
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Κατοχύρωση των εφευρέσεων και 
βιομηχανικών σχεδίων στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.

Κ. Αμπατζής 

Διευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων
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Πως προστατεύεται μια εφεύρεση…





Tortola RoundTail Jeff Harris/Artmix

Εργαστηριακές δοκιμές και ανάλυση πεπερασμένων 
στοιχείων έδειξε ότι στο RoundTail ™ ο σχεδιασμός του 
διπλού δακτυλίου απορροφά 60 φορές περισσότερες 
δονήσεις.
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Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πλάνο προστασίας 
του επινοήματος!

www.roundtail.ca www.winaroundtail.com

WIPO: Διεθνές Σχέδιο

PCT: Διεθνής αίτηση για Δ.Ε.

US: αίτηση για Δ.Ε.

US: αίτηση για Σχέδιο

US: κατοχύρωση σήματος
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http://www.roundtail.ca/
http://www.winaroundtail.com/


Ο  Ο.Β.Ι. είναι Ν.Π.Ι.Δ. και λειτουργεί με βάση το Ν. 1733/87 και

ασκεί κρατική εξουσία.

• Έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια

• Σκοποί του Ο.Β.Ι. είναι 

• η κατοχύρωση των εφευρέσεων και 

• η διάδοση της τεχνολογικής πληροφορίας,                       
που περιέχεται μέσα στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

(Ο.Β.Ι.)
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ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΕΦΕΥΡΕΣΗ;

Κάθε επινόημα νέο, 

που έχει τεχνικό χαρακτήρα
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Εφεύρεση : είναι συνήθως ένα νέο προϊόν ή μια μέθοδος (ή και τα δύο), που 

επιλύουν ένα τεχνικό πρόβλημα

Ανακάλυψη : αφορά κάτι που προϋπάρχει και περιμένει κάποιον να το βρει

Το τηλεσκόπιο είναι η εφεύρεση που έκανε ο 
Ολλανδός οπτικός Hans Lipperhey το 1608. 

Ο Γαλιλαίος χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο 
ανακάλυψε τα βουνά της Σελήνης, που πάντα 
βρισκόταν εκεί.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ή ΕΦΕΥΡΕΣΗ
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ΤΙ  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  ΕΦΕΥΡΕΣΗ

• Ανακαλύψεις

• Επιστημονικές Θεωρίες

• Μαθηματικές Μέθοδοι

• Αισθητικές Δημιουργίες

• Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

• Μέθοδοι Οικονομικών Δραστηριοτήτων

• Παρουσίαση Πληροφοριών

• Ποικιλίες ζώων και φυτών

• Διαγνωστικές Μέθοδοι

• Μέθοδοι χειρουργικής και θεραπευτικής αγωγής

9



ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ)

 Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ)

 Πιστοποιητικό Καταχώρησης Βιομηχανικών Σχεδίων ή Υποδειγμάτων

 Μεταφρασμένα Ευρωπαϊκά ΔΕ με ισχύ στην Ελλάδα
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Το ΔΙΠΛΩΜΑ   ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΔΕ)…

χορηγείται για 

- επινοήματα νέα

- με εφευρετική δραστηριότητα

- βιομηχανικά εφαρμόσιμα

ισχύει για 20 χρόνια

έλεγχος του νέου της εφεύρεσης (Έκθεση Έρευνας)
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Σε μια εφεύρεση μπορεί να προστατεύεται:

 ένα προϊόν
 μια μέθοδος 
 μια διαδικασία
 μια βιομηχανική διάταξη, κλπ

ή ο συνδυασμός των παραπάνω

 Σε κάθε περίπτωση μια εφεύρεση περιγράφεται με βάση τα:

τεχνικά της χαρακτηριστικά

Τι προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας:
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ  ΠΟΥ  ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΜΕ  ΧΡΗΣΗ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Προστατεύονται μόνο υπό τη μορφή:

• Μεθόδων λειτουργίας υπολογιστών ή δικτύων 
υπολογιστών, με τη χρήση εφαρμογών λογισμικού, 
ή

• Συσκευών υπολογιστών διαμορφωμένων κατάλληλα 
για την υλοποίηση των ανωτέρω μεθόδων

• Δεν κατοχυρώνονται τα προγράμματα με τη μορφή 
λίστας εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού
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Σε ποιόν ανήκει η εφεύρεση…

