Βηνκεραληθή ηδηνθηεζία
Απφ ηε Βηθηπαίδεηα, ηελ ειεχζεξε εγθπθινπαίδεηα

Ασηό ηο ιήκκα ή ε ελόηεηα δελ αλαθέρεη ηης πεγές ηοσ ή δελ περηέτεη
επαρθείς παραποκπές. Μπορείηε λα βοεζήζεηε ηελ Βηθηπαίδεηα προζζέηοληας
θαηάιιειες πεγές θαη παραποκπές ποσ λα σποζηερίδοσλ ηο ιήκκα.
Η ζήκαλζε ηοποζεηήζεθε ζηης 09/01/2014.

Βηνκεραληθή ηδηνθηεζία είλαη ε έλλνηα γέλνπο γηα ηα δηθαηψκαηα Γηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ πξννξίδνληαη
απνθιεηζηηθά γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε. εηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ
ηελ επξεζηηερλία θαη ην βηνκεραληθφ ππφδεηγκα, ην ζήκα, ην βηνκεραληθφ ζρέδην, νηγεσγξαθηθέο νλνκαζίεο
πξνέιεπζεο, νη ηνπνγξαθίεο εκηαγσγψλ θαη ην δηθαίσκα ζε πνηθηιίεο θπηψλ. Η βηνκεραληθή ηδηνθηεζία
δηαθξίλεηαη έηζη απφ ηελπλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ε νπνία, αλ θαη δελ απνθιείεη θαζφινπ ηελ νηθνλνκηθή
εθκεηάιιεπζε, αθνξά θαηά θχξην ιφγν (ηνπιάρηζηνλ ηζηνξηθά) έξγα ιφγνπ θαη ηέρλεο.
Κχξηνο ιφγνο χπαξμεο είλαη ηζηνξηθά ε νηθνλνκηθή αληακνηβή ηεο πξσηνπνξίαο θαη θαηά πην ζχγρξνλεο
απφςεηο, κε βάζε θαη ηε ζεσξία ησλ property rightsε παξνρή θηλήηξσλ ζηελ έξεπλα θαη ζηελ αλάπηπμε
θαηλνηνκηψλ.
Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ
[Απφθξπςε]
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Ιζηνξία[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Αξραηφηεηα[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Η ηδέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο ήηαλ ζε πξψηκν ζηάδην. Όκσο, κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ πλεπκαηηθνχ έξγνπ εληάζεθε θαη νδήγεζε ζηε
δηακφξθσζε δηθαηψκαηνο έλλνκεο πξνζηαζίαο. Παξάιιεια, γηλφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε έλλνηα
ηνπ έξγνπ ηνπ πλεχκαηνο θαη ν άλζξσπνο ζπλεηδεηνπνηνχζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκηνπξγίαο.
Σηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο αξραηφηεηαο ε εθεπξεηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ππνηππψδεο θαζψο νη πξψηεο
εθεπξέζεηο φπσο ε εθεχξεζε ηνπ ηξνρνχ απφ ηνπο Αηγχπηηνπο θαη ηνπ βαξνχιθνπ απφ απφ ηνλ Αξρηκήδε δελ
είραλ ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή αμία, θαζψο δελ νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε βηνκεραληψλ. Έηζη ινηπφλ ζπλεπάγεηαη
φηη δελ ππήξρε αλάγθε έλλνκεο πξνζηαζίαο θαη ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδνληαλ κφλν σο
επηρείξεζε ρεηξνηερλίαο.
Δπηπιένλ, ππήξραλ θπξίσο θξαηηθά κνλνπψιηα γηα νξηζκέλα εκπνξεχκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην αιάηη.
Τέινο, δελ ππήξρε νχηε πξνζηαζία ησλ θαιαίζζεησλ δηαθνζκήζεσλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ εηδψλ νηθηαθήο
ρξήζεο.

Μεζαίσλαο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Φαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ζην Μεζαίσλα ήηαλ ε έληαμε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηηο
ζπληερλίεο. Καη΄απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ ππήξρε νηθνλνκηθή ειεπζεξία θαη αληαγσληζκφο, θαζψο νη έκπνξνη θαη νη
ρεηξνηέρλεο αζθνχζαλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ζπληερλίαο, ε νπνία πξνζδηφξηδε
θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ην είδνο ησλ ππφ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ηέινο ηελ πνηφηεηα θαη
ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε νηθνλνκηθή απηή ηάμε λα έρεη ζηαηηθφ ραξαθηήξα,
θαζψο δελ επλννχζε ηελ εθδήισζε ηνπ εθεπξεηηθνχ πλεχκαηνο. Οη εθεπξέζεηο θαη ηα αηζζεηηθά δηακνξθσκέλα
πξντφληα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ζρέδηα ρξπζνυθαλησλ πθαζκάησλ, ζεσξνχληαλ σο θνηλφ θηήκα ηεο
ζπληερλίαο, θη έηζη νη ζπληερλίεο λα παξεκπφδηδαλ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Παξφια απηά ηελ επνρή εθείλε
εκθαλίζηεθαλ ηα πξψηα ζήκαηα ηδηνθηεζίαο , δειαδή ηα ζήκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαλ ζε ζπζθεπέο,ζε ζπίηηα
θ.α. πξνθεηκέλνπ λα δειψλεηαη ην πξφζσπν ζην νπνίν αλήθαλ ηα δηαθξηλφκελα αληηθείκελα. Σηε ζπλέρεηα
εκθαλίζηεθαλ ηα ζήκαηα πξνέιεπζεο θαη ηα ζήκαηα πνπ δηέθξηλαλ γηα παξάδεηγκα ηα πξντφληα απφ ρξπζφ, ην
ςσκί θαη άιια βαζηθά ηξφθηκα. Παξφηη ε δηάδνζε ησλ ζεκάησλ είρε αλαπηπρζεί εθείλε ηελ πεξίνδν ε ηδέα ηεο
απνηειεζκαηηθήο ηνπο πξνζηαζίαο δελ πινπνηήζεθε.

Σχγρξνλε Δπνρή[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Γηεζλψο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Ο ξφινο ηνπ δηθαίνπ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ζε δηεζλήο επίπεδν, ζπληειεί θπξίσο ζηελ πξνψζεζε ησλ
νηθνλνκηψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη δηεπθνιχλεη ηελ εηζαγσγή μέλεο ηερλνινγίαο. Απηφ πεηπραίλεηαη κε
ηελ αλαγλψξηζε ππεξεζληθψλ δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. Δπηπιένλ πεηπραίλεηαη θαη κε ηελ
πξνζηαζία ζην εζσηεξηθφ θάζε ρψξαο ησλ αιινδαπψλ δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. Η πξνζηαζία
απηή ζηεξίδεηαη ζε δηεζλήο ζπκβάζεηο, ε βαζηθφηεξε εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε Γηεζλήο Σχκβαζε ησλ Παξηζηψλ
πνπ θαζηεξψλεη θαη ηελ βαζηθήο ζεκαζίαο αξρή ηεο δηεζλνχο πξνηεξαηφηεηαο (άξζξν 4 ΓΣ) θαη ηελ αξρή ηεο
ακνηβαηφηεηαο ( άξζξν 33 Ν. 2239/1994). Δμάιινπ, ν αληαγσληζκφο ζε δηεζλέο επίπεδν δελ πξνζηαηεχεηαη
αθφκε κε βάζε θάπνηα δηεζλή ζχκβαζε. Ωζηφζν, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε ρψξα
καο έρεη ην θνηλνηηθφ δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ θαη βέβαηα ε πξφζθαηε ξχζκηζε ησλ ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο
ηερλνινγίαο ( άξζξα 21 επ Ν. 1733/1987).

Διιάδα[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Σηελ Διιάδα δεκηνπξγήζεθε ην 1987 ν Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο (Ο.Β.Ι.) σο απνθιεηζηηθά
αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ εθεπξέζεσλ, ησλ βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ θαη ππνδεηγκάησλ, θαζψο
επίζεο γηα ζέκαηα ηερλνινγηθήο πιεξνθφξεζεο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο.

Κνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλαγθαηφηεηα ηνπ Γηθαίνπ ηεο Βηνκεραληθήο
Ιδηνθηεζίαο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]

Σηελ ζεκεξηλή επνρή είλαη αλακθίβνιν ην γεγνλφο, φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο ζπλδέεηαη άξξεθηα
κε ηελ ηερλνινγία ηεο αλάπηπμεο. Σε θάζε πεξίπησζε, ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο πξνυπνζέηεη ηελ
χπαξμε ελφο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ζην νπνίν παίδνληαο πξνεμέρνληα ξφιν ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην δίθαην ηεο
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. Έηζη, ην δίθαην ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, εηζάγεη θαη ξπζκίδεη απφιπηα
δηθαηψκαηα πάλσ ζε νξηζκέλα άπια αγαζά βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο (δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα, επξεζηηερλίεο
θ.ι.π.), πξνζηαηεχνληαο ηα εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά απφξξεηα, αιιά θαη πξνβιέπνληαο ηηο ζρεηηθέο
ζπκβάζεηο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο. Τέινο, ην δίθαην ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, κπνξεί λα
ππάγεη ηνλ αληαγσληζκφ ζε θαηάιιειε λνκνζεηηθήο ξχζκηζε πνπ αθνξά ην δίθαην ηνπ αζέκηηνπ θαη ειεχζεξνπ
αληαγσληζκνχ.

Πξνζηαζία ησλ Δπξεζηηερληψλ[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Οξηζκφο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Ο λνκνζέηεο δελ πξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο εθεχξεζεο.
Σχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα επηζηεκνληθή άπνςε, ε εθεχξεζε είλαη δεκηνχξγεκα, ή αιιηψο ε ηεθκεξησκέλε
θαη πξαθηηθά εθαξκφζηκε ππφδεημε (δηδαζθαιία, θαλφλαο) ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο, γηα ηελ επίιπζε
ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ή ε ππφδεημε επίιπζεο ηνπ κε εθαξκνγή θπζηθψλ λφκσλ θαηά άγλσζην κέρξη ηψξα
ηξφπν, πνπ ππεξβαίλεη γηα ην κέζν εηδηθφ, ην ζπλεζηζκέλν κέηξν πξνφδνπ ή φπσο επίζεο ιέγεηαη, ηε ζρεηηθή
θαη γλσζηή ζηάζκε ηεο ηερληθήο.

Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Τν δίπισκα επξεζηηερλίαο δηέπεηαη ζήκεξα απφ ην Ν. 1733/87. Πξφθεηηαη γηα κηα δηνηθεηηθή πξάμε πνπ
εθδίδεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο (άξζξν 8 παξ. 11 Ν. 1733/87) κε ηελ πξάμε
βεβαηψλεηαη ην θαλνληθφ ηεο δήισζεο επξεζηηερλίαο θαη παξέρεηαη ζην δηθαηνχρν δηθαίσκα ζηελ επξεζηηερλία
απφιπην, απνθιεηζηηθφ θαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ην δηθαίσκα ηνπ εθεπξέηε έρεη
πεξηνξηζκέλε πξνζηαζία θαη είλαη επηζθαιέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην δίπισκα
επξεζηηερλία, ζην νπνίν ν δηθαηνχρνο απνθηά αμίσζε θαηά ηεο αξκφδηαο αξρήο ( δηθαίσκα πξνζδνθίαο) πξνο
έθδνζε δηνηθεηηθήο πξάμεο, απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο δήισζεο.

Πξνυπνζέζεηο Φνξήγεζεο Γηπιψκαηνο
Δπξεζηηερλίαο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο είλαη ε χπαξμε εθεχξεζεο ( άξζξν 5 παξ.1 ).
Παξφια απηά δελ ρνξεγείηαη δίπισκα γηα θάζε εθεχξεζε.



Πξέπεη λα πξφθεηηαη γηα εθεχξεζε . Κάζε εθεχξεζε έρεη σο αληηθείκελν ηελ εξεπλεηηθή ηδέα, δειαδή
απνηειείηαη απφ έλα θαλφλα φπνπ δελ ρξεηάδεηαη παξαπέξα έξεπλα, έηζη ψζηε ε εθαξκνγή ηνπ λα είλαη
δπλαηή απφ ηξίηνπο εηδηθνχο θαη δεθηηθφο επαλάιεςεο θαηά βνχιεζε.



Οη εθεπξέζεηο αλάγνληαη ζην ρψξν ηεο ηερληθήο θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ θπζηθνχ
θφζκνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν, αλάγνληαη είηε ζηνλ νξγαληθφ
θφζκν, κε ηελ εθεχξεζε κηα νξγαληθήο ρεκηθήο νπζίαο, είηε ζηνλ αλφξγαλν κε ηελ εθεχξεζε κηαο κεραλήο
ή αθφκε θαη κε ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο.



Μηα εθεχξεζε πξέπεη λα είλαη λέα . Γελ αξθεί φκσο κφλν απηφ, ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηε γλσζηή
ζηάζκε ηεο ηερληθήο.



Μηα εθεχξεζε ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη εθεπξεηηθή δξαζηεξηφηεηα , δειαδή λα παξνπζηάδεη εθεπξεηηθφ
χςνο ή άικα πξνφδνπ (inventive step). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ππνδείγκαηα ρξεζηκφηεηαο, δελ
ρξεηάδεηαη λα πεξηέρνπλ εθεπξεηηθή δξαζηεξηφηεηα.



Η εθεχξεζε πξέπεη λα είλαη επηδεθηηθή βηνκεραληθήο εθαξκνγήο ή αιιηψο βηνκεραληθψο
εθκεηαιιεχζηκε , δειαδή λα απνηειέζεη απηή θαζ'απηή αληηθείκελν νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο. Με άιια
ιφγηα, κηα εθεχξεζε είλαη επηδεθηηθή βηνκεραληθήο εθαξκνγήο φηαλ ην αληηθείκελν ηεο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ή λα αμηνπνηεζεί πξαθηηθά γηα θάζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, δειαδή φρη κφλν
εκπνξηθή. Γηα παξάδεηγκα, νη κέζνδνη ρεηξνπξγηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ή
ησλ δψσλ δελ απνηεινχλ βηνκεραληθά εθαξκφζηκεο, φπσο αληίζηνηρα θαη νη δηαγλσζηηθέο κέζνδνη πνπ
εθαξκφδνληαη ζην αλζξψπηλν ζψκα ή ζην ζψκα ησλ δψσλ.

Γηθαηνχρνη ηνπ Γηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Ζ αξρή ηνπ πξαγκαηηθνχ εθεπξέηε[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Η αξρή απηή ηθαλνπνηεί ην αίζζεκα πεξί δηθαίνπ, θαζψο ην δίπισκα επξεζηηερλίαο παξαρσξείηε ζηνλ αιεζή
εθεπξέηε. Γηα λα έρεη φκσο λνκηθή αμία κε ηελ έλλνηα φηη ν θάηνρνο ηνπ δηπιψκαηνο είλαη θαη ν πξαγκαηηθφο
εθεπξέηεο, πξέπεη ε ρνξήγεζε ηνπ δηπιψκαηνο λα ζηεξίδεηαη ην ζχζηεκα ηνπ πξνειέγρνπ. Έηζη, ζηηο έλλνκεο
ηάμεηο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη πξνέιεγρνο ηεο ζπλδξνκήο ησλ νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, δηθαίσκα ζηελ
απνλνκή ηνπ δηπιψκαηνο έρεη ν πξψηνο δειψζαο, θαηά ην λφκν, ηελ εθεχξεζε. Ιζρχεη δειαδή, "Η αρτή ηοσ
πρώηοσ δηλούνηος" .

Δθεχξεζε απφ πεξηζζφηεξνπο. Κνηλή εθεχξεζε[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Σηελ πεξίπησζε εθεχξεζεο απφ πεξηζζφηεξνπο θαη θαηάζεζε απφ φινπο ηνπο ζπλ-εθεπξέηεο, ππάξρεη
θνηλσλία δηθαηψκαηνο ζηελ εθεχξεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θαζέλαο έρεη εμ αδηαηξέηνπ πνζνζηφ επί ηνπ
δηθαηψκαηνο.

Παξάιιειε εθεχξεζε[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Σε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα δεκηνχξγεζαλ ηελ ίδηα εθεχξεζε αλεμάξηεηα ν έλαο απφ ηνλ
άιιν, ηφηε πξνζηαηεχεηαη κφλν ν πξψηνο ρξνληθά θαηαζέηεο απηήο.

Γηθαηνχρνη ηνπ δηπιψκαηνο ζπλέρεηα. Δθεπξέζεηο
εξγαδνκέλσλ[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Σηε ρψξα καο ζήκεξα, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 668 ΑΚ κε ην άξζξν 25 παξ. 2 Ν. 1733/87, νη
εθεπξέζεηο ησλ εξγαδφκελσλ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 4-7 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Οη λέεο
δηαηάμεηο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο Σχκβαζεο ηνπ Μνλάρνπ γηα ην Δπξσπατθφ
Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο θαη επεξεαζκέλεο απφ ηε γαιιηθή ξχζκηζε. Δμάιινπ, νη δηαηάμεηο απηέο εθαξκφδνληαη
αλαινγηθά θαη ζηηο εθεπξέζεηο πνπ δελ είλαη επηδεθηηθέο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο, αθνχ ην άξζξν 668 ΑΚ έρεη
θαηαξγεζεί ζην ζχλνιν ηνπ. Καηά ηηο δηαηάμεηο απηέο νη εθεπξέζεηο δηαθξίλνληαη ζε ειεχζεξεο, εμαξηεκέλεο θαη
ππεξεζηαθέο. Δηδηθφηεξα:



Διεχζεξε εθεχξεζε:απνηειεί θάζε εθεχξεζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε κε κέζα ηνπ εξγνδφηε, ρσξίο λα
αμηνπνηεί πιηθά κέζα θαη πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη ράξε ζηελ παξερφκελε απφ απηφλ εξγαζία, θαζψο θαη
θάζε εθεχξεζε πνπ δελ απνηειεί πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. Έηζη, νη ειεχζεξεο
εθεπξέζεηο αλήθνπλ πάληα ζηνλ εξγαδφκελν θαη κάιηζηα, θαηά ηξφπν αλαγθαζηηθφ.



Δμαξηεκέλε εθεχξεζε: είλαη ε εθεχξεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ εξγαδφκελν κε κέζα ηνπ
εξγνδφηε. Η εμαξηεκέλε εθεχξεζε αλήθεη εμ αδηαηξέηνπ θαηά 40% ζηνλ εξγνδφηε, πνζνζηφ πνπ ιακβάλεη
σο αληάιιαγκα γηα ηε ρξήζε απφ ηνλ εξγαδφκελν ησλ πιηθψλ κέζσλ θ.ι.π., θαη θαηά 60% ζηνλ
εξγαδφκελν. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ε εθεχξεζε θαηά πνζνζηφ 40% πεξηέξρεηαη ζηελ εξγνδφηε εθ ηνπ
λφκνπ, κφλν πνπ ε κεηαβίβαζε απηή ηειεί ππφ αίξεζε.



Υπεξεζηαθή εθεχξεζε: είλαη ε εθεχξεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ εξγαδφκελν ζε εθηέιεζε
ζχκβαζεο εξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο εθεχξεζεο θαη αλήθεη εμ νινθιήξνπ ζηνλ εξγνδφηε
(Άξζξν 6 Παξ.4). Σηνλ εξγαδφκελν αλήθεη κφλν ην "ηθικό δικαίωμα" αλαθνξάο ηνπ νλφκαηνο ηνπ σο
εθεπξέηε.

Γηαδηθαζία Φνξήγεζεο Γηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία
θψδηθα]
Τν δεισηηθφ ζχζηεκα ηνπ Ο.Β.Η.[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Ο Ο.Β.Ι. δελ δηελεξγεί νπζηαζηηθφ έιεγρν, αιιά κφλν ηππηθφ , εάλ δειαδή πιεξνχληαη νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο
ηνπ λφκνπ, εθαξκφδνληαο ην δεισηηθφ ζχζηεκα, δειαδή φηη φζα δεισζνχλ ηεθκεξηψλνληαη σο λφκηκα.
Αληίζεηα, ζε άιιεο ρψξεο ηζρχεη ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα, φπνπ γίλεηαη ελδειερήο εμέηαζε ηεο εθεχξεζεο.

