεύθυνα για τη στρατηγική
περί της διανοητικής ιδιοκτησίας της
εταιρείας σας. Μπορεί για παράδειγµα να
υπάρχει ένας µηχανικός, ο υπεύθυνος για την
προώθηση των προόντων και ένα πρόσωπο που
έχει αναλάβει τα οικονοµικά ζητήµατα. Ο
στόχος της επιτροπής αυτής είναι να
εξετάζει, να συζητάει και να λαµβάνει τις
κατάλληλες αποφάσεις για τα θέµατα που
αφορούν την ∆ιανοητική Ιδιοκτησία.

Απευθυνθείτε σε έναν ειδικό για να
αποκτήσετε πιο σαφείς πληροφορίες σχετικά
µε την νοµοθεσία και την πρακτική σε
διαφορετικές χώρες.

Πριν καταχωρήσετε τα δικαιώµατα της
∆ιανοητικής σας Ιδιοκτησίας, εξετάστε τη
φιλοσοφία περί της ∆ιανοητικής ιδιοκτησίας
και τη σχετική νοµοθεσία των διαφορετικών
χωρών. Ενδεχοµένως να υπάρχουν διαφορές που
είναι σηµαντικές για σας. Για παράδειγµα, η
νοµοθεσία των Ηνωµένων Πολιτειών δέχεται

Αξιολογήστε κάθε περίπτωσ
ση ξεχωριστά, και
επιλέξτε το εργαλείο προστασίας που
αντιστοιχεί καλύτερα στις ανάγκες σας!
νάτε ότι µπορείτε να συνδυάζετε
Μην ξεχν
διαφορετικούς τρόπους προστασίας.
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■ MΕΛΕΤΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ

ENTERPRISE S7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εταιρία
Έδρα
Επιχειρηµατικός τοµέας
∆ραστηριότητες
Αριθµός εργαζοµένων
Ετήσιος κύκλος εργασιών

Enterprise S.
Λουξεµβούργο
Λογισµικά και ∆ιαδίκτυο
Συστήµατα διαχείρισης λογισµικού και εφαρµογές ∆ιαδικτύου
7
40,000 € (2002), 150,000 € (πρόβλεψη για το 2003)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Καθώς ορισµένα εργαλεία προστασίας της ∆Ι
απαιτούν χρηµατικούς πόρους, τους οποίους
ενδεχοµένως δεν διαθέτει µια νεοσύστατη
εταιρεία, ο ιδιοκτήτης υιοθέτησε τελικά µια
στρατηγική 2 φάσεων, η οποία συνίσταται στη
χρήση όσο το δυνατό περισσότερων δωρεάν
εργαλείων προστασίας, όπως είναι το
δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας και το
απόρρητο και στην εκπόνηση ανάλυσης και
συσχετισµού κόστους και ωφελειών σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του για την προστασία
εµπορικού σήµατος και διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας. Μία από τις αρχές του
ιδιοκτήτη της εταιρείας είναι: «Γιατί να µη
χρησιµοποιείς τα δωρεάν δικαιώµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας, εφόσον σου παρέχουν
ένα νοµικό εργαλείο προάσπισης των
δικαιωµάτων σου στην περίπτωση καταπάτησης
τους από τρίτα µέρη».
Έτσι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας προστατεύει
την τεχνογνωσία του συνάπτοντας συµφωνίες
διαφύλαξης του απορρήτου των πληροφοριών µε
µελλοντικούς εργαζόµενους, πελάτες και
συνέταιρους, προτού ανταλλαχθεί οποιαδήποτε
πληροφορία. ∆ιασφαλίζει επίσης ότι για όλα
τα έγγραφα της εταιρείας ισχύει απαγόρευση
αναδηµοσίευσης. Επιπλέον, τοποθετείται
ένδειξη απαγόρευσης αναδηµοσίευσης σε όλα
τα έγγραφα, τα λογισµικά και τις
ιστοσελίδες που κατασκευάζονται από την
εταιρεία. Τέλος, στα άµεσα σχέδιά του
συγκαταλέγεται η κατοχύρωση των εµπορικών
σηµάτων των προόντων του.
Έχοντας επίγνωση των ζητηµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας για την επιχείρησή του, ο
ιδιοκτήτης της Επιχείρησης S. µεριµνά για

Η Enterprise S. είναι µια νεοσύστατη
εταιρεία στο Λουξεµβούργο. Οι δραστηριότητές
της επικεντρώνονται στους τοµείς του
λογισµικού και του ∆ιαδικτύου. Αναπτύσσει,
θέτει σε εφαρµογή και διανέµει συστήµατα
διαχείρισης λογισµικού στα πεδία της
λογιστικής, της επιµελητειακής υποστήριξης
(logistics), της παρακολούθησης διαδικασιών,
της επικοινωνίας, των ανθρώπινων πόρων και
των συστηµάτων CRM (∆ιαχείριση Σχέσεων
Πελατών). Η Enterprise S. προσφέρει επίσης
εφαρµογές ∆ιαδικτύου, οι οποίες
συµπεριλαµβάνουν συστήµατα παροχέων
εφαρµογών, φιλοξενία ιστοσελίδων και
υπηρεσίες ανάπτυξης ιστοσελίδων και
εφαρµογών.
Ο ιδιοκτήτης της Enterprise S.
πληροφορήθηκε για τα θέµατα διανοητικής
ιδιοκτησίας παρακολουθώντας σεµινάρια και
συνέδρια για µελλοντικούς διευθυντές
εταιρείας. Εκεί αντελήφθη την αξία των
άυλων περιουσιακών του στοιχείων και τη
σπουδαιότητα της προστασίας τους. Έτσι,
αναζήτησε πληροφορίες σχετικά µε τον
καλύτερο τρόπο προστασίας των στοιχείων
αυτών, συµβουλευόµενος τους εµπειρογνώµονες
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (∆Ι).

7

Για τη διατήρηση της ανωνυµίας της, χρησιµοποιείται
διαφορετική ονοµασία για τη συγκεκριµένη περίπτωση.
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µπορούν ελεύθερα να την αντιγράψουν και να
την ανταγωνιστούν σε κάποια από τις
σχετικές αγορές.

την ενσωµάτωση της πνευµατικής ιδιοκτησίας
στα επιχειρηµατικά του σχέδια. Οµολογεί ότι
το χρονικό διάστηµα που χρειάστηκε ώστε να
συµπεριλάβει τις µελέτες της ΠΙ στην
επιχείρησή του δεν ήταν χαµένο, αφού σήµερα
η όλη διαδικασία συνέβαλλε στις
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες.
Όσον αφορά την προστασία της διανοητικής
περιουσίας, ο διευθυντής της εταιρείας
υιοθέτησε µια αµυντική στρατηγική, επειδή
δεν θεωρεί ότι οι ανταγωνιστές του θα
αντιγράψουν τα προόντα της εταιρείας.
Εντούτοις, θέλει να είναι σε θέση να
διεκδικήσει τα δικαιώµατά του σε περίπτωση
που τον αντιγράψει κάποιος ανταγωνιστής.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας θεωρεί την
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας ως
ζήτηµα πρωτεύουσας σηµασίας για τις µικρές
εταιρείας του τοµέα της υψηλής τεχνολογίας,
καθώς προσελκύει επενδυτές και προστατεύει
τα άυλα περιουσιακά στοιχεία από τους
ανταγωνιστές.

Χρησιµοποίησε επίσης την ∆Ι ως πηγή
πληροφόρησης, απευθυνόµενος στο Κέντρο
Τεχνολογικής Παρατήρησης του Λουξεµβούργου
(Luxembourg Technology Watch Centre) για
έρευνες σχετικές µε εµπορικά σήµατα και
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο, δεν
χρησιµοποιεί πληροφορίες της ∆Ι για να
παρακολουθήσει το τεχνολογικό και
ανταγωνιστικό του περιβάλλον.
∆ιαχειρίζεται µόνος του τα ζητήµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα θέµατα περί ΠΙ
αντιµετωπίζονται κατά την εµφάνιση των
προβληµάτων µε τη συµβολή εµπειρογνωµόνων
∆Ι.
Έχοντας ως στόχο να διαφοροποιήσει τις
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες, ο
ιδιοκτήτης της εταιρείας σκοπεύει να
αναπτύξει µια πρωτοποριακή υπηρεσία, η
οποία θα βασίζεται σε ένα σύστηµα
κατοχυρωµένο µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.
Υπογράφηκε µια αποκλειστική συµφωνία
παραχώρησης δικαιώµατος µεταξύ της εταιρείας
και των κατόχων του διπλώµατος. Κατά τη
διάρκεια της διαπραγµάτευσης του συµβολαίου
συµφωνήθηκε να επεκταθεί η προστασία του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και σε άλλες
περιοχές, αλλά είχε λήξει η προθεσµία 1
έτους, την οποία διαθέτει ο κάτοχος
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για την αναζήτηση
προστασίας σε άλλες χώρες, εφόσον πληροί τα
κριτήρια νεωτερισµού. Στην πραγµατικότητα, η
εταιρεία τώρα αντιµετωπίζει πρόβληµα, γιατί
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Τα αρµόδια γραφεία, οι χρονικές προθεσµίες
και τα έγγραφα που απαιτούνται για την
καταχώρηση της ∆ιανοητικής σας Ιδιοκτησίας
ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Ορισµένα
γενικά ζητήµατα που αναφέρονται πιο κάτω θα
πρέπει να σας παρέχουν µια καλύτερη
κατανόηση του συστήµατος.

Η νοµοθεσία και η πρακτική περί
ευρεσιτεχνιών καθώς και η σύνταξη των
προδιαγραφών της ευρεσιτεχνίας που
περιγράφουν µια εφεύρεση µε λόγια που θα
έχουν νοµική ισχύ, αποτελούν πολύπλοκα
ζητήµατα για τα οποία συνιστάται η συµβολή
ενός δικηγόρου ειδικευµένου σε θέµατα
ευρεσιτεχνιών. Θα πρέπει να θυµάστε ότι τα
περιεχόµενα των προδιαγραφών καθορίζουν το
κατά πόσο µπορεί να χορηγηθεί ένα δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας καθώς και το εύρος προστασίας
(το οποίο καθορίζεται στις αξιώσεις) και
την ισχύ του χορηγηθέντος διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας.

Απόκτηση ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Αίτηση για ένα εθνικό ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας
ή Πιστοποιητικό Υποδ
δείγµατος Χρησιµότητας ή
Βραχυπρόθεσµο ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας
Το πρώτο βήµα που κάνουν συνήθως όσοι
υποβάλλουν αίτηση για ένα δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας είναι να υποβάλλουν µια
προκαταρτική αίτηση στη χώρα τους. Αφού η
αίτηση υποβληθεί, καταγράφεται η ηµεροµηνία
υποβολής της και αυτή ονοµάζεται
«ηµεροµηνία προτεραιότητας». Οι περισσότερες
χώρες αποτελούν µέρη µιας διεθνούς συνθήκης
(Της Συνθήκης του Παρισιού) η οποία
εγγυάται ότι η ηµεροµηνία προτεραιότητας
µιας εφεύρεσης που έχει καταχωρηθεί σε µια
χώρα θα τηρηθεί και σε άλλες χώρες, υπό την
προ[πόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στις
άλλες χώρες εντός 12 µηνών από την
ηµεροµηνία υποβολής της πρώτης αίτησης.

Θα χρειαστεί να υποβάλλετε ξεχωριστές
αιτήσεις για κάθε µία εφεύρεση.
Αφού υποβάλλετε την αίτησή σας, έχετε στη
διάθεσή σας ένα διάστηµα 18 µηνών για να
την αποσύρετε πριν αυτή δηµοσιευθεί. Με τη
δηµοσίευση αυτή γνωστοποιούνται στο ευρύ
κοινό οι λεπτοµέρειες σχετικά µε το πώς
λειτουργεί η εφεύρεση. Πριν από την
ηµεροµηνία αυτή, κάθε γραφείο διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας τηρεί τις πληροφορίες αυτές
ως εµπιστευτικές. Οι ειδικοί που εργάζονται
στο εθνικό γραφείο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
θα εξετάσουν το κατά πόσο η αίτησή σας
πληροί τις προ[ποθέσεις για κατοχύρωση µε
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Για τον έλεγχο του
νέου και του εφευρετικού βήµατος της
εφεύρεσή σας συντάσσεται έκθεση έρευνας. Η
έκθεση έρευνας περιλαµβάνει έναν κατάλογο
µε τα δηµοσιευµένα έγγραφα τα οποία
θεωρούνται σχετικά για την αξιολόγηση της,
δηλαδή εάν η εφεύρεση είναι νέα και όχι µια
προφανής εξέλιξη ήδη γνωστών πραγµάτων.
Από τη στιγµή που το Γραφείο ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας βεβαιωθεί ότι η εφεύρεση
είναι νέα και ότι οι αξιώσεις της είναι
επιτρεπτές, το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
χορηγείται.

Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την αίτηση για
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, το έντυπο της
αίτησης και τις πληροφορίες σχετικά µε τα
άλλα απαραίτητα έγγραφα, µπορείτε να
απευθυνθείτε στο Εθνικό Γραφείο
Ευρεσιτεχνιών της χώρας σας. Το έντυπο της
αίτησης πρέπει να συµπληρωθεί και να
υποβληθεί µαζί µε τα άλλα απαιτούµενα
έγγραφα στο Εθνικό Γραφείο ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας.
Γενικά, µια αίτηση για δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας πρέπει να συνοδεύεται από τα
ακόλουθα έγγραφα:
- µια λεπτοµερή περιγραφή της εφεύρεσης,
µία ή περισσότερες αξιώσεις, όλα τα
σχέδια που αναφέρονται στην περιγραφή ή
τις αξιώσεις και περίληψη (µια σύντοµη
περιγραφή της εφεύρεσης)
- το απαιτούµενο τέλος για την κατάθεση της
αίτησης.

Συντοµότερες και λιγότερο σύνθετες
διαδικασίες ισχύουν στην περίπτωση αιτήσεων
για πιστοποιητικά υποδείγµατος χρησιµότητας
και βραχυπρόθεσµα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την
διαδικασία κατάθεσης για δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας, επικοινωνήστε µε το γραφείο
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας της χώρας σας. Οι
διευθύνσεις, οι αριθµοί επικοινωνίας και οι
σχετικοί δικτυακοί τόποι παρατίθενται στο
Παράρτηµα A.
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Στο µέλλον, θα έχετε τη δυνατότητα να
υποβάλλετε αίτηση για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
που σας παρέχει προστασία σε όλες τις χώρες
µέλη της Ευρωπακής Κοινότητας: το
Κοινοτικό ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας.

Υποβολή αίτησης για προστασία µε
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας στο εξωτερικό
Εάν θεωρείτε ότι πρέπει να λάβετε προστασία
µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας στο εξωτερικό,
έχετε δύο δυνατότητες. Μπορείτε να
συµπληρώσετε µια αίτηση για δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας για κάθε χώρα στην οποία
επιθυµείτε να αποκτήσετε την προστασία, ή
να ζητήσετε προστασία σε έναν αριθµό χωρών
συµπληρώνοντας µόνο ένα έντυπο αίτησης.

• Εκτός της Ευρώπης
Η Συνθήκη Συνεργασίας σε θέµατα ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας (PCT) είναι µια παγκόσµια
συµφωνία για την απλοποίηση της υποβολής
και της επεξεργασίας των αιτήσεων για
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Περίπου 115 χώρες,
συµπεριλαµβανοµένων των πλέον βιοµηχανικών
χωρών, αποτελούν µέρη της συνθήκης. Μέσω
µίας διεθνούς αίτησης µπορείτε να
υποβάλλετε αίτηση για ένα δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας σε όλες τις χώρες µέλη της
Συνθήκης.

• Ευρώπη
Η διαδικασία Ευρωπακής αίτησης σας
επιτρέπει να αποκτήσετε προστασία στα
Ευρωπακά κράτη µέλη του Ευρωπακού
Οργανισµού ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας.
Μπορείτε να συµπληρώσετε τις ευρωπακές
αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στα:
• Εθνικά Γραφεία ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας,
• Ευρωπακό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας
(ΕΡΟ), στα παραρτήµατα αυτού στο Μόναχο,
τη Χάγη ή το Βερολίνο.

Θα πρέπει να δηλώσετε αυτά τα συµβαλλόµενα
κράτη της PCT στην οποία πρόκειται να
ισχύει η διεθνής αίτηση που έχετε υποβάλλει
(«προσδιορισµένα Κράτη»). Η ισχύς της
διεθνούς αίτησης σε κάθε προσδιορισµένο
Κράτος είναι η ίδια σαν να είχε υποβληθεί
µια αίτηση για εθνικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
στο εθνικό γραφείο ευρεσιτεχνιών του
συγκεκριµένου Κράτους. Στις περιπτώσεις που
ένα προσδιορισµένο Κράτος είναι µέρος της
Ευρωπακής Σύµβασης ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας, ο καταθέτης µπορεί – και
στην περίπτωση του Βελγίου, της Κύπρου, της
Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της
Ιταλίας, του Μονακό και της Ολλανδίας,
πρέπει – να επιλέξει για την ισχύ µιας
αίτησης Ευρωπακού ∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας
(παρά εθνικού).

Η διαδικασία χορήγησης βασίζεται σε µία
µόνο αίτηση, η οποία συµπληρώνεται σε µία
από τις επίσηµες γλώσσες του Ευρωπακού
Γραφείου ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας: Αγγλικά,
Γαλλικά ή Γερµανικά. Το EPO θα διαχειριστεί
την αίτηση στην γλώσσα που επέλεξε ο
καταθέτης και έτσι ο χρόνος καταβολής των
τελών µετάφρασης αναβάλλετε µέχρι την
χορήγηση του ∆.Ε. Τα κράτη στα οποία
ζητείται προστασία θα πρέπει να δηλωθούν µε
τον προσδιορισµό των κρατών αυτών. Το EPO
αφού ολοκληρώσει την έρευνα για το νέο και
το εφευρετικό βήµα της αίτησης, χορηγεί το
ευρωπακό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, το οποίο
ισχύει σαν εθνικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας σε
κάθε ένα από τα προσδιοριζόµενα κράτη.
Μόλις το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας χορηγηθεί, ο
καταθέτης µπορεί να αποφασίσει εάν θα το
διατηρήσει σε ισχύ σε µερικά ή όλα τα
προσδιοριζόµενα κράτη. Εάν η γλώσσα του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δεν είναι µία
επίσηµη γλώσσα του προσδιοριζόµενου κράτους,
τότε θα πρέπει να υποβληθεί η αντίστοιχη
µετάφραση, ελλείψει της οποίας, το δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας δεν θα ισχύει στο
συγκεκριµένο κράτος. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο
του Ευρωπακού Γραφείου ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας (http://www.european-patentoffice.org).

Οι αιτήσεις PCT υποβάλλονται στο Εθνικό
Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και, εάν
δεν υπάρχουν εθνικοί περιορισµοί ασφαλείας,
στο WIPO (ΠΟ∆Ι) στη Γενεύη ή στο Ευρωπακό
Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας στη Χάγη ή
το Μόναχο. Για περισσότερες πληροφορίες
συµβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο του
Παγκόσµιου Οργανισµού ∆ιανοητικής
Ιδιοκτησίας (http://www.wipo.int).
Το κόστος και οι διαδικασίες για την
απόκτηση προστασίας µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας στο εξωτερικό, εί
ίναι
σηµαντικοί παράγοντες που πρέπει να
ληφθούν υπόψη στην επιλογή των αγορών στις
οποίες θέλετε να εξάγεται το προόν σας.
Πριν ληφθούν σηµαντικές επιχειρηµατικές
αποφάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της απόφασης
για υποβολή για εθνική, ευρωπακή ή διεθνή
αίτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας,
απευθυνθείτε σε ειδικό για συµβουλές.
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Καταχώρηση ενός ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Πώς να καταχωρήσετε σε εθνικό επίπεδο ένα
Εµπορικό Σήµα
Εάν χρησιµοποιείτε ή προτίθεστε να
χρησιµοποιήσετε ένα εµπορικό σήµα στην
επιχείρησή σας, µπορείτε να υποβάλλετε
αίτηση για την καταχώρηση του εµπορικού
σήµατος. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για
την καταχώρηση του, είτε πριν αρχίσετε να
κάνετε χρήση αυτού, είτε µετά. Γενικά, θα
πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την
καταχώρηση του εµπορικού σήµατος το
συντοµότερο δυνατό, για να διασφαλίσετε ότι
κανείς άλλος δεν υποβάλλει αίτηση για την
καταχώρηση του ίδιου ή παρόµοιου εµπορικού
σήµατος πριν από εσάς. Πρέπει να υποβάλλετε
µια αίτηση για καταχώρηση στο αρµόδιο εθνικό
ή περιφερειακό γραφείο εµπορικών σηµάτων. Η
αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει µια πιστή
αναπαραγωγή του σήµατος που υποβάλλεται για
καταχώρηση, συµπεριλαµβανοµένων των χρωµάτων
αυτού, των µορφών, ή τρισδιάστατων εικόνων.
Η αίτηση πρέπει επίσης να περιέχει έναν
κατάλογο αγαθών ή υπηρεσιών οι οποίες θα
φέρουν το σήµα.

