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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

• Αποσαφήνιση βασικών εννοιών 
• Ευρωπαϊκή διαδικασία χορήγησης ΔΕ & 

αντιδιαστολή με την εθνική διαδικασία 
• Ενότητα της εφεύρεσης 
• Λογισμικό & εφευρέσεις υλοποιούμενες μέσω 

Η/Υ 
• Οικονομικά στοιχεία 
• Εμπορική & Οικονομική σημασία της προστασίας 

με ΔΕ 
• “Success Stories” 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ  

• Επινόημα:  Με κάθε περιεχόμενο. Εφεύρεση ή όχι 

• Εφεύρεση (Invention). Επινόημα με τεχνικό περιεχόμενο. Απαίτηση προς 
ικανοποίηση: 
•  Τεχνικός χαρακτήρας (Technical character) 

• Εφεύρεση επιδεκτική Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Patentable invention). 
Απαιτήσεις προς ικανοποίηση με βάση τις αξιώσεις που πλαισιώνουν 
την εφεύρεση: 
• Τεχνικός χαρακτήρας (Technical character) 

• Νέο (novelty): Έχει διαφορές από τα γνωστά (νέα τεχνικά χαρακτηριστικά) 

• Εφευρετική δραστηριότητα (inventive step): Οι διαφορές είναι ουσιαστικές, 
διαδραματίζουν ουσιαστικό τεχνικό ρόλο και λύνουν μια νέα, μη προφανή για τον 
ειδικό σε σχέση με τα γνωστά, τεχνική λύση σε ένα τεχνικό πρόβλημα. 

• Βιομηχανική εφαρμογή (industrial applicability) 

• Αίτηση για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Patent application) 

• Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Patent)  
• Χορήγηση τίτλου σε μια αίτηση (Patent Application) εφόσον ικανοποιούνται και οι 4 

ανωτέρω απαιτήσεις στις αξιώσεις που εμπεριέχονται στην αίτηση. 
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Εφευρέσεις (Inventions) & Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Patents) 

Ένα επινόημα λοιπόν για το οποίο υποβάλλεται αίτηση για 
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας μπορεί με βάση τα διεθνή πρότυπα να 
είναι: 

• μη εφεύρεση (no invention): Έλλειψη τεχνικού χαρακτήρα 

• εφεύρεση μη επιδεκτική Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (non 
patentable invention): Μη ικανοποίηση του τρίπτυχου των 
απαιτήσεων (νέο, εφευρετική δραστηριότητα, βιομηχανική 
εφαρμογή) 

• εφεύρεση επιδεκτική Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 
(patentable invention): Ικανοποίηση του τρίπτυχου των 
απαιτήσεων (νέο, εφευρετικό βήμα, βιομηχανική εφαρμογή) 
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Επινοήματα που δεν αποτελούν εφευρέσεις 

Επινοήματα λοιπόν που δεν αποτελούν εφευρέσεις, λόγω έλλειψης τεχνικού 
χαρακτήρα, είναι: 

• Οι ανακαλύψεις, οι επιστημονικές θεωρίες και οι μαθηματικές μέθοδοι 

• Οι αισθητικές δημιουργίες 

• Τα σχέδια, οι κανόνες και οι μέθοδοι για την άσκηση πνευματικών 
δραστηριοτήτων, για παιχνίδια, για την άσκηση οικονομικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και τα προγράμματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 

• Η παρουσίαση πληροφοριών 
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ΕΠΙΝΟΗΜΑ 

ΕΦΕΥΡΕΣΗ 
ΜΗ 

ΕΦΕΥΡΕΣΗ 

ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΗ 
ΔΕ 

ΜΗ 
ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΗ ΔΕ 

Όχι στο Ελληνικό 
θεσμικό πλαίσιο 
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Εξεταστική διαδικασία χορήγησης ΔΕ (EPO) 

• Κατάθεση αίτησης (Application) 
• Σύνταξη έκθεσης έρευνας (Search & Search Report) 