Καηάζεζε αίηεζεο, παξαδεθηφ, δεκνζηφηεηα[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηέρεη φζα ζηνηρεία νξίδεη ην άξ. 7 ηνπ Ν. 1733/1987, θαη ηδίσο πεξηγξαθή ηεο
εθεχξεζεο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηεο εθεχξεζεο θαη απφ κε εηδηθφ. Με δεδνκέλν ινηπφλ φηη 18
κήλεο κεηά ηελ θαηάζεζε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο είλαη δεκνζίσο πξνζβάζηκα, απηφ ζπληειεί ζηε δηάδνζε ηεο
γλψζεο θαη ησλ επηζηεκνληθψλ αλαθαιχςεσλ.

Πξνηεξαηφηεηα[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Αλ έρεη θαηαηεζεί θαλνληθά αίηεζε ρνξήγεζεο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο ζην εμσηεξηθφ θαη δελ έρεη αθφκε
θαηαηεζεί ζηελ Διιάδα, ν εθεπξέηεο έρεη δηθαίσκα πξνηεξαηφηεηαο ζηελ εθεχξεζε αθφκε θη αλ θάπνηνο άιινο
θαηέζεζε ζην ελησκεηαμχ ηελ ίδηα εθεχξεζε ζηελ Διιάδα, εθ' φζνλ κέζα ζε 12 (δψδεθα) κήλεο απφ ηελ πξψηε
θαηάζεζε, θαηαζέζεη αίηεζε γηα ηελ ίδηα εθεχξεζε ζηελ Διιάδα.

Ζ Φνξήγεζε ηνπ Γηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο- ην
Δ.Γ.Β.Η.[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Σηνηρεία ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί δεκνζηεχνληαη ζην Δηδηθφ Γειηίν Βηνκεραληθήο
Ιδηνθηεζίαο, πνπ είλαη ειεχζεξα πξνζβάζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Β.Ι.

Καηεγνξίεο Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Όπσο θαη ζηηο εθεπξέζεηο έηζη θαη ζηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο γίλεηαη δηάθξηζε κε βάζε ην πεξηερφκελν ηεο
εθεχξεζεο, ην νπνίν θαη εμεηάδεηαη αληηθεηκεληθά. Τα είδε ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο είλαη ηα παξαθάησ:

Γίπισκα πξντφληνο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Με ην δίπισκα πξντφληνο πξνζηαηεχεηαη εθεχξεζε πνπ ζπληζηάηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο πξντφληνο ή ζηε
βειηίσζε γλσζηνχ ήδε πξντφληνο. Ο φξνο "πξντφλ" εθιακβάλεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ πξάγκαηνο, δειαδή ηνπ
ελζψκαηνπ αληηθεηκέλνπ θαηά ην άξζξν 947 παξ. 1 ΑΚ θη κάιηζηα θηλεηνχ. Οη θπζηθέο δπλάκεηο θαη ελέξγεηεο
πνπ ινγίδνληαη σο πξάγκαηα θαηά ην άξζξν 947 παξ. 2 ΑΚ δελ είλαη αληηθείκελν εθεχξεζεο αιιά αλαθάιπςεο.

Γίπισκα κεζφδνπ ή δίπισκα βηνκεραληθήο εθαξκνγήο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία

θψδηθα]
Με ην δίπισκα κεζφδνπ πξνζηαηεχεηαη κηα λέα κέζνδνο ή κηα βειηησκέλε εθδνρή ήδε γλσζηήο κεζφδνπ πξνο
επίηεπμε ελφο απνηειέζκαηνο. Τν απνηέιεζκα κπνξεί λα ζπληζηάηαη ζηελ παξαζθεπή ελφο πξντφληνο, νπφηε
πξφθεηηαη γηα κέζνδν παξαζθεπήο ή ζηελ επίηεπμε κηαο άιιεο θαηάζηαζεο,φπσο αθηηλνβνιίαο, ζεξκφηεηαο
θιπ. Μάιηζηα, ε εθεχξεζε λέαο κεζφδνπ κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε ήδε γλσζηά θαη φρη απαξαίηεηα λέα
πξντφληα.
Η παξαπάλσ δηάθξηζε έρεη ζεκαζία θπξίσο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεθκεξίνπ ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 6 θαηά ην
νπνίν " αλ ε εθεχξεζε αθνξά κέζνδν θαηαζθεπή πξντφληνο, θάζε πξντφλ ηεο ίδηαο θχζεο ηεθκαίξεηαη φηη
θαηαζθεπάζζεθε κε βάζε ηελ πξνζηαηεπφκελε κέζνδν". Τν ηεθκήξην είλαη καρεηφ θαη αλαηξέπεηαη απφ ηνλ
ελαγφκελν, αλ απηφο απνδείμεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ δελ παξαζθεπάδεηαη κε ηελ πξνζηαηεπφκελε αιιά
κε άιιε κέζνδν. Έηζη, νινθιεξψλεηαη ε πξνζηαζία ηνπ δηθαηνχρνπ δηπιψκαηνο κεζφδνπ, αθνχ δελ κπνξεί λα
ζηξέθεηαη κφλν ελαληίνλ εθείλνπ πνπ πξάγκαηη εθαξκφδεη ηε κέζνδν ηνπ αιιά κπνξεί λα ζηξέθεηαη θαη
ελαληίνλ εθείλνπ πνπ παξάγεη ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη κε ηελ πξνζηαηεπφκελε κέζνδν, δειαδή θαη

ελαληίνλ εθείλνπ πνπ θαξπψλεηαη επαγγεικαηηθά ηηο σθέιεηεο πνπ απηή παξάγεη, έζησ θαη αλ δελ εθαξκφδεη ν
ίδηνο ηε πξνζηαηεπφκελε κέζνδν, γηαηί π.ρ. κεηαπσιεί ην πξντφλ πνπ έρεη παξαρζεί κε ηε κέζνδν απηή.
Τα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο δηαθξίλνληαη θαη ζε εηδηθφηεξεο θαηεγνξίεο:

Γίπισκα εζληθήο ακχλεο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Τν δίπισκα γηα εθεπξέζεηο θαη αλαθαιχςεηο, πνπ αθνξά ηελ εζληθή άκπλα, ηζρχεη ν Ν. 4325/1963 πνπ
δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 25 παξ. 2 Ν. 1733/87, φπνπ φξηζε αθφκε φηη φπνπ ν λφκνο απηφο αλαθέξεηαη
ην Υπνπξγείν Δκπνξίνπ λνείηαη ν Ο.Β.Ι. θαη φηη ηπρφλ παξαπνκπέο ζηνλ θαηαξγεζέληα λφκν 2527/1920
αληηθαζίζηαληαη κε ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.

Γίπισκα ηξνπνπνίεζεο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Με ην δίπισκα ηξνπνπνίεζεο δελ απνθιείεηαη ν δηθαηνχρνο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο λα ηξνπνπνηήζεη
κεηέπεηηα ηελ εθεχξεζε ηνπ θαηά ηξφπνπ πνπ ε ηξνπνπνίεζε πνπ ζα επηθέξεη λα ζπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία
απηνηεινχο εθεχξεζεο. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην δίπισκα ηξνπνπνίεζεο έρεη έλαληη ηνπ θχξηνπ
δηπιψκαηνο παξαθνινπζεηηθφ ραξαθηήξα, ηνλ νπνίν φκσο κπνξεί λα ηνλ ράζεη νπνηεδήπνηε. Απηφ είλαη πνιχ
πηζαλφλ λα ζπκβεί θαζψο αξθεί ν δηθαηνχρνο ηνπ λα δεηήζεη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε θχξην δίπισκα
επξεζηηερλίαο, αθνχ έηζη θη αιιηψο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ελφο ηέηνηνπ δηπιψκαηνο ζπληξέρνπλ
απηνηειψο.

Δμαξηεκέλν δίπισκα[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Με ην εμαξηεκέλν δίπισκα είλαη δπλαηφ έλα πξφζσπν λα θαηαιήμεη ζε εθεχξεζε πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη
αληηθείκελν δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο, πνπ ζρεηίδεηαη φκσο ζηελά κε άιιε εθεχξεζε ηξίηνπ πξνζψπνπ γηα ηελ
νπνία έρεη ήδε ρνξεγεζεί δίπισκα επξεζηηερλίαο. Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε δελ απνθιείεηαη ε εθκεηάιιεπζε
ησλ δχν δηπισκάησλ ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ έλα δηθαηνχρν ηεο επξεζηηερλίαο ηνπ άιινπ, νπφηε δελ
ηίζεηαη νπνηνδήπνηε ζέκα.

Δμνπζίεο πνπ απνξξένπλ απφ ην δηθαίσκα
επξεζηηερλίαο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Αξρηθά, απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ ε εθεπξεηηθή ηδέα ελζσκαηψλεηαη ζην ζρεηηθφ πιηθφ θνξέα, ππέξ ηνπ
εθεπξέηε γελλάηαη, ρσξίο ηήξεζε νπνηαζδήπνηε δηαηχπσζεο θαη θαηάζεζε νπνηαζδήπνηε δήισζεο ζε
νπνηαδήπνηε αξρή, απφιπην δηθαίσκα ζηελ εθεχξεζε, πνπ ζπληζηά πξντφλ ηεο δηάλνηαο ηνπ εθεπξέηε, θαηά
ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 60 ΑΚ, ρσξίο, σζηφζν, λα παξέρεη ζ' απηφλ εμνπζία απνθιεηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο. Έλα
δηθαίσκα πνπ παξέρεη ζην δηθαηνχρν ηνπ ηφζν εζηθήο φζν θαη πεξηνπζηαθήο θχζεο εμνπζίεο. Πάλησο, αλ ην
δεκηνχξγεκα ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο δε θέξεη ηα ζηνηρεία ηεο εθεχξεζεο , δελ ππάξρεη δηθαίσκα ζ΄ απηή.
Υπάξρεη, ελδερνκέλσο, άιιν έλλνκν αγαζφ, φπσο εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ απφξξεην ή ηερλνγλσζία.

