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ΟΔΗΓΙΕΣ *  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 
‘Η ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ.Τ.) 

‘Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Π.Υ.Χ.) 
 

          (*Οι οδηγίες αναφέρονται στους κωδικούς που είναι γραμμένοι στο πάνω δεξιό μέρος των πλαισίων στα φύλλα της αίτησης). 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  
 

Η αίτηση πρέπει να  έχει εκτυπωθεί από υπολογιστή ή να είναι δακτυλογραφημένη και 
υποβάλλεται σε  δύο αντίγραφα.  Δεν γίνεται δεκτή αίτηση γραμμένη με το χέρι. 

Υπάρχει 4μηνη προθεσμία για τη συμπλήρωση του φακέλου από την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης. 
 

ΕΝΤΥΠΟ «ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ε. Ή Δ.Τ. Ή Π.Υ.Χ.»  (1,2) 
 

01 Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται από τον ΟΒΙ. 

Για να δοθεί αριθμός και ημερομηνία κατάθεσης πρέπει να κατατεθούν: α) η αίτηση για 
Δ.Ε. ή Δ.Τ. ή Π.Υ.Χ., β) η περιγραφή, γ) αξιώσεις, και δ) η απόδειξη πληρωμής του τέλους 

κατάθεσης. 
02  Να σημειωθεί με «Χ» ποιος τίτλος προστασίας ζητείται. 

(Εάν σημειωθεί και Δ.Ε. και Π.Υ.Χ. αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για χορήγηση Δ.Ε. τότε η αίτηση Δ.Ε. θα μετατραπεί αυτοδίκαια σε αίτηση 

Π.Υ.Χ..) 

Δίπλωμα Τροποποίησης μπορεί να ζητηθεί όταν το αντικείμενο της νέας εφεύρεσης 
σχετίζεται με τουλάχιστον μία αξίωση άλλου ήδη χορηγηθέντος Δ.Ε. 

03  Η περίπτωση αυτή αφορά μία σύνθετη αίτηση (με περισσότερες από μία εφευρέσεις) που 
διασπάται σε τμηματικές αιτήσεις. 

Ημερομηνία κατάθεσης κάθε τμηματικής αίτησης θα είναι η ημερομηνία κατάθεσης της 

αρχικής αίτησης. 
Ε1 Να σημειωθεί με «Χ» σε περίπτωση που επιθυμείτε Απλή Έκθεση Έρευνας, έτσι όπως 

ορίζεται στην Υπ. Απόφαση 10374/2009, άρθρο 5.  
(για πληροφορίες σχετικά με την Απλή Έκθεση Έρευνας ή Έκθεση Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη 
παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το Παράρτημα στο τέλος του κειμένου των οδηγιών αυτών ή επισκεφθείτε τη 
σελίδα του Οργανισμού στο διαδίκτυο) 

Ε2 Να σημειωθεί με «Χ» σε περίπτωση που επιθυμείτε Έκθεση Έρευνας με Αιτιολογημένη 
Γνώμη, έτσι όπως ορίζεται στην Υπ. Απόφαση 10374/2009, άρθρο 6. 

(για πληροφορίες σχετικά με την Απλή Έκθεση Έρευνας ή Έκθεση Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη 
παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το Παράρτημα στο τέλος του κειμένου των οδηγιών αυτών ή επισκεφθείτε τη 
σελίδα του Οργανισμού στο διαδίκτυο) 

ΠΡ Να σημειωθεί με «Χ» σε περίπτωση που έχει συνταχθεί προηγουμένως και ΠΡΟΕΡΕΥΝΑ 

από τον ΟΒΙ για το συγκεκριμένο θέμα της εφεύρεσης. 
(για πληροφορίες σχετικά με την ΠΡΟΕΡΕΥΝΑ παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Οργανισμού στο 
διαδίκτυο) 

04 Ο τίτλος πρέπει να είναι σύντομος και ενδεικτικός του αντικειμένου της εφεύρεσης. Δεν 

πρέπει να περιέχει ονομασίες, ξένες λέξεις, σήματα. 