– Απεικόνιση και αρχική γνωμοδότηση για το εάν η αίτηση, με βάση τις 
αξιώσεις της, πληροί τις προδιαγραφές αρχικά της εφεύρεσης και εν 
συνεχεία της επιδεκτικής ΔΕ εφεύρεσης (αιτιολογημένη γνώμη – written 
opinion) 

• Ουσιαστική Εξέταση – (Substantive Examination) 
– Πιθανή υποβολή τροποποιημένων αξιώσεων (amended claims) 
– Τελική γνωμοδότηση για το εάν η αίτηση, με βάση τις αξιώσεις της, 

πληροί τις προδιαγραφές της εφεύρεσης ή της επιδεκτικής ΔΕ εφεύρεσης 
• Χορήγηση (grant) ή άρνηση χορήγησης (refusal to grant) 
• Προσφυγή (Appeal) του ενδιαφερόμενου σε περίπτωση άρνησης χορήγησης, 

ανάκλησης ή περιορισμού χορηγηθέντος Διπλώματος  
• Ένσταση ή Τριτανακοπή (Opposition)  κάθε έχοντος έννομο συμφέρον για 

κακώς χορηγηθέν Δίπλωμα  
• Επικύρωση (Validation) του χορηγηθέντος Διπλώματος στις χώρες 

ενδιαφέροντος (προορισμού) εντός τριών μηνών από τη χορήγηση 
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H διαδικασία χορήγησης στο EPO με μια ματιά  
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Μη εξεταστική διαδικασία χορήγησης ΔΕ (ΟΒΙ) 

• Κατάθεση αίτησης 
• Προθεσμία 4 μηνών για συμπλήρωση του φακέλου, έλεγχος 

προδιαγραφών εφεύρεσης (τεχνικός χαρακτήρας) και 
– παραδεκτό της αίτησης ή  
– Απόσυρση (ελλείποντα δικαιολογητικά), απόρριψη (εξαιρέσεις, μη τεχνικός 

χαρακτήρας) της αίτησης 

• Σύνταξη και κοινοποίηση έκθεσης έρευνας (σε περίπτωση παραδεκτού 
της αίτησης), με απεικόνιση του βαθμού ικανοποίησης στις αξιώσεις, 
του τρίπτυχου των απαιτήσεων για τη χορήγηση Διπλώματος 
Ευρεσιτεχνίας με βάση τα διεθνή πρότυπα  

• Προθεσμία τριών μηνών για την υποβολή τυχόν παρατηρήσεων στην 
έκθεση έρευνας από τον καταθέτη 

• Χορήγηση ΔΕ με την καταβολή του τέλους χορήγησης, ανεξαρτήτως του 
βαθμού ικανοποίησης στις αξιώσεις, του τρίπτυχου των απαιτήσεων για 
τη χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας με βάση τα διεθνή πρότυπα 
(χωρίς ουσιαστική εξέταση) 
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Διαφορές Ευρωπαϊκής – Εθνικής Διαδικασίας 

Ευρωπαϊκή Διαδικασία 
• Χορήγηση κατόπιν (ουσιαστικής) εξέτασης με ικανοποίηση: 

– Τεχνικού χαρακτήρα 
– Νέου 
– Εφευρετικού βήματος 
– Βιομηχανικής εφαρμογής  

• Προσφυγές και ενστάσεις (τριτανακοπές) εντός του 
ΕΓΔΕ 

Εθνική διαδικασία 
• Χορήγηση χωρίς (ουσιαστική) εξέταση με ικανοποίηση μόνο 

του: 
– Τεχνικού χαρακτήρα 

• Ενστάσεις (τριτανακοπές) μόνο στα αστικά δικαστήρια 
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Διασύνδεση μεταξύ των διαδικασιών 
(Διεθνής προτεραιότητα) 

• Επίκληση διεθνούς προτεραιότητας 
(international priority right) για τη 
διασύνδεση της εθνικής με την ευρωπαϊκή ή 
άλλη αίτηση  
– Κατάθεση ευρωπαϊκής ή διεθνούς (PCT) ή άλλης 