Αιτήσεις εµπορικού σήµατος στο εξωτερικό
Μια αίτηση για καταχώρηση εθνικού
εµπορικού σήµατος, µπορεί να αρκεί εάν η
επιχειρηµατική σας δραστηριότητα εστιάζεται
στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, αν διεξάγετε
την επιχειρηµατική σας δραστηριότητα στην
Ευρώπη ή αλλού στον κόσµο υπάρχουν και
άλλοι τρόποι για να προστατέψετε το
εµπορικό σήµα σας και οι οποίοι θα
µπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και
τις απαιτήσεις σας.
• Η Ευρωπακή Ένωση
Εάν διεξάγετε την επιχειρηµατική σας
δραστηριότητα στην Ευρώπη, τότε θα πρέπει
να εξετάσετε το ενδεχόµενο να υποβάλλετε
την αίτησή σας στο Γραφείο για την
Εναρµόνιση στην Εσωτερική Αγορά (OHIM), για
την καταχώρηση ενός Κοινοτικού Εµπορικού
Σήµατος. Τα κοινοτικά εµπορικά σήµατα
ισχύουν και απολαµβάνουν µια ενιαία
προστασία σε όλη την επικράτεια της
Ευρωπακής Ένωσης. Οι αιτήσεις θα πρέπει να
υποβάλλονται βάσει των προδιαγραφών που
καθορίζονται από το Γραφείο για την
Εναρµόνιση στην Εσωτερική Αγορά. Η υποβολή
µίας µόνο αίτησης µπορεί να γίνει στο
Γραφείο για την Εναρµόνιση στην Εσωτερική
Αγορά, το οποίο βρίσκεται στο Αλικάντε της
Ισπανίας ή να σταλεί µέσω ταχυδροµείου,
εταιρείας ταχυµεταφοράς ή fax, ή τέλος να
υποβληθεί στο Εθνικό Γραφείο Εµπορικών
Σηµάτων. Το OHIM είναι υπεύθυνο για την
εξέταση των αιτήσεων (http://oami.eu.int).

Με τη λήψη της αίτησης από το εθνικό
γραφείο θα δοθεί η ηµεροµηνία υποβολής και
στη συνέχεια αυτή θα εξεταστεί όσον αφορά
στη δυνατότητα καταχώρησης της.
Αξίωση
η Προτεραιότητας
Είναι δυνατό να αξιώσετε προτεραιότητα µιας
αίτησης η οποία έχει υποβληθεί κατά τους
έξι προηγούµενους µήνες σε ένα από τα Κράτη
που αποτελούν µέρος της Συνθήκης του
Παρισιού. Κατ' αυτόν τον τρόπο
παρεµποδίζονται οι τρίτοι που επιθυµούν να
καταχωρήσουν το εµπορικό σας σήµα εντός των
έξι αυτών µηνών.

• Εκτός της Ευρωπακής Ένωσης
Εάν είστε κάτοχος ενός εµπορικού σήµατος και
επιθυµείτε να εξετάσετε το ενδεχόµενο
απόκτησης προστασίας εµπορικού σήµατος σε
διεθνές επίπεδο, το σύστηµα διεθνούς
καταχώρησης εµπορικών σηµάτων της Μαδρίτης
σας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσετε το
εµπορικό σας σήµα σε έναν αριθµό χωρών
υποβάλλοντας απλά µια αίτηση σε ένα µόνο
Γραφείο, σε µία γλώσσα, µε ένα σύνολο τελών
σε ένα νόµισµα (Ελβετικά φράγκα). Μια διεθνής
καταχώρηση έχει τα ίδια αποτελέσµατα µε την
αίτηση για καταχώρηση εµπορικού σήµατος που
γίνεται ξεχωριστά σε κάθε από τις χώρες που
καθορίζονται από τον αιτούντα. Για να
υποβάλλετε αίτηση για καταχώρηση ενός
διεθνούς εµπορικού σήµατος, είναι απαραίτητο
να είστε ο κάτοχος ή να έχετε συµπληρώσει µια
αίτηση για ένα πανοµοιότυπο εθνικό εµπορικό
σήµα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε
το Σύστηµα της Μαδρίτης, επισκεφθείτε τον
δικτυακό τόπο του WIPO (http://www.wipo.int).

Χρήση του Εµπορικού σας Σήµατος
Οι καταχωρήσεις µπορεί να ακυρωθούν εάν ο
κάτοχος δεν χρησιµοποιεί ένα σήµα. Είναι
σηµαντικό ως εκ τούτου να υποδείξετε πάνω
στα αγαθά και τις υπηρεσίες ότι πρόκειται
για καταχωρηµένο σήµα. Για το σκοπό αυτό
χρησιµοποιούνται συνήθως τα σήµατα ® ή TM
σε συνδυασµό µε το σήµα.
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το εθνικό
Γραφείο που διαχειρίζεται τις αιτήσεις για
καταχωρήσεις εµπορικών σηµάτων, προκειµένου
να λάβετε το έντυπο αίτησης και τις
λεπτοµέρειες των απαιτήσεων, διαδικασιών και
των τελών που ισχύουν για την χώρα σας.
Λίστα των Γραφείων αυτών υπάρχουν στο
παράρτηµα Α.
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• Η Ευρωπακή Κοινότητα
Εάν η αγορά σας περιορίζεται στην Ευρωπακή
Κοινότητα, θα πρέπει να εξετάσετε το
ενδεχόµενο να αποκτήσετε προστασία σχεδίου
σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ µε µία και µόνο
αίτηση προς το OHIM.

Η καταχώρηση του εµπορικού σας σήµατος
κατοχυρώνει το δικαίωµά σας σε ένα
συγκεκριµένο εµπορικό σήµα και
διευκολύνει την παρεµπόδιση της υποκλοπής
από άλλους. Τα εµπορικά σήµατα που
χρησιµοποιείτε για
α τα αγαθά σας και τις
υπηρεσίες σας είναι συνήθως αποτέλεσµα
σηµαντικής επένδυσης σε χρόνο και χρήµα
α.
Μπορεί να συγκαταλέγονται στα πιο
πολύτιµα περιουσιακά σας στοιχεία έτσι
λοιπόν είναι σηµαντικό να
α τα
προστατεύετε!

ός της Ευρωπακής Κοινότητας
• Εκτό
Εάν δραστηριοποιήστε σε µια αγορά εκτός
της Ευρωπακής Κοινότητας, θα πρέπει να
γνωρίζετε την ύπαρξη µιας διεθνούς
διαδικασίας αίτησης σχεδίου, που έχει
δηµιουργηθεί από τη Σύµβαση της Χάγης.
Συµπληρώστε µια διεθνή αίτηση στο WIPO στη
Γενεύη για να αποκτήσετε την προστασία σε
διαφορετικά Κράτη που έχουν υπογράψει τη
Σύµβαση της Χάγης.

Καταχώρηση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Πώς να καταχωρήσετε σε εθνικό επίπεδο ένα
Βιοµηχαν
νικό Σχέδιο
Η υποβολή αίτησης για µια εθνική καταχώρηση
σχεδίου είναι γενικά µια απλή διαδικασία. Μια
αίτηση πρέπει να πληροί ορισµένες ελάχιστες
απαιτήσεις.
• Ο καταθέτης πρέπει να είναι ο κάτοχος
δηλ. ο ιδιοκτήτης του βιοµηχανικού
σχεδίου. Ο καταθέτης µπορεί να είναι ο
δηµιουργός του σχεδίου ή ο εργοδότης του
προσώπου που δηµιούργησε το σχέδιο εάν
αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της
απασχόλησης (εκτός αν υπάρχει οποιαδήποτε
σύµβαση ή συµφωνία που ορίζει κάτι
διαφορετικό).
• Υπάρχει δυνατότητα υποβολής απεριόριστου
αριθµού απεικονίσεων του σχεδίου αλλά
αυτό πρέπει να είναι κατάλληλο για
αναπαραγωγή.
• Μια αίτηση µπορεί να περιλαµβάνει
περισσότερα από ένα σχέδια, υπό την
προ[πόθεση ότι πρόκειται να ενσωµατωθούν
σε αντικείµενα που περιλαµβάνονται στην
ίδια κλάση της διεθνούς ταξινόµησης των
βιοµηχανικών σχεδίων.

Κατά κανόνα, ένα καταχωρηµένο βιοµηχανικό
σχέδιο δηµοσιεύεται αµέσως µόλις γίνει η
καταχώρηση αυτού. Ωστόσο, µπορεί να είναι
προς όφελός σας να αναβάλλετε τη
δηµοσίευση του σχεδίου σας. Για
παράδειγµα, οι αιτήσεις για καταχώρηση
Κοινοτικού Σχεδίου µπορεί να
καθυστερήσουν έως και 30 µήνες και η
δηµιουργία σας παραµένει απόρρητη έως
ότου είστε έτοιµοι να την αποκαλύψετε
ε. Το
εθνικό σας Γραφείο θα είναι σε θέση να
σας παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το εθνικό
γραφείο που διαχειρίζεται τις αιτήσεις για
καταχωρήσεις βιοµηχανικών σχεδίων,
προκειµένου να λάβετε το έντυπο αίτησης και
τις λεπτοµέρειες για τα απαραίτητα έγγραφα,
τις διαδικασίες και τα τέλη που ισχύουν για
την χώρα σας. Ένας κατάλογος των Γραφείων
αυτών βρίσκεται στο Παράρτηµα A.
Αξίωση Προτεραιότητας
Μπορείτε να επικαλεστείτε προτεραιότητα µιας
αίτησης, αρκεί αυτή να έχει υποβληθεί κατά
τους έξι προηγούµενους µήνες σε ένα από τα
Κράτη µέρη της Συνθήκης του Παρισιού.
Απόκτηση προστασίας σχεδίου σε ξένες χώρες
Μάθετε για τις δυνατότητες απόκτησης
προστασίας βιοµηχανικού σχεδίου εκτός της
χώρας σας στην Ευρώπη και αλλού.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Απόκτηση Προστασίας Πνευµατικών
∆ικαιωµάτων
Βασικά, η πράξη δηµιουργίας του έργου
οδηγεί επίσης στη δηµιουργία πνευµατικών
δικαιωµάτων, τα οποία στη συνέχεια
διατηρούνται στη φυσική έκφραση του έργου.
∆εν απαιτείται καµία επίσηµη διαδικασία
καταχώρησης για την απόκτηση της σχετικής
προστασίας. Ωστόσο, ορισµένοι εθνικοί νόµοι
επιτρέπουν την καταχώρηση έργων και σε
ορισµένες χώρες η καταχώρηση µπορεί να
χρησιµεύει ως αυτοτελές αποδεικτικό στοιχείο
στο δικαστήριο σε περίπτωση υποκλοπής.
Ελέγξτε µε το αρµόδιο γραφείο της χώρας
σας. Ο σχετικός κατάλογος παρατίθεται στο
Παράρτηµα A.

Χρήση Υλικού που ήδη καλύπτεται από
Πνευµατικά ∆ικαιώµατα
Το έργο σας µπορεί να προέρχεται από την
ανάπτυξη των έργων άλλων δηµιουργών. Ως εκ
τούτου, µπορεί να χρειάζεστε άδεια για να
χρησιµοποιήσετε το υλικό που προστατεύεται
µε πνευµατικά δικαιώµατα. Αυτό γίνεται κατά
κανόνα µε προσέγγιση του κατόχου των
πνευµατικών δικαιωµάτων. Ωστόσο, υπάρχει
ένας αριθµός οργανισµών που ενεργούν
συλλογικά για οµάδες κατόχων πνευµατικών
δικαιωµάτων σε σχέση µε συγκεκριµένα
δικαιώµατα και οι οποίοι µπορούν να
παρέχουν άδειες χρήσης σε χρήστες έναντι
καθορισµένης χρηµατικής αµοιβής. Μια
εταιρεία εκτέλεσης δικαιωµάτων είναι µια
οµάδα που ασχολείται µε µουσικά έργα και
την είσπραξη δικαιωµάτων εκµετάλλευσης για
λογαριασµό των συνθετών, στιχουργών,
τραγουδοποιών και µουσικών εκδοτών για τη
δηµόσια εκτέλεση ή την παρουσίαση της
µουσικής τους. Περαιτέρω πληροφορίες
µπορείτε να λάβετε απευθείας από τους
οργανισµούς αυτούς. Ο σχετικός κατάλογος
παρατίθεται στο Παράρτηµα A.

Αξίωση Προστασίας
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι σηµαντικό
να επιδεικνύεται την κατοχή των
πνευµατικών δικαιωµάτων ενός έργου. Πρέπει
να την επισηµαίνετε σαφώς στο έργο, έτσι
ώστε να φαίνεται ποιος είναι ο κάτοχος και
ποια η ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η
αξίωση των πνευµατικών δικαιωµάτων. Συνήθως,
χρησιµοποιείται το διεθνώς αναγνωρισµένο
σύµβολο ©.
Μεταβίβαση Κυριότητας
Να θυµάστε ότι η µεταβίβαση κυριότητας
µπορεί να καλύψει το σύνολο ή µόνο ορισµένα
από τα δικαιώµατα τα οποία µπορεί να
απολαµβάνει ένας κάτοχος πνευµατικών
δικαιωµάτων. Οι πρώτοι ή οι µεταγενέστεροι
κάτοχοι πνευµατικών δικαιωµάτων µπορούν να
επιλέξουν να εκχωρήσουν σε άλλους άδειες
για χρήση των έργων τους, ενώ παράλληλα οι
ίδιοι να διατηρήσουν την κυριότητα.
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Ως δηµιουργός ενός έργου, είναι πολύ
σηµαντικό να µπορείτε να δείξετε κατόπιν
πότε δηµιουργήθηκε το έργο καθώς και τα
συνεπαγόµενα πνευµατικά δικαιώµατα. Ένας
τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να
κατ
ταθέσετε ένα αντίγραφο του έργου, µέσω
αναγνωρισµένου αντιπροσώπου, ο οποίος
µπορεί να είναι µια τράπ
πεζα, ένας
δικηγόρος ή συµβολαιογράφος κατά τρόπο
τέτοιο ώστε να καταγράφονται η ηµεροµηνία
και η ώρ
ρα της κατάθεσης. Εναλλακτικά,
µπορείτε να στείλετε ένα αντίγραφο του
έργου σε εσάς τους ίδιους µέσω συστηµένης
αποστολής (κάτι που δίνει την ακριβή
σφραγίδα ηµεροµηνίας πάνω στο φάκελο),
αφήνοντας τον
ν φάκελο κλειστό και
επιβεβαιώνοντας έτσι ότι το έργο υπήρχε
τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα.
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Βασικά Ζητήµατα στην Ανάπτυξη µιας Στρατηγικής ∆Ι
ας σας;
• Ποια άυλα στοιχεία έχει στην κατοχή της η εταιρία
• Προστατεύονται αυτά επαρκώς;
στατευτούν, και ποια όχι
• Ποια άυλα στοιχεία έχουν αξία, και ως εκ τούτου πρέπει να προσ

Η Σπουδαιότητα µιας στρατηγικής ∆Ι
Η σηµασία µιας στρατηγικής ∆Ι για µια
εταιρεία µπορεί να είναι µεγάλη και µακράς
διάρκειας. Εάν υλοποιηθεί σωστά, η εν λόγω
στρατηγική µπορεί να αξίζει εκατοντάδες
εκατοµµύρια αλλά να έχει ένα σχετικά χαµηλό
κόστος. Από την άλλη πλευρά, σφάλµατα στον
τοµέα αυτό, όπως είναι η αδυναµία
προστασίας µιας σηµαντικής καινοτοµίας,
µπορούν να στοιχίσουν πολύ ακριβά.

ευρεσιτεχνίας. Αντίθετα για όλες τις
νεοσύστατες εταιρείες, η ανάπτυξη και
δηµιουργία ενός µικρού χαρτοφυλακίου
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µπορεί να είναι
απαγορευτικά ακριβή. Ωστόσο, µε την
κατανόηση ορισµένων βασικών αρχών των
στρατηγικών ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας και του
έγκαιρου σχεδιασµού, µια αναπτυσσόµενη
εταιρεία µπορεί να σχεδιάσει και να
υλοποιήσει µια στρατηγική για την ανάπτυξη
ενός αποτελεσµατικού χαρτοφυλακίου ∆Ι. Έτσι
οι περισσότερες αναπτυσσόµενες και µικρές
εταιρείες ξεκινούν εστιάζοντας στα πλέον
προσοδοφόρα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Για να
το πετύχει αυτό, η εταιρεία εργάζεται µε
ειδικούς για να αναθεωρήσει τις βασικές
καινοτοµίες των προόντων ή των υπηρεσιών
της εταιρείας. Οι επιλογές των µπορούν να
γίνουν όσον αφορά τις καταλληλότερες µορφές
της ∆Ι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
την προστασία αυτών, βάσει του κόστους
ανάπτυξης, της διάρκειας ζωής του προόντος,
τις στρατηγικές των ανταγωνιστών, κτλ.

Η στρατηγική Έρευνας και Ανάπτυξης δεν
µπορεί να υπαγορεύεται αποκλειστικά από την
επιστηµονική φιλοδοξία. Κάθε οργανισµός έχει
διαφορετικούς στόχους και ως εκ τούτου οι
στρατηγικές πρέπει να διαµορφώνονται κατά
τρόπο ώστε να διευκολύνεται η επίτευξη των
στόχων αυτών. Η σπουδαιότητα της ∆Ι για το
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ενός οργανισµού,
εξαρτάται από τον τοµέα δραστηριότητας, την
επιχειρηµατική στρατηγική και τις
αλληλεπιδράσεις µε τις στρατηγικές των
ανταγωνιστών του. Τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας
είναι πρωτίστης σηµασίας όσον αφορά στο
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, ειδικότερα σε
τοµείς όπου οι καινοτοµίες µπορούν εύκολα
να αντιγραφούν. Σε ορισµένες περιπτώσεις,
άλλες κατάλληλες µέθοδοι όπως: η
µυστικότητα και ο χρόνος πρωτοποριακής
παράδοσης, είναι εξίσου αποτελεσµατικές.

Οι βασικές αρχές για την ανάπτυξη µιας
αποτελεσµατικής στρατηγικής ∆Ι έχουν στόχο
την ανάπτυξη ενός µηχανισµού για τον
προσδιορισµό των περιουσιακών στοιχείων µιας
εταιρείας, που µπορούν να προστατευθούν,
την εξέταση των ενδεχόµενων τύπων
προστασίας και την εκτέλεση των διαδικασιών
προστασίας, όπου είναι απαραίτητο.

Η σωστή προστασία µιας καινοτοµίας η οποία
οδηγεί σε νέα προόντα ή υπηρεσίες, παρέχει
στην εταιρεία όχι µόνο προστασία έναντι των
ανταγωνιστών αλλά και ένα µέσο το οποίο
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκχώρηση
άδειας της ∆Ι σε τοµείς ή αγορές µε τις
οποίες η ίδια η εταιρεία δεν επιθυµεί να
ενασχοληθεί.