05  Καταθέτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει το δικαίωμα για την λήψη τίτλου 
προστασίας (Δ.Ε. ή Δ.Τ. ή Π.Υ.Χ.). 

Εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τότε μπορεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά ο ίδιος 
ή να αναθέσει την κατάθεσή τους σε πληρεξούσιο δικηγόρο. Στη δεύτερη περίπτωση το 

έγγραφο πληρεξουσιότητας μπορεί να κατατεθεί μέσα σε 4 μήνες από την ημερομηνία 

κατάθεσης της αίτησης. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τότε κατάθεση μπορεί να 
κάνει ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του. Τα έγγραφα 

νομιμοποίησης του εκπροσώπου ή του πληρεξούσιου δικηγόρου πρέπει να κατατεθούν 
μέσα στο 4μηνο από την ημερομηνία κατάθεσης. 

Σημείωση: Κατάθεση δικαιολογητικών για τη χορήγηση Δ.Ε. ή Δ.Τ. ή Π.Υ.Χ., μπορεί επίσης να γίνει 
και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, που έχει υπογραφεί κατάλληλα, καθώς επίσης και με fax. 

http://www.obi.gr/OBI/Portals/0/ImagesAndFiles/Files/Forms/DYY9_%CE%951_PreSearch_2015.pdf
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Στη περίπτωση του fax τα πρωτότυπα έγγραφα πρέπει να σταλούν στον ΟΒΙ μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών για να ισχύσει η κατάθεση (Υπ. Απόφ. 3111/ΕΦΑ/433). 
 

Ο καταθέτης πρέπει να δώσει πλήρη διεύθυνση και τηλέφωνο για να μπορεί ο ΟΒΙ, αν 
χρειαστεί, να έρθει σε επικοινωνία μαζί του κατά τα στάδια της διαδικασίας. 

Εάν ο καταθέτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού πρέπει να ορίσει αντίκλητο με 
διεύθυνση στην Ελλάδα και να δηλώσει ότι υποβάλλεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων 

της Αθήνας. 

06 Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός καταθέτες, τότε σημειώνεται ο αριθμός των 
υπολοίπων καταθετών που θα γραφτούν στο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ». 

07  Σημειώστε ένα «Χ» εάν ο καταθέτης (φυσικό πρόσωπο) είναι και ο μοναδικός εφευρέτης. 
Εάν υπάρχει και άλλος εφευρέτης ή ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο, τότε πρέπει να 

συμπληρωθεί και το έντυπο για τον «ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΦΕΥΡΕΤΗ». Σημειώστε «Χ» αν με την 
κατάθεση προσκομίζεται και ο «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΥΡΕΤΗ». 

08  Γράψτε τον συνολικό αριθμό των αξιώσεων. 

09  Εάν διεκδικείται συμβατική(ές) προτεραιότητα(ες) από προηγούμενη κατάθεση στο 
εξωτερικό, να γραφεί(ούν) με την εξής σειρά: αριθμός-ημερομηνία-χώρα. 

10  Γράψτε τα στοιχεία του πληρεξούσιου, αν υπάρχει. Πληρεξούσιος σύμφωνα με το νόμο 
μπορεί να είναι μόνο δικηγόρος. Αν γνωρίζετε τον κωδικό του πληρεξούσιου στον ΟΒΙ 

σημειώστε τον στο ειδικό πλαίσιο. 

11 Γράψτε το όνομα κάποιου με τον οποίο ο ΟΒΙ θα έρθει σε επαφή σε περίπτωση που η 
επικοινωνία με τον καταθέτη είναι αδύνατη. Αν γνωρίζετε τον κωδικό του αντίκλητου 

στον ΟΒΙ σημειώστε τον στο ειδικό πλαίσιο. 
12  Σημειώστε με «Χ» αν η εφεύρεση έχει παρουσιαστεί σε επίσημα αναγνωρισμένη Διεθνή 

Έκθεση μέσα σε 6 μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης. Χρειάζεται να προσκομισθεί 
βεβαίωση συμμετοχής στην Έκθεση αυτή, το αργότερο σε 4 μήνες από την ημερομηνία 

