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Εμπορικά Σήματα και Ευρεσιτεχνίες 
 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νομικούς,  
δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους που 
ασχολούνται με το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, σε 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των 
νομικών σχολών με ακαδημαϊκό και επαγγελματικό 
ενδιαφέρον για την οικεία θεματική,  στελέχη εμπορικών 
επιχειρήσεων και βιομηχανιών, στελέχη γραφείων 
μεταφοράς τεχνολογίας, ερευνητές, marketing managers 
και στελέχη διαφημιστικών εταιρειών.  

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση σε επίκαιρα 
θέματα του δικαίου των  εμπορικών σημάτων και των 
ευρεσιτεχνιών. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

     1.Εμπορικά Σήματα:  
α. Το ισχύον νομικό πλαίσιο κατοχύρωσης και   

προστασίας των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών  
σημάτων 

 
β. Ο διακριτικός χαρακτήρας του σήματος και οι 

λόγοι απαραδέκτου 
 
γ. Το περιεχόμενο του δικαιώματος και οι 

προϋποθέσεις κτήσης και απώλειάς του 
 
δ. Έννομη προστασία έναντι της προσβολής σήματος 
 
2. Ευρεσιτεχνίες: 
α.  Το ισχύον νομικό πλαίσιο κατοχύρωσης και 
προστασίας των εθνικών ευρεσιτεχνιών 
 
β. Το περιεχόμενο του δικαιώματος και οι 
προϋποθέσεις κτήσης και απώλειάς του 
 
γ. Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας 
 
δ. Ευρεσιτεχνίες και μεταφορά τεχνολογίας 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Ηλιάνα Κωστή 

Η Ηλιάνα Κωστή είναι Δικηγόρος Αθηνών με κύρια 
αντικείμενα ενασχόλησης την προστασία διανοητικής 
ιδιοκτησίας, την προστασία της ιδιωτικότητας και το 
δίκαιο τεχνολογίας, αν. μέλος του ΔΣ της Ελληνικής 
Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και υποψήφια 

διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα προσωπικά 
δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη.  

Οι βασικοί τομείς έρευνας της είναι η προκατάληψη στην 
τεχνητή νοημοσύνη, η διαφάνεια των αλγορίθμων των 
ψηφιακών κοινωνικών δικτύων και τα δικαιώματα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπό το πρίσμα της τεχνητής 
νοημοσύνης. 

Τέλος είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής 
Νοημοσύνης και δύο ευρωπαϊκών επιτροπών του CCBE 
(IT Law και Future of The Legal Professions and Legal 
Services). 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 17/05/22 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00 

Αξία συμμετοχής:   

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 75€ 
Για νομικά πρόσωπα: 95€  
(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική 
του Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 
https://www.cecl.gr/katigoria-
seminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/ ) 
 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του 
αντιτίμου: 12/05/22 
 

 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 
Όσοι εγγραφούν έως 4/05/22, θα λάβουν 
15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 

 

 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν την παρουσίαση του 
σεμιναρίου και τις σχετικές πηγές σε ηλεκτρονική μορφή. 

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
Zoom 
 Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να 
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά 
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 

Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα 
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, Fax: 210-3390522 

E-mail: seminars@cecl.gr  Website: www.cecl.gr 

https://www.cecl.gr/katigoria-seminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/
https://www.cecl.gr/katigoria-seminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/
mailto:seminars@cecl.gr
http://www.cecl.gr/