εθνικής αίτησης εντός 12μήνου από την κατάθεση 
της Ελληνικής εθνικής αίτησης 

– Αναδρομική προστασία από την ημερομηνία 
κατάθεσης της εθνικής αίτησης 

– Προαιρετική διαδικασία   
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Ενότητα ή Ενιαίο της εφεύρεσης 

• Αίτηση και εφεύρεση ή αίτηση με περισσότερες 
εφευρέσεις; 

• Μια αίτηση ΔΕ μπορεί να αναφέρεται με βάση 
τις αξιώσεις της είτε σε μια μόνο εφεύρεση, είτε 
σε ένα μόνο ενιαίο εφευρετικό αντικείμενο και 
ως εκ τούτου μπορεί να περιέχει 
– είτε μια μόνο εφεύρεση 

– είτε πολλαπλές εφευρέσεις που συνδέονται όμως 
μεταξύ τους ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο 
εφευρετικό αντικείμενο. 
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Αιτήσεις που με βάση τις αξιώσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές 
εφευρέσεις με ενιαίο εφευρετικό αντικείμενο 

• Πρώτο ενιαίο εφευρετικό αντικείμενο αποτελούμενο από 3 εφευρέσεις: 
– Μια κύρια αξίωση γα ένα προϊόν (1η εφεύρεση) 

– Μια κύρια αξίωση για μια μέθοδο ειδικά προσαρμοσμένη για την παραγωγή του προϊόντος αυτού (2η εφεύρεση) 

– Μια κύρια αξίωση για μια χρήση του προϊόντος αυτού (3η εφεύρεση) 

 

• Δεύτερο ενιαίο εφευρετικό αντικείμενο αποτελούμενο από 2 εφευρέσεις: 
– Μια κύρια αξίωση για μια μέθοδο παραγωγής (1η εφεύρεση) 

– Μια κύρια αξίωση για ένα μηχανισμό ή μέσο ειδικά προσαρμοσμένο για την πραγματοποίηση της μεθόδου αυτής (2η 
εφεύρεση) 

 

• Τρίτο ενιαίο εφευρετικό αντικείμενο αποτελούμενο από 3 εφευρέσεις: 
– Μια κύρια αξίωση για ένα προϊόν (1η εφεύρεση) 

– Μια κύρια αξίωση για μια μέθοδο ειδικά προσαρμοσμένη για την παραγωγή του προϊόντος αυτού (2η εφεύρεση) 

– Μια κύρια αξίωση για ένα μηχανισμό ή μέσο ειδικά προσαρμοσμένο για την πραγματοποίηση αυτής της μεθόδου 
παραγωγής αυτού του προϊόντος (3η εφεύρεση) 

 

• Ο όρος «ειδικά προσαρμοσμένος (-η, -ο) για …» έχει βαρύνουσα σημασία σε αντιδιαστολή με 
τον όρο «κατάλληλος (-η, -ο) για …» (δηλ. κατάλληλος για αυτό, αλλά και για διάφορα άλλα), 
καθώς στην δεύτερη περίπτωση δεν τεκμηριώνεται ενιαίο εφευρετικό αντικείμενο.  

 

• Επίσης αν κατά την έρευνα καταρριφθεί το εφευρετικό βήμα για την εφεύρεση του προϊόντος, 
τότε παύει να ισχύει το ενιαίο εφευρετικό αντικείμενο μεταξύ των εφευρέσεων (τότε η μέθοδος 
αποτελεί διαφορετικό εφευρετικό αντικείμενο σε σχέση με το προϊόν και τη χρήση του)  
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Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Γίνεται διάκριση μεταξύ: 
• Λογισμικού αυτού καθεαυτού (όχι εφεύρεση – N.1733/1987, άρθρο 5, 

παράγραφος 2γ)  
και 
• Μεθόδου που υλοποιείται με / υποστηρίζεται από λογισμικό. Δύο 

περιπτώσεις: 
– Τεχνική μέθοδος (εφεύρεση). Δύο περιπτώσεις: 

• Μέθοδος με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά ή  
• Μέθοδος με μίγμα τεχνικών και μη τεχνικών χαρακτηριστικών 

– Μη τεχνική μέθοδος (όχι εφεύρεση): Μέθοδος χωρίς καθόλου τεχνικά 
χαρακτηριστικά. 