κατάθεσης της αίτησης. Εάν προσκομισθεί κατά την κατάθεση τότε σημειώστε το με «Χ» 

στον αντίστοιχο χώρο. 
13  Γράψτε το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος την αίτηση και την ημερομηνία 

συμπλήρωσης της αίτησης.  
Η αίτηση για να είναι έγκυρη πρέπει να υπογραφεί από τον καταθέτη ή από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να αναγράφεται και η ιδιότητα υπό την 

οποία ενεργεί. 
 

Έντυπο «ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» (3) 
 

 01 Συμπληρώνεται από τον ΟΒΙ. 
14 Υπογράφεται και σφραγίζεται από τον υπάλληλο, που παραλαμβάνει τα έγγραφα της 

κατάθεσης. 

16 Σημειώνεται ποια έγγραφα προσκομίστηκαν κατά την κατάθεση καθώς και ο αριθμός των 
φύλλων και των αντιγράφων. 

17  Σημειώνεται ποια από τα αναγραφόμενα προσκομίστηκαν κατά την κατάθεση. 
13α  Για να είναι έγκυρη η “Απόδειξη Παραλαβής Εγγράφων” πρέπει να φέρει υπογραφή του 

ΟΒΙ και του καταθέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του.  

 
Έντυπο «ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ»  (Κ) 

 
01  Συμπληρώνεται από τον ΟΒΙ. 

05  Συμπληρώνονται τα στοιχεία επιπλέον καταθετών. 

21 Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός καταθέτες, τότε σημειώνεται ο αριθμός των 
υπολοίπων καταθετών, που θα γραφτούν και σε άλλα «ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ». 
 

Έντυπο «ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΥΡΕΤΗ»  (Ε) 
 

Ο ορισμός του εφευρέτη πρέπει να συμπληρωθεί όταν ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο ή ο 

καταθέτης δεν είναι και εφευρέτης ή ο μόνος εφευρέτης. Μπορεί να προσκομιστεί και μέσα στο 
4μηνο από την ημερομηνία κατάθεσης. 
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01  Συμπληρώνονται από τον ΟΒΙ. 

02  Συμπληρώνεται όπως ακριβώς έχει συμπληρωθεί και το 02 της πρώτης σελίδας του 
εντύπου της «ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ε. ή Δ.Τ. ή Π.Υ.Χ.» 

22  Δηλώνονται τα στοιχεία του εφευρέτη (φυσικό πρόσωπο) καθώς και ο τρόπος που ο 

καταθέτης απέκτησε το δικαίωμα κατάθεσης. 
23  Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός εφευρέτες, τότε σημειώνεται ο αριθμός των 

υπολοίπων εφευρετών, που θα γραφούν σε έντυπα «ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΥΡΕΤΗ». 
Σημείωση. Συμπληρώνεται ένας ορισμός εφευρέτη για τον καθένα εκτός αν υπάρχει μια ομάδα εφευρετών με 
κοινά χαρακτηριστικά, πχ. ομάδα υπαλλήλων μιας εταιρείας που υπέγραψε από κοινού εκχώρηση δικαιωμάτων 
προς την εταιρεία. 

24  Η δήλωση υπογράφεται από τον καταθέτη ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο, όπως και στο 
σημείο 02 της 2ης σελίδας του εντύπου της «ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ε. ή Δ.Τ. ή 

Π.Υ.Χ.» 
  

Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»  (ΕΕ) 

 
01  Συμπληρώνονται από τον ΟΒΙ. 

02  Συμπληρώνεται όπως ακριβώς έχει συμπληρωθεί και το 02 της πρώτης σελίδας του 
εντύπου της «ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ε. ή Δ.Τ. ή Π.Υ.Χ.» 