Βέλτιστες πρακτικές για την στρατηγική ∆Ι
• Ευαισθητοποιήστε τον οργανισµό σας για τη
σπουδαιότητα της στρατηγικής για τη ∆Ι
• ∆ιατηρήστε την εµπιστευτικότητα των νέων
τεχνολογιών έως ότου λάβετε τις κατάλληλες
συµβουλές από κάποιον επαγγελµατία στον
τοµέα
• Βεβαιωθείτε ότι η στρατηγική ∆Ι είναι
κυρίαρχο στοιχείο στη στρατηγική της
εταιρίας σας
• Χρησιµοποιείστε την ∆Ι για να προσθέσετε
αξία στα προόντα και τις υπηρεσίες σας.
• Συγκεντρώστε την παρούσα και µελλοντική ∆Ι
σας.

Οι στρατηγικές διανοητικής ιδιοκτησίας
µπορεί να ποικίλλουν µεταξύ των διαφόρων
οργανισµών, ενώ δεν υπάρχει βέλτιστη
στρατηγική αξιοποίησης της. Οι µεγάλες
επιχειρήσεις που έχουν σηµαντικούς
οικονοµικούς πόρους ακολουθούν συχνά µια
στρατηγική δηµιουργίας και διατήρησης ενός
µεγάλου χαρτοφυλακίου διπλωµάτων
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• Πραγµατοποιήστε συστηµατικές αναθεωρήσεις
του χαρτοφυλακίου ∆Ι που έχετε στη διάθεσή
σας για να προστατεύσετε την τρέχουσα
τεχνολογία και να εγκαταλείψετε την
προστασία σχετικά µε απαρχαιωµένες
τεχνολογίες
• Συγκεντρώστε πληροφορίες σχετικές µε την
αγορά και αναλύστε τους ανταγωνιστές σας
για να αποφύγετε παραβιάσεις και
δηµιουργήστε προκλήσεις, εάν οι καταστάσεις
το επιτρέπουν
• Υπερασπιστείτε τη θέση σας σε περίπτωση
παραβίασης των δικαιωµάτων ∆Ι σας

• Παρακολούθηση των Τεχνολογικών
Εξελίξεων
Φροντίστε η εταιρεία να ενηµερώνεται
σχετικά µε τις εξελίξεις στους τοµείς στους
οποίους δραστηριοποιείται. Μια διεξοδική
µελέτη περί ∆Ι σε έναν τοµέα θα δώσει στην
εταιρεία τη δυνατότητα να καθορίσει το κατά
πόσο υπάρχει περιθώριο να ακολουθήσει µια
συγκεκριµένη πολιτική έρευνας. Επίσης,
υπάρχουν διαθέσιµες Υπηρεσίες Παρακολούθησης
έτσι ώστε οι εταιρίες να είναι σε θέση να
ελέγχουν τις δραστηριότητες των ανταγωνιστών
τους σε µια συνεχή βάση.

Η σηµασία ενός χαρτοφυλακίου ∆Ι
Μια ισχυρή θέση ∆Ι δεν είναι σηµαντική µόνο
για την επιτυχία στην αγορά, αλλά αποτελεί
επίσης ένα σηµαντικό στοιχείο στην
αξιολόγηση µιας εταιρείας.

• Ασφαλής εκχώρηση δικαιωµάτων
Αναπτύξτε σαφείς πολιτικές και διαδικασίες
για να καθορίσετε την κυριότητα και να
διαχειριστείτε την ανάθεση δικαιωµάτων. Οι
συµβάσεις µε υπαλλήλους ή εξωτερικούς
συµβούλους θα πρέπει να περιλαµβάνουν
σαφείς διατάξεις σχετικά µε την κυριότητα
της ∆Ι. Τα ερευνητικά ιδρύµατα για
παράδειγµα, θα πρέπει επίσης να έχουν
αναπτύξει σαφείς πολιτικές και συµφωνίες σε
σχέση µε τους ερευνητές αλλά και τους
φοιτητές που είναι κάτοχοι ∆Ι, η οποία
δηµιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους, των ερευνών που διεξήγαν ή της
εκπαίδευσής τους

Η καλύτερη πρακτική για τη δηµιουργία
ενός πολύτιµου χαρτ
τοφυλακίου
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
• Τήρηση αρχείων
Συνιστάται να τηρείτε αρχεία εφευρέσεων για
όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες. Στα
αρχεία αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνονται
όλα τα δεδοµένα και οι αρχικές ιδέες που
σχετίζονται µε την ερευνητική δραστηριότητα.
Οι πληροφορίες θα πρέπει να εισάγονται τη
στιγµή που εκτελείται το έργο, και όχι
αργότερα. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται
ανεξίτηλο µελάνι και κάθε καταχώρηση θα
πρέπει να υπογράφεται, ενώ για κάθε µία εξ
αυτών θα πρέπει να καταγράφεται η
ηµεροµηνία και να παρίσταται ως µάρτυρας,
κάποιος ο οποίος δεν εµπλέκεται άµεσα στην
έρευνα αυτή. Η απόδειξη αυτή µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη της δικής
σας προτεραιότητας έναντι της προτεραιότητας
κάποιου άλλου σε µια διαδικασία παρέµβασης
ή για την ακύρωση του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας κάποιου άλλου.

εων
• Έγκαιρη υποβολή αιτήσε
Υποβάλλετε έγκαιρα τις αιτήσεις για δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας για να διασφαλίσετε την
κατάλληλη προστασία. Οι εφευρέσεις θα
πρέπει να προσδιορίζονται σε πρώιµο στάδιο
(βλέπε πιο πάνω εγγραφές) έτσι ώστε να
είναι δυνατή η προετοιµασία και η υποβολή
των αιτήσεων για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
πριν γίνουν οποιεσδήποτε αποκαλύψεις σε
συνέδρια, εκθέσεις ή στην επιστηµονική
βιβλιογραφία.
• Τακτική και κριτική αναθεώρηση του
χαρτοφυλακίου
Βεβαιωθείτε ότι δεν σπαταλάτε σηµαντικά
κεφάλαια για τη διατήρηση της ∆Ι, όταν τα
προόντα /οι υπηρεσίες που καλύπτονται δεν
χρειάζονται πλέον προστασία.

• Γνωστοποίηση των εφευρέσεων
Εφαρµόστε µια πολιτική για την αποκάλυψη
των επιτευγµάτων από τους εργαζόµενους σε
ένα «Έντυπο Γνωστοποίησης Εφευρέσεων». Στο
έντυπο αυτό συµπληρώνονται λεπτοµέρειες
σχετικά µε την εφεύρεση, πώς αυτή
δηµιουργήθηκε, ποια άτοµα συµµετείχαν στη
δηµιουργία της και ποιες είναι οι πιθανές
χρήσεις και εφαρµογές αυτής.
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Τα οφέλη από την προστασία των ευρεσιτεχνιών σε µια
ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά
■

Μ ΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εταιρία
Έδρα
Επιχειρηµατικός τοµέας
∆ραστηριότητες
Αριθµός εργαζοµένων
Ετήσιος κύκλος εργασιών

ΤΗΣ

H ELMED S PINE I MPLANTS S.A.
HELMED SPINE IMPLANTS S.A.
Ελλάδα
Ιατρικά υλικά/Εµφυτεύµατα σπονδυλικής στήλης
∆ιάθεση εµφυτευµάτων σπονδυλικής στήλης &
νευροχειρουργικών εργαλείων
7
2.500.000 €

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η εταιρία απασχολεί 7 άτοµα, 4 από τα οποία
είναι κάτοχοι πανεπιστηµιακού τίτλου και 1
είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες στον
τοµέα της Ε&Α. Η Helmed δε χρησιµοποιεί
κάποια προκαθορισµένη διαδικασία διαχείρισης
της διανοητικής ιδιοκτησίας όπως π.χ. µια
καθιερωµένη στρατηγική πνευµατικής
ιδιοκτησίας, ειδικές συµβάσεις µε το
προσωπικό της ή δεν ακολουθεί ειδικά
πρωτόκολλα λειτουργίας εργαστηρίου κατά τη
διαδικασία ανάπτυξης των προόντων.
Επιπλέον, τα στελέχη της εταιρίας δεν έχουν
χρησιµοποιήσει µέχρι τώρα επιχειρηµατικά
εργαλεία για την αξιολόγηση της στρατηγικής
ή της οικονοµικής αξίας των ευρεσιτεχνιών
της ή άλλα ειδικά εργαλεία προστασίας κατά
την ανάπτυξη νέων προόντων. Όπως συµβαίνει
µε τις περισσότερες µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, λόγω απουσίας αντίστοιχου
προ[πολογισµού, η Helmed αντιµετωπίζει
µεγάλες δυσκολίες στην προώθηση των
προόντων της καθώς και στη διενέργεια
έρευνας αγοράς πριν την κυκλοφορία των νέων
προόντων.

Η Helmed S.A. ιδρύθηκε το 1992 στη
Θεσσαλονίκη από δύο επιστήµονες. Αποστολή
της εταιρίας ήταν η κάλυψη των µελλοντικών
αναγκών της αναπτυσσόµενης αγοράς
εµφυτευµάτων σπονδυλικής στήλης, ένας
επιχειρηµατικός κλάδος υψηλής τεχνολογίας.
Στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, η
συγκεκριµένη επιχειρηµατική κίνηση ήταν
αρκετά πρωτοποριακή καθώς η Helmed ήταν η
πρώτη ελληνική εταιρία που δραστηριοποιήθηκε
σε αυτόν τον αρκετά άγνωστο και ριψοκίνδυνο
κλάδο. Ωστόσο, λόγω των διαφόρων
επιστηµονικών επιτευγµάτων στο τοµέα των
νέων υλικών και των συνεχώς αυξανόµενων
κονδυλίων στον τοµέα της Έρευνας και
Ανάπτυξης, η δυναµική της αγοράς έκανε
πολλές εταιρίες από την Ελλάδα αλλά και το
εξωτερικό να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο
των εµφυτευµάτων σπονδυλικής στήλης.
Η Helmed δηµιούργησε διάφορους τύπους
εµφυτευµάτων, οι περισσότεροι από τους
οποίους προστατεύονται µε διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας. Σήµερα συνεχίζει ακόµη ωστόσο
να δραστηριοποιείται κυρίως στη διάθεση
προόντων σε τρίτους παρά στην µαζική
εγχώρια παραγωγή των δικών της
εµφυτευµάτων, κατοχυρωµένα µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο, αυτός ο τελευταίος
τοµέας αποτελεί έναν από τους κύριους
στρατηγικούς στόχους.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του κλάδου
εµφυτευµάτων σπονδυλικής στήλης στην Ελλάδα
είναι οι µεγάλες διαφορές ως προς το
µέγεθος, κάτι που από µόνο του δηµιουργεί
ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και
επιπλέον καθιστά την Helmed S.A. µία από
τις πιο αδύναµες οικονοµικά εταιρίες,
παρόλο που το µερίδιο της στην αγορά είναι
σχεδόν 10%, ανέρχεται σε περισσότερο από
350.000_. Η αντιγραφή ενός προόντος µιας
ανταγωνίστριας εταιρίας αποτελεί µια από
τις κοινές πρακτικές στον συγκεκριµένο
επιχειρηµατικό τοµέα. Η Helmed γνωρίζει ότι
τα προόντα της έχουν αντιγραφεί
τουλάχιστον τέσσερις φορές από ελληνικές
και διεθνείς εταιρίες (της Γερµανίας, της
Γαλλίας και των Η.Π.Α.). Τα στελέχη της
Helmed πιστεύουν ότι το σύστηµα των
ευρεσιτεχνιών παρέχει στον κάτοχο της
τεχνολογίας την απαραίτητη προστασία, αλλά

Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών,
οι οικονοµικές εκθέσεις της Helmed S.A.
παρουσιάζουν µια καλή επιχειρηµατική απόδοση
µε ετήσια αύξηση του συνολικού κύκλου
εργασιών κατά µέσο όρο περισσότερο από 15%.
Ένα σηµαντικό ζήτηµα που θα πρέπει να
ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι το ότι η εταιρία
εξαρτάται συνολικά από τον τοµέα
εµφυτευµάτων σπονδυλικής στήλης καθώς
αντιπροσωπεύει ποσοστό µεγαλύτερου του 90%
του συνολικού κύκλου εργασιών.
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Τα οφέλη από την προστασία των ευρεσιτεχνιών σε µια
ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά
ιδιοκτησία κάνοντας µόνο χρήση των
κλασσικών µεθόδων προστασίας πνευµατικής
ιδιοκτησίας όπως π.χ. διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας και συµφωνίες
εµπιστευτικότητας. Είναι φανερό ότι
απουσιάζει η απαραίτητη ολοκλήρωση της
στρατηγικής πνευµατικής ιδιοκτησίας µε την
στρατηγική καινοτοµίας. Η Helmed στερείται
της δυνατότητας να αναλάβει τη διεξαγωγή
µιας έρευνας αγοράς, την εφαρµογή ενός
εργαλείου αξιολόγησης των ευρεσιτεχνιών ή
ακόµη την δυνατότητα να αναπτύξει ένα
επιχειρηµατικό σχέδιο πλάνο για ένα νέο
προόν.
Καθώς η αντιγραφή ενός προόντος µιας
ανταγωνίστριας εταιρίας αποτελεί µία από
τις κοινές πρακτικές στον τοµέα ιατρικών
εµφυτευµάτων έτσι ώστε να εξοικονοµηθούν
πολύτιµος χρόνος και χρήµατα, τα στελέχη
της εταιρίας έχουν προβεί σε τροποποίηση
της πολιτικής πνευµατικής ιδιοκτησίας µη
αποκαλύπτοντας τις νέες δραστηριότητές της
στον τοµέα ανάπτυξης προόντων και
προβαίνοντας στην προστασία των
ευρεσιτεχνιών ακριβώς πριν από το στάδιο
εισόδου του προόντος στην αγορά.

κάποιες φορές θα πρέπει να γίνεται χρήση
περισσότερων οικονοµικών πόρων και µιας
ενιαίας επιχειρηµατικής στρατηγικής για να
εξασφαλιστούν πλήρως τα οφέλη από την
προστασία των ευρεσιτεχνιών. Η Helmed S.A.
κέρδισε πρόσφατα µία νοµική διαµάχη που
είχε µε µία γερµανική εταιρία η οποία
αντέγραψε µία από τις ευρεσιτεχνίες της
εταιρίας και ο συγκεκριµένος Έλληνας
εµπορικός αντιπρόσωπος έχει σταµατήσει ήδη
να πουλάει το αντιγεγραµµένο προόν.
Ωστόσο, τα διευθυντικά στελέχη της Helmed
έχουν συνειδητοποιήσει ότι στην περίπτωση
που άλλες εταιρίες του εξωτερικού
αντιγράψουν τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας της
Helmed, δεν θα µπορούν να διαθέσουν το
απαιτούµενο χρηµατικό ποσό σε νοµικές
διαµάχες.
Κατά τη διαδικασία κατοχύρωσης µε διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας και προκειµένου να διατυπώσει
τις αξιώσεις όσον αφορά τις ευρεσιτεχνίες ,
η εταιρία είχε ως τώρα πολύ καλή και στενή
συνεργασία µε τον Ελληνικό Οργανισµό
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, παρόλο που θα
προτιµούσε πιο σύντοµες διαδικασίες καθώς
πιστεύει ότι οι καθυστερήσεις αποτελούν
έµφυτη αδυναµία όλων των συστηµάτων
χορήγησης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.

Συνάγεται εποµένως κυρίως το συµπέρασµα ότι
ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον µεταξύ
των ανταγωνιστριών εταιριών που
χαρακτηρίζονται από µεγάλες διαφορές όσον
αφορά το µέγεθος, αποτελεί ένα ιδιαίτερα
δύσκολο πεδίο ακόµη και για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις των οποίων τα
προόντα προστατεύονται. Οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
τέτοια ανταγωνιστικά πεδία θα πρέπει να
ολοκληρώσουν την πολιτική πνευµατικής
ιδιοκτησίας µε τη στρατηγική καινοτοµίας
τους, επιλέγοντας προσεκτικά και κάνοντας
χρήση των διαθέσιµων εργαλείων και των
οικονοµικών πόρων. Κάποια από τα εν λόγω
εργαλεία παρουσιάζονται σε αυτόν τον οδηγό.

Τα στελέχη της Helmed πιστεύουν ότι ένα από
τα πιο δύσκολα έργα είναι η παρακολούθηση
όλων των κρίσιµων προθεσµιών κατά τη
διάρκεια όλης της διαδικασίας κατοχύρωσης
µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας καθώς και των
προθεσµιών καταβολής των ετησίων τελών για
όλα τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας της. Έτσι, η
Helmed έχει αναθέσει το συγκεκριµένο έργο
σε συµβούλους στην Ευρώπη οι οποίοι
ασχολούνται µε θέµατα που αφορούν τα
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, κάτι που έχει
επίσης επιφέρει αύξηση των ετήσιων δαπανών
στην Ε&Α.
Η Helmed επιλέχθηκε πρόσφατα να συµµετάσχει
ενεργά στην θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων του
Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας ως µισθωτής
έτσι ώστε να αυξήσει τις δυνατότητες για
µεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.
Επιπλέον, η Helmed προσπαθεί συνεχώς να
µειώσει το κόστος στον τοµέα Ε&Α µε το να
συµµετέχει τόσο σε εθνικά όσο και σε διεθνή
έργα Ε&Α καθώς και να αναπτύσσει σχέσεις
συνεργασίας µε διάφορες εταιρίες συµβούλων.
Παρόλο που η Helmed είναι µία πλήρως
καινοτόµα εταιρία, φαίνεται ότι δεν έχει
ωφεληθεί πλήρως µέχρι στιγµής όσον αφορά τα
οικονοµικά οφέλη, από την πνευµατική της
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Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ) διαθέτει υπηρεσία µέσω
Internet η οποία καλείται Espacenet
(http://ep.espacenet.com). Η υπηρεσία αυτή
παρέχει δωρεάν πληροφορίες σχετικά µε
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας από περισσότερες από
60 χώρες. Το Espacenet περιέχει πλέον των
40.000.000 εγγράφων, τα περισσότερα εκ των
οποίων περιλαµβάνουν βιβλιογραφικές
αναφορές, ολοκληρωµένα κείµενα διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας και τα σχέδια των διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας. Άλλες σηµαντικές βάσεις
δεδοµένων µε δωρεάν πρόσβαση, όπως για
παράδειγµα οι βάσεις δεδοµένων Πλήρους
Κειµένου ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ
και οι βάσεις δεδοµένων πλήρους εικόνας
Βιοµηχανικών Σχεδίων, παρέχονται από το
Γραφείο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και
Εµπορικών Σηµάτων των ΗΠΑ (USPTO)
(http://www.uspto.gov).

∆Ι – µια σηµαντική πηγή πληροφοριών
Η ∆Ι εκτός από ένα σηµαντικό εργαλείο που
παρέχει νοµική προστασία για την Έρευνα και
την Ανάπτυξη και τα εµπορικά δικαιώµατα,
µπορεί να είναι µια χρήσιµη πηγή για τις
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Για παράδειγµα,
µια ευρεσιτεχνία περιέχει σηµαντικές
τεχνολογικές πληροφορίες. Τα ∆ιπλώµατα
Ευρεσιτεχνίας και τα Βιοµηχανικά Σχέδια
δείχνουν επίσης τις τάσεις της τρέχουσας
τεχνολογικής καινοτοµίας. Γι’ αυτό και οι
βάσεις που περιέχουν ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας
αποτελούν ένα χρήσιµο εργαλείο για την
αποφυγή παράλληλων αναπτύξεων και
προσπαθειών για έρευνα και ανάπτυξη. Επίσης
οι ευρεσιτεχνίες και τα εµπορικά σήµατα
δίνουν µια σαφή εικόνα για τις στρατηγικές
προώθησης προόντων των ανταγωνιστών. Με
άλλα λόγια, οι πληροφορίες ∆Ι αποτελούν από
όλες τις απόψεις ένα πολύτιµο εργαλείο για
το σύνολο των δραστηριοτήτων µιας εταιρίας:
έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή,
εµπορευµατοποίηση και συνολική διοίκηση.

Υπάρχουν επίσης ιδιωτικοί παροχείς βάσεων
δεδοµένων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Οι
περισσότεροι εξ αυτών παρέχουν επιστηµονικές
πληροφορίες και πληροφορίες διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας προστιθέµενης αξίας καθώς και
συµπληρωµατικά στοιχεία σχετικά µε την
έκδοση αδειών χρήσης, επιχειρηµατικές
αναφορές, κτλ. Ορισµένα παραδείγµατα
ιδιωτικών υπηρεσιών είναι οι Derwent, The
Delphion Intellectual Property Network,
Dialog, The Questel-Orbit Group, και STN
International.