 
• Όταν η μέθοδος χρησιμοποιεί κάποια, έστω τα συνήθη τετριμμένα, 

τεχνικά μέσα (υπολογιστές, servers, μνήμη, βάσεις δεδομένων) έχει 
τεχνικό χαρακτήρα και θεωρείται εφεύρεση (εύκολη παράκαμψη του 
εμποδίου της μη τεχνικής μεθόδου) 
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Τεχνική μέθοδος, υλοποιούμενη από λογισμικό, με ανάμικτα 
τεχνικά & μη τεχνικά χαρακτηριστικά 

Δύο περιπτώσεις μικτής τεχνικής μεθόδου, με τεχνικά & μη τεχνικά 
χαρακτηριστικά:  
Α. Τεχνική μέθοδος με ουσιαστικό τεχνικό περιεχόμενο, όπου τα τεχνικά    
χαρακτηριστικά είναι τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της εφεύρεσης, που 
μπορεί να της προσδώσουν εφευρετικό βήμα, πχ 

– Έλεγχος φρένου αυτοκινήτου 
– Ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ κινητών τηλεφώνων 
– Ασφαλής μετάδοση δεδομένων (κρυπτογράφηση δεδομένων) 
– Κατανομή πόρων σε ένα λειτουργικό σύστημα 
 

Β. Τεχνική μέθοδος χωρίς ουσιαστικό τεχνικό περιεχόμενο, όπου τα μη 
τεχνικά χαρακτηριστικά αποτελούν το ουσιαστικό περιεχόμενο της μεθόδου 
(πχ αλγόριθμος εμπορικής εφαρμογής), ενώ τα τεχνικά της χαρακτηριστικά 
είναι επουσιώδη, συνήθη & τετριμμένα και επομένως δεν εμπεριέχουν 
εφευρετικό βήμα, πχ 

– Αισθητικά αποτελέσματα μουσικής ή βίντεο 
– Νέοι κανόνες (ηλεκτρονικής) δημοπρασίας 
– Πώληση και κράτηση πακέτων κρουαζιέρας 
– Υπολογισμός συνταξιοδοτικών εισφορών  
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Ειδικές περιπτώσεις (Computer Implemented Inventions & 
Computer Implemented Business Methods) 

• Εφευρέσεις υλοποιούμενες μέσω Η/Υ (computer implemented inventions) 
που υποστηρίζονται από πρόγραμμα στις οποίες υπάγονται και οι  
– επιχειρηματικές μέθοδοι υλοποιούμενες μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(computer implemented business methods), ήτοι 
• e-commerce methods; 

• e-business methods; 

• e-auctions methods; 

• Είναι αυτές πράγματι εφευρέσεις (inventions); - Ναι (συνήθως), γιατί 
έχουν τεχνικό χαρακτήρα (computer implemented) 

• Είναι αυτές εφευρέσεις επιδεκτικές κατοχύρωσης με Δίπλωμα 
Ευρεσιτεχνίας (patentable inventions) με βάση τα διεθνή πρότυπα; - Όχι 
(συνήθως) γιατί τα βήματα των ηλεκτρονικών οικονομικών- 
επιχειρηματικών μεθόδων συνιστούν μη τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως 
και των κλασσικών οικονομικών-επιχειρηματικών μεθόδων, και επομένως 
δεν συμβάλλουν στη θεμελίωση εφευρετικού βήματος  

• Διαφορετική αντιμετώπιση στις ΗΠΑ, με βάση το εκεί θεσμικό πλαίσιο 
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Computer Implemented Business Methods 

Επισήμανση: 

Το είδος των δεδομένων και των πληροφοριών (data) 
που εμπλέκονται σε μια μέθοδο καθώς και τα βήματα 
μιας μεθόδου που περιγράφουν τον αλγόριθμο μιας 
εμπορικής – επιχειρηματικής εφαρμογής δεν 
αποτελούν τεχνικά χαρακτηριστικά (requirements 
specification) 
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Παράδειγμα  