Ε1 Να σημειωθεί με «Χ» σε περίπτωση που επιθυμείτε Απλή Έκθεση Έρευνας, έτσι όπως 

ορίζεται στην Υπ. Απόφαση 10374/2009, άρθρο 5  
(για πληροφορίες σχετικά με την Απλή Έκθεση Έρευνας ή Έκθεση Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη 
παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το Παράρτημα στο τέλος του κειμένου των οδηγιών αυτών ή επισκεφθείτε τη 
σελίδα του Οργανισμού στο διαδίκτυο) 

Ε2 Να σημειωθεί με «Χ» σε περίπτωση που επιθυμείτε Έκθεση Έρευνας με Αιτιολογημένη 
Γνώμη, έτσι όπως ορίζεται στην Υπ. Απόφαση 10374/2009, άρθρο 6. 

(για πληροφορίες σχετικά με την Απλή Έκθεση Έρευνας ή Έκθεση Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη 
παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το Παράρτημα στο τέλος του κειμένου των οδηγιών αυτών ή επισκεφθείτε τη 
σελίδα του Οργανισμού στο διαδίκτυο) 

ΠΡ Να σημειωθεί με «Χ» σε περίπτωση που έχει συνταχθεί προηγουμένως και ΠΡΟΕΡΕΥΝΑ 

από τον ΟΒΙ για το συγκεκριμένο θέμα της εφεύρεσης. 
(για πληροφορίες σχετικά με την ΠΡΟΕΡΕΥΝΑ παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Οργανισμού στο 
διαδίκτυο) 

13  Γράψτε το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος τη δήλωση και την ημερομηνία 

συμπλήρωσής της. 
Για να είναι έγκυρη η δήλωση πρέπει να υπογραφεί από τον καταθέτη ή από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να αναγράφεται και η ιδιότητα υπό την 

οποία ενεργεί. 
 

Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗ(ΩΝ) Ή ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ»  (ΔΚ) 
 

01 Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται από τον ΟΒΙ. 
Για να δοθεί αριθμός και ημερομηνία κατάθεσης πρέπει να κατατεθούν: α) η αίτηση για 

Δ.Ε. ή Δ.Τ. ή Π.Υ.Χ., β) η περιγραφή, γ) αξιώσεις, και δ) η απόδειξη πληρωμής του τέλους 

κατάθεσης. 
02  Να σημειωθεί με «Χ» ποιος τίτλος προστασίας ζητείται. 

(Εάν σημειωθεί και Δ.Ε. και Π.Υ.Χ. αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για χορήγηση Δ.Ε. τότε η αίτηση Δ.Ε. θα μετατραπεί αυτοδίκαια σε αίτηση 

Π.Υ.Χ..) 

Δίπλωμα Τροποποίησης μπορεί να ζητηθεί όταν το αντικείμενο της νέας εφεύρεσης 
σχετίζεται με τουλάχιστον μία αξίωση άλλου ήδη χορηγηθέντος Δ.Ε. 

03 Η περίπτωση αυτή αφορά μία σύνθετη αίτηση (με περισσότερες από μία εφευρέσεις) που 
διασπάται σε τμηματικές αιτήσεις. 

Ημερομηνία κατάθεσης κάθε τμηματικής αίτησης θα είναι η ημερομηνία κατάθεσης της 

αρχικής αίτησης. 
13  Γράψτε το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος την αίτηση και την ημερομηνία 

συμπλήρωσης της αίτησης.  
Η αίτηση για να είναι έγκυρη πρέπει να υπογραφεί από τον καταθέτη ή από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να αναγράφεται και η ιδιότητα υπό την 
οποία ενεργεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 

Απλή Έκθεση Έρευνας (ΑΕΕ) 
ή 

Έκθεση Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη (ΕΕΑΓ). 
 
 
Σύμφωνα με το Νόμο 1733/1987 τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) χορηγούνται για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν 
εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. 
 