Πληροφορίες που παρέχονται από ένα
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.
Ένα έγγραφο ευρεσιτεχνίας παρέχει
πληροφορίες σχετικά µε µια καινοτοµία η
οποία, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχει
δηµοσιευθεί προηγουµένως. Ο καταθέτης είναι
υποχρεωµένος να δώσει µια πλήρη περιγραφή
της εφεύρεσης του, την οποία σε άλλη
περίπτωση δεν θα δηµοσίευε καθόλου ή θα
δηµοσίευε µερικώς. Ένα έγγραφο διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας περιγράφει την καινοτοµία µε
σαφή και ολοκληρωµένο τρόπο, δίνει
παραδείγµατα βιοµηχανικής εφαρµογής και
ενηµερώνει σχετικά µε το τεχνολογικό
πλαίσιο, δηλαδή για άλλα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας στον ίδιο τοµέα. Παράλληλα το
έγγραφο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
περιέχει και πληροφορίες για τον εφευρέτη
και τον καταθέτη. Επιπλέον το σύστηµα
ταξινόµησης των ευρεσιτεχνιών επιτρέπει την
ανάκτηση των εγγράφων που αφορούν
συγκεκριµένο τεχνολογικό τοµέα.

Χρησιµότητα των πληροφοριών σχετικά
µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
Οι πηγές πληροφοριών περί διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να χρησιµοποιούνται
από οργανισµούς στην έρευνα και την
ανάπτυξη για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
διαδικασίες.
• Έρευνα της στάθµης της τεχνικής σε µια
συγκεκριµένη τεχνολογία
• Εύρεση αναδυοµένων τεχνολογιών και των
τεχνολογιών αιχµής.
• Εντοπισµός ενδεχόµενων κερδοφόρων τοµέων
έρευνας.
• Εντοπισµός τοµέων που έχουν ήδη ερευνηθεί
για αποφυγή σπατάλης χρόνου και χρήµατος
λόγω π.χ. αναπαραγωγής, εδραιωµένης
κυριαρχίας από άλλες εταιρείες κτλ.
• Εξέταση υπαρχόντων διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας για νοµικούς σκοπούς – π.χ.
δυνατότητες παραβίασης.
• Εντοπισµός πιθανών ανταγωνιστών ή
συνεργατών
• Εντοπισµός ευκαιριών µεταφοράς τεχνολογίας /
εκχώρησης άδειας (εσωτερικά ή εξωτερικά)

Πηγές πληροφοριών σχετικά µε
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
Στις ηµέρες µας, οι πληροφορίες περί
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µπορούν να εξαχθούν
από βάσεις δεδοµένων µε ελεύθερη πρόσβαση
και από υπηρεσίες έναντι πληρωµής. Η
πλειονότητα των Εθνικών Γραφείων ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας διαθέτουν τους δικούς τους
δικτυακούς τόπους στους οποίους προσφέρεται
δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων
εθνικών ευρεσιτεχνιών. Όπως και οι εθνικές
υπηρεσίες, το Ευρωπακό Γραφείο ∆ιπλωµάτων
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Εµπόδια στη χρήση πληροφοριών σχετικά
µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
Υπάρχουν δύο µεγάλες δυσκολίες για την
ευρεία χρήση πληροφοριών σχετικά µε
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
1.Η έλλειψη συνειδητοποίησης ανάµεσα στο
επιστηµονικό και το τεχνικό προσωπικό
σχετικά µε τα πολύτιµα δεδοµένα των
εγγράφων των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.
2.Προβλήµατα πρόσβασης στην τεκµηρίωση των
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας λόγω του µεγάλου
αριθµού υπαρχόντων εγγράφων και των
διαφορετικών γλωσσών στα οποία αυτά είναι
γραµµένα. Είναι ως εκ τούτου σηµαντικό
εάν κάποιος πρόκειται να στηρίξει κάποιες
σηµαντικές επενδυτικές αποφάσεις στο
αποτέλεσµα των ερευνών, να αναθέσει τη
διεξαγωγή των σε ειδικούς.

•
•
•

•
•

•

•
•

Άλλες πηγές πληροφοριών
Εκτός από τις βάσεις δεδοµένων διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας, υπάρχουν επίσης βάσεις
δεδοµένων σχετικά µε άλλες µορφές ∆Ι όπως
είναι τα εµπορικά σήµατα και τα βιοµηχανικά
σχέδια. Τα περισσότερα αρµόδια εθνικά
γραφεία, παρέχουν δωρεάν πρόσβαση στις
εθνικές βάσεις δεδοµένων. Σε διεθνές
επίπεδο, το OHIM (Γραφείο για την
Εναρµόνιση στην Εσωτερική Αγορά) το έργο
του οποίου είναι η καταχώρηση των
Κοινοτικών Εµπορικών Σηµάτων και
Βιοµηχανικών Σχεδίων, επιτρέπει ελεύθερες
αναζητήσεις των Κοινοτικών Εµπορικών
Σηµάτων. Επίσης ο WIPO (Παγκόσµιος
Οργανισµός ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας) στη
Γενεύη δίνει τη δυνατότητα έρευνας των
∆ιεθνών Σχεδίων. Υπάρχουν επίσης εµπορικές
υπηρεσίες σχετικές µε εµπορικά σήµατα, όπως
για παράδειγµα η υπηρεσία που παρέχεται από
τον όµιλο Questel-Orbit Group.

•
•

πληροφοριών, οι οποίες µπορεί να
σχετίζονται µε τις περισσότερες εταιρείες
σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό τοµέα.
Αποκτήσετε ιδέες για την καλλιέργεια
καινοτοµίας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
Σχεδιάσετε οποιεσδήποτε δραστηριότητες
Έρευνας και Ανάπτυξης
Καθορίσετε τις δυνατότητες κατοχύρωσης µε
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των προόντων σας
και των διαδικασιών παραγωγής που έχετε
υιοθετήσει.
Βρείτε µια λύση για ένα συγκεκριµένο
τεχνικό πρόβληµα.
Παρακολουθήσετε το ανταγωνιστικό
περιβάλλον των τεχνολογικών και εµπορικών
δραστηριοτήτων
Αναζητήσετε τεχνολογία που είναι διαθέσιµη
για έκδοση άδειας χρήσης. Αξιολογήσετε
µια σύµβασης άδειας χρήσης.
Εντοπίσετε δωρεάν τεχνολογίες
Αποφύγετε αναπαραγωγή ερευνών που έχουν
διεξαχθεί σε άλλα µέρη
Εντοπίσετε νέες χρήσεις ήδη γνωστών
τεχνολογιών
Αποφύγετε πιθανές παραβάσεις εναντίον
τεχνολογιών που κατοχυρώνονται µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας

Σ ΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ .

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ

1. Πριν ξεκινήσετε ένα ερευνητικό έργο,
ερευνήστε εάν υπάρχουν σχετικά
ν
δηµοσιευµένα έγγραφα διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας, έτσι ώστε να καθορίσετε
τι είναι ήδη γνωστό.
2. Ελέγξτε τα έγγραφα των διπλωµάτων
ευρε
εσιτεχνίας για την εξεύρεση πιθανών
λύσεων στα προβλήµατα παραγωγής.
3. Εάν σκέφτεστε να παράγετε ένα προόν,
θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε εάν µπορεί
να συναντήσετε το εµπόδιο ενός ήδη
υπάρχοντος διπλώµατος ευρεσιτεχνίας το
οποίο ισχύει ακόµα νοµίµως και το
προστατεύει.
4. Εάν δεν έχετε τους πόρους ή την
εµπειρία να αναπτύξετε και να
κυκλοφ
φορήσετε στην αγορά το προόν που
έχετε κατοχυρώσει µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας, θα πρέπει να εξετάσετε
το ενδεχόµενο ανάθεσης ή εκχώρησης της
∆Ι σας σε κάποιο άλλο φορέα προκειµένου
να αξιοποιήσετε πλήρως
ς την εφεύρεσή
σας.
5. Χρησιµοποιήστε µια έρευνα εγγράφων
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας για να βρείτε
πιθανο
ούς χορηγούς άδειας καθώς και
επιχειρηµατικούς συνεργάτες.

Υπηρεσίες Παρακολούθησης Τεχνολογικών
Εξελίξεων.
Ο γενικός σκοπός των υπηρεσιών αυτών είναι
η ανάκτηση πρόσφατων τεχνολογικών
πληροφοριών σε ένα συγκεκριµένο τοµέα.
Μπορεί να παρέχονται από τα Εθνικά Γραφεία
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ή άλλους
οργανισµούς.
Η χρήση των Υπηρεσιών Παρακολούθησης
Τεχνολογικών Εξελίξεων επιτρέπει να:
• Προσδιορίσετε τη στάθµη της τεχνικής σε
συγκεκριµένο τεχνολογικό τοµέα µε τον
καθορισµό δεικτών και εξελίξεων.
• Παρακολουθήσετε τις τεχνολογικές εξελίξεις
σε µια συγκεκριµένη τεχνολογία.
• Γίνετε κάτοχοι των νέων τεχνολογικών
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Εισαγωγή στην εµπορευµατοποίηση της ∆Ι
∆ιανοητική σας Ιδιοκτησία, είτε πρόκειται
για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, βιοµηχανικό
σχέδιο ή άλλη µορφή ∆Ι, αντιπροσωπεύει µια
επένδυση από την οποία αναµένετε µια
απόδοση. Συνεπώς, η µετατροπή µιας
εφεύρεσης σε προόν κατάλληλο για πώληση,
έτσι ώστε να αρχίσει να αποφέρει έσοδα και
κέρδος, αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό στάδιο
στη διαδικασία καινοτοµίας.

Επιλογές εµπορευµατοποίησης
Εάν η εταιρεία που διεξήγαγε ή ανέθεσε την
έρευνα και κατέχει την ∆Ι δεν είναι από
µόνη της σε θέση να εκµεταλλευθεί τα
αποτελέσµατα, υπάρχουν διάφορες άλλες
µέθοδοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Σε
αυτές περιλαµβάνονται οι εξής:
• ∆ηµιουργία µιας νεοσύστατης εταιρείας για
την εκµετάλλευση (δηλ. κατασκευή,
κυκλοφορία στην αγορά) των προόντων
ή/και των υπηρεσιών που καλύπτονται από
τη ∆Ι.
• ∆ηµιουργία µιας κοινοπραξίας ή σύµβασης
συνεργασίας µε µια κατάλληλη υπάρχουσα
εταιρεία.
• Εκχώρηση άδειας χρήσης των δικαιωµάτων ∆Ι
σε µια υπάρχουσα εταιρεία ή σε άλλο
οργανισµό µε τη δυνατότητα εκµετάλλευσης
αυτών.
• Πώληση της ∆Ι.

Η ∆Ι έχει µια δυνητική αξία, και αυτός
είναι ο λόγος που αξίζει κανείς να
επενδύσει σε αυτήν. Ο κάτοχος ∆Ι θα πρέπει
να την µετατρέψει σε πραγµατικό κέρδος. Η
αξία της ∆Ι εξαρτάται από το πόσο καλά
αυτή χρησιµοποιείται. Εάν υιοθετήσετε µια
συστηµατική προσέγγιση για την
αποτελεσµατική εµπορευµατοποίηση της ∆Ι, θα
διασφαλίσετε καλές επενδυτικές αποδόσεις
αυτών των στοιχείων ∆Ι.
∆ιαπιστώνεται τελικά ότι υπάρχουν ορισµένοι
βασικοί παράγοντες που είναι εξαιρετικά
σηµαντικοί για την επιτυχή δηµιουργία µιας
πολύτιµης ∆Ι. Τέτοιοι παράγοντες είναι για
παράδειγµα οι ακόλουθοι

Για να αποφασίσετε ποιος είναι ο καλύτερος
τρόπος που µπορείτε να ακολουθήσετε, θα
πρέπει να αναλύσετε τον κάθε έναν τρόπο
ξεχωριστά, λαµβάνοντας υπόψη
• το εύρος και την ισχύ της ∆Ι, από τεχνική
και εµπορική άποψη
• τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά,
• την οικονοµική σας θέση,
• την εµπειρία σας και τις δεξιότητες.

• Η καινοτοµία και η τεχνολογική Έρευνα και
Ανάπτυξη δεν θα πρέπει να εξετάζονται
ξεχωριστά από την εµπορική πραγµατικότητα
που επικρατεί στην αγορά. Ένα
τεχνολογικό επίτευγµα θα πρέπει να
αξιολογείται πάντα µε όρους της αγοράς ή
της εµπορικής της αξίας.
• Η δηµιουργία και η προστασία της ∆Ι θα
πρέπει να εξισορροπούνται από παρόµοιες
προσπάθειες στην εµπορευµατοποίηση.
• Η επιτυχής εκµετάλλευση της ∆Ι απαιτεί
την αποκλειστική ενασχόληση αρµοδίου
προσώπου µε τη διαχείριση του
χαρτοφυλακίου ∆Ι.
Επίσης, υπάρχει ένας αριθµός άλλων
παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για
την επίτευξη πραγµατικού οφέλους για την
εταιρεία:
• Αυξήστε την ευαισθητοποίηση για τον ρόλο
της ∆Ι.
• ∆ηµιουργήστε µια κοινή γλώσσα µέσα στα
πλαίσια του οργανισµού
• Αναπτύξτε δείκτες για τον υπολογισµό της ∆Ι
• Αναπτύξτε µια µεθοδολογία µέτρησης
• Χρησιµοποιείστε έµπειρους συµβούλους
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Συνεργασία και έκδοση άδειας
Η άµεση πλήρης εκµετάλλευση των δικαιωµάτων
∆Ι από τους ίδιους τους κατόχους τους ή
µέσω κοινοπραξίας, µπορεί για διάφορους
λόγους να µην είναι πάντα δυνατή. Στις
περιπτώσεις αυτές για να εκµεταλλευθεί ο
κάτοχος ∆Ι τις οικονοµικές δυνατότητες µιας
καινοτοµίας, εξετάζει το ενδεχόµενο
εκχώρησης άδειας.

Εκχώρηση άδειας:
• Με τις συµβάσεις εκχώρησης άδειας
κατοχυρώνεται νοµικά το δικαίωµα χρήσης
µιας τεχνολογίας.
• Μια σύµβαση εκχώρησης άδειας δεν
µεταβιβάζει κυριότητα των δικαιωµάτων ∆Ι
και ο κάτοχος µπορεί να επιθυµεί να θέσει
περιορισµούς και υποχρεώσεις στον
δικαιούχο.
• Η συνεργασία στον τοµέα της Έρευνας και
Ανάπτυξης καθώς και η εκχώρηση άδειας
προσφέρουν την προοπτική κοινής χρήσης
των πόρων και των πληροφοριών και την
ταχεία µετατροπή της ∆Ι σε προόντα
υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, µπορεί να
προσφέρει τη δυνατότητα κοινής χρήσης των
προσόντων και της τεχνολογίας και της
εισχώρησης σε αγορές στις οποίες υπό
άλλες συνθήκες η πρόσβαση θα ήταν
αδύνατη.
• Η εκχώρηση άδειας ως στοιχείο µια
συµφωνίας µεταβίβασης τεχνολογίας είναι
ελκυστική στις περιπτώσεις υπό το πρίσµα
µιας µακροπρόθεσµης συνεργασίας µεταξύ των
εµπλεκόµενων µερών.

Σχετικοί παράγοντες στην επιλογή της
διαδικασίας εκχώρησης άδειας είναι
• Άµεση ροή κεφαλαίου σε µετρητά
• Περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών που
βασίζονται στην ∆Ι
• Η τεχνολογία είναι εκτός της βασικής
επιχειρηµατικής γραµµής της εταιρείας ή
του τοµέα ενδιαφέροντος
• Το προόν δεν είναι κατάλληλο για εξαγωγή
λόγω π.χ του όγκου της µονάδας, των
ρυθµιστικών διαφορών, της έλλειψης
εµπειρίας σε ξένες αγορές
• Υπάρχει σηµαντική έλλειψη χρόνου και
προσπάθειας για την εµπορευµατοποίηση
Είναι σηµαντικό να διεξαχθεί µια πολύ
εκτενής και προσεχτική έρευνα για τον
προσδιορισµό του κατάλληλου συνεργάτη
χορήγησης άδειας. Ο κάτοχος της ∆Ι πρέπει
να βεβαιωθεί ότι ο συνεργάτης διαθέτει την
πείρα, τους πόρους και τη δέσµευση να
εκµεταλλεύεται το συγκεκριµένο προόν ή
υπηρεσία. Μπορεί κανείς να ξεκινήσει µε
έναν διακανονισµό που θα επιτρέψει στον
υποψήφιο δέκτη της αδείας να ερευνήσει την
αγορά και να προχωρήσει µε τον κάτοχο της
∆Ι σε µια επικερδή συνεργασία. Αυτό θα
έχει σαν απόρροια την σύναψη σύµβασης
εκχώρησης αδείας.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εκχώρηση
άδειας χρήσης είναι µια αµφίδροµη
διαδικασία και µπορεί να αφορά οποιονδήποτε
τύπο δικαιωµάτων ∆Ι. Οι όροι και οι
προ[ποθέσεις για τις συµβάσεις εκχώρησης
άδειας αποτελούν κατά κανόνα αντικείµενο
διαπραγµάτευσης για κάθε βάση ξεχωριστά.
Καθότι οι άδειες χρήσης παίζουν έναν πολύ
σηµαντικό ρόλο ειδικότερα στις λειτουργίες
των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, είναι
σηµαντικό για τα στελέχη που λαµβάνουν τις
εταιρικές αποφάσεις να κατανοήσουν τα
βασικά στοιχεία της εκχώρησης αδειών και
των στρατηγικών που υλοποιούνται µέσω των
συµβάσεων εκχώρησης άδειας χρήσης.
Χρησιµοποιούνται διάφοροι τύποι αδειών.
Ορισµένα κοινά θέµατα ισχύουν για όλους
τους τύπους, ενώ άλλα θέµατα προκύπτουν
µόνο σε συγκεκριµένους τύπους αδειών.
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
■

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ S PECCHIO P IUMA S. A .S

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εταιρία
Έδρα
Επιχειρηµατικός τοµέας

∆ραστηριότητες

Αριθµός εργαζοµένων
Ετήσιος κύκλος εργασιών

SPECCHIO PIUMA S.a.S
Ιταλία
Αρχιτεκτονική υποδοµή – Προτάσεις εξοικονόµησης χώρου για
αρχιτέκτονες, εργολάβους ή πελάτες ιδιοκατασκευών.
Θεατρικός σχεδιασµός – Επαναχρησιµοποιούµενα, προσαρµοζόµενα,
ολοκληρωµένα – µια αποθήκη τεχνικών κοµµατιών και υλικών για
όλα τα σκηνικά. Σχεδιασµός της σκηνής σύµφωνα µε τις ανάγκες
του κάθε πελάτη, από ανθεκτικά και ελαφρά υλικά, εύκολα στη
µεταφορά και τη συναρµολόγηση.
Συσκευασία – Ένα εξ’ ολοκλήρου επαναχρησιµοποιούµενο σύστηµα,
πολλαπλών εφαρµογών, σταθερό και ελαφρύ, για αποθήκευση και
µεταφορά.
Κατασκευές εκθέσεων – Σχεδιασµένες και κατασκευασµένες για
εκθέσεις και εµποροπανηγύρεις.
Παροχή επιχειρηµατικών συµβουλών: η επιχείρηση παρέχει
αποτελεσµατικές προτάσεις για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε το
σχεδιασµό και την παραγωγή, µέσω ενός ευρέος φάσµατος
δηµιουργικών λύσεων, χαµηλού κόστους.
Σχεδιασµός: η επιχείρηση απασχολεί ένα δίκτυο σχεδιαστών CAD
(Σχεδίαση µε τη βοήθεια του υπολογιστή), αρχιτεκτόνων και
σχεδιαστών :σχεδιάζει προόντα, ερευνά υλικά και εργάζεται µε
γνώµονα τη βέλτιστη χρήση των πόρων και του χώρου.
Πωλήσεις: άµεσος έλεγχος όλων των φάσεων ανάπτυξης του
προόντος, από τη σύλληψη της ιδέας έως την υλοποίηση, την
εγγύηση ποιότητας και τελικά την πώληση.
6
450.000,00 € (2002)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Από την ίδρυσή της το 1993, η εταιρεία
χρησιµοποίησε προστασία εµπορικού σήµατος
για να δηµιουργήσει µια ισχυρή εταιρική
ταυτότητα και µια ισχυρή εξωτερική εικόνα.
Η προστασία εµπορικού σήµατος
χρησιµοποιήθηκε για το λογότυπο της
εταιρείας, την επωνυµία, καθώς και για την
εµπορική ονοµασία των νέων προόντων. Τα εν
λόγω εµπορικά σήµατα εξασφάλισαν στη
SPECCHIO PIUMA τη δυνατότητα να
δηµιουργήσει και να διατηρήσει µια ισχυρή
εταιρική ταυτότητα, σε µια υψηλής αξίας
θέση εξειδικευµένου τοµέα της αγοράς.