Δπηπιένλ, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν εθεπξέηεο θαηαζέζεη θαλνληθά ζηελ αξκφδηα Αξρή δήισζε
επξεζηηερλίαο, γελλάηαη ππέξ απηνχ αθελφο αμίσζε παξαρψξεζεο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο θαη αθεηέξνπ
δηθαίσκα πξνζδνθίαο πξνο έθδνζε έγθπξνπ δηπιψκαηνο.
Τέινο, απφ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο απνλνκήο ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο δεκηνπξγείηαη ππέξ ηνπ
θαηαλνκαδφκελνπ σο δηθαηνχρνπ θαη ησλ δηθαηνδφρσλ ηνπ ην δηθαίσκα απφ ην δίπισκα επξεζηηερλίαο πνπ
απνθαιείηαη δηθαίσκα επξεζηηερλίαο, πνπ είλαη δηάθνξν απφ ην άηππν δηθαίσκα ζηελ εθεχξεζε. Δηδηθφηεξα ν
θαηαζέηεο απνθηά ζηελ επξεζηηερλία δηθαίσκα πνπ θέξεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:



Καηαξρήλ, παξφιν πνπ απνλέκεηαη κε δηνηθεηηθή πξάμε, είλαη δηθαίσκα ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Έρεη ππνθείκελν
ηνπ θαηαλνκαδφκελνπ δηθαηνχρνπ ή ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο θαη αληηθείκελν έλα άπιν αγαζφ, δει. ηελ
εθεπξεηηθή ηδέα πνπ ζπληζηά πξντφλ ηεο δηάλνηαο( άξζξν 60 ΑΚ) θαη φρη ηνλ πιηθφ θνξέα, ζηνλ νπνίν ε
ηδέα απηή ελζσκαηψλεηαη.



Πξφθεηηαη γηα δηθαίσκα απφιπην θαη απνθιεηζηηθφ. Απφιπην, γηαηί παξέρεη ζην δηθαηνχρν ηνπ πιήξε
εμνπζία δηάζεζεο ηεο επξεζηηερλίαο θαη απνθιεηζηηθφ, γηαηί απνθιείεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ απφ
νπνηνλδήπνηε ηξίην ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ. Πάλησο, ε απνθιεηζηηθή εμνπζία ηνπ
δηθαηνχρνπ ππφθεηηαη θαηά ηεο άζθεζε ηεο ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 2.



Δίλαη δηθαίσκα ρξνληθά πεξηνξηζκέλν, αθνχ ε δηάξθεηα ηνπ αλέξρεηαη ζε είθνζη(20) ρξνληθά, θαηά ην άξζξν
11 Ν. 1733/87.

Αμηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο επξεζηηερλίαο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Ο δηθαηνχρνο ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο αληί λα εθκεηαιιεπηεί ν ίδηνο νηθνλνκηθά ην δίπισκα κπνξεί λα
αλαδεηήζεη άιινπο ηξφπνπο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο. Τέηνηνη ηξφπνη πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην δίθαην καο
είλαη νη εμήο:

Ζ κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Η κεηαβίβαζε ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο είλαη δπλαηή ηφζν ελ δσή φζν θαη αηηία ζαλάηνπ. Η κεηαβίβαζε
γίλεηαη ειεχζεξα, ρσξίο δειαδή ηε ζχγρξνλε κεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην
κεηαβηβαδφκελν δηθαίσκα. Απηφ ζπλάγεηαη απφ ην άξζξν 12 παξ. 1 θαηά ην νπνίν είλαη κεηαβηβαζηφ ηφζν ην
δηθαίσκα πξνο απνλνκή δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο, φζν θαη ην δηθαίσκα απφ ην δίπισκα, αιιά θαη απφ ην
άξζξν 10 παξ.3.

Δλερχξαζε. Δπηθαξπία. Γηεθδίθεζε επξεζηηερλίαο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Τν δηθαίσκα επξεζηηερλίαο, ην δηθαίσκα πξνζδνθίαο αιιά θαη ην δηθαίσκα ζηελ εθεχξεζε είλαη δηθαηψκαηα
πεξηνπζηαθά θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θαη αληηθείκελν ελερχξνπ θαη επηθαξπίαο ( άξζξν 1178 επ. θαη 1247
επ. ΑΚ θαη Ν. 2844/2000, γηα ην πιαζκαηηθφ ελέρπξν.

Άδεηεο εθκεηάιιεπζεο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]

Η εμνπζία πεξηνπζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο αλήθεη ζηνλ ίδην ην δηθαηνχρν. Μπνξεί,
φκσο, απηή λα παξαρσξεζεί θαη ζε ηξίηνλ ή κφλν ζε ηξίηνλ. Η παξαρψξεζε ηεο εμνπζίαο απηήο είλαη γλσζηή
σο άδεηα εθκεηάιιεπζεο ή σο ζχκβαζε παξαρψξεζεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο δηθαηψκαηνο επξεζηηερλίαο θαη
ζηεξίδεηαη είηε ζε ζχκβαζε είηε ζε δηθαζηηθή απφθαζε. Σηελ πξψηε πεξίπησζε γίλεηαη ιφγνο γηα ζπκβαηηθή θαη
ζηε δεχηεξε γηα ππνρξεσηηθή ή αλαγθαζηηθή άδεηα. Η ζπκβαηηθή άδεηα απνηειεί ην ζπλεζέζηεξν ηξφπν
εθκεηάιιεπζεο θνηλνχ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. Γηα ηελ άδεηα εθκεηάιιεπζεο θνηλνχ δηπιψκαηνο
επξεζηηερλίαο απαηηείηαη ζπκθσλία φισο ησλ δηθαηνχρσλ ( άξζξν 12 παξ 3 εηδ.2 ).

Υπνρξεσηηθέο άδεηεο εθκεηάιιεπζεο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Οη ππνρξεσηηθέο άδεηεο εθκεηάιιεπζεο, παξαρσξνχληαη είηε κε δηθαζηηθή απφθαζε, είηε κε δηνηθεηηθή πξάμε.
Δπηπιένλ, ζπληζηνχλ θξαηηθή επέκβαζε ζην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ δηθαηνχρνπ θαη δηθαηνινγνχληαη απφ
ιφγνπο πξνζηαζίαο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο.

Απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Γηάξθεηα[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Έθθξαζε ηεο αλάγθεο γηα θνηλσληθή δέζκεπζε ησλ εθεπξέζεσλ απνηειεί ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ηνπ
δηθαηψκαηνο επξεζηηερλίαο(απφζβεζε). Έηζη, ε εθεχξεζε κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πξνζηαζίαο ηνπ
δηπιψκαηνο πεξηέξρεηαη ζηελ αδηαθψιπηε εθκεηάιιεπζε απφ νπνηνλδήπνηε, κε ζπλέπεηα λα πξνσζείηαη ε
ηερληθή εμέιημε.

Γηεθδίθεζε επξεζηηερλίαο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Αλ ην πξφζσπν πνπ θαηέζεζε ηελ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο δελ είλαη ν
δηθαηνχρνο ηεο εθεχξεζεο ή ην δίπισκα επξεζηηερλίαο ρνξεγήζεθε ζε δηθαηνχρν, ν δηθαηνχρνο έρεη ηηο εμήο
δπλαηφηεηεο: Καηαξρήλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη λα αλαγλσξηζηεί ε αθπξφηεηα ηνπ δηπιψκαηνο (άξζξν
15 παξ. 1α,2). Παξφια απηά, ε αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο απηήο δελ ηνλ σθειεί, γηαηί, θαηά ηελ επηθξαηνχζα
άπνςε ράλεηαη ην λέν ηεο εθεχξεζεο θαη ν εθεπξέηεο δελ κπνξεί λα απνθηήζεη δίπισκα επξεζηηερλίαο. Γη απηφ
έρεη εηζαρζεί θαη ζηε ρψξα καο ν ζεζκφο ηεο δηεθδίθεζεο ηεο επξεζηηερλίαο.

Αθπξφηεηα θαηφπηλ αγσγήο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Καηά ην ζχζηεκα πνπ ηζρχεη ζην δίθαην καο, δελ γίλεηαη έιεγρνο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ
δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο, είλαη ελδερφκελν λα παξαρσξεζεί δίπισκα ρσξίο ε εθεχξεζε λα ζπγθεληξψλεη ηηο
λφκηκεο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο. Τφηε ην δίπισκα ζα είλαη άθπξν, γηαηί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δεινχληνο
ελέρεη "θαηάρξεζε" ηνπ ηζρχνληνο δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο. Η
αθπξφηεηα, φκσο απηή αλαγλσξίδεηαη κε δηθαζηηθή απφθαζε θαη νπδέπνηε πξνβάιιεηαη εμσδίθσο.

Έθπησζε[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]

Η έθπησζε ιφγσ παξαίηεζεο ή κε θαηαβνιήο ησλ ηειψλ αλαλέσζεο ζηνλ Ο.Β.Ι., δηαθέξεη ηεο αθπξφηεηαο ηνπ
δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο θπξίσο γηα δχν ιφγνπο. Πξψην, γηαηί δελ ελεξγεί αλαδξνκηθά (ex tunc), αιιά γηα ην
κέιινλ(ex nunc) θαη δεχηεξνλ, γηαηί ε έθπησζε δελ εμαξηάηαη απφ ιφγνπο πνπ ππήξραλ θαηά ηελ απνλνκή ηνπ
δηπιψκαηνο. Η γελεζηνπξγφο αηηία ηεο έθπησζεο αλαθχπηεη κεηαγελέζηεξα, κεηά ηελ απνλνκή θαη επηθέξεη
πξφσξε ιήμε ηνπ δηπιψκαηνο. Ωο ιφγνη έθπησζεο ζην λφκν αλαθέξνληαη πεξηνξηζηηθά ε παξαίηεζε ηνπ
επξεζηηέρλε θαη ε κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή ησλ ηειψλ πξνζηαζίαο (άξζξν 16 παξ. 1).

