
Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΦΕΛΗ & ΚΙΝΔΥΝΟΙ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

• Τι αποκτά κανείς με την κατοχύρωση;
(Περιουσιακό Στοιχείο)

• Τι σημασία έχει και τι ρόλο παίζει στις συναλλαγές;
(Ασφάλεια Συναλλαγών, Προστασία από Αντιγραφείς, Βάση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης)



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΦΕΥΡΕΤΗ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

• Πρόσβαση σε παγκόσμια συστήματα από την έδρα μας, ηλεκτρονική διαδικασία
και διαχείριση

• Ανάγκη για εκπροσώπους σε Ελλάδα και εξωτερικό – δίκτυο στις χώρες κ.λ.π.

• Ανάγκη κατανόησης ξένης γλώσσας σε τεχνικά θέματα από τους εμπλεκομένους



ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ

• Μελέτη στόχων σε βάθος χρόνου 5ετίας ή και 10ετίας
(εκτίμηση εξελιξιμότητας τεχνολογίας μελλοντικά, επιλογή παραγωγή, licensing ή πώληση κ.λ.π.)

• Ρεαλιστική επιλογή αγορών που ενδιαφέρουν αναπτυξιακά / αμυντικά,
προϋπολογισμός δαπανών και εξασφάλιση χρηματοδότησης και ρευστότητας με
πρόβλεψη 2ετίας εκάστοτε

• Οργάνωση διαχείρισης διαδικασίας (admin), επικοινωνία / γλώσσα, σύνδεση με
επιχειρηματικό σχέδιο επιχείρησης

• Αποφυγή κοινοποίησης στη φάση πριν την κατάθεση αίτησης



ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Έναρξη διαδικασιών κατοχύρωσης αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός

• Τήρηση της διαδικασίας / προθεσμιών / πληρωμών

• Έναρξη επαφών και διαπραγματεύσεων με πιθανούς συνεργάτες / προώθηση
στην αγορά κ.λ.π. εφόσον υπάρχει θετική IPER



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
• Δυνατότητα διαπραγματεύσεων για την αξιοποίηση σχετικά νωρίς (θετική IPER)
πριν χορηγηθεί δίπλωμα, κοινοποίηση τεχνογνωσίας σε ενδιαφερομένους υπό
όρους εμπιστευτικότητας και προθεσμία χρονική, δυνατότητα χρηματοδότησης
εκμετάλλευσης, ανάπτυξη δικτύων νωρίς σε χώρες ενδιαφέροντος κ.λ.π.

• Δικαστική προστασία εφόσον εκδοθεί δίπλωμα (διαφορά Ελλάδα με άλλες χώρες)

• Δυνατότητα μεταβίβασης δικαιωμάτων / διαχείριση χαρτοφυλακίου
δικαιωμάτων

• Αξιολόγηση οικονομικά ενός χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων
• Φορολογικά προβλήματα ως προς τα έσοδα από άδειες, μελλοντικές αλλαγές
σχετικά στην Ε.Ε. με εναρμόνιση του πλαισίου



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Χρειάζεται οπωσδήποτε χρόνος όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες διαδικασίες ώστε
να έχουμε όφελος, επενδύουμε και αργότερα αποσβένουμε χρόνο και χρήμα

• Μια έξοδος σε αγορές, ειδικά διεθνώς, χωρίς κατοχύρωση ή / και πρόωρα (πριν
διαφανεί η θετική έκβαση της διαδικασίας) είναι ένα ρίσκο που καλό είναι να
αποφεύγεται

• Ο επιχειρηματικός κόσμος διεθνώς επιζητεί την καινοτομία και θέλει να γνωρίζει
νέα τεχνολογία, υπό την προϋπόθεση ότι στοιχειοθετείται από κάπου αυτή ώστε
να υπάρχει ασφάλεια και για αυτούς σε τι εμπλέκονται



Ευχαριστούμε!
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