«Είσαι εφευρέτης ή καινοτόμος; μάθε πως κατοχυρώνεσαι»

Στην πραγματοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης για τον τρόπο
κατοχύρωσης μιας εφεύρεσης ή καινοτομίας, προχώρησε η διοίκηση του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας με στόχο την παροχή χρήσιμων
οδηγιών προς τα μέλη του Επιμελητηρίου.
Την έναρξη της ημερίδας, έκανε ο πρόεδρος του Β.Ε.Α Παύλος Ραβάνης,
ο οποίος υποστήριξε, ότι η έννοια της διανοητικής ιδιοκτησίας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η προστασία και η αξιοποίηση των άυλων
περιουσιακών τους στοιχείων, που βασίζονται σε τεχνολογικές ή μη
καινοτομίες, είναι κρίσιμης σημασίας. Μάλιστα επισήμανε ότι η Ελλάδα
παρουσιάζει σχετικά μικρή δραστηριότητα στο χώρο των ευρεσιτεχνιών,
και ότι στόχος της εκδήλωσης είναι η καλύτερη ενημέρωση των
ενδιαφερομένων για τις δυνατότητες εκμετάλλευσης του συστήματος
Βιομηχανικής και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο διευθυντής
καταθέσεων και χορηγήσεων πιστοποιήσεων, Κωνσταντίνος Αμπατζής
παρουσίασε και ανέπτυξε στα μέλη του ΒΕΑ, όλες τις ενέργειες που
πρέπει να κάνουν, προκειμένου να κατοχυρώσουν τις εφευρέσεις τους,
αλλά και το χρόνο και το κόστος που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν
Τίτλο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και
διεθνώς.
Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, χορηγείται για νέα επινοήματα, με
εφευρετική δραστηριότητα, τα οποία είναι βιομηχανικά εφαρμόσιμα. Στη
συνέχεια καταρτίζεται έκθεση έρευνας, όπου γίνεται έλεγχος του «νέου»
της εφεύρεσης και στη συνέχεια κατοχυρώνεται η πατέντα για 20 χρόνια
στον εφευρέτη της. Σε κάθε περίπτωση, μια εφεύρεση, περιγράφεται με
βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά της.
Τον τρόπο με τον οποίο κατοχύρωσε την εφεύρεσή του, ανέπτυξε ο Δρ.
Ηλίας Χοντζόπουλος, μέτοχος και αντιπρόεδρος του ΔΣ της Prime Laser
Technology ABEE, ο οποίος επισήμανε ότι για την κατοχύρωση της
πατέντας του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρειάστηκαν 12 χρόνια με την
συμβολή δικηγόρου.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα καινοτομιών και εφευρέσεων που
συναντάμε στην καθημερινότητά μας, παρουσίασε ο Δρ. χημικός του
ΕΜΠ, Σύμβουλος διαχείρισης καινοτομίας, εκπρόσωπος του Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης, Ηρακλής Αγιοβλασίτης, επισημαίνοντας ότι οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι πιο ευέλικτες να προωθήσουν
καινοτομίες στην αγορά. Μάλιστα επισήμανε, ότι η τεχνολογία δεν
είναι το βασικό συστατικό της καινοτομίας, η οποία τις περισσότερες
φορές δεν μπορεί να κατοχυρωθεί, όπως για παράδειγμα μια
ηλεκτρονική πλατφόρμα.