Η SPECCHIO PIUMA παρέχει συµβουλευτικές
υπηρεσίες σε εταιρείες του τοµέα
σχεδιασµού, παραγωγής και πώλησης. Με έδρα
στην πόλη Απρίλια, κοντά στη Ρώµη,
συνδυάζει επιτυχώς καινοτόµο τεχνολογία µε
εξειδικευµένη παραγωγή. Οι έξυπνες και
καινοτόµες λύσεις της εκτιµώνται αµέσως από
όσους δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν
συγκεκριµένες ανάγκες τους µε τα διαθέσιµα
προόντα. Σε στενή επικοινωνία µε τους
πελάτες και χάρη στη χρήση σύγχρονων
τεχνολογιών, οι οποίες εφαρµόζονται σε
παραδοσιακές τεχνοτροπίες, η επιχείρηση
παρέχει προόντα κατασκευασµένα επί
παραγγελία του πελάτη, τα οποία
ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του.
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Η προστασία µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει
µεγάλη σπουδαιότητα για καινοτόµες λύσεις
υψηλής τεχνολογίας. Στην περίπτωση οριακών
καινοτοµιών, όπου ο χρόνος διάθεσης στην
αγορά καθίσταται σηµαντικότερος από τα
τεχνολογικά ζητήµατα, η προστασία µε
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ίσως παρουσιάζει
µειονεκτήµατα. Καθώς οι στρατηγικές,
τεχνικές πληροφορίες, που αφορούν την
ευρεσιτεχνία, καθίστανται περισσότερο
προσβάσιµες, ένα τρίτο µέρος θα µπορούσε
εύκολα, µε κατάλληλες τροποποιήσεις και
µετατροπές, να ελαχιστοποιήσει τη
σπουδαιότητα της ίδιας της εφεύρεσης.
Εποµένως, κυρίως στην περίπτωση εντατικών
προτάσεων σχεδιασµού, η επιχείρηση προτιµά
να χρησιµοποιεί την προστασία του
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας.

Για κάθε περίπτωση πραγµατοποιούνται
προηγουµένως έρευνες και επιχειρηµατικά
προγράµµατα. Ένα αποτελεσµατικό σχέδιο
µάρκετινγκ έπεται των πρωτοβουλιών που
αναπτύσσονται αρχικά. Σε σχέση µε τον
έλεγχο του κόστους και των δυνατοτήτων
µάρκετινγκ, αξιολογούνται πάντα οι
κοινοπραξίες και οι συνεταιρισµοί.
Ο χώρος της τεχνολογίας είναι δυναµικός,
παρακολουθεί και αναγνωρίζει ενεργούς
ανταγωνιστές µέσω της συµµετοχής σε διεθνή
δρώµενα, εκθέσεις, έρευνες µάρκετινγκ και
δηµόσιες σχέσεις. Η επιβίωση στην
ανταγωνιστική αγορά διασφαλίζεται από την
τεχνική καινοτοµία, την εφαρµογή των
υπηρεσιών της εταιρείας, τους συνεταιρισµούς
και τις κοινοπραξίες. Ειδικότερα, η
επιχείρηση εφαρµόζει µια σταθερή πολιτική
καινοτοµίας. Η στρατηγική που εφαρµόζεται
συνδυάζεται αυστηρά µε εξειδικευµένες
προτάσεις, οι οποίες αναπτύσσονται και
παρέχονται από την εταιρεία. Οποιαδήποτε
δραστηριότητα «εκτός προτύπου» θεωρείται ως
Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D). Οι υπόλοιπες
δραστηριότητες του τοµέα Έρευνας και
Ανάπτυξης σχετίζονται εξολοκλήρου µε την
εφαρµογή των προτύπων ποιότητας και
καινοτοµίας των προόντων, που έχουν
αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία.

Μία επαγγελµατική δοµή χρησιµοποιείται για
τη διαχείριση όλων των πλευρών και των
διαδικασιών σχετικά µε την ∆Ι. Κάθε µία
δράση ∆Ι αξιολογείται κατά την έναρξή της
από επαγγελµατίες συµβούλους.
Η εταιρεία ενοποιεί τις εµπορικές της
πληροφορίες µε τα αποτελέσµατα των
καινοτοµιών της και, κατ’επέκταση,
χρησιµοποιεί την εµπορευµατοποίηση της ∆Ι
για να προβάλλει την ταυτότητα των
προόντων της.

Η εχεµύθεια των εργαζοµένων και η πείρα που
έχει αποκτηθεί κατά το παρελθόν επιτρέπει
µια καλή διασύνδεση µε τους πελάτες που
εµπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασµού. Στην
περίπτωση της εσωτερικής Έρευνας και
Ανάπτυξης, το απόρρητο διασφαλίζεται χάρη
στον περιορισµένο αριθµό του εσωτερικού
εργατικού δυναµικού.
Στόχος της εταιρείας είναι να διατηρήσει το
επίπεδο καινοτοµίας που επιτεύχθηκε µε την
εφαρµογή των προστατευτικών µέτρων περί
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (∆Ι).
Παρέχοντας πρωτότυπες, εξειδικευµένες
λύσεις, η εταιρεία πάντα χρησιµοποιεί το
εµπορικό σήµα για συγκεκριµένα προόντα ή
προτάσεις που αναπτύσσει.
Η SPECCHIO PIUMA κατέχει 2 διεθνή διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας, τα οποία προστατεύουν
πρωτότυπα προόντα και προγραµµατίζει να
συνεχίσει χρησιµοποιώντας την ∆Ι για την
προστασία των αποτελεσµάτων των διαφόρων
συµβολαίων Έρευνας και Ανάπτυξης, τα οποία
πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε
βιοµηχανικούς συνέταιρους ή πελάτες.
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ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆Ι
Θα πρέπει να θυµάστε ότι αν και τα ∆ικαιώµατα ∆ιανοητικής ιδιοκτησίας εκχωρούνται από
ναι ευθύνη του κάθε δικαιούχου ξεχωριστά να διασφαλίσει ότι δεν θα
το κράτος, είν
σηµειωθεί καµία παραβίαση όσον αφο
ορά στα δικαιώµατά του/της και αν συµβεί κάτι τέτοιο,
να φροντίσει να προβεί στη λήψη των κατάλληλων µέτρων.

Καλές Πρακτικές
• Θα πρέπει συχνά να διενεργείτε έρευνες
των νέων καταχωρήσεων για ευρεσιτεχνίες,
εµπορικά σήµατα και βιοµηχανικά σχέδια
και οτιδήποτε άλλο µπορεί να συγκρούεται
µε τα δικά σας δεδοµένα. Μπορείτε επίσης
να εξετάσετε και τις αιτήσεις που είναι
σε εκκρεµότητα.

Η ενίσχυση των δικαιωµάτων ∆Ι είναι
απαραίτητη γιατί τα άτοµα δεν σέβονται τα
δικαιώµατα των άλλων. Οι παραβάτες θα
αποδυναµώσουν το µερίδιο αγοράς που έχετε
κερδίσει και οι αποµιµήσεις κακής ποιότητας
θα καταστρέψουν γρήγορα τη φήµη της
επιχείρησής σας στην αγορά. Εάν κάποιος
παραβιάσει τα δικαιώµατα ∆Ι, π.χ.
χρησιµοποιεί το υλικό σας χωρίς να έχει
λάβει άδεια (και στην περίπτωση που δεν
υπάρχει νοµοθετική ρύθµιση που να καθιστά
νόµιµη την εν λόγω χρήση), θα είναι δική
σας ευθύνη να αναζητήσετε µια αποκατάσταση
ζηµιών µέσω του νόµου οδηγώντας την υπόθεση
στα δικαστήρια, - για παράδειγµα,
αναζητώντας επιβολή κυρώσεων και αποζηµίωση.

• Για να µειώσετε τις πιθανότητες να
χρησιµοποιήσει κάποιος την ∆ιανοητική σας
Ιδιοκτησία χωρίς την έγκρισή σας,
µπορείτε να φροντίσετε ώστε να κάνετε
γνωστή την ύπαρξη ∆Ι σε οποιαδήποτε
συναλλαγή µε τους άλλους. Εάν θέσετε τα
προόντα ή το υλικό που κατοχυρώνεται από
∆ιανοητική Ιδιοκτησία στη διάθεση του
κοινού, π.χ. δηµοσιεύοντας ή πωλώντας τα
αγαθά θα πρέπει να φροντίσετε για την
σήµανση των αγαθών αυτών κατά τρόπο
τέτοιο ώστε να υποδεικνύονται τα
δικαιώµατά σας. Για παράδειγµα, στα
προόντα που πωλούνται κάτω από ένα
καταχωρηµένο εµπορικό σήµα,
χρησιµοποιείστε το σύµβολο ® για να
επισηµάνετε το γεγονός αυτό.

Μπορεί επίσης να είναι δυνατή η προσφυγή σε
νοµικές διαδικασίες ενώπιον ενός Γραφείου
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας όπου η εθνική
νοµοθεσία προβλέπει ότι το τα εν λόγω
γραφεία δύνανται να ενεργούν µε κάποιον
δικαστικό ρόλο πιθανώς ως εναλλακτικά προς
τα δικαστήρια. Οι δυνατότητες ένστασης
µπορεί να υπάρχουν πριν και µετά την
έκδοση/καταχώρηση. Αυτές προκύπτουν
ιδιαίτερα σε σχέση µε τα δικαιώµατα που
επιδέχονται έκδοσης/καταχώρησης, όπως είναι
τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τα εµπορικά
σήµατα.

• Ένα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας εκχωρεί στον
δικαιούχο της, για ένα περιορισµένο
χρονικό διάστηµα, το δικαίωµα να εξαιρεί
άλλους από την εκµετάλλευση (κατασκευή,
χρήση, πώληση, εισαγωγή) της κατοχυρωµένης
µε ευρεσιτεχνία εφεύρεσης εκτός και αν ο
δικαιούχος έχει δώσει την έγκρισή του.
Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παραβίαση στο
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας σας, θα πρέπει
αµέσως να απευθυνθείτε σε ειδικό ο οποίος
θα σας συµβουλεύσει σχετικά µε το ποια
είναι τα πιο κατάλληλα µέτρα που θα
πρέπει να λάβετε.

Μια λιγότερο δαπανηρή και πιο πρακτική
προσέγγιση µπορεί να είναι η αποφυγή
αντιδικίας µέσω διαπραγµάτευσης µε τον
παραβάτη, µιας λύσης για την παράνοµη
χρήση. Το να είστε σε θέση να αποδείξετε το
νόµιµο δικαίωµά σας ως προς την υπό εξέταση
∆Ι µέσω κατοχής διπλώµατος ευρεσιτεχνίας,
καταχωρηµένου σχεδίου ή καταχωρηµένου
εµπορικού σήµατος κτλ, θα ενισχύσει τη θέση
σας. Ένα καλά σχεδιασµένο δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας είναι συνήθως αρκετό για να
αποτρέψει τους πιθανούς παραβάτες.

• Εάν έχετε προβεί σε καταχώρηση
βιοµηχανικού σχεδίου, θα πρέπει να
εξετάσετε σε συνεργασία µε τον νοµικό σας
σύµβουλο ποιες δυνατότητες υπάρχουν για
νοµική αποκατάσταση από αυτούς που
παράγουν αντικείµενα µε την ίδια ή πολύ
παρόµοια εµφάνιση µε το δικό σας
αντικείµενο.
• Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι το
εµπορικό σας σήµα µπορεί να είναι το πιο
πολύτιµο στοιχείο σας. Μπορεί να έχετε
επενδύσει στην επινόηση ενός εµπορικού
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διαιτησίας ή διαµεσολάβησης. Αυτοί οι
µηχανισµοί αποκατάστασης διενέξεων έχουν
κατά κανόνα µικρότερο κόστος και απαιτούν
λιγότερο χρόνο συγκριτικά µε τις
δικαστικές διόδους.

σήµατος για να διαφηµίσετε και να
προωθήσετε ένα συγκεκριµένο προόν ή
υπηρεσία και για να απευθυνθείτε σε µια
συγκεκριµένη αγορά. Λάβετε µέτρα ενάντια
στη µη εξουσιοδοτηµένη χρήση του σήµατός
σας γιατί σε αντίθετη περίπτωση αυτό
µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την
επιχειρηµατική σας δραστηριότητα και να
µειώσει την αξία της επωνυµία σας.

• Η άσκηση των δικαιωµάτων ∆Ι ακολουθώντας
την δικαστική οδό, µπορεί να κοστίσει
ακριβά. Είναι πιθανό να µπορείτε να
εισπράξετε ασφάλεια, η οποία θα καλύπτει
µια ενδεχόµενη ενέργεια επιβολής – αν και
το κόστος µπορεί να είναι αυξηµένο.
Ωστόσο, θα πρέπει να εξετάσετε τη
δυνατότητα να αποκτήσετε ασφαλιστική
κάλυψη.

• Εάν είστε κάτοχος πνευµατικών δικαιωµάτων
θα ήταν φρόνιµο από την πλευρά σας να
θεωρήσετε το υλικό των πνευµατικών
δικαιωµάτων ως περιουσιακό στοιχείο και
να το µεταχειριστείτε µε επιχειρηµατικό
τρόπο. Οι κάτοχοι πνευµατικών δικαιωµάτων
θα πρέπει να διατηρούν πάντα αντίγραφα
των έργων τους τα οποία θα φέρουν
ηµεροµηνία (για παράδειγµα, χειρόγραφα και
ταινίες) και αντίγραφα οποιωνδήποτε
επιστολών µε τις οποίες υποβάλλουν το
έργο τους σε άλλους. Το να είστε σε θέση
να προσκοµίζετε αποδείξεις τέτοιου είδους,
µε τις οποίες αποδεικνύεται ότι είστε ο
δηµιουργός του υπό εξέταση έργου, είναι
ουσιαστικής σηµασίας για την άσκηση του
δικαιώµατός σας

• Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν ορισµένα
δικαιώµατα ∆Ι παραβιάζονται εκουσίως σε
εµπορική κλίµακα, τότε µπορεί να υπάρχει
επίσης η δυνατότητα δίωξης για
εγκληµατικό αδίκηµα. Οι λέξεις παραποίηση,
πειρατεία και λαθρεµπόριο χρησιµοποιούνται
συνήθως για να περιγράψουν αυτή την
εγκληµατική συµπεριφορά. Στις περιπτώσεις
όπου έχουν διαπραχθεί εγκληµατικές
ενέργειες, ένας κάτοχος ∆Ι µπορεί να
ασχοληθεί µε το ζήτηµα ο ίδιος ως
προσωπική δίωξη, ή να αναφέρει το ζήτηµα
στη σχετική κυβερνητική αρχή, όπως είναι
η αστυνοµία ή το τελωνείο. Αυτοί οι
τελευταίοι µπορεί να προβούν στην
κατάσχεση των παράνοµων αγαθών.

• Η καλύτερη προσέγγιση για την ενίσχυση
των δικαιωµάτων σας πρέπει να εξετάζετε
προσεχτικά σε συνεργασία µε τους νοµικούς
ή άλλους επαγγελµατίες συµβούλους. Οι
δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας σας
µπορούν να σας δώσουν έναν κατάλογο
δικηγόρων ή δικαστικών, ενώ αντιπρόσωποι
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή εµπορικών
σηµάτων µπορούν επίσης να σας δώσουν
συµβουλές και να σας παρέχουν υποστήριξη.

Περισσότερες χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε
την άσκηση των ∆ικαιωµάτων ∆ιανοητικής
ιδιοκτησίας, – πιο συγκεκριµένα από τις
ΜΜΕ, µπορείτε να λάβετε από τον δικτυακό
τόπο του WIPO:
http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/ip_disp
ute/dispute_resolution.htm

• Θα πρέπει να προσπαθήσετε να αξιολογήσετε
το κόστος του να κερδίσετε ή να χάσετε
µια δικαστική αγωγή. Το κόστος µπορεί να
υπολογιστεί βάσει του χρόνου που θα
απαιτηθεί για να ληφθεί η συγκεκριµένη
απόφαση, των αµοιβών που θα χρειαστεί να
καταβάλλετε και των άµεσων και έµµεσων
συνεπειών στην περίπτωση αρνητικής
απόφασης. Θα πρέπει επίσης να
αξιολογήσετε τις πιθανότητες να κερδίσετε
τη δίκη, το ύψος της αποζηµίωσης που
ευλόγως θεωρείται ότι θα πάρετε από το
µέρος που έχει προβεί στην παραβίαση,
καθώς και την πιθανότητα και το βαθµό
επιστροφής των δικαστικών σας δαπανών.
Ενδέχεται να µπορείτε να επιλύσετε τα
διάφορα ζητήµατα χωρίς να χρειάζεται να
προσφύγετε σε δικαστικές διαδικασίες. Ίσως
να είναι δυνατό να διαπραγµατευτείτε έναν
κοινά ικανοποιητικό διακανονισµό ή χρήση
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Αναζητήστε τη συµβουλή και τη βοήθεια
των ειδικών
Η νοµοθεσία περί ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας
είναι ένας σύνθετος και πολύπλοκος τοµέας,
και ο χειρισµός των εφαρµογών ∆Ι αποτελεί
γενικά αντικείµενο των ειδικών. Ένας
καταθέτης µπορεί, εάν το επιθυµεί, να
διεξάγει δραστηριότητες απευθείας µε το
γραφείο ∆Ι. Θα πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο
ότι, ειδικότερα στην περίπτωση των
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, ο τρόπος σύνταξης
των προδιαγραφών είναι αυτός που καθορίζει
το εύρος και την ισχύ του µονοπωλίου που
αποκτάται και ως εκ τούτου την πραγµατική
αξία της ∆Ι. Έτσι λοιπόν, οι αποφάσεις που
λαµβάνονται στο στάδιο της σύνταξης των
προδιαγραφών της ευρεσιτεχνίας και η
παρακολούθηση αυτών κατά τη διαδικασία
εξέτασης µπορεί να έχει πολύ σηµαντικές
επιχειρηµατικές και επενδυτικές συνέπειες
στο µέλλον. Συνιστάται λοιπόν, οι καταθέτες
να ορίζουν επαγγελµατίες αντιπροσώπους, που
διαθέτουν τα απαραίτητα τεχνικά και νοµικά
προσόντα για την προετοιµασία της αίτησης
και την παρακολούθησή της στα διάφορα
στάδια της διαδικασίας έκδοσης.

