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Περίληψη 
 
Η παρούσα μελέτη  διερευνά τις επιχειρήσεις της ΕΕ που χρησιμοποιούν παράλληλα 
διαφόρους τύπους δικαιωμάτων ΔΙ για τα ίδια προϊόντα και εξετάζει την περίοδο 2014-2015. 
Το δείγμα αποτελείται από 63 286 επιχειρήσεις που κατέχουν συνολικά 76 202 ευρωπαϊκά 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 98 257 σήματα της ΕΕ (ΣΕΕ) και 21 676 καταχωρισμένα κοινοτικά 
σχέδια και υποδείγματα (ΚΚΣΥ). Τα εν λόγω ΔΔΙ αντιπροσωπεύουν το 48,2 % (1) του συνόλου 
των ΔΔΙ που κατατέθηκαν στο EUIPO και στο ΕΓΔΕ από επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. 
 
Από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο δείγμα, το 8,3 % υπέβαλε αίτηση για 
περισσότερα από ένα είδη ΔΔΙ. Τα ΔΔΙ που κατέθεσαν οι επιχειρήσεις αυτές αντιστοιχούν στο 
35,7 % του συνόλου των ΔΔΙ του δείγματος. Από αυτές τις επιχειρήσεις, το 1 % υπέβαλε 
αίτηση καταχώρισης και για τα τρία ΔΔΙ (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα και 
καταχωρισμένα σχέδια ή υποδείγματα) κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου. Αυτό 
αντιστοιχεί στο 16,8 % του συνόλου των ΔΔΙ που έχουν καταχωριστεί στο EUIPO και στο 
ΕΓΔΕ από επιχειρήσεις του δείγματος. Τα στοιχεία αυτά μαρτυρούν την υψηλή συγκέντρωση 
των ΔΔΙ. 
 
Από το σύνολο των καταχωρισμένων σχεδίων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα μισά ανήκουν 
σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο δείγμα. Επιπλέον, το 45 % των σχεδίων ή 
υποδειγμάτων κατατίθενται από επιχειρήσεις, οι οποίες ζητούν, επίσης, την καταχώριση 
σημάτων. Ωστόσο, η κατανομή των αιτήσεων σημάτων είναι διαφορετική. Τα περισσότερα 
σήματα (σχεδόν το 80 %) κατατίθενται από επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης 
μόνο για σήματα, αλλά όχι για σχέδια ή υποδείγματα ούτε για διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 
 
Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι τα ΔΔΙ που χρησιμοποιούνται συχνότερα σε συνδυασμό με 
άλλα δικαιώματα. Οι επιχειρήσεις που κατοχυρώνουν τόσο σήματα όσο και διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας κατέθεσαν αίτηση για σχεδόν 4 διπλώματα ευρεσιτεχνίας για κάθε σήμα, ενώ οι 
επιχειρήσεις που κατέθεσαν αίτηση τόσο για σχέδια ή υποδείγματα όσο και για διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας κατέθεσαν 6,5 διπλώματα ευρεσιτεχνίας για κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα. Όσον 
αφορά τα σχέδια/υποδείγματα και τα σήματα που κατοχυρώνονται από την ίδια επιχείρηση, σε 
κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα αντιστοιχούν 1,5 σήματα. 
 
Οι επιχειρήσεις πολλαπλών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας έχουν ισχυρή οικονομική 
βαρύτητα, αντιπροσωπεύοντας το 31,9 % της απασχόλησης και το 35,5 % του κύκλου 
εργασιών των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο δείγμα. Οι επιχειρήσεις που καταθέτουν 
αίτηση και για τα τρία είδη ΔΔΙ αντιπροσωπεύουν το 14,1 % της απασχόλησης και το 16 % 
του κύκλου εργασιών. 
 
Το μέγεθος των επιχειρήσεων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Όσο μεγαλύτερη είναι η 
επιχείρηση, τόσο πιθανότερο είναι να κατοχυρώνει πολλαπλά ΔΔΙ. Πάνω από το 20 % των 
μεγάλων επιχειρήσεων έχουν καταθέσει αίτηση καταχώρισης για περισσότερα από ένα είδη 
ΔΔΙ, σε σύγκριση με μόλις το 7 % των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Πάνω από το 64 % 
του συνόλου των ΔΔΙ που κατατίθενται από μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται 
παράλληλα, σε σύγκριση με το 20 % των ΔΔΙ που υποβάλλονται από τις ΜΜΕ. 
 

                                                 
(1) Αναλυτικά, τα εν λόγω ΔΔΙ αντιπροσωπεύουν το 55,9 % των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το 43,4 % των 
σημάτων και το 49,2 % των σχεδίων και υποδειγμάτων. 



Η μελέτη δείχνει επίσης ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των τομέων. Στο ένα 
άκρο, το 15 % των επιχειρήσεων «μεταποίησης και εξόρυξης» καταθέτουν αίτηση για 
πολλαπλά ΔΠΙ ενώ στο άλλο άκρο, μόνο το 6 % των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των «υπηρεσιών, του εμπορίου και των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας» 
καταχωρίζουν παράλληλα ΔΔΙ. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας που καταχωρίζονται στους τομείς αυτούς είναι σχετικά λίγα. 
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