Πξνζηαζία Γηθαηψκαηνο Δπξεζηηερλίαο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Τφζν ην δηθαίσκα ζηελ εθεχξεζε φζν θαη ην δηθαίσκα επξεζηηερλίαο κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ απφ ηξίηνπο. Η
πξνζβνιή κπνξεί λα αθνξά κφλν ζην εζηθφ δηθαίσκα ηνπ εθεπξέηε. Μπνξεί, φκσο, λα εθηείλεηαη θαη ζην
πεξηνπζηαθφ πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο. Πξνζβνιή ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο ζα έρνπκε, φηαλ π.ρ.
ακθηζβεηείηαη απφ ηνλ ηξίην ε εθεπξεηηθή ηηκή θαη ε παηξφηεηα ηνπ εθεπξέηε. Πξνζβνιή θαηά ην πεξηνπζηαθφ
πεξηερφκελν ζα έρνπκε, φηαλ ν ηξίηνο επηρεηξεί πξάμεηο πνπ επηθπιάζζνληαη απνθιεηζηηθά ζην δηθαηνχρν,
ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ, φπσο είλαη φηαλ πξφθεηηαη γηα επξεζηηερλία, ε παξαγσγή, ε έθζεζε πξνο εκπνξία,
ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εθεχξεζεο, ε δηαθήκηζε θαη θάζε πξνπαξαζθεπαζηηθή πξάμε, θαζψο
θαη ε παξαπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εθεχξεζεο, φηαλ απηή αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαηεπφκελε εθεπξεηηθή
ηδέα.

Αζηηθή πξνζηαζία[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Η λνκνζεηηθή ζεκειίσζε ηεο αζηηθήο πξνζηαζίαο πεξηιακβάλεηαη θαη' αξρή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 Ν.
1733/1987, ζηα άξζξα 6 επ. θαη θπξίσο 9 Ν. 2943/2001, ζηα άξζξα 60 ΑΚ, θαζψο θαη ζηα άξζξα 682 επ.
ΚΠνιΓ πεξί αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη 70 ΚΠνιΓ πεξί αλαγλσξηζηηθήο αγσγήο. Δμάιινπ, ζπκπιεξσκαηηθή
εθαξκνγή βξίζθεη θαη ην δίθαην ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. Δηδηθφηεξα, ην δίθαην ηνχην εθαξκφδεηαη κφλν φηαλ
νη ηδηαίηεξεο αληαγσληζηηθέο πεξηζηάζεηο, ν ηξφπνο θαη ν ζθνπφο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο επξεζηηερλίαο απφ
ηξίηνπο αληίθεηηαη ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην ζεκηηφ αληαγσληζκφ. Α. Αγσγή άξζεο θαη παξάιεηςεο Η
αμίσζε γηα ηελ άξζε πξνζβνιήο αξρίδεη απφ ηελ παξάλνκε πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ επξεζηηέρλε θαη
ηνλ απεηινχκελν θαη επηθείκελν θίλδπλν επαλάιεςεο αιιά θαη ηελ επαπεηινχκελε βιάβε ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ
έλλνκνπ αγαζνχ.( άξζξν 17 παξ 1). Η αμίσζε γηα άξζε πξνζβνιήο πξνυπνζέηεη πξνζβνιή πνπ δηαξθεί. Με
ηελ άξζε λνείηαη ελέξγεηα ηνπ πξνζβάιινληνο πνπ ζπληζηάηαη ζηελ παχζε ηεο δηαξθνχζεο πξνζβνιήο. Γηα
παξάδεηγκα ζηελ παχζε ηεο παξαγσγήο, ζηε δηαθνπή ηεο έθζεζεο πξνο εκπνξία ή πξνο πψιεζε ή ζηελ
παχζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο αγαζνχ πνπ απνηειεί αληηθείκελν επξεζηηερλίαο ηνπ πξνζβαιινκέλνπ ή πξντφληνο
πνπ έρεη παξαρζεί κε ηελ πξνζηαηεπφκελε κέζνδν.
Β. Αγσγή απνδεκίσζεο Ο δηθαηνχρνο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο, φπσο θαη ν εθεπξέηεο , ζε πεξίπησζε
παξάλνκεο πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ, ελέζησζαο ή ιήμαζαο, έρεη θαη αγσγή απνδεκίσζεο, πνπ αζθεί
ζηα ηκήκαηα ζεκάησλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ ή Θεζζαινλίθεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ 1 Ν.

2943/2001, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πξνζβνιέαο βαξχλεηαη κε ππαηηηφηεηα θαη ππάξρεη αηηηψδεο ζπλάθεηα
αλάκεζα ζηελ δεκία θαη ζην δεκηνγφλν γεγνλφο.
Γ. Αζθαιηζηηθά κέηξα Τν νπζηαζηηθφηεξν κέζν πξνζηαζίαο γηα φπνηνλ λνκηκνπνηείηαη ζηελ αμίσζε άξζεο ηεο
πξνζβνιήο θαη παξάιεηςεο ζην κέιινλ απνηειεί ε πξνζηαζία θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ.
Ο Ν. 1733/1987, ζε αληίζεζε κε ηνλ ηζρχνληα λφκν, δελ πεξηέρεη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Έηζη , ηζρχνπλ
απνθιεηζηηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 683 επ. ΚΠνιΓ. Γηα ηέηνηεο δηαηάμεηο αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα
ζεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα Πξσηνδηθεία ησλ Αζελψλ ή ηεο Θεζζαινλίθεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ 1
Ν 2943/2001. Τν δηθαζηήξην ζα δηαηάμεη φπνην αζθαιηζηηθφ κέηξν θξίλεη αλαγθαίν θαη θαηάιιειν γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (άξζξν 692 παξ 1 ΚΠνιΓ.
Γ.Αμίσζε αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ Αλ ε αμίσζε απνδεκίσζεο ελαληίνλ ηνπ πξνζβάιινληνο ην έλλνκν
αγαζφ παξαγξαθεί, παξακέλεη αηειήο ή θπζηθή ελνρή. Δθηφο φκσο απφ ηελ ελνρή απηή δηαηεξείηαη ε επζχλε
απφ ηνλ αδηθαηνιφγεην πινπηηζκφ πξνο απφδνζε, κε βάζε ηεο σθέιεηαο πνπ ζπληζηάηαη ζηε δαπάλε πνπ
εμνηθνλφκεζε ν ελαγφκελνο απφ ηελ παξάλνκε εθκεηάιιεπζε ηνπ άπινπ αγαζνχ. Παξφια απηά, αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη απηνηειήο ε αμίσζε αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ κε ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 904
ΑΚ δελ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο.
Δ.Αλαγλσξηζηηθή αγσγή Αξρηθά νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα αζθήζεη αλαγλσξηζηηθή
αγσγή ζχκθσλα κε ην άξζξν 70 ΚΠνιΓ. Η αγσγή απηή ζήκεξα απνηειεί απηνηειέο θαη φρη επηθνπξηθφ έλδηθν
βνήζεκα, φπσο ππνζηεξίδνληαλ παιηφηεξα. Δπνκέλσο, αζθείηαη αθφκε θαη αλ ν ελάγσλ κπνξεί λα αζθήζεη
θαηαςεθηζηηθή αγσγή. Αίηεκα ηεο αγσγήο είλαη ε αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ή ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ
απφ ηελ ππαγσγή κηαο βηνηηθήο ζρέζεο, νξηζκέλσλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ, ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο
δηθαίνπ. Γελ κπνξεί λα είλαη ε εξκελεία θαλφλα δηθαίνπ ή απιά ε δηαπίζησζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ.
ΣΤ.Παξεπφκελε πξνζηαζία



Αθαίξεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ κέζσλ πξνζβνιήο. Καηά ην άξζξν 17 παξ 5 εδ. 1, ζε πεξίπησζε
θαηαδίθεο ηνπ ελαγνκέλνπ πνπ επηιακβάλεηαη ηεο θχξηαο πξνζηαζίαο κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ θαηαζηξνθή
πξντφλησλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ.



Γεκνζίεπζε δηαηαθηηθνχ θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο.Η δεκνζίεπζε, κε αίηεκα ηνπ δηαδίθνπ πνπ λίθεζε,
ζηνλ εκεξήζην ηχπν ησλ απνθάζεσλ ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνζβνιή θαη
θαηαδηθάδνπλ ηνλ ελαγφκελν ζε παξάιεηςε θαη άξζε ηεο πξνζβνιήο πνπ επηρεηξείηαη ελαληίνλ άπινπ
αγαζνχ πξνβιέπεηαη γηα ηα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ηνπ νπζηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην άξζξν 22 παξ 4 εδ. 2
Ν. 146/1914.

Ε. Δπηθνπξηθή πξνζηαζία



Αγσγή παξνρήο πιεξνθνξηψλ. Σην πιαίζην ηνπ δηθαίνπ ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ν θνξέαο ηνπ
αγαζνχ πνπ πξνζβάιιεηαη κε ηελ παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ηξίηνπ έρεη άκεζε αλάγθε λα πξνζδηνξίζεη ην
χςνο ηεο δεκίαο πνπ πξφθεηηαη λα επηδηψμεη, αζθψληαο αγσγή απνδεκίσζεο.



Αγσγή ινγνδνζίαο. Γεδνκέλνπ φηη ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο ηνπ δηπιψκαηνο ππάξρεη κε γλήζηα δηνίθεζε
αιινηξίσλ είηε de facto δηαρείξηζεο μέλεο ππφζεζεο απφ ηνλ πξνζβνιέα, ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη δπλαηή
θαη ε άζθεζε αγσγήο ινγνδνζίαο θαηά ην άξζξν 303 ΑΚ. Η αγσγή απηή πξέπεη λα πεξηγξάθεη φια εθείλα
ηα ζηνηρεία πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ δεκεησζέληα λα πξνζδηνξίζεη ην χςνο ηεο δεκίαο ηνπ ή ηελ έθηαζε ηνπ
πινπηηζκνχ.

Άκπλα ηνπ ελαγφκελνπ. Παξαγξαθή αζηηθψλ αμηψζεσλ[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία

θψδηθα]
Η παξαγξαθή ησλ αζηηθψλ αμηψζεσλ πξνο άξζε ηεο πξνζβνιήο θαη παξάιεηςε ηεο ζην κέιινλ , θαζψο θαη
ηεο αμίσζεο πξνο απνδεκίσζε ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 παξ.4 θαη είλαη πεληαεηήο (5) ,
αθφηνπ ν θάηνρνο ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο έιαβε γλψζε είηε ηεο πξνζβνιήο, είηε ηεο δεκίαο θαη ηνπ
πξνο απνδεκίσζε ππφρξενπ θαη νπσζδήπνηε εηθνζαεηήο(20) απφ ηελ πξνζβνιή.

