
Άδειες Χρήσης 

 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας 

χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.  

 

 

 

Χρηματοδότηση 

 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 

έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» 

έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

 

 

 



Ιωάννης - Ιάκωβος Παραδείσης 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΄Η 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
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Κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα 

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1416560377948&uri=URISERV:l26033 

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: 

https://oami.europa.eu/ohimportal/el/intellectual-property 

  

“Η ιδέα που κρύβεται πίσω από τη διανοητική ιδιοκτησία είναι απλή και η ύπαρξή της 

χρονολογείται από την αρχαιότητα. Όπου και να πάμε, παντού γύρω μας υπάρχει 
διανοητική ιδιοκτησία. 

Δεν αρκούν απλώς οι σκέψεις και ιδέες. Η διανοητική ιδιοκτησία είναι αυτή που 
προσδιορίζει και προστατεύει τις καινοτομίες και τα δημιουργήματα των ανθρώπων. 

 Τα σήματα δηλώνουν στους καταναλωτές την προέλευση των προϊόντων. 
 Τα σχέδια και τα υποδείγματα καθορίζουν την εμφάνιση των προϊόντων. 
 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καλύπτουν τις καλλιτεχνικές δημιουργίες, 

όπως βιβλία, μουσική, έργα ζωγραφικής και γλυπτικής και ταινίες 
 Οι ευρεσιτεχνίες προστατεύουν τις τεχνικές εφευρέσεις σε όλους τους τομείς της 

τεχνολογίας 

Η διανοητική ιδιοκτησία επιβραβεύει όσους καινοτομούν και επιτρέπει στον καθένα μας 
να επωφεληθεί από τα επιτεύγματά του. 

Στο θέμα της προστασίας, η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική σας. Συχνά αφήνουμε τη 
διανοητική ιδιοκτησία μας να γίνει κοινό κτήμα. Κάποιες φορές όμως μας προκύπτει μια 
φαεινή ιδέα. Είναι η στιγμή που αναφωνούμε το δικό μας «εύρηκα!». Όσες 
περισσότερες τέτοιες φαεινές ιδέες προκύψουν και μπορείτε να προστατεύσετε, τόσο 
μεγαλύτερη θα είναι η προστιθέμενη αξία για την επιχείρησή σας. 

Στιγμές «εύρηκα!» 

Αρχιμήδης ο Συρακούσιος 

«Αρχιμήδης», Dominigo Fetti 1620 

Ο Αρχιμήδης είναι αυτός που αναφώνησε το πρώτο «εύρηκα!» στην Ιστορία 
ενώ έκανε μπάνιο, τον 3ο π.Χ. αιώνα. Όμως, η αρχή ότι κάθε σώμα που 
βυθίζεται μέσα σε ένα υγρό εκτοπίζει τόσο βάρος υγρού όσο και το βάρος 
του, όπως και όλες οι επιστημονικές ή μαθηματικές θεωρίες, δεν μπορεί να 
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κατοχυρωθεί ως ευρεσιτεχνία. 
Με ευρεσιτεχνίες προστατεύονται μόνο νέες εφευρέσεις που έχουν πρακτική χρήση. 

  

 
Τα πρώτα σήματα 

Μινωικός ψευδόστομος αμφορέας με σήμα το χταπόδι από την Κύπρο, 
1300-1200 π.Χ. 
Η ύπαρξη σημάτων χρονολογείται από την αρχαιότητα. ” 

  

 


