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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Προστασία στην Ελλάδα και στην Κίνα

 

Ο  Οργανισμός  Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σε συνεργασία με το 
Εθνικό  Κέντρο  Τεκμηρίωσης  (ΕΚΤ), 
συντονιστή  του  “Enterprise Europe 
Network -  Hellas”  στην  Ελλάδα, 
διοργανώνει  Εξειδικευμένο  Σεμινάριο 
για την Προστασία των Προϊόντων από 
την Αντιγραφή, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 
στις  9.00  π.μ.,  στο  κτίριο  του  Εθνικού 
Ιδρύματος  Ερευνών,  Βασ.  Κων/νου  48, 
αμφιθέατρο «Λ. Ζέρβας». 



Το  Σεμινάριο  απευθύνεται  σε  όλες  τις  μικρομεσαίες  παραγωγικές 
επιχειρήσεις   και  στους  φορείς  που  σχετίζονται  μ’  αυτές,  καθώς 
επίσης  και  σε  κάθε  επαγγελματία   που  ασχολείται  με  θέματα 
Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

Οι  συμμετέχοντες  θα  έχουν  την  ευκαιρία  να  ενημερωθούν  για  τις 
δυνατότητες  που  έχουν  να κατοχυρώσουν  και  να   προστατεύσουν 
από αντιγραφή, τόσο ευρεσιτεχνίες και βιομηχανικά σχέδια όσο και 
εμπορικά σήματα, copyrights και άλλα πνευματικά δημιουργήματα.

Τα  θέματα  θα  καλύψουν  εξειδικευμένοι  ομιλητές  από  όλους  τους 
αρμόδιους φορείς: Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Οργανισμό 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Διεύθυνση  Εμπορικής και Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  (Βιομηχανικά  Σήματα), 
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, 
καθώς επίσης και εξειδικευμένοι σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
ομιλητές  από  την  Κίνα,  οι  οποίοι  θα  αναπτύξουν  θέματα  που 
αφορούν το εμπόριο, την παραγωγή και την προστασία στην Κίνα. 
Είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να  λύσουν τις 
απορίες τους με ζωντανό διάλογο και να έχουν μια πλήρη κατά το 
δυνατόν ενημέρωση. 

Δηλώσεις  συμμετοχής  έχουν  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  ΟΒΙ, 
www  .  obi  .  gr  . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε 
στα τηλ.: 210-61.83.519, 210-61.83.618. 

Η είσοδος στο σεμινάριο είναι ελεύθερη.
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