Δικαίωμα για απόκτηση ΔΕ έχουν ο εφευρέτης ή ο δικαιούχος

 Αν περισσότεροι του ενός πραγματοποίησαν την εφεύρεση από κοινού,
το δικαίωμα ανήκει σε όλους εξ’ αδιαίρετου

 Αν περισσότεροι του ενός πραγματοποίησαν την εφεύρεση αλλά 
ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον τότε το δικαίωμα ανήκει σ΄αυτόν
που κατέθεσε πρώτος

15



 στο πλαίσιο της εργασίας του:

 το δικαίωμα ανήκει στον εργοδότη (υπηρεσιακή εφεύρεση)

 αν είναι αποτέλεσμα ανεξάρτητης δημιουργίας του εργαζομένου:

 το δικαίωμα ανήκει εξ ολοκλήρου στον εφευρέτη (ανεξάρτητη 

εφεύρεση)

 αν δημιουργήθηκε με χρήση υλικών, μέσων ή υποδομών της επιχείρησης:

 το δικαίωμα ανήκει κατά 40% στον εργοδότη και κατά 60% στον 

εργαζόμενο (εξαρτημένη εφεύρεση)

– Απαιτείται ειδοποίηση του εργοδότη 

– Η αίτηση συνυποβάλλεται

Αν έγινε από εργαζόμενο…

Σε ποιόν ανήκει η εφεύρεση…



3 μήνες

9 - 15 
μήνες

4μηνο

Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας

Κοινοποίηση στον καταθέτη 

Παρατηρήσεις Καταθέτη

Σύνταξη Τελικής Έκθεσης Έρευνας

Χορήγηση Π.Υ.Χ

Κατάθεση
1. Αίτηση (2)
2. Περιγραφή (2)
3. Αξιώσεις (2)
4. Περίληψη (2)
5. Σχέδια προαιρετικά (2)
6. Τέλη κατάθεσης 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΕ, ΔΤ και ΠΥΧ

Χορήγηση  ΔΕ, ΔΤ (καταβολή τέλους έκδοσης)

Δημοσίευση ΔΕ, ΔΤ, Π.Υ.Χ.  στο ΕΔΒΙ

• Τυπικός ‘Έλεγχος
• Διορθώσεις
• Συμπληρώσεις 
• Τέλος έκθεσης έρευνας
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Τέλη για την προστασία διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
στην Ελλάδα:

• Τέλος κατάθεσης 50 €
Τέλος σύνταξης Απλής Έκθεσης Έρευνας   300 €

• Τέλος σύνταξης Έκθεσης Έρευνας με

Αιτιολογημένη Γνώμη 800 €

• Τέλος χορήγησης 150 €

• Ετήσια τέλη ανανέωσης  (από 3ο- 20ο έτος) 20 – 1.100 €

(τα πρώτα 2 χρόνια είναι δωρεάν)
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Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.)

• χορηγείται για:

- αντικείμενα νέα

- με καθορισμένο σχήμα και μορφή

- βιομηχανικά εφαρμόσιμα

• ισχύει για 7 χρόνια

• δεν συντάσσεται Έκθεση Έρευνας
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Η προστασία Σχεδίων ή Υποδειγμάτων

πλακίδια
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Τι προστατεύεται με Σχέδιο ή Υπόδειγμα

http://www.scandinaviandesign.com/jonasbohlin/400/livGreen.JPG
http://www.scandinaviandesign.com/jonasbohlin/400/livGreen.JPG
http://f1miniatures.free.fr/images/toy.jpg
http://f1miniatures.free.fr/images/toy.jpg
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Τι είναι το Σχέδιο ή Υπόδειγμα
(Π.Δ. 259/1997 )

• Είναι η εξωτερική ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρος

ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, που

προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει.

 γραμμή
 περίγραμμα
 χρώμα
 σχήμα
 μορφή

 Στοιχεία  εξωτερικής εμφάνισης ενός 

προϊόντος :
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΒΙ

 καταχώρηση τοπογραφιών προϊόντων Ημιαγωγών

 έκδοση Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για Φάρμακα 
και Φυτοφάρμακα 

 παραλαβή Ευρωπαϊκών και Διεθνών Αιτήσεων ΔΕ

 παραλαβή αιτήσεων Διεθνών Βιομηχανικών Σχεδίων

 παραλαβή αιτήσεων Κοινοτικών Βιομηχανικών Σχεδίων

 Έκδοση Ειδικού Δελτίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

 Απονομή βραβείων
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Ειδικό Δελτίο 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ)

ΤΕΥΧΟΣ Α

Καταχώρηση βιβλιογραφικών στοιχείων, 

περιλήψεων και χαρακτηριστικού σχεδίου των 
αιτήσεων ΔΕ, ΔΤ, ΠΥΧ, των εκδοθέντων ΔΕ, ΔΤ, ΠΥΧ
και των Ευρωπαϊκών ΔΕ με προσδιορισμό την 

Ελλάδα.