Πξνζηαζία δηθαηψκαηνο πξνζδνθίαο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Τα δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ ηππηθνχ ζπζηήκαηνο, αξρίδνπλ κε ηε ζπλδξνκή ζεηξάο
πξνυπνζέζεσλ θαη ηελ πάξνδν θάπνηνπ, βξαρππξφζεζκνπ ή καθξνπξφζεζκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ
ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο/ δήισζεο. Απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα μεθηλάεη απφ ηελ εκέξα
ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη ιήγεη κε ηελ απνλνκή ηνπ δηπιψκαηνο ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καηά ηε δηάξθεηα
απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο αιιά θαη απφ ηελ θαηάζεζε ηεο δήισζεο δεκηνπξγείηαη αμίσζε γηα ηελ απνλνκή ηνπ
δηπιψκαηνο ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Η αμίσζε απηή έρεη δχν πιεπξέο. Αξρηθά, ζπληζηά αμίσζε δεκφζηνπ δηθαίνπ,
αμίσζε πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο δεκφζηαο Αξρήο γηα παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρεη
ραξαθηήξα ηδησηηθνχ δηθαίνπ.

Πνηληθνχ δηθαίνπ πξνζηαζία[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Καηά ην άξζξν 17 παξ 7, φπνηνο επηζέηεη ζηα πξντφληα ή ζηα πεξηθαιχκκαηα ηνπο ή ζηα θάζε είδνπο εκπνξηθά
έγγξαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα ην θνηλφ ή άιια αλάινγα κέζα δεκνζηφηεηαο θαη δηαθήκηζεο, ςεπδή δήισζε,
φηη ηα ζρεηηθά αληηθείκελα πξνζηαηεχνληαη κε δίπισκα επξεζηηερλίαο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο
ή κε ρξεκαηηθή πνηλή, ή αθφκε θαη κε ηηο δχν πνηλέο. Με ηε δηάηαμε απηή παηάζζεηαη ε πξνζπάζεηα
παξαπιάλεζεο ηνπ θνηλνχ θαη ππεξεηείηαη ε δηαθάλεηα θαη ε θαζαξφηεηα ζηηο ζπλαιιαγέο. Τνχην απνβαίλεη ζε
φθεινο φζσλ έρνπλ εμνπιηζζεί κε απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα, φπσο ν δηθαηνχρνο επξεζηηερλίαο. Τέινο, αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη πνηληθή πξνζηαζία θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πεξί πιαζηνγξαθίαο θαη απάηεο δελ απνθιείεηαη.

Πξνζηαζία ησλ Υπνδεηγκάησλ Φξεζηκφηεηαο- Οη
"Μηθξνεθεπξέζεηο"[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]

Οξηζκφο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Τν βηνκεραληθφ ζρέδην- ππφδεηγκα είλαη δπζδηάζηαηε ( ζρέδην) ή ηξηζδηάζηαηε ( ππφδεηγκα) δηάπιαζε κνξθήο
πνπ έρεη πξαθηηθφ ( επαγγεικαηηθφ) πξννξηζκφ, πνπ ιφγσ ηνπ αηζζεηηθνχ ηνπο απνηειέζκαηνο απνηειεί
πλεπκαηηθφ δεκηνχξγεκα. Γε δηαζέηεη φκσο ην αμηνχκελν απφ ην Ν. 2121/1993 δεκηνπξγηθφ χςνο θαη θαηά
ζπλέπεηα, δελ πξνζηαηεχεηαη απφ ην λφκν απηφ. Καηά ην π.δ. 259/ 1997 σο βηνκεραληθφ ζρέδην θαη ππφδεηγκα
λνείηαη ε εμσηεξηθά νξαηή εηθφλα ηνπ ζπλφινπ ή κέξνο πξντφληνο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη θαη ηδίσο ηε γξακκή, ην πεξίγξακκα, ην ρξψκα, ην ζρήκα , ηε κνξθή (θαη) ή ηα πιηθά
ηνπ πξντφληνο ή ηεο δηαθφζκεζεο ηνπ ή ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ. Δηδηθφηεξα, σο ζρέδηα ζεσξνχληαη
δπζδηάζηαηεο παξαζηάζεηο ή ζρεκαηηζκνί πνπ απνηππψλνληαη ζε πθάζκαηα, ζρέδηα θνζκεκάησλ θ.α. Δλψ
σο ππoδείγκαηα νη ηξηζδηάζηαηεο δηακνξθψζεηο ( ππνδείγκαηα) πνπ δηαζθαιίδνπλ εηδηθή εκθάληζε ε νπνία
κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο πξφηππν γηα ηε βηνκεραληθή ή βηνηερληθή παξαγσγή ηνπ αηζζεηηθά δηακνξθσκέλνπ
πξντφληνο, πνπ εμππεξεηεί πξαθηηθνχο ζθνπνχο, ελψ παξέρνπλ παξάιιεια θαη αηζζεηηθή απφιαπζε.

Πεξηερφκελν δηθαηψκαηνο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Τν πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ ζηεξίδεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ ππνδείγκαηνο ρξεζηκφηεηαο είλαη, φπσο θαη
ζηελ επξεζηηερλία, ε εθεπξεηηθή ηδέα. Όκσο, αληίζεηα κε ηελ επξεζηηερλία, ζηα ππνδείγκαηα ρξεζηκφηεηαο ην
δεκηνχξγεκα ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο αξθεί λα εκπεξηέρεη ρακειφηεξε εθεπξεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα
έρεη ρακειφηεξν εθεπξεηηθφ χςνο. Γειαδή, αθνξνχλ κηθξνεθεπξέζεηο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη αλ
ιείπεη απφ ηελ επηλφεζε ην ζηνηρείν ηνπ "λένπ" ή ην ζηνηρείν ηνπ "βηνκεραληθά εθκεηαιιεχζηκνπ", ην
"ππφδεηγκα" δελ απνιακβάλεη πξνζηαζία κε ηε δεκηνπξγία απφιπηνπ θαη απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο πάλσ ζε
άπιν αγαζφ. Αλ φκσο ν ηδηαίηεξνο ζρεκαηηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ έρεη απνθηήζεη δηαθξηηηθή δχλακε, ζα
πξνζηαηεχεηαη κε ηα άξζξα 13 επ. Ν.146/1914 πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα δηαθξηηηθά
γλσξίζκαηα ηνπ νπζηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απφ ηελ άιιε αλ ιείπεη ην ζρεηηθφ εθεπξεηηθφ χςνο, ζα πξφθεηηαη
ζπλήζσο γηα αληηθείκελν κε ηδηαίηεξε δηαθξηηηθή δχλακε θαη επηπιένλ ζα πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο
ηνπ λφκνπ πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. Γεληθφηεξα, κπνξεί λα πξνζηαηεχεηαη θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 16 επ. Ν.146/1914, σο εκπνξηθφ ή βηνκεραληθφ απφξξεην. Δπίζεο, αλ ην αληηθείκελν επηηειεί
ζπγρξφλσο ηφζν δηαθξηηηθή φζν θαη ηερληθή ιεηηνπξγία, νξζφηεξν είλαη λα δερηνχκε φηη παξάιιεια κε ηελ
πξνζηαζία σο ππφδεηγκα ρξεζηκφηεηαο αλαπηχζζεηαη θαη ε πξνζηαζία πνπ αλαγλσξίδεη ζηα δηαθξηηηθά
γλσξίζκαηα ν λφκνο γηα ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ.Γεληθφηεξα είλαη πηζαλφλ λα πξνζηαηεχεηαη θαη κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 16 επ. Ν. 146/1914, σο εκπνξηθφ ή βηνκεραληθφ απφξξεην. Δπηπξφζζεηα, αλ ην
αληηθείκελν επηηειεί ζπγρξφλσο θαη ηελ δηαθξηηηθή αιιά θαη ηελ ηερληθή ιεηηνπξγία ηνπ ηφηε παξάιιεια κε ηελ
πξνζηαζία σο ππφδεηγκα ρξεζηκφηεηαο αλαπηχζζεηαη θαη ε πξνζηαζία πνπ αλαγλσξίδεη ζηα δηαθξηηηθά
γλσξίζκαηα ν λφκνο γηα ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ. Απηφ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ παξάιιειε χπαξμε θαη
απηνηέιεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο αθελφο ησλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ θαη αθεηέξνπ
ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ επηηεινχλ ηερληθή ιεηηνπξγία. Αλακθίβνια, ππάξρεη θαη ε άπνςε φηη πξέπεη θάζε θνξά
λα απνβιέπνπκε ζηελ πξνέρνπζα ιεηηνπξγία. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ ε πξνέρνπζα ιεηηνπξγία είλαη ε δηαθξηηηθή

ηφηε ζα ηζρχεη ε πξνζηαζία ησλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ , αιιηψο, αλ ε πξνέρνπζα ιεηηνπξγία είλαη ε ηερληθή
ζα ηζρχεη ε πξνζηαζία ησλ ηερληθψλ δεκηνπξγηψλ.

Αληηθείκελν δηθαηψκαηνο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Τν αληηθείκελν πηζηνπνηεηηθνχ ππνδείγκαηνο ρξεζηκφηεηαο (ΠΥΦ) απνηειεί θάζε ηξηζδηάζηαην ελζψκαην
αληηθείκελν, φπσο εξγαιείν , φξγαλν, ζθεχνο ή θαη εμάξηεκα ηνπο, πνπ πξνηείλεηαη σο λέν, βηνκεραληθά
εθαξκφζηκν θαη κε δπλαηφηεηα λα δψζεη ιχζε ζε θάπνην ηερληθφ πξφβιεκα. (Άξζξν 19 παξ.1) Τα αληηθείκελα
απηά, κπνξεί λα θαηαζθεπάδνληαη γηα πξψηε θνξά ή λα βειηηψλνληαη θαη λα ηειεηνπνηνχληαη , ψζηε λα
πξαγκαηψλνπλ ην ζθνπφ ζηνλ νπνίν απνβιέπνπλ επθνιφηεξα. Δμάιινπ, ε δηαηχπσζε ηνπ άξζξν 19 παξ.1
Ν.1733/1987 επηηξέπεη λα ππνζηεξηρζεί, φηη ν ηερληθφο θαλφλαο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζε δπζδηάζηαην
αληηθείκελν δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνλνκή πηζηνπνηεηηθνχ ππνδείγκαηνο ρξεζηκφηεηαο.

Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Τν πηζηνπνηεηηθφ ππνδείγκαηνο ρξεζηκφηεηαο ρνξεγείηαη, αθνχ ειεγρζνχλ νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη κε ηελ ππ' αξηζκφ 15928/ΔΦΑ 1253 ππνπξγηθή απφθαζε ηεο 24/31/12/1987. Αξρηθά, απαηηείηαη
θαηάζεζε αίηεζεο ζηνλ Ο.Β.Ι., κε ηελ νπνία δεηείηαη ε ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ππνδείγκαηνο
ρξεζηκφηεηαο. Η αίηεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε κηα κφλν επηλφεζε ή ζε πεξηζζφηεξεο πνπ ζπλδένληαη
κεηαμχ ηνπο ζε εληαίν εθεπξεηηθφ ζχλνιν θαη πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πεξηγξαθή, αμηψζεηο θαη ηπρφλ
ζρέδηα. Απφ ηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο ν Ο.Β.Ι. εμεηάδεη κφλν ηνλ ηξηζδηάζηαην ραξαθηήξα ηνπ
αληηθεηκέλνπ(Άξζξν 19 παξ 5).

Πξνζηαζία ησλ Βηνκεραληθψλ Σρεδίσλ θαη
Υπνδεηγκάησλ[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Οξηζκφο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Τν βηνκεραληθφ ζρέδην-ππφδεηγκα είλαη δπζδηάζηαηε (ζρέδην) ή ηξηζδηάζηαηε(ππφδεηγκα) δηάπιαζε κνξθήο
πνπ έρεη πξαθηηθφ/επαγγεικαηηθφ πξννξηζκφ θαη ιφγσ ηνπ αηζζεηηθνχ ηνπ απνηειέζκαηνο απνηειεί πλεπκαηηθφ
δεκηνχξγεκα. Παξφια απηά δελ δηαζέηεη ην αμηνχκελν απφ ην Ν. 2121/1993 δεκηνπξγηθφ χςνο θαη θαηά
ζπλέπεηα δελ πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ λφκν απηφ. "Σρέδην ή Υπφδεηγκα" λνείηαη ε εμσηεξηθή νξαηή εηθφλα ηνπ
ζπλφινπ ή κέξνο ελφο πξντφληνο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη φπσο ην
πεξίγξακκα, ε γξακκή, ην ρξψκα, ην ζρήκα, ε κνξθή θαη/ή ηα πιηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ πξντφληνο θαη/ή ηεο
δηαθφζκεζεο πνπ θέξεη(Άξζξν 3 παξ.1 Ν. 2417/ 1996). Δηδηθφηεξα, σζ ζρέδηα ζεσξνχληαη δπζδηάζηαηεο
παξαζηάζεηο ή ζρεκαηηζκνί πνπ απνηππψλνληαη ζε πθάζκαηα, ηαπήηεο, ελδχκαηα, ζρέδηα θνζκεκάησλ θ.ι.π.
Αληίζεηα, σο ππνδείγκαηα αλαθέξνληαη νη ηξηζδηάζηαηεο δηακνξθψζεηο (ππνδείγκαηα) γξαθηθέο ή έγρξσκεο
ζπλζέζεηο (ζρέδηα) ή πιαζηηθέο ηξηζδηάζηαηεο δηακνξθψζεηο( ππνδείγκαηα) πνπ δηαζθαιίδνπλ εηδηθή εκθάληζε,
ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκεχεη σο πξφηππν γηα ηε βηνκεραληθή ή βηνηερληθή παξαγσγή ηνπ αηζζεηηθά

δηακνξθσκέλνπ πξντφληνο, πνπ εμππεξεηεί πξαθηηθνχο ζθνπνχο, ελψ παξέρνπλ παξάιιεια θαη αηζζεηηθή
απφιαπζε.

Πξνυπνζέζεηο Πξνζηαζίαο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Έλα ζρέδην ή έλα ππφδεηγκα πξνζηαηεχεηαη, εθφζνλ είλαη λέν , δειαδή δελ έρεη δηαηεζεί ζην θνηλφ
παλνκνηφηππν θαη έρεη αηνκηθφ ραξαθηήξα . Γεληθφηεξα ππάξρεη αηνκηθφο ραξαθηήξαο, αλ φιε ε εληχπσζε
πνπ πξνθαιεί ζηνλ ελεκεξσκέλν ρξήζηε δηαθέξεη απφ εθείλε πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ ίδην ρξήζηε απφ
νπνηνδήπνηε άιιν ζρέδην ή ππφδεηγκα, ην νπνίν έρεη θαηαζηεί πξνζηηφ ζηνλ θνηλφ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελίνα
θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο γηα θαηαρψξεζε. Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αηνκηθφηεηαο
ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν βαζκφο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ δεκηνπξγνχ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο αλάγθεο (άξζξν 12)
Γελ πθίζηαηαη δηθαίσκα ζε ζρέδην ή ππφδεηγκα ην νπνίν είλαη αληίζεην πξνο ηε δεκφζηα ηάμε ή ηα ρξεζηά
ήζε(Άξζξν 3 παξ.2 Ν. 2417/1996). Δπηπιένλ ηα βηνκεραληθά ζρέδηα θαη ππνδείγκαηα απνηεινχλ αληηθείκελν
πξνζηαζίαο φηαλ πξνζδίδνπλ ζηα πξντφληα εηδηθή αηζζεηηθή εκθάληζε , ελψ ηαπηφρξνλα ε πξσηφηππε
δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο ππεξεηεί πξαθηηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ρξεζηκεχεη
σο πξφηππν γηα ηελ βηνκεραληθή ή βηνηερληθή παξαγσγή ηνπ αηζζεηηθά δηακνξθσκέλνπ πξντφληνο,
δειαδή είλαη βηνκεραληθά εθκεηαιιεχζηκε. Τέινο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα απνηειεί έλα ζρέδην ή
ππφδεηγκα αληηθείκελν πξνζηαζίαο είλαη λα απνηειείηαη απφ εμσηεξηθέο δηζδηάζηαηεο ή ηξηζδηάζηαηεο
δηακνξθψζεηο θαη ζπζηαηηθά ζχλζεησλ πξντφλησλ .

Τν Γηθαίσκα Καηαρψξεζεο ζην Σρέδην ή Υπφδεηγκα[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία
θψδηθα]
Γηθαίσκα θαηαρψξεζεο ζρεδίνπ ή ππνδείγκαηνο έρεη ν δεκηνπξγφο ή ν θαζνιηθφο ή εηδηθφο δηάδνρφο ηνπ.
Όκσο, φπνηνο θαηαζέηεη ηεο αίηεζε γηα θαηαρψξεζε ζεσξείηαη δηθαηνχρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 18,
πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηεθδίθεζε απφ ηνλ αιεζηλφ δηθαηνχρν. Σε πεξίπησζε ζπλδεκηνπξγψλ, ην δηθαίσκα αλήθεη
αξρηθά ζε φινπο απφ θνηλνχ. Αλ ν δεκηνπξγφο είλαη εξγαδφκελνο, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 6 παξ. 4-7 Ν. 1733/1987. Αλ δχν ή πεξηζζφηεξνη θαηέιεμαλ ζην ίδην ζρέδην ή ππφδεηγκα, ην δηθαίσκα
αλήθεη ζ'εθείλνλ πνπ θαηέζεζε πξψηνο ηελ αίηεζε (άξζξν 17). Γηα ηελ θαηαρψξεζε ζρεδίνπ ή ππνδείγκαηνο
απαηηείηαη ε θαηάζεζε αίηεζεο ζηνλ Ο.Β.Ι., ε νπνία ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 θαη έρεη σο
ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν, φηη πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 20 παξ. θαη σο πξναηξεηηθφ φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.
3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Τν θαηαρσξεκέλν ζρέδην ή ππφδεηγκα έρεη δηάξθεηα ηζρχνο πέληε(5) έηε κε δηθαίσκα
αλαλέσζεο κέρξη είθνζη πέληε (25) έηε αφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο γηα θαηαρψξεζε ηνπ ζρεδίνπ ή
ππνδείγκαηνο( άξζξν 29 ). Δμάιινπ, ην δηθαίσκα αλαιψλεηαη εθφζνλ ην πξντφλ έρεη ήδε δηαηεζεί απφ ην
δηθαηνχρν ζηελ αγνξά ηεο Κνηλφηεηαο ή απφ ηξίηνλ κε ηε δηθή ηνπ ζπλαίλεζε ζηελ αγνξά ηεο Κνηλφηεηαο (
άξζξν 29α).
Ο δηθαηνχρνο φηαλ θαηαρσξείηαη ην ζρέδην ή ην ππνδεηγκά ηνπ έρεη ηα παξαθάησ:



Γηθαίσκα ζην άπιν αγαζφ



Δμνπζίεο ηνπ δεκηνπξγνχ

-Γηθαίσκα αλαπαξαγσγήο & δηάζεζεο πξντφλησλ -Γηθαίσκα απνθιεηζκνχ ηξίησλ απφ ηε ρξήζε -Πξνζηαζία
απφ πηζηή αληηγξαθή θαη παξαιιαγέο Πεξηνξηζκέλν εζηθφ δηθαίσκα¨εμνπζία απφθξπςεο ή δεκνζηνπνίεζεο ή
εθκεηάιιεπζεο δηθαηψκαηνο



Δμαηξέζεηο απφ ηελ πξνζηαζία

Απψιεηα ηνπ Γηθαηψκαηνο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]


Φξνληθνί Πεξηνξηζκνί δηθαηψκαηνο( απφζβεζε)



Έθπησζε ιφγσ παξαίηεζεο ή κε θαηαβνιήο ησλ ηειψλ αλαλέσζεο ζηνλ Ο.Β.Ι.