Γραφεία ∆Ι
Ο ρόλος των Γραφείων ∆Ι είναι να παρέχουν
προστασία ∆Ι σε όσους το ζητούν. Αυτό θα
πρέπει να γίνει µε τρόπο που να διασφαλίζει
ότι ο καταθέτης αξίζει προστασίας, δηλαδή
ότι υπάρχει όντως καινοτόµο υλικό. Έτσι
λειτουργούν προς όφελος των εφευρετών και
των επιχειρήσεων σε σχέση µε τις
δηµιουργίες τους και την αναγνώριση της
εταιρείας, των προόντων και των υπηρεσιών.
Τα γραφεία αυτά συµβουλεύουν επίσης και
υποστηρίζουν την Κυβέρνηση για θέµατα που
αφορούν την «∆ιανοητική Ιδιοκτησία»,
επιτυγχάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την
διατήρηση, την ταξινόµηση και την διάχυση
των πληροφοριών ∆Ι, την βοήθεια και
ενθάρρυνση της καινοτοµίας και των
επιστηµονικών και τεχνικών επιτευγµάτων των
Εθνών.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το
Γραφείο ∆Ι
• εξετάζει τις αιτήσεις και εκχωρεί τίτλους
∆Ι όταν οι αιτούντες τους δικαιούνται,
• δηµοσιεύει και µεταβιβάζει πληροφορίες ∆Ι,
• τηρεί αρχείο µε εκχωρήσεις, άδειες κ.λ.π.
• τηρεί αρχεία έρευνας των εθνικών και
διεθνών δικαιωµάτων ∆Ι και διαθέτει στο
κοινό ένα χώρο για έρευνα δικαιωµάτων και
καταχωρήσεων που έχουν εκδοθεί,
• παρέχει στο κοινό αντίγραφα των
δικαιωµάτων ∆Ι καθώς και επίσηµα έγγραφα,
• προσφέρει µια υπηρεσία έρευνας µέσω της
οποίας µπορείτε να ελέγξετε ένα η αίτηση
που υποβάλλετε είναι παρόµοια µε κάποια
άλλη που έχει ήδη κατατεθεί ή εκδοθεί. Με
τον τρόπο αυτό µπορείτε να εξοικονοµήσετε
χρόνο και να µειώσετε την πιθανότητα
παραβίασης του δικαιώµατος ∆Ι, κάποιου
άλλου προσώπου.

Πρόκειται φυσικά για µια γενική αρχή και σε
κάθε µεµονωµένη περίπτωση µπορεί να ισχύουν
διαφορετικά δεδοµένα. Ωστόσο, εκεί όπου
λαµβάνονται αποφάσεις που συνεπάγονται
σηµαντικές επιχειρηµατικές και επενδυτικές
συνέπειες (και αυτό συµβαίνει κατά κανόνα
στην περίπτωση της ∆Ι) δεν θα ήταν σοφό να
προχωρήσει κανείς χωρίς να έχει λάβει πρώτα
τις κατάλληλες συµβουλές από κάποιον
ειδικό. Η εξοικονόµηση πόρων από τη µη
χρησιµοποίηση επαγγελµατικών συµβουλών σε
όλα τα στάδια, µπορεί να αποδειχθεί ως µη
πραγµατική οικονοµία.
Βέβαια, εάν µια εταιρεία έχει ένα σηµαντικό
χαρτοφυλάκιο ∆Ι ή εάν είναι εφικτό για
ενώσεις εταιρειών να συνεργαστούν, η
καλύτερη λύση θα πρέπει να είναι η παρουσία
ενός ειδικού από το προσωπικό τους, ο
οποίος θα ασχολείται πλήρως ή εν µέρει µε
θέµατα που αφορούν την ∆Ι.

Θα πρέπει βέβαια να γίνει κατανοητό ότι τα
µικρότερα γραφεία ενδεχοµένως να µην
διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για τη
διεξαγωγή όλων αυτών των λειτουργιών
(ειδικότερα εκείνων που σχετίζονται µε τις
υπηρεσίες έρευνας) σε ένα σηµαντικό
επίπεδο.
Ένα γραφείο ∆Ι παρέχει υποστήριξη και
συµβουλές σε θέµατα ∆Ι. Ωστόσο, κατά κανόνα
δεν δίνει συµβουλές σχετικά µε το ποιος θα
µπορούσε να είναι ο καλύτερος τρόπος δράσης
που θα µπορούσε να υιοθετήσει ένας
καταθέτης σε σχέση µε µια οποιαδήποτε
αίτηση περί ∆Ι. Πιο συγκεκριµένα, για
παράδειγµα, το γραφείο δεν µπορεί να
αναλάβει την προετοιµασία µιας περιγραφής
για λογαριασµό ενός καταθέτη. Το έµπειρο
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Προσωπικό Εξέτασης των Γραφείων ∆Ι µπορεί
ωστόσο να αναλάβει µια ποικιλία ερευνών
ανεξάρτητα από την ύπαρξη αίτησης, που θα
µπορούσαν ωστόσο να αποτελέσουν πολύτιµη
βοήθεια για τον καταθέτη.

Κέντρα πληροφοριών ∆Ι/PATLIB
(Βιβλιοθήκη Ευρεσιτεχνιών)
Σε κάποιες χώρες υπάρχουν Κέντρα
Πληροφοριών που ασχολούνται µε θέµατα ∆Ι. Ο
ρόλος τους είναι να παρέχουν συµβουλές και
πληροφορίες σχετικά µε την προστασία ∆Ι, τη
χρήση και την έκδοση άδειας χρήσης, καθώς
και λεπτοµέρειες σχετικά µε κάθε διαθέσιµη
οικονοµική υποστήριξη. Πολλά κέντρα
πληροφοριών συνδέονται µε το PATLIB.

Ένα Γραφείο ∆Ι µπορεί να απαντάει σε βασικά
ερωτήµατα, να παρέχει λεπτοµέρειες σχετικά
µε τις διαδικασίες και τις αµοιβές του
Γραφείου ή πληροφορίες σχετικά µε την
πρόοδο µιας συγκεκριµένης αίτησης. Κατά
κανόνα, το Γραφείο διαθέτει ένα Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πελατών το οποίο είναι ανοιχτό
στο κοινό για την εξυπηρέτησή του. Όλα τα
µέλη του προσωπικού δεσµεύονται από
αυστηρούς κανόνες εµπιστευτικότητας. Τα
Γραφεία ∆Ι δηµοσιεύουν επίσης οδηγούς για
καταθέτες οι οποίοι περιέχουν πληρέστερες
λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες
εκχώρησης.

Το PATLIB είναι ένα δίκτυο κέντρων που
βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη. Το ∆ίκτυο
PATLIB δηµιουργήθηκε από τα Εθνικά Γραφεία
∆Ι των κρατών µελών του Ευρωπακού
Οργανισµού ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας.
Οι πληροφορίες ∆Ι διαχέονται µέσω των
Γραφείων ∆Ι στα συµβαλλόµενα κράτη και τα
κέντρα πληροφοριών που σχετίζονται µε αυτά.
Τα γραφεία και τα κέντρα αυτά, που
λειτουργούν στις γλώσσες των χωρών στις
οποίες βρίσκονται, παρέχουν υπηρεσίες
πληροφοριών ∆Ι, ειδικότερα σε µικρές και
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ιδιωτικούς
επενδυτές και ακαδηµακά ιδρύµατα. Μέσα από
τη συνεργασία µε τα Γραφεία ∆Ι των κρατών
µελών, το δίκτυο PATLIB έχει αναπτυχθεί
σηµαντικά κατά τα τελευταία χρόνια. Όλες οι
δραστηριότητες κάθε κέντρου PATLIB πρέπει
να καθορίζονται σε συµφωνία µε το
αντίστοιχο Εθνικό Γραφείο ∆Ι. Αµέσως µόλις
ένα κέντρο πληροφοριών αναγνωρισθεί επισήµως
από το Εθνικό Γραφείο ∆Ι, γίνεται µέρος του
δικτύου PATLIB. Μπορεί να επωφεληθεί από τα
µέτρα που παρέχονται από το ΕΓ∆Ε (EPO) για
την υποστήριξη της εθνικής υποδοµής
πληροφοριών ∆Ι.

∆ικηγόροι ∆Ι
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ένας καταθέτης
για ∆Ι µπορεί να διενεργήσει απευθείας τις
διαδικασίες µε ένα Γραφείο ∆Ι. Συνιστάται
ωστόσο η ανάθεση των υπηρεσιών σε έναν
∆ικηγόρο/Αντιπρόσωπο ∆Ι ο οποίος θα
ενεργήσει για λογαριασµό του. Πρόκειται για
πρόσωπα ειδικά εκπαιδευµένα και
επαγγελµατικά καταρτισµένα σε όλες τις
πλευρές της νοµοθεσίας περί ∆Ι. Αυτός,
παρέχει συµβουλές σχετικά µε όλες τις
πλευρές της νοµοθεσίας περί ∆Ι, συντάσσει
και υποβάλλει τις προδιαγραφές, επικοινωνεί
µε το Γραφείο ∆Ι εκ µέρους του καταθέτη και
τον εκπροσωπεί κατά τη διαδικασία έκδοσης.
Μετά την έκδοση ενός δικαιώµατος ∆Ι, ο
δικηγόρος µπορεί επίσης να σας
αντιπροσωπεύσει σε οποιαδήποτε αντενέργεια
προκύψει εναντίον του δικαιώµατος από την
πλευρά κάποιου τρίτου µέρους. Όπως
συµβαίνει και µε τους νοµικούς συµβούλους,
οι δικηγόροι ∆Ι δεσµεύονται από κανόνες
εµπιστευτικότητας έναντι του πελάτη.

Ο κύριος στόχος του δικτύου PATLIB είναι να
ενεργοποιήσει κέντρα πληροφοριών ∆Ι για την
επικοινωνία και τη µεταξύ τους συνεργασία
κατά τρόπο εύκολο και αποτελεσµατικό. Έτσι,
είναι δυνατός ο σχεδιασµός και η ανάληψη
δραστηριοτήτων που προωθούν τη διανοµή µιας
φιλοσοφίας ∆Ι µέσα από τη συµµετοχή σε
εµπορικές εκθέσεις και την οργάνωση
εκπαιδευτικών εργαστηρίων.

Ένα Γραφείο ∆Ι παρέχει κάποιες φορές έναν
κατάλογο εξειδικευµένων προσώπων που είναι
εξουσιοδοτηµένοι να ενεργούν ως δικηγόροι ή
µπορείτε να λάβετε τις πληροφορίες αυτές
µέσα από τους κατάλληλους καταλόγους ή τους
νοµικούς συλλόγους. Το Γραφείο δεν µπορεί
να συστήσει µια συγκεκριµένη εταιρεία ή
άτοµο. Η επιλογή αυτή αφορά αποκλειστικά
τον καταθέτη ο οποίος εκχωρεί στη συνέχεια
ένα δικαίωµα εκπροσώπησης µε την συνήθη
νόµιµη διαδικασία, την οποία µπορεί να
ανακαλέσει σε οποιοδήποτε στάδιο.
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ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ

IRC (Κέντρο Αναδιανοµής Καινοτοµίας)
Πρόκειται για ένα δίκτυο κέντρων στις χώρες
της ΕΕ, το οποίο χρηµατοδοτείται εν µέρει
από το Πρόγραµµα Καινοτοµίας της ΕΕ. Τα ΚΑΚ
είναι ένας άµεσος σύνδεσµος µε την
τεχνολογία και την καινοτοµία σε όλη την
Ευρωπακή Ένωση. Ο πρωταρχικός του στόχος
είναι η προώθηση του πνεύµατος καινοτοµίας
στις Ευρωπακές εταιρείες και στα
ερευνητικά ιδρύµατα, ειδικότερα για τις
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Τα ΚΑΚ
στελεχώνονται από επαγγελµατίες µε εµπειρία
στη βιοµηχανία, τις επιχειρήσεις και την
τεχνολογία.

Εθνικές Πλατφόρµες Υποστήριξης ∆Ι
(Έργο LIIP)
Το Έργο LIIP, µέσα στα πλαίσια του οποίου
δηµιουργήθηκε ο οδηγός αυτός, παρέχει
επίσης ένα πλαίσιο εργασίας, που καλείται
"Εθνικές Πλατφόρµες Υποστήριξης" (NAPs) που
έχει δηµιουργηθεί µεταξύ ορισµένων
συνεργατών του έργου8. Στόχος του δικτύου
αυτού είναι να συνδυάσει τις προσπάθειες
των συνεργατών αυτών προκειµένου να
καταστήσει άµεσα διαθέσιµες τις πληροφορίες
και υποστήριξη σχετικά µε θέµατα ∆Ι, µέσα
από τις πλατφόρµες αυτές, όποτε απαιτείται.
Κάθε εθνική πλατφόρµα υποστήριξης
αποτελείται από ένα Εθνικό Γραφείο
Ευρεσιτεχνιών ή έναν παρόµοιο οργανισµό και
αναγνωρισµένα ιδρύµατα σε τοπικό επίπεδο,
µε εµπειρία στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων
στον τοµέα της ∆Ι ή/και στην εστίαση στα
θέµατα καινοτοµίας των τοπικών εταιρειών.

Μεταξύ των υπηρεσιών των κέντρων
περιλαµβάνεται και η υποστήριξη της
µεταφοράς τεχνολογίας. Κάθε κέντρο µπορεί
να βοηθήσει, µέσα από το δίκτυο ΚΑΚ των
περιφερειακών γραφείων, στον προσδιορισµό
υποψήφιων συνεργατών ή δικαιούχων σε άλλες
Ευρωπακές περιοχές. Μπορούν επίσης να
παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη
στρατηγική εκµετάλλευσης για ερευνητικά
αποτελέσµατα και τη ∆Ι που έχει
δηµιουργηθεί. Όπου απαιτείται, τα κέντρα
µπορούν επίσης να παρέχουν υποστήριξη στις
διαπραγµατεύσεις και στην πραγµατική
υλοποίηση µιας σύµβασης µεταφοράς
τεχνολογίας.

Ο στόχος µιας Εθνικής Πλατφόρµας
Υποστήριξης είναι να παρέχει µια
αποτελεσµατική υπηρεσία πληροφοριών σχετικά
µε τα εθνικά και διεθνή ζητήµατα περί ∆Ι σε
οργανισµούς και ιδιώτες και να επιτρέψει
µια καλύτερη χρήση της γνώσης και της
τεχνογνωσίας των Εθνικών Γραφείων
Ευρεσιτεχνιών.
Μια Εθνική Πλατφόρµα Υποστήριξης θα
προσφέρει τους ακόλουθους τύπους υπηρεσιών.
• Απάντηση σε τεχνικές ερωτήσεις,
• Παροχή πληροφοριών ∆Ι,
• Προώθηση ζητηµάτων ∆Ι,
• Παροχή καταλόγου ιδρυµάτων και ειδικών.

Παρέχουν επίσης εκπαιδευτικά εργαστήρια
στους τοµείς αυτούς και σε ορισµένες
περιπτώσεις οικονοµική υποστήριξη για
σχετικές δραστηριότητες.
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Η σπουδαιότητα της προστασίας που παρέχει το
δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας και το
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για νεοσύστατες
επιχειρήσεις
■

M ΕΛΕΤΗ

ΤΗΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΤΗΣ

K LEEREX I NTERNATIONAL LTD .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εταιρία
Έδρα
Επιχειρηµατικός τοµέας
∆ραστηριότητες

Αριθµός εργαζοµένων
Ετήσιος κύκλος εργασιών

Kleerex International Ltd.
Ιρλανδία
Βιοµηχανία Πλαστικών
Κατασκευή και προµήθεια προόντων για την προβολή
εµπορευµάτων σε καταστήµατα λιανικής πώλησης, πχ
προθήκες, ράφια, είδη σηµείων πωλήσεως κλπ.
105
24εκ € ετησίως

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ο ιδρυτής της εταιρείας είχε µια επιχείρηση
σχεδιασµού συστηµάτων προβολής εµπορευµάτων
για καταστήµατα λιανικής πώλησης. Σχεδίαζε
τα συστήµατα επί παραγγελία, τα κατασκεύαζε
(συνήθως από ακρυλικό πλαστικό) και τα
εγκαθιστούσε. Στην πορεία, κάποιοι µεγάλοι
πελάτες ζητούσαν αρκετές µονάδες για
διάφορα καταστήµατα. Επίσης, αντελήφθη ότι
ανταγωνιστές του χρησιµοποιούσαν προφανώς
σχέδια δικής του επινόησης σε µονάδες που
σχεδίαζαν οι ίδιοι. Συµβουλεύθηκε τους
εµπειρογνώµονες ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας
(∆Ι), οι οποίοι του συνέστησαν ότι θα
µπορούσε να αποζηµιωθεί εν µέρει όσον αφορά
την πνευµατική ιδιοκτησία, ωστόσο ήταν
πιθανό ορισµένα σχέδιά του να πληρούσαν τις
προ[ποθέσεις σχετικά µε την προστασία µε
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Τα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας δεν χρησιµοποιούνταν ευρέως
στη συγκεκριµένη βιοµηχανία.

συνεχίστηκαν για αρκετό χρονικό διάστηµα
(περίπου δύο έτη). Η βιοµηχανία εξοπλισµού
καταστηµάτων είναι άκρως ανταγωνιστική και
η αντιγραφή αποτελεί σύνηθες και
διαδεδοµένο φαινόµενο. Η Kleerex ήταν η
πρώτη εταιρεία που υπέβαλλε αίτηση
χορήγησης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και τα
υπεράσπισε µε σθένος. Άλλοι ανταγωνιστές,
που ίσως σκόπευαν να αντιγράψουν, δίστασαν,
όταν πληροφορήθηκαν την ενδεχόµενη αγωγή
περί παράνοµης χρήσης διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον, οι διανοµείς και
οι πελάτες ήταν επιφυλακτικοί όσον αφορά τη
διαχείριση του υποτιθέµενου παράνοµου
προόντος, φοβούµενοι εµπλοκή τους στη
δικαστική αγωγή.
Τελικά, η Kleerex και ο φερόµενος ως
παραβάτης συµφώνησαν για µια νοµική λύση,
ώστε να µην εκδικαστεί η αγωγή. Όµως,
παρόλο που η αγωγή δεν εκδικάστηκε ποτέ και
ο ανταγωνιστής δεν παραιτήθηκε πλήρως, κατά
το διάστηµα των νοµικών διαπραγµατεύσεων η
Kleerex είχε τη δυνατότητα να καθιερωθεί
στην αγορά, όσον αφορά την ποιότητα του
προόντος, την εµπιστοσύνη και εκτίµηση των
πελατών και την γκάµα των προόντων.