• Μέθοδος φυσικής δημοπρασίας:  
– Δεν είναι εφεύρεση καθώς δεν χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα. 
– Μέθοδος άσκησης οικονομικής δραστηριότητας 

• Μέθοδος ηλεκτρονικής δημοπρασίας: Η ίδια μέθοδος 
δημοπρασίας, αυτοματοποιημένη όμως τώρα σε Η/Υ, 
μέσω σχετικής εφαρμογής λογισμικού: 
– Είναι εφεύρεση γιατί χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα 

(υπολογιστή, δίκτυο, servers) 
– Δεν έχει εφευρετική δραστηριότητα (non patentable) γιατί 

τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι μη 
τεχνικά (βήματα εμπορικής διαδικασίας δημοπρασίας) και 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι γνωστά και επουσιώδη. 
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Οικονομικά στοιχεία εθνικής αίτησης  
(κόστος ΟΒΙ μόνον) 

• Κόστος εθνικής αίτησης μέχρι τη χορήγηση:  

– 500 € (με απλή έκθεση έρευνας) ή  

– 840 € (με έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη) 

• Κόστος διατήρησης τη εθνικής αίτησης για την 
πρώτη δεκαετία (ετήσια τέλη): 785 € 

• Συνολικό κόστος εθνικής αίτησης για την πρώτη 
δεκαετία:  

– 1285 € (με απλή έκθεση έρευνας) ή  

– 1625 € (με έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη) 
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Οικονομικά στοιχεία Ευρωπαϊκή 
αίτησης (1) 
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Οικονομικά στοιχεία Ευρωπαϊκής 
αίτησης Euro-PCT (2) 
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Εμπορική και Οικονομική Σημασία της 
Προστασίας με ΔΕ (1) 

Τα ΔΕ είναι αρνητικά δικαιώματα, όχι θετικά 
προνόμια 

– Αρνητικό δικαίωμα: Απαγορεύει σε άλλους να 
επωφελούνται από την εφεύρεση του εφευρέτη 

– Όχι απαραίτητα θετικό προνόμιο (όχι απαραίτητα 
ελεύθερη εκμετάλλευση του ΔΕ): Αν το ΔΕ 
αποτελεί βασίζεται σε άλλα κατοχυρωμένα 
δικαιώματα και αποτελεί βελτίωση αυτών, τότε 
για την εκμετάλλευσή του απαιτείται λήψη 
άδειας εκμετάλλευσης (licensing-in)  
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Εμπορική και Οικονομική Σημασία της 
Προστασίας με ΔΕ (2) 

Στο πλαίσιο αυτό, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της άυλης 
περιουσίας  των ΔΕ πραγματοποιούνται συμφωνίες: 

- Αγοράς δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ΔΕ (licensing-in) 

- Πώλησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ΔΕ (licensing-out) 

- Ανταλλαγής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ΔΕ (cross-licensing) 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα 
ανωτέρω είναι η έρευνα «ελευθερίας δράσης» (freedom to 
operate). 

- Tι προστατεύεται, που και από ποιόν; 
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Εμπορική και Οικονομική Σημασία της 
Προστασίας με ΔΕ (3) 

Χρυσός κανόνας πώλησης άδειας εκμετάλλευσης 
ΔΕ (licensing-out):  

Ο πωλητής αποζημιώνεται με το 25% των κερδών 
της αγοράστριας εταιρείας, που προκύπτουν από 
τις πωλήσεις του προϊόντος ή των προϊόντων που 
καλύπτονται από το (τα) ΔΕ που περιλαμβάνονται 
στην πωληθείσα άδεια εκμετάλλευσης. 
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Success Stories (Theranos) 

 
• Ιατρική συσκευή σε μορφή 

εμπλάστρου, για τη χορήγηση 
φαρμάκων με αυτόματη ρύθμιση 
δοσολογίας με βάση την 
παρακολούθηση των μεταβλητών 
του ασθενούς στο αίμα.  