Αθπξφηεηα θαηφπηλ αγσγήο

Αθπξφηεηα θαηαρσξεκέλνπ ζρεδίνπ ή ππνδείγκαηνο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία
θψδηθα]
Τν θαηαρσξεκέλν ζρέδην ή ππφδεηγκα είλαη άθπξν φηαλ:



Ο θάηνρνο ηνπ δελ είλαη ν δεκηνπξγφο ή ν δηάδνρνο ηνπ ή ν δηθαηνχρνο ηνπ



Τν πξνζηαηεπφκελν ζρέδην ή ππφδεηγκα δελ είλαη λέν θαη δελ θέξεη αηνκηθφ ραξαθηήξα



Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνξθήο ηνπ πξντφληνο ή ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαζχλδεζήο ηνπ δελ απνηεινχλ
αληηθείκελν πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 1β θαη γ



Η εθκεηάιιεπζε ή ε δεκνζίεπζε ηνπ αληίθεηληαη ζηε δεκφζηα ηάμε ή ζηα ρξεζηά ήζε



Γελ πξφθεηηαη γηα ζρέδην ή ππφδεηγκα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 εδ. α π.δ. 259/97



Δάλ ην ζρέδην ή ππφδεηγκα ζπγθξνχεηαη κε πξνεγνχκελν ζρέδην ή ππφδεηγκα, ην νπνίν έρεη δηαηεζεί ζην
θνηλφ κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο θαηαρψξεζεο, ή εάλ δηεθδηθείηαη πξνηεξαηφηεηα (άξζξν 16 παξ. 1 εδ.
α'-ζη').

Σρεηηθά κε ηελ αθπξφηεηα εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο 15 παξ. 2 θαη παξ. 3 Ν. 1733/1987. Η θήξπμε
ηεο αθπξφηεηαο έρεη αλαδξνκηθά απνηειέζκαηα (άξζξν 16 παξ. 4).

Πξνζηαζία ησλ Σεκάησλ[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Οξηζκφο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Σχκθσλα κε ηνλ Ν. 2239/ 1994, ζήκα είλαη ε έλδεημε εθείλε πνπ αλαγλσξίζζεθε κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηεο
Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο Σεκάησλ γηα λα δηαθξίλεη ηα πξντφληα πνπ κηα επηρείξεζε παξάγεη (Βηνκεραληθφ Σήκα)
ή εκπνξεχεηαη ( Δκπνξηθφ ζήκα) ή ηηο ππεξεζίεο πνπ ε επηρείξεζε απηή πξνζθέξεη ( Σήκα Υπεξεζηψλ), απφ

ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο άιισλ επηρεηξήζεσλ. Γεληθφηεξα, σο ζήκα λνείηαη θάζε ζεκείν επηδεθηηθφ
γξαθηθήο παξαζηάζεσο, ηθαλφ λα δηαθξίλεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζεο απφ εθείλα άιισλ
επηρεηξήζεσλ. Μπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζήκα ηδίσο νη ιέμεηο, ηα νλφκαηα θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα
ςεπδψλπκα, νη απεηθνλίζεηο, ηα ζρέδηα, ηα γξάκκαηα, νη αξηζκνί, νη ήρνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κνπζηθψλ
θξάζεσλ, ην ζρήκα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ(άξζξν 1 παξ.1 Ν. 2239/ 1994). Ωο ζήκα ζεσξείηαη
θαη ν ηίηινο εθεκεξίδαο ή πεξηνδηθνχ(άξζξν 1 παξ.2 Ν. 2239/ 1994).

Σθνπφο ηνπ ζήκαηνο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Τν ζήκα σο δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ππεξεηνχζε θαη ππεξεηεί αξρηθά ην ζπκθέξνλ ηνπ θνξέα ηνπ, θαζψο
απνηειεί έλα απφ ηα κέζα πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηεπξχλεη ηνλ θχθιν ησλ πειαηψλ
ηνπ. Τα πξντφληα ηνπ, εθνδηαδφκελα κε ην ζήκα, αλαδχνληαη απφ ηε κάδα ησλ φκνησλ ή παξφκνησλ πξντφλησλ
πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξα. Παξάιιεια. ην ζήκα ρξεζηκεχεη ζηνλ θνξέα ηνπ θαη σο φπιν ζηνλ αγψλα ηνπ
ελαληίνλ ησλ ινηπψλ αληαγσληζηξηψλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ηνπ θαηαλαισηή λα
δηεπθνιχλεηαη ζηελ αλαδήηεζε πξντφλησλ ηεο πξνηίκεζήο ηνπ. Ο θαηαλαισηήο κέζσ ηνπ ζήκαηνο αλαδεηεί ηα
γλσζηά ζ' απηφλ γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο πξντφληα. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζδηνξηζζεί ην πεξηερφκελν θαη ε έθηαζε πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ζεκαηνχρνπ, πξέπεη λα ιεθζεί
ππφςηλ θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ θνηλνχ ησλ θαηαλαισηψλ. Τέινο, ζε επξσπατθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν, ην ζήκα
ππεξεηεί ην ζπκθέξνλ ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ελφο ειεχζεξνπ θαη αλφζεπηνπ αληαγσληζκνχ ζην πιαίζην ηεο
εζσηεξηθήο αγνξάο, αθνχ ν θνξέαο ηνπ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ βνεζείηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ
δξαζηεξηφηεηαο.

Λφγνη απαξαδέθηνπ[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Τα ζήκαηα δελ κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:



Απφιπηνη ιφγνη απαξαδέθηνπ



Σρεηηθνί ιφγνη απαξαδέθηνπ

Σπιινγηθά Σήκαηα[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Ωο ζπιινγηθφ λνείηαη εθείλν ην ζήκα πνπ θαηαηίζεηαη απφ ζπλεηαηξηζκφ, έλσζε ή ζχιινγν, πνπ επηδηψθεη
επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο θαη έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, αλεμάξηεηα απν ην αλ αζθεί δηθή ηνπ επηρείξεζε
θαη ην νπνίν ζήεκα ρξεζηκε΄ζεη πξνο δηάθξηζε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ πσινχληαη, παξάγνληαη ή
πξνέξρνληαη απφ ηα κέιε ηνποο. Πξνο ηα παξαπάλσλ λνκηθά πξφζσπα εμνκνηψλεηαη θαη ηα λνκηθά πξφζσπα
δεκφζηνπ δηθαίνπ. Τν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπιινγηθνχ ζήκαηνο είλαη φηη θαηαηίζεηαη κφλν απφ λνκηθφ
πξφζσπν, αθφκε θαη αλ δελ αζθεί δηθή νπ επηρείξεζε θαη φηη ρξεζηκνπνηείηαη απφ πεξηζζφηεξα πξφζσπα πνπ
αζθνχλ αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο επηρεηξήζεηο. Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη
ελψ ην αηνκηθφ ζήκα πξνζδηνξίδεη ηελ πξνέιεπζε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ απφ νξηζκέλε επηρείξεζε, ην
ζπιινγηθφ ζήκα πξνζδηνξίδεη ηελ πξνέιεπζε απφ κηα νκάδα επηρεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ κηα απφ ηηο

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ησλ κειψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ έρνπλ εθ ηνπ λφκνπ δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ
ζήκαηνο(άξζξν 25 παξ 1-10).

Σήκαηα Αιινδαπψλ[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Με βάζε ηελ αξρή ηεο εδαθηθφηεηαο πνπ ηζρχεη ζην δίθαην ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ην δίθαην ησλ
ζεκάησλ πξνζηαηεχεη θαξαξρήλ φζνπο έρνπλ "επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε" (κε ηνλ φξν επαγγεικαηηθή
εγθαηάζηαζε δελ λνείηαη ε αληηπξνζσπεία, ε πξαθηφξεπζε θαη ε δηαηήξεζε απνζεθψλ) ζηελ Διιάδα,
αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηα θαη ηελ αζηηθιε ηνπο θαηνηθία θαη κφλν ηα ζήκαηα πνπ αλήθνπλ ζ' απηνχο (επηρ.
απφ ην άξζξν 33). Τα ζήκαηα απηά νλνκάδνληαη ειιεληθά . Αληίζεηα, Έιιελεο ή αιινδαπνί ζηελ ηζαγέλεηα,
πνπ δελ έρνπλ ζηελ Διιάδα επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε, δελ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ζήκα ζηελ ρψξα καο.
Τα πξφζσπα απηά ελδερνκελα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ζήκα ζηελ ρψξα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
εγθαηάζηαζεο , αλ θάηη ηέηνην πξνβιέπεη ην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπο. Τα ζήκαηα απηά γηα ηελ Διιάδα θαη ην
ειιεληθφ δίθαην είλαη αιινδαπά (άξζξν 33). Τα αιινδαπα ζήκαηα δελ πξνζηαηεχνληαη ζηελ ρψξα καο αθελφο
ιφγσ ηεο αξρήο ηεο εδαθηθφηεηαο θαη αθεηέξνπ γηαηί ε αλαγλψξηζε ηνπο ζηεξίδεηαη ζε πξάμε αιινδαπήο
πνιηηείαο. Καη΄ εμαίξεζε φκσο, ηα αιινδαπά ζήκαηα κπνξεί λα ηχρνπλ πξνζηαζίαο θαη ζηε ρψξα καο αλ
ζπληξέμνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο( άξζξν 33 Ν2239/94) αλάκεζα ζηηο νπνίεο βαζηθή είλαη ε αλαγλψξηζε
ηνπο κε πξάμε ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο.

Κνηλνηηθφ Σήκα[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
Τν ζεκαληηθφηεξν ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ην ζχζηεκα θνηλνηηθνχ ζήκαηνο είλαη ην φηη επηηξέπεη ζηηο
επηρεηξήζεηο λα ραξαθηεξίδνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο θαηά ηξφπν ηαπηφζεκν ζε νιφθιεξε ηελ
επηθξάηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). Τν θνηλνηηθφ ζήκα ηνπο επηηξέπεη κέζσ κηαο εληαίαο δηαδηθαζίαο
ελψπηνλ ηνπ Γξαθείνπ Δλαξκφληζεο ζηελ Δζσηεξηθή Αγνξά (ΟΗΜΙ), ηελ θαηαρψξεζε ελφο ζήκαηνο πνπ ζα
επσθειείηαη εληαίαο πξνζηαζίαο θαη ζα παξάγεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζε νιφθιεξε ηελ θνηλνηηθή επηθξάηεηα.

Σρεηηθά άξζξα[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
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Διιεληθνί Οξγαληζκνί Σπιινγηθήο Γηαρείξηζεο[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία
θψδηθα]
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Οξγαληζκνί[Δπεμεξγαζία | επεμεξγαζία θψδηθα]
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