Κατά τη διαδικασία χορήγησης ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας και για να διαπιστωθεί το κατά πόσο η συγκεκριμένη 
αίτηση πληροί τα παραπάνω τρία κριτήρια που ορίζει ο νόμος, ο ΟΒΙ πραγματοποιεί παγκόσμια έρευνα και συντάσσει 
έκθεση στην οποία αναφέρονται τα πλέον σχετικά με το αντικείμενο της αίτησης έγγραφα που αποκάλυψε η έρευνα 
(πλησιέστερη στάθμη της τεχνικής). Τα έγγραφα αυτά παρατίθενται στη δεύτερη σελίδα της έκθεσης έρευνας 

συνοδευόμενα από ειδικά σύμβολα, πχ. Χ, Υ, Α,..., τα οποία υποδεικνύουν το κατά πόσο τα έγγραφα αυτά 
προσβάλλουν το «νέο» ή την «εφευρετική δραστηριότητα» της υπό εξέταση εφεύρεσης. 
Αυτός ο τύπος έκθεσης έρευνας ονομάζεται Απλή Έκθεση Έρευνας (ΑΕΕ) και δεν περιέχει κανένα επιπλέον σχόλιο 
εκ μέρους του ΟΒΙ. 
 
Η Έκθεση Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη (ΕΕΑΓ) πέραν της παράθεσης των σχετικών εγγράφων με τα ειδικά 
σύμβολα, περιλαμβάνει και επεξηγηματικά σχόλια τα οποία ερμηνεύουν την έκθεση έρευνας και αναλύουν το γιατί τα 
αναφερόμενα έγγραφα μπορεί να προσβάλουν την υπό εξέταση εφεύρεση ή όχι. Μέρος των επεξηγηματικών σχολίων 
αναφέρεται επίσης στο κριτήριο της βιομηχανικής εφαρμογής. 
 
Η ύπαρξη των σχολίων έχει μεγάλη αξία τόσο για τον ίδιο τον εφευρέτη όσο και για τρίτα πρόσωπα καθώς δίνει μία 
σαφή εικόνα του επιπέδου καινοτομίας και εφευρετικής δραστηριότητας της αίτησης και κατά συνέπεια του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας που θα προκύψει από αυτήν. 
 
Επιπλέον, η Έκθεση Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη παρέχει σημαντική βοήθεια στον καταθέτη στη λήψη 
συγκεκριμένων αποφάσεων, όπως το εάν αξίζει να συνεχίσει τη διαδικασία για έκδοση διπλώματος ή όχι, αν έχει 
νόημα να προχωρήσει σε κατάθεση Ευρωπαϊκής ή Διεθνούς αίτησης, τι είδους προσαρμογές πρέπει να κάνει στο 
κείμενο της αίτησής του και τέλος τι δυνατότητες θα έχει μελλοντικά στο να εκμεταλλευτεί οικονομικά τα δικαιώματα 
που θα του παρέχει το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.   
 
Οι καταθέτες οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.) ή δίπλωμα τροποποίησης (Δ.Τ.) μετά 
την 31η Αυγούστου 2009 έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ΑΕΕ ή την ΕΕΑΓ καταβάλλοντας το αντίστοιχο 
τέλος. 
Η επιλογή μπορεί να γίνει είτε κατά την κατάθεση της αίτησης συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο του εντύπου στην 
πρώτη σελίδα, είτε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι τη συμπλήρωση 4μηνου από την ημερομηνία κατάθεσης 
συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ».   
Και στις δύο περιπτώσεις για να ισχύσει η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται και από την πληρωμή του αντίστοιχου 
τέλους. 
Σε περίπτωση μη πληρωμής του ενός από τα δύο τέλη Έκθεσης Έρευνας, η αίτηση αυτοδίκαια μετατρέπεται σε αίτηση 
για Π.Υ.Χ. , όπως ορίζει ο Νόμος 1733/87 
 
Τονίζεται πάντως, ότι η Έκθεση Έρευνας με Αιτιολογημένη γνώμη, όπως και η απλή Έκθεση Έρευνας, 
έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν επηρεάζει τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 
 
 
 
 
 

 (περισσότερες πληροφορίες καθώς και παραδείγματα Απλής Έκθεσης Έρευνας και Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη θα βρείτε στο 

δικτυακό τόπο του ΟΒΙ:  www.obi.gr) 

 

 

http://www.obi.gr/