ΤΕΥΧΟΣ Β

Καταχώρηση των Πιστοποιητικών για τα 

Βιομηχανικά Σχέδια ή Υποδείγματα

ΤΕΥΧΟΣ Γ

Έκπτωση δικαιωμάτων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
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• Μεμονωμένες χώρες,  εθνικό ΔΕ (π.χ. σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιταλία, κλπ)

• Ευρωπαϊκές χώρες,  Ευρωπαϊκό ΔΕ (για μέχρι 38 χώρες) 

(+2 χώρες επέκτασης)

• Διεθνώς,  Διεθνής αίτηση Δ.Ε. (PCT) (για μέχρι 148 χώρες)

Η κατοχύρωση των εφευρέσεων εκτός Ελλάδος

Δήλωση ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Με βάση τη Σύμβαση των Παρισίων η κατάθεση αίτησης για ΔΕ στο 

εξωτερικό ισχύει από την ημερομηνίας της πρώτης  αίτησης για ΔΕ

(π.χ. αίτηση για ΔΕ στην Ελλάδα) 
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Το κόστος για την προστασία 
των εφευρέσεων στο εξωτερικό

҉ Το κόστος εξαρτάται από το εύρος προστασίας  και τις χώρες στις οποίες 
θέλουμε να προστατευθούμε

• Κόστος διαδικασίας Ευρωπαϊκής αίτησης: 6.465€
(τέλος κατάθεσης: 210 €, τέλος έρευνας: 1285 €, τέλος εξέτασης: 1620 €, τέλος προσδιορισμού κρατών: 580 €, τέλη ανανέωσης 3ου, 4ου, 5ου

έτους: 1855 €, τέλος χορήγησης: 915 €)

• Κόστος Διεθνούς διαδικασίας: 3.263 €* + τέλη Ευρωπαϊκού + τέλη διαφόρων 
χωρών
(τέλος διαβίβασης: 115 €, Διεθνές τέλος κατάθεσης: 1.273 €, τέλους Διεθνούς Έρευνας: 1875 € + τέλη Ευρωπαϊκού + τέλη διαφόρων χωρών)

Σ’ αυτά πρέπει να προστεθούν:

–Δικηγορικά έξοδα
–Έξοδα μεταφράσεων
–Τέλη ανανέωσης (διατήρησης σε ισχύ) στις χώρες προστασίας
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* από 1.7.2015 το Διεθνές τέλος κατάθεσης  μειώνεται για τους Έλληνες κατά 90%

(από 1.273 € γίνεται: 127,30 €) και το συνολικό κόστος διαμορφώνεται στα:  2.117,3 €
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ



Η Nestle προστατεύει  τα προϊόντα της 
με περισσότερα από 

20.000 διπλώματα  ευρεσιτεχνίας!



Η περίπτωση της Nespresso

• Η Nespresso είναι θυγατρική της Ελβετικής Nestle.
• Έχει τζίρο ~ $5 δις (~ 25 % των εσόδων της μητρικής)

• Κλειστό σύστημα: τα μηχανήματα της Nespresso είναι φτιαγμένα να 

δέχονται τις δικές της κάψουλες

• Έχει πουλήσει περισσότερες από 20 εκατομμύρια κάψουλες καφέ και 

12 εκατομμύρια μηχανήματα από το 1986

• Εργάζονται γι’ αυτήν περισσότεροι από 4.500 άτομα

• Έχει παρουσία σε 50 χώρες
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1976: Κατάθεση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εφευρέτης: ERIC FAVRE

1982: Στόχευση στην αγορά εστιατορίων και γραφείων. 

1986: Δημιουργείται η εταιρεία Nespresso Α.Ε. Οι πωλήσεις δε πάνε και πολύ καλά!

1988: Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία αλλάζει τη στρατηγική μάρκετινγκ. 

1991: Στόχευση στους ιδιώτες. Η Nespresso μπαίνει στις διεθνείς αγορές

1997: Πρώτες διαφημιστικές εκστρατείες. 

1998: Έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

2006: Δίνεται χαρακτήρας «πολυτέλειας» στο προϊόν. Ο George Clooney εκπροσωπεί τη Nespresso. 