• Η συν-εφευρέτης Elizabeth Holmes 
συμπεριελήφθη το 2014 στη λίστα 
Forbes 400 ως η νεαρότερη 
αυτοδημιούργητη 
δισεκατομμυριούχος 
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Success Stories (Theranos) 

 
• Επίσης σύστημα και μέθοδος 

ανίχνευσης του ιού της γρίπης σε 
πραγματικό χρόνο, εξ αιτίας του 
οποίου ο Π.Ο.Υ. προέβλεπε ένα 
ετήσιο αριθμό θυμάτων 
παγκοσμίως μεταξύ 250.000 και 
500.000 

• Η αποτίμηση της εταιρείας 
Theranos υπερβαίνει σήμερα τα 
10 δισ. δολάρια  
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Success Stories 
Facebook (Mark Zuckerberg) – αξία 420 δισ. δολάρια 
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Software claims – Non EPO claims 
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Success Stories 
Nicholas Woodman – GoPro 

• Πρώτη αίτηση για ΔΕ τον 
Φεβρουάριο του 2004 

• Ίδρυση της εταιρείας GoPro 

• Εκτίναξη της εταιρείας από 
το 2009 με τη διάθεση στην 
αγορά της δικής της σειράς 
οικονομικών βιντεοκαμερών 

• Η σημερινή χρηματιστηριακή 
αξία ανέρχεται σε 1.2 δισ. 
δολάρια 
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Ελληνικά “Success Stories” του παρελθόντος 
Πετζετάκις – Η πρώτη Ελληνική πολυεθνική 
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Πετζετάκις – Πατέντες σε Γερμανία, Ευρώπη & Αμερική. 
Εύκαμπτοι σωλήνες ενισχυμένοι από σκληρό σπειροειδές PVC 
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Βασικές στρατηγικές κατοχύρωσης (1) 
Στρατηγικές ιδιωτών 

• Στρατηγική ιδιώτη για μια μεμονωμένη ευρεσιτεχνία 
– Προ-έρευνα  

• έρευνα εκτός διαδικασίας κατάθεσης αίτησης ΔΕ  

• ανεπεξέργαστη, μη δομημένη έρευνα, μη βασιζόμενη σε αξιώσεις 

– Κατάθεση εγχώριας εθνικής αίτησης και λήψη έκθεσης 
έρευνας (ικανοποιητικά αποτελέσματα;) 

– Κατάθεση Ευρωπαϊκής, η Διεθνούς (PCT) ή Euro-PCT 
αίτησης (αναλόγως διαθεσίμων πόρων) 

– Πιθανή μεταβίβαση δικαιωμάτων (αν δεν έχει ο ίδιος 
παραγωγική διαδικασία) ή εκχώρηση άδειας 
εκμετάλλευσης 
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Βασικές στρατηγικές κατοχύρωσης (2) 
Στρατηγικές μεγάλων εταιρειών 

Στρατηγικές μεγάλων εταιρειών με εκτεταμένα χαρτοφυλάκια ευρεσιτεχνιών: 
• Η στρατηγική «του κάστρου και της τάφρου»: 

– Δημιουργία κάστρου τεχνολογίας περιχαρακωμένου από τάφρο ΔΕ 

• Η στρατηγική «του δέντρου και του καμένου δάσους»:  
– Κατοχύρωση του «μεγαλύτερου και ισχυρότερου δένδρου» (πυρήνας της 

τεχνολογίας) και «κάψιμο όλων των άλλων δένδρων» (δημοσίευση κάθε 
άλλης ορατής παράγωγης ιδέας, τεχνολογίας, εναλλακτικής υλοποίησης και 
εφαρμογής) 

• Η στρατηγική «του κυνηγετικού όπλου»: 
– Αφοσίωση και υποστήριξη της τεχνολογίας με την μεγάλη εμπορική επιτυχία, 

που αποτελεί το «κυνηγετικό όπλο» της εταιρείας 

• Η στρατηγική της «προοδευτικής κατοχύρωσης»: 
– Προστασία κάθε νέας παραλλαγής, βελτίωσης ή προσθήκης μιας εφεύρεσης 

όταν και εφόσον αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια της έρευνας.       

 
 