Αποφάσισε να ιδρύσει µια µεταποιητική
εταιρεία κατασκευής και πώλησης µιας
ευρείας γκάµας προόντων προβολής
εµπορευµάτων και να τα προστατέψει µέσω του
συστήµατος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Ξεκίνησε µε πέντε περίπου εργαζόµενους και
δύο κύρια προόντα, ένα εκ των οποίων σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα γνώρισε µεγάλη
επιτυχία. Πριν από τη χορήγηση των
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, κάποια αντίγραφα
του εν λόγω προόντος εµφανίστηκαν στην
αγορά. Ασκήθηκε δίωξη εναντίον µιας
βρετανικής εταιρείας για καταπάτηση
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας µε
επιτυχή έκβαση, εφόσον η αντιγραφή έλαβε
τέλος χωρίς εκδίκαση της υπόθεσης.
Ένας πιο σηµαντικός ανταγωνιστής ξεκίνησε
την κατασκευή και πώληση ενός προόντος
παρεµφερούς µε το κύριο προόν της γκάµας
Kleerex. Ασκήθηκε δίωξη για καταπάτηση
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Ως είθισται σε
τέτοιες περιπτώσεις, ο φερόµενος ως
παραβάτης του δικαιώµατος επιδίωξε να
κηρυχθεί το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας της
Kleerex άκυρο. Οι νοµικές διαπραγµατεύσεις

Από µια µικρή, νέα εταιρεία αποτελεί τώρα
µια σηµαντική επιχείρηση (βλ. ετήσιο κύκλο
εργασιών) πώλησης προόντων, ενώ παραχωρεί
το δικαίωµα χρήσης της τεχνολογίας της. Η
∆Ι αποτελεί ζωτικό τµήµα της εταιρικής
πολιτικής. ∆ιαθέτει πρόγραµµα Έρευνας και
Ανάπτυξης (R & D) για την επέκταση της
γκάµας των προόντων, το οποίο περιλαµβάνει
προστασία ∆Ι για τα νέα προόντα. Ο ιδρυτής
της εταιρείας εκχώρησε το µερίδιό του και
αποσύρθηκε, λαµβάνοντας ένα σηµαντικό
εισόδηµα. Πεποίθηση της εταιρείας είναι ότι
χωρίς την προστασία µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας κατά την αρχική φάση της
σύστασής της, ο αριθµός των αντιγραφέων θα
ήταν µεγάλος και η εταιρεία δεν θα είχε
επιβιώσει.
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Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ A:
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΕ

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

LIIP)

Το έργο Σύνδεση Καινοτοµίας και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (LIIP) χρηµατοδοτείται από την
Ευρωπακή Επιτροπή και σε αυτό συµµετέχουν δεκατρία ιδρύµατα.
■ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας, Βιοµηχανικά Σχέδια, Εµπορικά
Σήµατα and Πνευµατικά ∆ικαιώµατα
Ministère de l’Economie
Direction de la Propriété Intellectuelle
19-21, Boulevard Royal • L-2914 Luxembourg
Tel:
+352 478 4156
E-mail: dpi@eco.etat.lu
Website: http://www.eco.public.lu/activites/direction_propriete/index.html

Partner of the Project

The Benelux Designs Office
Bordewijklaan 15 • 2591 XR Den Haag • The Netherlands
Tel:
+31 70 349 11 11
E-mail: info@bbtm-bbdm.org
Website: http://www.bbtm-bbdm.org
The Benelux Trademarks Office
Bordewijklaan 15 • 2591 XR Den Haag • The Netherlands
Tel:
+31 70 349 11 11
E-mail: info@bmb-bbm.org
Website: http://www.bmb-bbm.org
∆ιαχείριση Στρατηγικών Πληροφοριώ
Centre de Veille Technologique
Centre de Recherche Public Henri Tudor
66, rue de Luxembourg • B.P. 144 • L-4002 Esch-sur-Alzette
Tel:
+352 54 55 80 600
E-mail: cvt@tudor.lu
Website: http://www.veille.lu
http://www.brevet.lu (patent portal)
Κέντρο Αναδιανοµής της Καινοτοµίας
Luxinnovation GIE
Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche
7, rue Alcide de Gasperi • L-1615 Luxembourg
Tel:
+352 43 62 63 1
E-mail: luxinnovation@luxinnovation.lu
Site Web: http://www.luxinnovation.lu
http://www.innovation.public.lu

Partner of the Project

Partner of the Project

■ ΙΣΠΑΝΙΑ
∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας, Βιοµηχανικά Σχέδια, Εµπορικά Σήµατα
Partner of the Project
Oficina Española de Patentes y Marcas
1, Panama Street • E-28071 Madrid
Tel:
+34 91 79 25 804
E-mail: informacion@oepm.es
Website: http://www.oepm.es
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Πνευµατικά ∆ικαιώµατα
Subsecretaria – Secretaría general tecnica
Subdirección General De Propiedad Intelectual
Plaza del Rey, 1, 1a Planta • 28071 Madrid
Tel:
+34 91 701 70 00
E-mail: propiedad.intellectual@sqt.mcu.es
Website: http://www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/indice.htm
Οργανισµός Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Fundacion Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial
10, Pl. Juan Bravo • E-28006 Madrid
Tel:
+34 91 78 10 076
E-mail: anarodriguez@opti.org • anamorato@opti.org
Website: http://www.opti.org

Partner of the Project

■ ΕΛΛΑ∆Α
∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας και Βιοµηχανικά Σχέδια
Industrial Property Organisation
5, Pantanassis Str • GR-151 25 Paradissos Amaroussiou • Athens
Tel:
+30 210 618 35 00
E-mail: info@obi.gr
Website: http://www.obi.gr

Partner of the Project

Εµπορικά Σήµατα
Ministry of Development - General Secretary of Commerce
Kanningos sq. • 2nd floor • GR-10181 Athens
Tel:
+30 210 38 40 790
E-mail: Fotopoulou@gge.gr
Website: http://www.gge.gr
Πνευµατικά ∆ικαιώµατα
Intellectual Property Organisation
5 Metsovou Str. o GR-106 82 Athens
Tel.:
+30 210 82 53 715
Website: http://www.culture.gr
Μεταφορά Τεχνολογίας και Υπηρεσίες υποστήριξης σε
θέµατα
α ∆Ι
EDAP SA
Management Company of the Science and Technology Park of Crete
P.O.Box. 1447 • GR-71110 Heraklion • Crete
Tel:
+30 2810 39 19 00 -5
E-mail: saitakis@stepc.gr
Website: http://www.stepc.gr
Thessaloniki Technology Park /
Management & Development Corporation S.A. (TTP/MDC S.A.)
P.O.Box 328 • 6th km Harilaou • Thermi Road
GR-57001 Thermi-Thessaloniki
Tel:
+30 2310 498 200
E-mail: park@thestep.gr
Website: http://www.thestep.gr
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■ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας, Βιοµηχανικά Σχέδια,
Εµπορικά Σήµατα and Πνευµατικά ∆ικαιώµατα
Irish Patents Office
Government Buildings
Hebron Road • Kilkenny • Ireland
Tel:
+353 56 77 20111
E-mail: patlib@entemp.ie
Website: http://www.patentsoffice.ie
Γραφείο Ανάπ
πτυξης των Επιχειρήσεων
Enterprise Ireland
Glasnevin • Dublin 9 • Ireland
Tel:
+353 1 808 2000
E-mail: michael.sharp@enterprise-ireland.com
Website: http://www.enterprise-ireland.com/english.asp

Partner of the Project

Partner of the Project

■ ΙΤΑΛΙΑ
∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας, Βιοµηχανικά Σχέδια και
Εµπορικά Σήµατα
Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
19, Via Molise • I-00187 Roma
Tel.:
+39 06 47 05 30 54
e-mail: sala.pubblico2@minindustria.it
Website: http://www.attivitaproduttive.gov.it

Partner of the Project

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Segretariato Generale – Servizio XI Diritto d’Autore e Vigilanza S.I.A.E
Via della Ferratella in Laterano, 51 • I-00184 Rome
Tel.:
+39 06 77 70 12 03/08
E-mail: dirittoautore@beniculturali.it
Website: http://www.beniculturali.it
Γραφείο Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων
ABCnet Servizi per l’Impresa s.r.l.
Via Pietro de Francisci,47 • I-00165 Roma
Tel:
+39 06 97 84 29 00
E-mail: alrami@abcnet.it
Website: http://www.abcnet.it

Partner of the Project

■ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Windmill Lane (WLL)
4 Windmillane • Dublin 2 • Ireland
Tel:
+353 1 6713444
E-mail: info@windmilllane.com
Website: www.windmilllane.com

Partner of the Project
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Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ B:
Α ΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

∆ιεθνείς Οργανισµοί:
Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (WTO)
Centre William Rappard
154, Rue de Lausanne • CH-1211 Geneva 21
Tel: +41 22 739 51 11
E-mail: enquiries@wto.org
Website: http://www.wto.org

Παγκόσµιος Οργανισµός ∆ιανοητικής
ιδιοκτησίας (WIPO)
34, chemin des Colombettes • CH-1211 Genève
Tel:
+41 22 338 9111
Website: http://www.wipo.int
Ευρωπακό Γραφείο διπλωµάτων
ευρ
ρεσιτεχνίας (EPO)
Erhardtstrasse 27 • D-80331 Munich
Tel:
+49 89 23 99-0
Website: http://www.european-patent-office.org

∆ιεθνής Οργανισµός για την Προστασία
της ∆ιανοητικής ιδιοκτησίας (AIPPI)
Tödistrasse 16 o P.O. Box • CH-8027 Zurich
Tel: +41 1 280 58 80
E-mail: mail@aippi.org
Website: http://www.aippi.org

Επιτροπή των Ευρωπακών Κοινοτήτων
200, rue de la loi • B-1049 Bruxelles
Tel:
+32 2 299 11 11
Website: http://europa.eu.int

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (CPVO)
P.O BOX 62141 o 3, Boulevard Maréchal Foch
F-49021 ANGERS Cedex 02
Tel:
+33 2 41 25 64 00
E-mail: cpvo@cpvo.eu.int
Website: http://www.cpvo.fr

Γραφείο για την Εναρµόνιση στην
Εσωτερική Αγορά (OHIM)
Trade marks and Designs
Apartado de correos, 77 • E- 03080 Alicante
Tel:
+34 965 138 800
Website: http://oami.eu.int

∆ιεθνής Οµοσπονδία Ενώσεων Εφευρετών (IFIA)
P.O. Box 299 o CH-1211 Geneva 12
Fax:
+41 22 789 30 76
E-mail: invention-ifia@bluewin.ch
Website: http://www.invention-ifia.ch

Το Ινστιτούτο Επαγγελµατιών
Αντιπροσώπων ενώπιον του Εθνικού
Γραφείου ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (EPI)
P.O. Box 260112 • 80058 München Germany
Tel:
+49 89 201 70 80
E-mail: info@patentepi.com
Website: http://www.patentepi.com

Οµοσπονδία Ευρωπακών
ν Κοινοτήτων
Εµπορικών Σηµάτων (ECTA)
Bisschoppenhoflaan 286 • Box 5
B-2100 Deurne-Antwerpen
Tel:
+32 3 326 47 23
E-mail: ecta@ecta.org
Website: http://www.ecta.org

Αφ
φρικανικός Οργανισµός Βιοµηχανικής
Ιδιοκτησίας (ARIPO)
P. O. Box 4228 • Harare • Zimbabwe
Tel:
+263 4 79 40 65 6
E-mail: info@aripo.wipo.net
Website: http://www.aripo.wipo.net

∆ιεθνής Οργανισµός Εµπορικών Σηµάτων (INTA)
1133 Avenue of the Americas • New York
NY 10036 USA
Tel:
+1 212 768 98 87
E-mail: info@intra.org
Website: http://www.inta.org

Ευρασιατικός Οργανισµός ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας (EAPO)
Maly Cherkassky per 2/6, Moscow, 109012,
Russian Federation
Tel:
+7 95 928 56 12
E-mail: info@eapo.org
Website: http://www.eapo.org

Ένωση Ευρωπακών Κατόχων Εµπορικών Σηµάτων
840, Melton Road • Thurmaston • Lekester
LE4 8BN • United Kingdom
Tel:
+44 116 264 0080
E-mail: admin@marques.org.uk
Website: http://www.marques.org
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Πληροφορίες ∆Ι:

∆ιάφορες εµπορικές βάσεις δεδοµένων
(διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, εµπορικά
σήµατα & σχέδια)
νοητικής
QUESTEL-ORBIT Όµιλος ∆ιαν
ιδιοκτησίας
Website: http://www.questel.orbit.com

IPR-Helpdesk
President Building • 106, avenue Louise
B-1050 Brussels
Tel:
+32 2 649 53 33
E-mail: ipr-helpdesk@global-eu.com
Website: http://www.ipr-helpdesk.org

Πληροφορίες διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
και επιστηµονικά στοιχεία
DERWENT
Website: http://www.derwent.com

Κοινοτική Υπηρεσία Πληροφοριών
Έρευνας και Ανάπτυξης (CORDIS)
B.P. 2373 • L-1023 Luxembourg
Tel:
+352 44 10 12 22 40
E-mail: helpdesk@cordis.lu
Website: http://www.cordis.lu/en/home.html

ιστηµονικών και Τεχνικών
Το ∆ίκτυο Επι
Πληροφοριών
STN INTERNATIONAL
Website: http://www.stn-international.de

∆ίκτυο ∆ιανοητικής ιδιοκτησ
σίας
PatentCafe.com, Inc.
441 Colusa Avenue • Yuba City • CA 95991 USA
Tel:
+1 530 671 0200
Website: http://www.patentcafe.com

Βάσεις δεδοµένων αµερικανικών
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και
εµπορικών σηµάτων (δωρεάν)
USPTO – ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ
Website: http://patents.uspto.gov

Eldis Resource Center
(∆ικαιώµατα ∆ιανοητικής ιδιοκτησίας)
Tel:
+44 1273 87 73 30
E-mail: eldis@ids.ac.uk
Website: http://www.eldis.org/ipr

Εµπορικές υπηρεσίες πληροφοριών
διπλω
ωµάτων ευρεσιτεχνίας και
εµπορικών σηµάτων
MICROPATENT'S PATENTWEB
Website: http://www.micropat.com

Βάσεις δεδοµένων διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας και εµπορικώ
ών σηµάτων:

δεδοµένων
κοινοτικών
OHIM – Βάση
εµπορικών σηµάτων (δωρεάν)
Website: http://oami.eu.int/search/trademark/la/
en_tm_search.cfm

∆ωρεάν βάσεις δεδοµένων διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας που παρέχονται από το
Ευρωπακό Γραφείο διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας
ESPACENET
Website: http://ep.espacenet.com
∆ιάφορες δωρεάν βάσεις δεδοµένων ∆Ι
που φιλοξενούνται από το WIPO
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ
ΚΤΗΣΙΑΣ (IPDL)
Ι∆ΙΟΚ
Website: http://ipdl.wipo.int
Βάσεις δεδοµένων εµπορικών διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας
∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
DELPHION
Website: http://www.delphion.com
ορες εµπορικές βάσεις δεδοµένων ∆Ι
∆ιάφο
DIALOG
Website: http://www.dialog.com
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Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:
Γ ΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ
Άδεια εκµετάλλευσης
Μια συµβατική συµφωνία η οποία εκχωρεί µε
έγγραφη άδεια προς έτερο µέρος το δικαίωµα
χρήσης µιας εφεύρεσης, ενός δηµιουργικού
έργου ή ενός εµπορικού σήµατος.

Ένωσης µε µια µόνο διαδικασία. Περισσότερες
πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στη
διεύθυνση http://oami.eu.int.
∆ηµιουργός
Ο δηµιουργός ενός καλλιτεχνικού,
λογοτεχνικού, µουσικού ή δραµατικού έργου.

Αίτηση
Η επίσηµη αίτηση για την χορήγηση ή την
καταχώρηση ενός δικαιώµατος διανοητικής
ιδιοκτησίας.

∆ιανοητική Ιδιοκτησία
Οι δηµιουργικές ιδέες και εκφράσεις του
ανθρώπινου µυαλού που έχουν εµπορική αξία
και λαµβάνουν νοµική προστασία υπό τη µορφή
ενός δικαιώµατος ιδιοκτησίας. Τα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας, τα εµπορικά σήµατα, τα
σχέδια και τα πνευµατικά δικαιώµατα είναι
τα κύρια δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Η ∆ιανοητική Ιδιοκτησία διακρίνεται σε δύο
κατηγορίες: Βιοµηχανική ιδιοκτησία, η οποία
περιλαµβάνει εφευρέσεις (διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικά υποδείγµατος
χρησιµότητας), εµπορικά σήµατα, βιοµηχανικά
σχέδια, και γεωγραφικές υποδείξεις πηγής,
καθώς και Πνευµατικά ∆ικαιώµατα, στα οποία
περιλαµβάνονται τα λογοτεχνικά και
καλλιτεχνικά έργα όπως µυθιστορήµατα,
ποιήµατα και θεατρικά έργα, ταινίες και
µουσικά έργα, καλλιτεχνικά έργα όπως
σχέδια, ζωγραφικοί πίνακες, φωτογραφίες και
γλυπτά, καθώς και αρχιτεκτονικά σχέδια. Τα
δικαιώµατα που σχετίζονται µε τα πνευµατικά
δικαιώµατα περιλαµβάνουν τις καλλιτεχνικές
παραστάσεις καλλιτεχνών, τα δικαιώµατα των
παραγωγών φωνογραφηµάτων στις ηχογραφήσεις
τους και των παρουσιαστών στις ραδιοφωνικές
και τηλεοπτικές εκποµπές.

Αίτηση για ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας
Η τεκµηρίωση µε την οποία γίνεται η
κατάθεση για εκχώρηση διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας, και στην οποία περιλαµβάνεται
η περιγραφή της εφεύρεσης, τα απαραίτητα
σχέδια, οι αξιώσεις που νόµιµα καθορίζουν
τα όρια της αιτούµενης προστασίας, και την
καταβολή του τέλους κατάθεσης.
Αξιώσεις
Το τµήµα µιας αίτησης για δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας, το οποίο καθορίζει το θέµα για
το οποίο ζητείται προστασία όσον αφορά στα
τεχνικά χαρακτηριστικά του. Οι αξιώσεις
καθορίζουν το νοµικό εύρος του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας. Ό,τι εµπίπτει στον ορισµό αυτό
προστατεύεται από το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας –
οτιδήποτε εκτός αυτού, δεν προστατεύεται. Οι
αξιώσεις πρέπει να είναι σαφείς και
συνοπτικές και να υποστηρίζονται από την
περιγραφή. Μια Ανεξάρτητη Αξίωση είναι µια
αξίωση που δεν εξαρτάται από κάποια άλλη µέσα
στα πλαίσια µιας αίτησης. Μια Εξαρτηµένη
Αξίωση είναι µια αξίωση που αναφέρεται σε µια
προηγούµενη αξίωση. Καθορίζει µια εφεύρεση
που είναι µικρότερη σε εύρος εν συγκρίσει µε
την προηγούµενη αξίωση.

∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας
Μια κυβερνητική εκχώρηση µε την οποία ο
εφευρέτης ή/και ο καταθέτης λαµβάνει το
δικαίωµα, για καθορισµένη χρονική περίοδο,
να αποτρέπει τους άλλους από το να
κατασκευάζουν, χρησιµοποιούν ή πωλούν µια
εφεύρεση χωρίς την άδεια του δικαιούχου. Σε
αντάλλαγµα αυτού του δικαιώµατος, ο
καταθέτης πρέπει να αποκαλύψει τον τρόπο µε
τον οποίο λειτουργεί η εφεύρεση.

Βιοµηχανικά Σχέδια
Το βιοµηχανικό σχέδιο είναι η εξωτερική ή
αισθητική εµφάνιση ενός αντικειµένου. Το
σχέδιο µπορεί να συνίσταται σε τρισδιάστατα
χαρακτηριστικά, όπως είναι το σχήµα ή η
επιφάνεια ενός αντικειµένου, ή
χαρακτηριστικά δύο διαστάσεων, όπως µοτίβα,
γραµµές ή το χρώµα.

∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας σε εκκρεµότητα
Η ειδοποίηση «∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας σε
Εκκρεµότητα» πάνω σε ένα προόν ενηµερώνει
τους άλλους ότι έχει γίνει κατάθεση αίτησης
για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, και ότι
αναµένεται νοµική προστασία
(συµπεριλαµβανοµένων των αναδροµικών
δικαιωµάτων).

Γραφείο για την Εναρµόνιση στην Εσωτερική
Αγορά (OHIM)
Κοινοτικό ίδρυµα, ο ρόλος του οποίου είναι
η καταχώρηση των Κοινοτικών εµπορικών
σηµάτων και σχεδίων. Τα εµπορικά σήµατα ή
τα βιοµηχανικά σχέδια προστατεύονται ως εκ
τούτου σε όλη την επικράτεια της Ευρωπακής
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∆ιπλώµατα Προσθήκης ή Τροποποίησης.
Εκχωρούνται για εφευρέσεις, που αποτελούν
τροποποίηση µιας άλλης εφεύρεσης, η οποία
προστατεύεται ήδη από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
(κύρια ευρεσιτεχνία). Ακολουθούν την πορεία
της κύριας ευρεσιτεχνίας και λήγουν µαζί µε
αυτήν. ∆εν απαιτείται η καταβολή ετήσιων
τελών ανανέωσης για τα διπλώµατα προσθήκης
/τροποποίησης.

υπογράφηκε στο Μόναχο στις 5 Οκτωβρίου 1973
και τέθηκε σε ισχύ στις 7 Οκτωβρίου 1977.
Με µία και µόνο αίτηση για δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας, το ΕΡΟ χορηγεί ένα «σύνολο»
εθνικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε σχέση
µε τα συµβαλλόµενα Κράτη, που καθορίζει ο
αιτών. Περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε να
βρείτε στη διεύθυνση http://www.europeanpatent-office.org.

Εµπορικό Σήµα
Ένα εµπορικό σήµα είναι ένα διακριτικό
σηµάδι, το οποίο προσδιορίζει την ταυτότητα
ορισµένων αγαθών ή υπηρεσιών ως αυτά που
παράγονται ή παρέχονται από ένα
συγκεκριµένο πρόσωπο ή συγκεκριµένη
εταιρεία. Μπορεί να αποτελούνται από
τρισδιάστατα ή δισδιάστατα σήµατα όπως
γράµµατα, αριθµούς, λέξεις, λογότυπα ή
εικόνες. Η περίοδος προστασίας ποικίλλει,
αλλά ένα εµπορικό σήµα µπορεί να
ανανεώνεται έπ’ αόριστο πέρα από την
καθορισµένη χρονική περίοδο, µε την
καταβολή επιπλέον αµοιβής.

Ευρωπακό ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας
Το χορηγηθέν Ευρωπακό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
είναι ένα «σύνολο» εθνικών διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας. Υποβάλλοντας µία και µόνο
αίτηση σε µία από τις τρεις επίσηµες γλώσσες
(Αγγλικά, Γαλλικά και Γερµανικά) µπορείτε να
λάβετε προστασία µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας σε
ορισµένα ή και σε όλα τα συµβαλλόµενα κράτη
του ΕΡΟ. Στα περισσότερα συµβαλλόµενα κράτη,
για να τεθεί σε ισχύ το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
πρέπει να επικυρωθεί, για παράδειγµα, στο
Εθνικό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει
να υποβληθεί και µια µετάφραση του
περιεχοµένου του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε
µία από τις επίσηµες γλώσσες του εν λόγω
κράτους. Τα ζητήµατα αυτά διέπονται από την
εθνική νοµοθεσία. Περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά µε τα έντυπα των αιτήσεων, το κόστος
και τις διαδικασίες µπορείτε να βρείτε από τη
διεύθυνση http://www.european-patentoffice.org.

Εξέταση
Η εξέταση µιας αίτησης διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας στο γραφείο διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας, από έναν εξεταστή, για τον
καθορισµό του κατά πόσο η εφεύρεση που
περιγράφεται σε αυτήν επιδέχεται κατοχύρωσης
µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Το πιο σηµαντικό
ζήτηµα που ερευνά ο εξεταστής είναι, µεταξύ
άλλων, το νέο και η χρησιµότητα της εφεύρεσης.

Ευρωπακή Κοινότητα (ΕΚ)
Ενοποιηµένη έκδοση της Συνθήκης περί της
Ευρωπακής Ένωσης και της Συνθήκης που
εδραιώνει την Ευρωπακή Κοινότητα:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2002/
c_325/c_32520021224en00010184.pdf

Εξεταστής
Ένας υπάλληλος του γραφείου διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας ο ρόλος του οποίου είναι να
αξιολογεί τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µιας εφεύρεσης η
οποία αξιώνεται στην αίτηση για δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας.

Η Συνθήκη που εδραιώνει την Ευρωπακή
Κοινότητα (ως αυτή τροποποιήθηκε από τη
Συνθήκη του Άµστερνταµ)
http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2002/
c_325/c_32520021224en00010184.pdf

Επιστηµονικό υπόβαθρο του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας
Μια υποενότητα µιας αίτησης διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας που αναλύει λεπτοµερώς το
πλήρες ιστορικό της σχετικής τεχνολογίας ή
τέχνης.

Ευρωπακή Σύµβαση ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας
(EPC)
Η Ευρωπακή Σύµβαση ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας
(EPC) τέθηκε σε ισχύ το 1977 και ίδρυσε το
Ευρωπακό Γραφείο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
(ΕΡΟ). Το κύριο πλεονέκτηµα και ο σκοπός της
EPC είναι ότι επιτρέπει την απόκτηση
δικαιωµάτων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας από ένα ή
περισσότερα συµβαλλόµενα κράτη της EPC
υποβάλλοντας µία και µόνο Ευρωπακή αίτηση για
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Αυτό µπορεί να είναι
σηµαντικά πιο φθηνό από την υποβολή µιας
«εθνικής αίτησης» σε κάθε χώρα. Όταν χορηγηθεί
το Ευρωπακό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει την

Ευρωπακό Γραφείο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
(ΕΡ
ΡΟ)
∆ιακυβερνητικός οργανισµός (µη εξαρτώµενος
από την ΕΕ) η πρωταρχική λειτουργία του
οποίου είναι η χορήγηση Ευρωπακών
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, βάσει ενός ενιαίου
νόµου και ενοποιηµένων διαδικασιών, για τα
συµβαλλόµενα κράτη προς την Ευρωπακή
Σύµβαση ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (EPC), που
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Λήπτης άδειας
Το µέρος που αποκτά τα δικαιώµατα σύµφωνα
µε µια σύµβαση εκχώρησης αδείας
εκµετάλλευσης.

επίδραση µιας εθνικής ευρεσιτεχνίας σε κάθε
µία από τις προσδιοριζόµενες χώρες. Οι
Ευρωπακές αιτήσεις ευρεσιτεχνίας µπορούν να
υποβληθούν είτε στα εθνικά Γραφεία διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας είτε απευθείας στο παράρτηµα του
EPO στη Χάγη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα έντυπα
των αιτήσεων, το κόστος και τις διαδικασίες
µπορείτε να βρείτε από τη διεύθυνση
http://www.european-patent-office.org

Μεταβίβαση
Η µεταβίβαση του δικαιώµατος διανοητικής
ιδιοκτησίας από ένα πρόσωπο (ο εκχωρητής)
προς ένα άλλο πρόσωπο (ο δικαιούχος).
Νέον της εφεύρεσης
Το νέο µιας εφεύρεσης αποτελεί προ[πόθεση
για τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας. Η εφεύρεση δεν πρέπει να
αποτελεί µέρος της προ[πάρχουσας τεχνικής.
Η προ[πάρχουσα τεχνική περιλαµβάνει ό,τι
καθίσταται διαθέσιµο στο κοινό, τόσο στη
χώρα σας όσο και στο εξωτερικό, µέσω
έγγραφης ή προφορικής περιγραφής, µε χρήση
ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, πριν από την
υποβολή της αίτησης για δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας.

Εφεύρεση
Κάθε νέο και χρήσιµο µηχάνηµα, προόν,
διαδικασία ή οποιαδήποτε νέα χρήση αυτού,
που περιγράφεται ή/και αξιώνεται σε ένα
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή σε µια αίτηση για
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.
Εφευρέτης
Οποιοδήποτε πρόσωπο η ανάµειξη και η
συµβολή του οποίου ήταν ουσιαστικής
σηµασίας για την ανάπτυξη της εφεύρεσης. Το
πρόσωπο που πρώτο συνέλαβε µια συγκεκριµένη
εφεύρεση και ο οποίος εργάζεται επιµελώς
για τη µετατροπή της ιδέας αυτής σε απτή
φυσική περιουσία.

Οικογένεια ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας
Το βασικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και όλα τα
σχετικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε την ίδια
προτεραιότητα σε περισσότερες από µία
χώρες.

Καταθέτης
Το πρόσωπο ή ο οργανισµός που υποβάλλει
αίτηση για ένα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε την
πρόθεση να χρησιµοποιήσει, κατασκευάσει ή
εκχωρήσει άδεια εκµετάλλευσης για την
τεχνολογία της εφεύρεσης.

Ονοµασία Αν
νατροφέων Φυτών
Μορφή διανοητικής ιδιοκτησίας που είναι
ειδικά σχεδιασµένη για την προστασία νέων
φυτικών ειδών. Πρόκειται για το δικαίωµα
ελέγχου του πολλαπλασιασµού και της πώλησης
γενεσιουργού υλικού για µια συγκεκριµένη
ποικιλία φυτών.

Κοινοτικό ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας
Ένα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που εκχωρείται
για όλη την Ευρωπακή Ένωση – Κοινοτικά
∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας δεν υπάρχουν ακόµα,
αλλά υπάρχει υπό συζήτηση πρόταση για την
καθιέρωση αυτών.

Παγκόσµιος Οργανισµός ∆ιανοητικής
Ιδιοκτησίας (WIPO)
Ένας διακυβερνητικός οργανισµός, µε έδρα
στη Γενεύη (Ελβετία), υπεύθυνος για την
προώθηση της προστασίας της διανοητικής
ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσµο, µέσω της
ενθάρρυνσης της συνεργασίας µεταξύ των
εθνών.

Κοινοτικό Εµπορικό Σήµα
Το Γραφείο για την Εναρµόνιση στην
Εσωτερική Αγορά (OHIM), µε έδρα στην πόλη
Alicante της Ισπανίας, ιδρύθηκε µε
Κανονισµό του Συµβουλίου της Ευρωπακής
Ένωσης µε ηµεροµηνία 20 ∆εκεµβρίου 1993.
Έργο του είναι η καταχώρηση των Κοινοτικών
εµπορικών σηµάτων, που µπορούν να ισχύσουν
νόµιµα και να απολαµβάνουν µια οµοιόµορφη
προστασία σε όλη την επικράτεια της
Ευρωπακής Ένωσης. Ενώ το εθνικό εµπορικό
σήµα προσφέρει προστασία η οποία
περιορίζεται στην αγορά µίας και µόνο
χώρας, το Κοινοτικό εµπορικό σήµα προσφέρει
προστασία για το σύνολο της αγοράς µέσα στα
πλαίσια της Ευρωπακής Ένωσης.

Πεδίο Εφεύρεσης
Ο ορισµός του συγκεκριµένου πεδίου ή της
τεχνικής όπου ανήκει η εφεύρεση.
Περιγραφή
Το µέρος της αίτησης για δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας που περιέχει οδηγίες που θα
ενηµέρωναν ένα ειδικευµένο πρόσωπο για το
πώς να κατασκευάσει ή να χρησιµοποιήσει την
εφεύρεση. Η περιγραφή αποτελεί τη βάση για
τις αξιώσεις.
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Περίληψη
Πρόκειται για µια συνοπτική περιγραφή της
εφεύρεσης που περιλαµβάνεται σε µια αίτηση
για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Η περίληψη
χρησιµεύει αποκλειστικά για σκοπούς
τεχνολογικής πληροφόρησης και δεν έχει
καµία σχέση µε το εύρος της αιτούµενης
προστασίας.

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, εµπορικού σήµατος
ή βιοµηχανικού σχεδίου. Από την έρευνα
µπορεί να προκύψουν αντικρουόµενες
καταχωρήσεις, και να διαπιστωθεί ότι η
διαδικασία αίτησης µπορεί να µην αποφέρει
κανένα αποτέλεσµα.
Προτεραιότητα
Η Συνθήκη του Παρισιού για την Προστασία
της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας προβλέπει ότι
από τη στιγµή που θα υποβάλλετε µια αίτηση
σε µια χώρα που είναι µέρος της Συνθήκης,
έχετε το δικαίωµα να αξιώσετε προτεραιότητα
για µια περίοδο δώδεκα µηνών για τα
∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας και έξι µηνών για
τα εµπορικά σήµατα και τα βιοµηχανικά
σχέδια. Η ηµεροµηνία υποβολής αυτής της
πρώτης αίτησης θεωρείται ως η «ηµεροµηνία
προτεραιότητας». Συνεπώς, όταν υποβάλλετε
αίτηση για κατοχύρωση σε άλλες χώρες µέλη
(της Συνθήκης του Παρισιού) κατά τη
διάρκεια αυτών των δώδεκα µηνών, η
ηµεροµηνία υποβολής της πρώτης σας αίτησης
θεωρείται ότι έχει «προτεραιότητα» έναντι
των υπολοίπων αιτήσεων που καταχωρήθηκαν
κατόπιν της ηµεροµηνίας αυτής. Στην
περίπτωση αυτή, συνεχίζετε να είστε ο
πρώτος που έκανε την υποβολή σε άλλες χώρες
µέλη, ακόµα και αν υπάρχουν άλλες αιτήσεις
που έχουν υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησής σας στις χώρες αυτές.

Πιστοποιητικό Συµπληρωµατικής Προστασίας
Ένα πιστοποιητικό συµπληρωµατικής προστασίας
(ΣΠΠ) επεκτείνει τη διάρκεια του
αποκλειστικού δικαιώµατος διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας αποκλειστικά όσον αφορά στα
φαρµακευτικά προόντα ή στα προόντα εκείνα
που σχετίζονται µε την προστασία φυτών. Το
ΣΠΠ τίθεται σε ισχύ όταν λήξει η σχετική
ευρεσιτεχνία και διαρκεί για το µέγιστο
διάστηµα των 5 ετών.
Πιστοποιητικά Συµπληρωµατικής Προστασίας για
Φαρµακευτικά Προόντα και Προόντα Φυτών
Συµπληρωµατικά πιστοποιητικά προστασίας για
φαρµακευτικά προόντα ή προόντα φυτών τα
οποία κατοχυρώνονται από έγκυρα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας και για τα οποία έχει εκδοθεί
στην αγορά µια πρώτη άδεια χρήσης.
Εκδίδονται µόνο για ένα προόν και µόνο
προς τον ίδιο δικαιούχο της κύριας
ευρεσιτεχνίας.
Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας
Τύπος προστασίας για µια εφεύρεση, του
οποίου οι απαιτήσεις είναι µικρότερες από
εκείνες που προβλέπονται για ένα δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας.

Προ[πάρχουσα Τεχνική
Υφιστάµενες τεχνολογικές πληροφορίες βάσει
των οποίων µια εφεύρεση ή ένα βιοµηχανικό
σχέδιο κρίνεται ως προς το νέο και κατά
πόσο συνεπώς µπορεί να γίνει ή όχι
καταχώρηση αυτού. Εδώ περιλαµβάνονται οι
πηγές εγγράφων, όπως τα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας και οι δηµοσιεύσεις από
οπουδήποτε στον κόσµο, και άλλες πηγές όπως
ποια στοιχεία είναι γνωστά ή
χρησιµοποιούνται από το κοινό.

Πνευµατικά δικαιώ
ώµατα
Τα πνευµατικά δικαιώµατα είναι ένας νοµικός
όρος που περιγράφει τα δικαιώµατα που
εκχωρούνται στους δηµιουργούς για τα
καλλιτεχνικά τους και τα λογοτεχνικά τους
έργα. Τα είδη των έργων που καλύπτονται από
τα πνευµατικά δικαιώµατα είναι τα εξής:
λογοτεχνικά έργα όπως µυθιστορήµατα,
ποιήµατα, θεατρικά έργα, βοηθήµατα,
εφηµερίδες και προγράµµατα υπολογιστών,
βάσεις δεδοµένων, ταινίες, µουσικές
συνθέσεις, και χορογραφίες, καλλιτεχνικά
έργα όπως πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες
και γλυπτική, αρχιτεκτονική, και
διαφηµίσεις, χάρτες και τεχνικά
σχεδιαγράµµατα.

Σύµβαση / Πρωτόκολλο Μαδρίτης
Ένα διεθνές σύστηµα, υπό τη διαχείριση του
Παγκόσµιου Οργανισµού ∆ιανοητικής
Ιδιοκτησίας (WIPO), το οποίο επιτρέπει στον
κάτοχο ενός εµπορικού σήµατος που είναι
καταχωρηµένο σε µια χώρα να υποβάλλει
αίτηση για προστασία του συγκεκριµένου
εµπορικού σήµατος σε άλλες χώρες που
ανήκουν στο σύστηµα. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τα έντυπα των
αιτήσεων, το κόστος και τις διαδικασίες
µπορείτε να βρείτε από τη διεύθυνση
http://www.wipo.org.

Προκαταρτική Έρευνα
Μια έρευνα των αρχείων διανοητικής
ιδιοκτησίας πριν από την κατάθεση µιας
αίτησης για κατοχύρωση, για να επιβεβαιωθεί
η ύπαρξη προγενέστερου αντίστοιχου
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Συνθήκη Συνεργασίας για τα ∆ιπλώµατα
Ευρεσιτεχνίας (PCT)
Η Συνθήκη Συνεργασίας για τα ∆ιπλώµατα
Ευρεσιτεχνίας είναι µια διεθνής συνθήκη υπό
τη διαχείριση του WIPO, η οποία συνάφθηκε
στην Ουάσιγκτον το 1970 και τέθηκε σε ισχύ
το 1978. Η PCT παρέχει ένα σύστηµα το οποίο
µέσω µιας διεθνούς αίτησης σε ένα από τα
συµβαλλόµενα κράτη, επιτρέπει τον καθορισµό
πάνω από 100 άλλων χωρών στις οποίες
επιθυµεί κανείς να αποκτήσει δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας: - ο καταθέτης καθορίζει τις
χώρες αυτές στις οποίες επιθυµεί να
αποκτήσει δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και σε
ορισµένο χρόνο η αρµόδια εθνική αρχή για τα
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας εκχωρεί το δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας. Η κατάθεση µίας µόνο αίτησης
διεθνούς ευρεσιτεχνίας έχει την ίδια ισχύ
µε τις εθνικές αιτήσεις που υποβάλλονται
στις καθορισµένες χώρες. Οι αιτούντες που
επιθυµούν να ορίσουν την Ιρλανδία, την
Ιταλία και την Ελλάδα πρέπει να επιλέξουν
την επιλογή Ευρωπακό ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας
(EP). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε
τα έντυπα των αιτήσεων, το κόστος και τις
διαδικασίες µπορείτε να βρείτε από τη
διεύθυνση http://www.wipo.org

Συνθήκη του Παρισιού για την Προστασία της
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
Μια διεθνής συνθήκη σχετικά µε την
Βιοµηχανική Ιδιοκτησία η οποία επικυρώθηκε
το 1883 και ενηµερώθηκε αρκετές φορές, και
η οποία παρέχει κοινούς κανόνες µεταξύ των
κρατών µερών για τη διαχείριση των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε
στη διεύθυνση http://www.wipo.org.
Σχέδια
Πρόκειται για τις εικόνες που εξηγούν µια
εφεύρεση η οποία περιέχεται σε µια δοµή
µιας αίτησης για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.
Τεχνογνωσία
Οι εµπιστευτικές πληροφορίες που δίνουν τη
δυνατότητα για ολοκλήρωση ενός συγκεκριµένου
έργου ή για λειτουργία µιας ειδικής
συσκευής ή διαδικασίας.
Τοπο
ογραφίες ηµιαγωγών
Ειδική προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας για
το σχέδιο διάταξης ενός τσιπ ηµιαγωγού ή
της τοπογραφίας αυτού.
Χορηγός άδειας
Το µέρος που εκχωρεί τα δικαιώµατα σύµφωνα
µε µια σύµβαση εκχώρησης αδείας.

Παράρτηµα ∆:
∆Ι-Σύντοµη εισαγωγή CD-Rom
Εργαλειοθήκης Πολυµέσων
3 Ένα αλληλεπιδραστικό µέρος ελέγχου ∆Ι το
οποίο αξιολογεί τις πρακτικές ∆Ι του
οργανισµού σας. Ο στόχος του ελεγκτικού
εργαλείου είναι να βοηθήσει τον οργανισµό
σας σε θέµατα όπως είναι
- η γνώση του αν τα στοιχεία ∆Ι που έχετε
στη διάθεσή σας έχουν αναγνωριστεί ως
τέτοια και έχουν προστατευθεί αναλόγως,
- οι αποφάσεις για το κατά πόσο είναι
απαραίτητη η προστασία,
- η διαχείριση των στοιχείων ∆Ι.
Το ελεγκτικό εργαλείο δεν παρέχει
αξιολόγηση της ∆Ι, αλλά σας παρέχει τις
πληροφορίες που απαιτούνται για να
αναλάβετε µια αξιολόγηση των στοιχείων ∆Ι
που έχετε στη διάθεσή σας.

Η Εργαλειοθήκη Πολυµέσων ∆Ι, η οποία παράγεται
σε CD-ROM, περιέχει υλικό αλληλεπιδραστικών
γενικών πληροφοριών και πληροφοριών σχετικών
µε τη χώρα σχετικά µε την ∆Ι. Περιλαµβάνει
επίσης ένα εργαλείο ελέγχου που αξιολογεί τις
πρακτικές ∆Ι των οργανισµών.
Η Εργαλειοθήκη Πολυµέσων ∆Ι περιλαµβάνει
τρία µέρη:
1 Πληροφορίες ∆Ι γενικού ενδιαφέροντος για
οργανισµούς, ειδικότερα για τις ΜΜΕ, καθώς
και για ιδιώτες. Στο σηµείο αυτό θα βρείτε
συµπληρωµατικές πληροφορίες του Οδηγού
Καλής Πρακτικής.
2 Πληροφορίες ∆Ι συγκεκριµένες για κάθε χώρα. Το
µέρος αυτό δίνει έµφαση στις συγκεκριµένες
νοµικές και τεχνικές απόψεις των θεµάτων ∆Ι
σχετικά µε την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την
Ιταλία, το Λουξεµβούργο και την Ισπανία. Θα
περιέχει
συνδέσεις
προς
τοπικούς
επαγγελµατίες, ιδρύµατα και οργανισµούς, που
είναι σε θέση να παρέχουν συγκεκριµένη βοήθεια
σε θέµατα ∆Ι και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας σε
εφευρέτες και ειδικότερα σε ΜΜΕ.
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