2008: Οι πωλήσεις 2000-2008 αυξήθηκαν κατά μ.ο. 35% 

2012: Επέκταση στην αγορά με φθηνότερα μηχανήματα

2013. Χάνει ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και η αγορά ανοίγει

A47J31/00
Apparatus for making beverages (household machines or implements for straining
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http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=A47J31/00


• Σταθερή ποιότητα καφέ κάθε φορά σε υπερβολική τιμή, που όμως ο καταναλωτής είναι 

έτοιμος να πληρώσει!

• Δημιουργεί την αίσθηση της «καθημερινής πολυτέλειας» στο μέσο καταναλωτή 

(George Clooney, ακριβά σαλόνια, καλοσχεδιασμένες καφετιέρες και κάψουλες, κλπ)

• Κόστος 7-8 φορές η τιμή του αλεσμένου καφέ Κολομβίας στα σούπερ μάρκετ!

• Το καθιερωμένο «εταιρικό όνομα» δικαιολογεί πωλήσεις 3Χ ακριβότερα από τον 

ανταγωνισμό!

• Το marketing βασικό όπλο στην κυριαρχία της αγοράς

• Επέκταση σε πολλά είδη καφέ, σοκολάτας, τσαγιού και άλλων ροφημάτων

 Αποτέλεσμα: αναμόρφωση της αγοράς των ροφημάτων

Γιατί η NESPRESSO κυριάρχησε στην αγορά;

 Περίπου 15 δισεκατομμύρια κάψουλες καφέ πωλήθηκαν σε 
όλο τον κόσμο το 2013
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Πως γίνονται οι εφευρέσεις...

1. Ανάγκη για κάτι που δεν υπάρχει στην αγορά ???

2. Βοήθεια σε κάποιον για να κάνει καλλίτερα τη δουλειά του

 Ελαιοραβδιστικά μηχανήματα

3. Συνδυασμός δύο ή περισσότερων γνωστών προϊόντων για παραγωγή 

άλλου προϊόντος με νέες ιδιότητες

 Algon: ασπιρίνη και καφεΐνη σε ένα χαπάκι για τον πονοκέφαλο  

4. Τεχνική λύση που βασίζεται στην παρατήρηση της φύσης

 Ο τρόπος που πετάει η λιβελούλα

 βιομιμητική
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Βιομιμητική

Από τη μελέτη της φύσης μπορεί να προκύψουν λύσεις εμπνευσμένες από αυτές που έχει δώσει η 
φύση εδώ και 3,8  δισεκατομμύρια χρόνια και έχουν δοκιμαστεί κάτω από όλες τις συνθήκες.

Η φύση έχει ήδη επιλύσει πολλά από τα προβλήματα της καθημερινότητάς της και σε διάφορους 
τομείς:

• την ενέργεια 
• την παραγωγή τροφίμων
• τον έλεγχο του κλίματος
• τη χημεία
• τις μεταφορές
• τη συσκευασία, κλπ

Η μελέτη του σχήματος, της δομής, της λειτουργίας ή των βιολογικά παραγόμενων ουσιών (όπως 
τα ένζυμα ή το μετάξι) και οι βιολογικοί μηχανισμοί και οι διεργασίες (όπως η πρωτεϊνική σύνθεση 
ή η φωτοσύνθεση) μπορεί να οδηγήσουν στην δημιουργία παρόμοιων προϊόντων ή μηχανισμών 
προς όφελος της ανθρωπότητας.
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Παραδείγματα εφευρέσεων 
από την παρατήρηση της φύσης …

 Το μοντέλο αυτό επιτυγχάνει 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και 80% λιγότερους ρύπους οξειδίων του αζώτου 
(NOx). 

 Ο πετρελαιοκινητήρας των 140 ίππων, απελευθερωμένος από την αυστηρή διαχείριση για περιορισμό των ρύπων, 
επιτυγχάνει ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση, με μόλις 2,8 λίτρα ντίζελ για κάθε 100 χιλιόμετρα με ταχύτητα 90 χλμ./ώρα. 

boxfish

Mercedes-Benz bionic car
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Παραδείγματα εφευρέσεων 
από την παρατήρηση της φύσης …

Speedo Fastskin FSII
Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνας, 2004

Shark skin feature inspired low hydrodynamic surface drag: high efficiency swimsuits design with antibacterial effect. Nature’s unique design at 
microscale provides enormous reduction in surface drag of water close to the body (Riblet effect). Arrows show anti-microbial features mimicking 
shark skin micro-topography.

Biomimetics material and design.pdf (Elsevier) 
http://astro.temple.edu/~sthsieh/BIO5466_2011/Singh%20et%20al_2011(MatDes).pdf
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Παραδείγματα εφευρέσεων 
από την παρατήρηση της φύσης …

Η δομή του δέρματος του καρχαρία δεν επιτρέπει την επικόλληση οργανισμών πάνω 
σ΄ αυτό. Το μοντέλο αυτό έχει μεταφερθεί στα τοιχώματα των πλοίων με 
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση τεραστίων ποσοτήτων καυσίμων στα πλοία.

bio-inspired systems.pdf (http://webx.ubi.pt/~felippe/texts/sb_textos_ppt5.pdf)
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Παραδείγματα εφευρέσεων 
από την παρατήρηση της φύσης …

Το 2009, επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα φτερά της 
πεταλούδας έχουν λέπια, τα οποία δρουν ως φυσικοί ηλιακοί 
συλλέκτες, και απορροφούν το φως με εξαιρετικά 
αποτελεσματικό τρόπο. 

Χρησιμοποιώντας το φτερό της πεταλούδας ως πρότυπο, οι 
ερευνητές βελτιώσαν τη συλλογή του φωτός σε dye-sensitive  
ηλιακά κύτταρα.

Τα φτερά της πεταλούδας θα 
μπορούσαν να βελτιώσουν 

Φωτοβολταϊκά;

http://webecoist.momtastic.com/2010/12/31/inspired-by-insects-10-creepy-crawly-biomimetic-designs/



5. Νέα χρήση γνωστού προϊόντος
Χρήση της νιτρογλυκερίνης στην παραγωγή 
φαρμάκων για την καρδιά

6. Βελτίωση προηγούμενων εφευρέσεων

7. Εφευρέσεις με απρόσμενες ιδιότητες
• Coca Cola

Παραδείγματα (συνέχεια):

1980: 1990: 2000: 2010: 2020:
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Μήπως δεν πρέπει να κατοχυρωθεί το επινόημα;

• Επινοήματα μικρής διάρκειας

• επινοήματα που είναι πολύ δύσκολο να αντιγραφούν

• επινοήματα στα οποία η αντίστροφη μηχανική (reverse engineering) είναι αδύνατη
(κρατούνται μυστικά - trade secrets)

Ο κύβος του Rubik και η Coca-Cola δεν 
έχουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας!

Δεν χρειάζεται κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όταν έχουμε:

Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να δημοσιεύουμε σκοπίμως τα επιτεύγματά μας για να εμποδίσουμε τον 
ανταγωνισμό να προστατεύσει τα δικά του στον τομέα μας
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Βασική προϋπόθεση πριν προχωρήσουμε
να προστατεύσουμε την εφεύρεση μας…

Δεν αποκαλύπτουμε με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο 
της εφεύρεσής μας πριν προβούμε σε κατάθεση αίτησης για 
την προστασία της  εφεύρεσης μας.
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Τρία βασικά βήματα 
για την προστασία των εφευρέσεων

1ο βήμα: (Προ)έρευνα τεχνολογικής πληροφόρησης (τι προϋπάρχει σχετικά με την εφεύρεση, 
ποια είναι η στάθμη της τεχνικής)

2ο βήμα: Κατάθεση αίτησης για προστασία στην Ελλάδα με επιλογή Έκθεσης 
Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη (φθηνή  και γρήγορη διαδικασία) 

3ο βήμα: Κατάθεση Ευρωπαϊκής αίτησης ή αίτησης για PCT

με ταυτόχρονη επίκληση Ελληνικής προτεραιότητας                    
(πιο δαπανηρή και πιο χρονοβόρα διαδικασία)
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ΠΩΣ προστατεύεται μια εφεύρεση;

με:

• Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

• Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας

• (Βιομηχανικό) Σχέδιο ή Υπόδειγμα

• άλλο (π.χ. Τοπογραφία Ημιαγωγών)
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Γιατί πρέπει να κατατεθεί

πρώτα Ελληνικό Δ.Ε.;

• Επιβάλλεται από το νόμο περί Εθνικής Άμυνας

• Παρέχει «δικαίωμα προτεραιότητας» για καταθέσεις εκτός Ελλάδος

• Μπορεί να δώσει Έκθεση Έρευνας γρήγορα και αξιόπιστα

• Παρέχει ουσιαστικές ενδείξεις για την αξία της εφεύρεσης ή την ανάγκη 
τροποποίησης πριν την κατάθεση στο εξωτερικό

• Είναι οικονομικότερο
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Ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθούν οι εταιρείες;

I. Η θεωρία του ¨Κάστρου και της Τάφρου¨

II. Η θεωρία του ¨Δέντρου και του καμένου Δάσους¨

III. Η θεωρία του ¨Κυνηγετικού Όπλου¨

IV. Η προσέγγιση της ¨Προοδευτικής Κατοχύρωσης¨
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Η θεωρία του ¨Κάστρου και της Τάφρου¨

Δημιουργία ¨κάστρου¨ τεχνολογίας προστατευόμενης από μία ¨τάφρο¨ από 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) τα οποία κατατίθενται περίπου ταυτόχρονα.

Προστατεύεται με ΔΕ ο πυρήνας της εφεύρεσης αλλά και κάθε ορατή παραλλαγή, 

μέθοδος κατασκευής και χρήση αυτής.

 Ιδανική στρατηγική για καλά χρηματοδοτούμενες Startup εταιρείες ή για εισαγωγή στην   αγορά νέου προϊόντος από 

υπάρχουσα εταιρεία.

Παράδειγμα εταιρείας: Gemstar-TV (NASDAQ):

Έκανε 200 ΔΕ σε μία μόνο τεχνολογία, η οποία θεωρεί ότι θα αποτελέσει τον πυρήνα της σύγκλισης Interactive TV, internet

και προσωπικού Υπολογιστή.
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Η θεωρία του ¨Δέντρου & του Καμένου Δάσους¨

Επιλογή & προστασία του μεγαλύτερου και ισχυρότερου δέντρου = κατοχύρωση 
του πυρήνα της εφεύρεσης

¨Κάψιμο¨ όλων των άλλων δέντρων = δημοσίευση κάθε άλλης ορατής παράγωγης 
ιδέας, παράγωγης τεχνολογίας, εναλλακτικής υλοποίησης και εφαρμογής

 Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις περιορισμένων κεφαλαίων για κατοχύρωση εφευρέσεων και 
αναγκαστικής επιλογής

Παραδείγματα των εταιρειών:

IBM, Hewlett Packard και Xerox οι οποίες διαθέτουν και χρησιμοποιούν τις δικές τους επίσημες online 

βάσεις δεδομένων για τις δημοσιεύσεις.
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Η θεωρία του ¨Κυνηγετικού όπλου¨

Ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό εφευρέσεων, που αφορούν διαφορετικά θέματα, 

θα υπάρξει μία η οποία θα έχει εμπορική επιτυχία.

 Εφαρμόζεται μόνο από μεγάλα και πολύ καλά χρηματοδοτούμενα τμήματα R&D.

Παράδειγμα:

Η εταιρεία Mobil Chemicals και οι δεκάδες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε απλά προϊόντα πολυαιθυλενίου στις 

δεκαετίες ’70 και ’80 και η τελική επιτυχία των πλαστικών τσαντών με ¨εγκοπές  ανακούφισης τάσεων¨ που έγιναν 

κατόπιν πρότυπο στη βιομηχανία.
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Η προσέγγιση της ¨Προοδευτικής κατοχύρωσης¨

Προστασία κάθε νέας παραλλαγής, βελτίωσης ή προσθήκης μιας εφεύρεσης 
όταν και εφόσον αυτή προκύψει στη διάρκεια της έρευνας.

 Εύκολος τρόπος ελέγχου του κόστους για την προστασία.

 Η πλέον χρησιμοποιούμενη προσέγγιση από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
μεμονωμένους ερευνητές





Ο Richard Silverman, χημικός,  ανέπτυξε το 
Pregabalin, ένα ανάλογο του a γ-aminobutyric acid
που περιορίζει τις επιληπτικές κρίσεις. Το φάρμακο 
που παράγεται  από την φαρμακευτική εταιρεία 
Pfizer είχε $ 3.7 δισεκατομμύρια πωλήσεις το 2011

*

*
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Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
… για τους καινοτόμους, τους επιχειρηματίες, 
τους ερευνητές, τους εργαζόμενους στο R & D, 
τους εφευρέτες …

If you can’t sell it, don’t invent it!

…εκτός και αν οι εφευρέσεις είναι το hobby σου!
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Παντανάσσης 5,   151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

Τηλ. 210 6183500, 80011-08108, fax: 210 6819231

www.obi.gr

Ευχαριστώ για την προσοχή σας !

Κ. Αμπατζής 

Διευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων


