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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010
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Καναδάς / Canada 1

Ελβετία / Switcherland 1

Κύπρος / Cyprus 6 5 2 4 4

Γερμανία / Germany 2 4 2 2

1

2

Ισπανία / Spain

Δανία / Denmark

2 2 2 2

Γαλλία / France 1 1 2 2

Ηνωμένο Βασίλειο (Μεγάλη Βρετανία) / United Kingdom 1 13

Ελλάδα / Greece 608 679 763 796 728

Ιταλία / Italy

Ινδία / India

5 8 5 2

Ιαπωνία / Japan 4 4 12 1

Δημοκρατία της Κορέας (Nότια Κορέα) / Korea Republic 1

Λίχτενσταϊν / Lightenstein 1

Ολλανδία / Holland 1 1

Νορβηγία / Norway 2

Σερβία / Serbia 1

Ρωσία / Russia 1

Σλοβακία / Slovakia

Τουρκία / Turkey

1

Ταϊβάν / Taiwan 1 2 3

ΗΠΑ / USA

Νότια Αφρική / South Africa

5 4 2

2

632 709 788 828

608 679 763 796 698
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721

Φινλανδία / Finland 1

Ουκρανία / Ukraine 1
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Utility Model Applications With Greek And Foreign Origin

Βέλγιο / Belgium 1

Λευκορωσία / Belarus 1

Ελβετία / Switcherland

Κίνα / China 1

Γερμανία / Germany 1 1

Ισπανία / Spain 1 1 1

Γαλλία / France 1

Φινλανδία / Finland 1

1

Ελλάδα / Greece 53 28 17 27

Ιταλία / Italy

Ινδία / India

4 2 1

5 2 6 1

Ολλανδία / Holland 2

Νορβηγία / Norway 1

Τουρκία / Turkey

Ταϊβάν / Taiwan 1 1 2

ΗΠΑ / USA 2 1
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  Inventions, Industrial Designs & Technology Transfer Contracts in Greece (Global Statistical Data)

60

αιτήσεις ΔΕ/ patent applications a 744

χορηγήσεις ΔΕ/ patent grants b 479

αιτήσεις ΠΥΧ/ utility models applications c 137

χορηγήσεις ΠΥΧ / utility models grants d 51

καταθέσεις μεταφράσεων Ευρωπαϊκών Αξιώσεων / translations of claims of EP
applications

e 7

καταθέσεις μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ΔΕ / filing of EP patent translations f 3076

τοπογραφίες ημιαγωγών / semiconductor topographies g 0

καταθέσεις συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας / filing of technology transfer contracts h 5

αιτήσεις Σχεδίων & Υποδειγμάτων / industrial design applications I 214

χορηγηθέντα πιστοποιητικά Σχεδίων & Υποδειγμάτων / granted industrial design and 
models

j 242

καταχωρημένα Σχέδια & Υποδείγματα / registered industrial designs & models (simple 
and multiple applications)

k 1617

αιτήσεις για χορήγηση Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για Φάρμακα / 
applications to grant supplementary protection certificates for pharmaceutical products

l 33

αιτήσεις για χορήγηση Συμπληρωματικού Πιστοποιητικού Προστασίας για τα 
Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα / applications to grant supplementary protection 
certificates for plant protection products 

m 4

παραλαβές αιτήσεων για Ευρωπαϊκά ΔΕ (epc) / receiving of EP applications n 19

παραλαβές αιτήσεων για Διεθνή ΔΕ (ΣΥΣΔΕ) / receiving of PCT applications RO - 
Διεθνή ΔΕ (PCT)

o 58

παραλαβές αιτήσεων για Διεθνή Σχέδια & Υποδείγματα (Χάγη 90) / receiving of 
applications for International Industrial Designs (Hauge 90)

p 0

παραλαβές αιτήσεων για Κοινοτικά Σχέδια & Υποδείγματα / receiving of applications for 
community industrial designs 

q 17
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2005-2010 Καταθέσεις Μεταφράσεων
Αξιώσεων Ευρωπαϊκών Αιτήσεων ΔΕ
Translations of Claims of E.P. Applications
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1988-2010 Καταθέσεις Μεταφράσεων ΕΔΕ
Translations of European Patents

AE Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα / United Arab Emirates 1 1

AD Aνδόρα / Andora 1

AN Ολλανδικές Αντίλλες / Netherlands Adilles 72 23 1

AR Αργεντινή / Argentina 1 3 2

AT Αυστρία / Austria 53 63 52 40 50

AU Αυστραλία / Australia 22 37 32 34 22

AI Ανγκουίλα / Anguilla

1 13

BE Βέλγιο / Belgium

BB Mπαρμπάντος / Barbados

73 91 76 71 80

BG

1

Βουλγαρία / Bulgaria 1 4 2 1

BH Μπαχρέιν / Βahrain 1

652 6 2

BM Βερμούδες / Bermuda 5 5 3 1

BS Μπαχάμες / Bahamas

BR Βραζιλία / Brazil

11 13

BZ Μπελίζ (Βρετανικές Ονδούρες) / Beliz 1

CA Καναδάς / Canada 44 70 56 51 45

3 5 4 7 7

4 6 2 5 2

2 5 5 5 9

292 322 279 309 318CH Ελβετία / Switcherland

CK Νήσοι Κουκ / Cook Islands 1

CL Χιλή / Chile 2 1

CH Κίνα / China

CR Κόστα Ρίκα / Costa Rica

CU Κούβα / Cuba

1

CY Κύπρος / Cyprus

CZ Τσεχία / Czech

DE Γερμανία / Germany

3 2 53 3

767 791 707720 613

66 77 5964 51

DM Άγιος Δομίνικος / Dominic 1

DK Δανία / Denmark

EE Εσθονία / Estonia 1 3

ES Ισπανία / Spain 64 90 87 67 74

FI Φινλανδία / Finland 41 45 38 29 38

FR Γαλλία / France 390 428 355 347 303

Χώρα / Country 2005 2006 2007 2008 2009

Χώρες Προέλευσης Μεταφράσεων ΕΔΕ το 2010 / Countries of Origin of European Patent Translations in 2010

1
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17
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85
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13

23
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40

73
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62

232 231 237 215 170

8 14 10 8 12

Ηνωμένο Βασίλειο (Μεγάλη Βρετανία) / United Kingdom

1

Γιβραλτάρ / Gibraltar

Γεωργία / Georgia

1 3 2

Ελλάδα / Greece

Χονγκ Κονγκ / Hong Kong 2 11

12109 15 9

Κροατία / Croatia 2 5 4 31

Ινδονησία / Indonesia

Ουγγαρία / Hungary

1

Ιρλανδία / Ireland 9 19 22 25 18

Ισραήλ / Israel 23 31 27 24 23

132 162 137 117 104

21 35 25 14 12

15 11 13 11 17Ινδία / India

Ισλανδία / Iceland 2 4 3 1 2

Ιταλία / Italy 264 301 305319 253

Ιαπωνία / Japan

Αγ. Χριστόφορος - Νέβις  (Αγ. Νέβις) / Saint Kitts and Nevis

Δημοκρατία της Κορέας (Nότια Κορέα) / Korea Republic

1

Λίχτενσταϊν / Lightenstein 2 7 47 7

Σρι Λάνκα (Κεϋλάνη) / Sri Lanka 1 1

8082117 123 113

Σεϋχέλες / Seychelles 1 1 2

Σινγκαπούρη / Singapore

Σουηδία / Sweden

3 18 34

Σλοβενία / Slovenia 7 4 2 6 3

Σλοβακία / Slovakia 1 1 1

4 7 7 7 2

8 8 11 8 13

1037 1174 901 800 686

1 1 1Σαν Μαρίνο / San Marino

Ταϋλάνδη / Thailand 2 1

Τουρκία / Turkey

Ταϊβάν / Taiwan

1 3 1

2 6 7 11 7

Γιουγκοσλαβία / Yugoslavia

Νότια Αφρική / South Africa

1 2Μη Καταχωρημένη Χώρα

Ουκρανία / Ukraine

ΗΠΑ / USA

13

Παρθένοι Νήσοι της Μεγάλης Βρετανίας / Virgin Islands of Great Britain

Νήσοι της Παρθένου των ΗΠΑ / VIrgin’s Islands og USA

3 3 8 8 4

1 1

Βανουάτου (Νέες Εβρίδες) / Banuatou 1

1

Λουξεμβούργο / Luxemburg 14 2219 3033

LT Λιθουανία / Lithuania

Λετονία / Latvia 1 1 1 1

Mακάο / Macao

1 2 1Μάλτα / Malta 2 1

1 2 1

141 178 152 135 123

Μαυρίκιος / Mauritius

3 31 2 2

Mαλαισία / Malaysia

Μεξικό / Mexico

2 1

Ολλανδία / Netherlands

Νορβηγία / Norway 27 33 2936 35

1

Νέα Ζηλανδία / New Zealand 9 7 5 45

Παναμάς / Panama

Ομάν / Oman

1 1 11

Πολωνία / Poland 2 3 4 6 5

Ρουμανία / Romania 1 1 13

Πουέρτο Ρίκο / Puerto Rico 1

Πορτογαλία / Portugal 45 7 3 6 7

5 2 1 2 8Ρωσία / Russian Federation

Σαουδική Αραβία / Saudi Arabia 1 1

187

6
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1

21

27
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16

19
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9
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Moνακό / Monaco 4 2 3 1 1 1
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Νήσοι Καϋμάν / Cayman Islands 2 3 1 2 3
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
FINANCIAL DATA

2

Έσοδα από τέλη / Fees income

Έσοδα από τόκους / Interest income

Ειδικές χρηματοδοτήσεις / Special financing

Έκτακτα έσοδα / Other operating income

Λειτουργικά έξοδα / Operating expenses

Αποσβέσεις & προβλέψεις / Amortization & provision

Επενδυτικές δαπάνες / Investment outlays

Modifications

Miscelaneous

Grant fees

Search fees

98.11%

0.95%
0.09%

0.85%

94.34%

0.83%
4.83%

65.36%

10.57%

15.43%

0.56%
2.24%

2.39%

1.64%0.52%
1.28%

65



Έσοδα από Τέλη / Income from Fees  

Έσοδα από Τόκους / Income from Interest

Ευρωπαϊκά Προγράμματα / European Projects

Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών / International Organisations Projects

Έκτακτα Έσοδα / Other Operating Income

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ / SPECIAL FINANCING

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ / IΤEMS OF INCOME 

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού / Personel

Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων / Third Parties Services

Παροχές Τρίτων / Electricity, Telecommunications etc. 

Διάφορα Έξοδα / Other Expenses

Επενδυτικές Δαπάνες / Investments Outlays

Αποσβέσεις & Προβλέψεις / Amortization & Provisions

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ / ITEMS OF EXPENSES

6.242.207,90

60.286,74

5.746,15

0,00

54.313,35

2010

4.998.478,78

310.583,94

290.412,47

400.405,24

52.633,36

307.342,60

2010

98.1%

0.95%

0.1%

0.00%

0.85%

78.6%

4.88%

4.56%

6.3%

0.83%

4.83 %
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Έσοδα και έξοδα   
του ΟΒΙ

Τα συνολικά έσοδα του ΟΒΙ το 2010 ανήλθαν 
σε 6.362.554,14 Ευρώ έναντι 5.140.568,93 Ευρώ το 
2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,77%.

Τα ίδια έσοδα του ΟΒΙ το 2010 ανήλθαν σε 
6.302.494,64 Ευρώ έναντι 4.686.166,19 Ευρώ το 
2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34.49%.

Οι ειδικές χρηματοδοτήσεις το 2010 ανήλθαν σε 
5.746,15 Ευρώ έναντι 336.597,47 Ευρώ το 2009.

Τα έκτακτά έσοδα το 2010 ανήλθαν σε 
54.313,35 Ευρώ έναντι 117.805,27 Ευρώ το 2009 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 53.90%. 

Τα συνολικά έξοδα του ΟΒΙ το 2010 ανήλθαν σε 
6.359.856,39 Ευρώ έναντι 6.974.943,75 Ευρώ το 
2009 παρουσιάζοντας μείωση κατά 8.82%.

Τα λειτουργικά έξοδα του ΟΒΙ το 2010 ανήλθαν 
σε 5.999.880,43 Ευρώ έναντι 6.121.433,17 Ευρώ το 
2009 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.99%.

Οι επενδυτικές δαπάνες του ΟΒΙ το 2010 ανήλθαν 
σε 52.633,36 Ευρώ έναντι 91.472,92 Ευρώ το 2009 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 42.46%.

Οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις το 2010 ανήλθαν 
σε 307.342,60 Ευρώ έναντι 762.037,66 Ευρώ το 
2009.

Income and
expenditure of OBI

The total income of OBI in 2010 raised to the 
amount of 6.362.554,14 Euro against 5.140.568,93 
Euro in 2009, showing, thus, an increase of 23,77 %. 

The operating income of OBI in 2010 raised to the 
amount of 6.302.494,64 Euro against 4.686.166,19 
Euro in 2009, showing, thus, an increase of 34.49 %.

The special financing in 2010 raised to the amount 
of 5.746,15 Euro against 336.597,47 Euro in 2009. 

The other operating income in 2010 raised to the 
amount of 54.313,35 Euro against 117.805,27 Euro 
in 2009 showing, thus, a decrease of 53.90 %. 

The total expenditure of OBI in 2010 raised to the 
amount of 6.359.856,39 Euro against 6.974.943,75 
Euro in 2009, showing, thus a decrease of 8.82 %.

The operating expenditure of OBI in 2010 raised to 
the amount of 5.999.880,43 Euro against 6.121.433,17 
Euro in 2009, showing, thus a decrease of 1.99 %.

The investment expenditure in 2010 raised to the 
amount of 52.633,36 Euro against 91.472,92 Euro in 
2009 showing thus a decrease of 42.46%.

The depreciation and provisions in 2010 raised to the 
amount of 307.342,60 Euro against 762.037,66Euro 
in 2009.
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LEGISLATION
INTERNATIONAL RELATIONS

3
In 2010 the scheduled activities and objectives that had been set in the area of Legal and International matters 
were completed.

More specifically, the following were accomplished:

• Issuing of all the acts and certificate changes for all industrial property titles.

• Issuing of all the acts for rejections, partial rejections, withdrawals, and waivers of all industrial property 
titles.

• Drawing up opinions on legal issues relating to industrial property.

• Sending the Technology Transfer Good Practice Guide to private individuals and various bodies.

• Responding to emails and queries from clients and lawyers.

•   In the recent Law 3842/2010 entitled ‘Restoring tax justice, addressing tax evasion and other provi-
sions’ (Government Gazette, Issue A’, 58/23.04.2010) an especially important provision has been adopted con-
cerning tax incentives and inventors (Article 71).

This provision refers to issues of “internationally acknowledged pat-
ents” and “patent certification bodies”.

OBI, as part of its competencies , contributes with its special-
ist technical knowledge to the filing and grant of patents in 

Greece, Europe, or other countries.
As is well known, an international patent application 

can lead to the grant of a patent enforced in 38 Eu-
ropean countries and to other regional or national 
patents, such as a Eurasian, African, American, 
etc. patent.
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Kατά το 2010 ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες ενέργειες και στόχοι που είχαν τεθεί, στον 
τομέα που αφορούν τα Νομικά και Διεθνή θέματα.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:

• Έκδοση όλων των πράξεων και πιστοποιητικών μεταβολών για όλους τους τίτλους βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας.

• Έκδοση όλων των πράξεων για απορρίψεις, μερικές απορρίψεις,  αποσύρσεις και παραιτήσεις 
όλων των τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

• Σύνταξη γνωμοδοτήσεων για νομικά θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

•  Αποστολή  «Οδηγού καλής πρακτικής για τη Μεταφορά Τεχνολογίας» σε ιδιώτες και 

διάφορους φορείς.

• Απαντήσεις σε e-mail ή και σε αιτήματα καταθετών  ή δικηγόρων.

•   Στον πρόσφατο Νόμο αρ. 3842/2010 με τίτλο «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης 
αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’, 58/23.04.2010)» έχει θεσπίσθηκε μία 
ιδιαίτερα σημαντική διάταξη που αφορά φορολογικά κίνητρα για τις ευρεσιτεχνίες (άρθρο 71).

Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται σε  θέματα «διεθνώς αναγνωρισμένης ευρεσιτεχνίας» και σε «φορείς 
πιστοποίησης της ευρεσιτεχνίας».
Ο ΟΒΙ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμβάλλει με βάση τις ειδικές και τεχνικές γνώσεις του 

στην “πιστοποίηση” των ευρεσιτεχνιών και ιδίως στη βεβαίωση  ισχύος ενός δικαιώματος ευρεσιτεχνίας 
στην Ελλάδα ή στον Ευρωπαϊκό χώρο ή σε άλλες χώρες.
Όπως είναι γνωστό, η διεθνής  κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί 

να οδηγήσει σε ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ισχύ σε 38 ευρωπαϊκές χώρες και σε άλλα 
περιφερειακά ή εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας όπως ευρωασιατικό, αφρικανικό, αμερικάνικο κτλ.

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

3
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The enforcement of such patents depends on their being “registered” with 
the respective national industrial property office and the payment of an an-
nual maintenance fee.
In Greece, these preconditions are observed and checked by OBI and 
recorded in a special database according to international standards (inter-
national prototypes of the World Intellectual Property Organisation). In the 
fifth paragraph of Article 71, Law 3842/2010 reference is made to the joint 
decision of the Minister of Finance and the Minister for Education, Lifelong 
Learning and Religious Affairs on the definition of the preconditions for ap-
plying this provision. The joint ministerial decision was issued on 6 December 
2010 (Decision No. 11970/B0012/06.12.2010, Government Gazette, Issue B’, 
2147) and the conditions for giving businesses tax breaks defined.    

• Participation and representation at the WIPO General Assembly, 
the EPO Administrative Council, the EPO patent Law Committee, and other 
working groups.
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Η ισχύς των δικαιωμάτων αυτών εξαρτάται από την «εγγραφή» τους στους 
αντίστοιχους Εθνικούς Οργανισμούς Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των κρατών και 
στην καταβολή ετησίων τελών προστασίας.
Οι προϋποθέσεις αυτές παρακολουθούνται  και ελέγχονται για την Ελλάδα από 

τον ΟΒΙ και καταγράφονται σε εξειδικευμένη βάση δεδομένων σύμφωνα με τις 
διεθνείς προδιαγραφές (διεθνή πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας). Στην πέμπτη παράγραφο του άρθρου 71 του Ν. 3842/2010 αναφέρεται 
η έκδοση κοινής Υπουργικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων  για τον ορισμό των 
προϋποθέσεων και των όρων εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης. Η εν λόγω 
Υπουργική απόφαση εκδόθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2010 (Απόφαση αριθμ. 11970/
Β0012/06.12.2010, ΦΕΚ Β’, 2147) και καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις υπαγωγής 
των επιχειρήσεων στη ρύθμιση των προβλεπόμενων φορολογικών απαλλαγών.    

• Συμμετοχή και εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του WIPO, στο 
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΟ, στην Ομάδα Δικαίου ΔΕ του EPO και σε λοιπές 
Ομάδες Εργασίας.
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VARIOUS EVENTS
COMMUNICATION WITH THE PUBLIC

4
2010 was a year of looking outwards for OBI, characterised 

mostly by targeted communication with SMEs, through both semi-
nars and the creation of a specially-dedicated space on our web-
site.

Many of these activities were the result of OBI’s participation in 
specialised Projects that aim at providing broader information and 
support to SMEs.

In 2010 OBI held a large number of primarily information events, 
of which the following in particular are worth mentioning: 

• EVENTS

1. Seminar for the Federation of Industries of Northern 
Greece entitled ‘Specialised seminar on the protection of products 
from copying – Protection in Greece’ (Thessaloniki, 21.01.2010)

2. One-day conference entitled ‘Protect your Intellectual 
Property Rights – One-day conference on the protection of prod-
ucts from copying and presentation of the related IPR handbooks 
for the textile and clothing, leather, footwear, and furniture indus-
tries’ (as part of the IPeuropAware Programme) in collaboration 
with the European Enterprise Network (EEN) (Athens, NHRC, 
10.03.2010)

3. Seminar on ‘Intellectual Property Rights for SMEs – Means 
and tools for their enforcement’, directed at some of the OBI staff 
and Organisations and Bodies related  to fighting against copying 
(OBI, 27.05.2010)

4. Seminar on ‘Community Design’ (as part of the Coopera-
tion Agreement OHIM – OBI Project) addressed to the gold and 
silversmith industry (Athens, 21.10.2010)

5. Various organisational work on the Seminar held at the 
Democritus University of Thrace on ‘Inventions: Protection & 
Technological Information’ (Alexandroupolis, University of Thrace, 
03.11.2010)
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Το 2010 ήταν μια χρονιά εξωστρέφειας για τον ΟΒΙ, η οποία 
χαρακτηρίστηκε συν τοις άλλοις από την στοχευμένη επικοινωνία 
με τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είτε μέσω σεμιναρίων είτε μέσω 
της δημιουργίας ειδικού, αφιερωμένου χώρου στην ιστοσελίδα 
του.
Πολλές από τις ενέργειες αυτές ήταν αποτέλεσμα της συμμετοχής 

του ΟΒΙ σε εξειδικευμένα Προγράμματα, που στοχεύουν στην 
ευρύτερη ενημέρωση και στήριξη των ΜμΕ.
Συγκεκριμένα, ο ΟΒΙ το 2010 πραγματοποίησε πλήθος 

ενημερωτικών –κυρίως- εκδηλώσεων, από τις οποίες αξίζει να 
αναφερθούν:

• ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Σεμινάριο για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος με θέμα «Εξειδικευμένο Σεμινάριο για 
την Προστασία των Προϊόντων από την Αντιγραφή – 
Προστασία στην Ελλάδα» (Θεσσαλονίκη, 21.01.2010)

2. Ημερίδα με θέμα «Προστατεύστε τα Δικαιώματα 
της Διανοητικής σας Ιδιοκτησίας -  Ημερίδα για την 
προστασία των προϊόντων από την αντιγραφή και 
παρουσίαση σχετικών Οδηγών ΔΔΙ - Ύφασμα – ένδυση, 
υπόδηση, δερμάτινα είδη και έπιπλο» (στο πλαίσιο 
του προγράμματος IPeuropAware) σε συνεργασία με 
το European Enterprise Network (ΕΕΝ) (Αθήνα, ΕΙΕ, 
10.03.2010)

3. Σεμινάριο με θέμα «Τα Δικαιώματα Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας στις ΜμΕ – Μέσα και εργαλεία για την επιβολή 
τους» απευθυνόμενο σε μέρος του προσωπικού του 
ΟΒΙ, σε Οργανισμούς και φορείς που σχετίζονται με 
την καταπολέμηση της αντιγραφής  (ΟΒΙ, 27.05.2010)

4. Σεμινάριο με θέμα «Κοινοτικά Σχέδια & 
Υποδείγματα» (στο πλαίσιο του προγράμματος «Coop-
eration Agreement OHIM – OBI») απευθυνόμενο στον 
κλάδο των αργυροχρυσοχόων (Αθήνα, 21.10.2010)

5. Διάφορες οργανωτικές εργασίες για το Σεμινάριο 
που πραγματοποιήθηκε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης με θέμα «Εφευρέσεις: Προστασία & 
Τεχνολογική Πληροφόρηση» (Αλεξανδρούπολη, 
ΔΠΘ, 03.11.2010)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

4
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6. Seminar on ‘Intellectual Property Rights for SMEs – Means 
and tools for their enforcement’ (as part of the IPeuropAware 
Projects) in collaboration with the Association of Thessalian En-
terprises and Businesses (STHEV) and Praxis (Larissa, STHEV, 
07.12.2010)

7. Seminar on ‘Community Design’ (as part of the Co-oper-
ation Agreement OHIM – OBI Project) targeting the ready-made 
clothing and footwear industry (Athens, SKEE, 03.12.2010)

8. Participation in the 1st Inventions Exhibition (Peristeri, 24 
-28.12.2010)

• ENHANCING THE OBI WEBSITE

OBI, believing that the website is a valuable channel of com-
munication with its public, implemented two significant actions: 
enriching its website and a study of visitor statistics.

A separate webpage was created for small and medium-sized 
enterprises, for the best use of their Intellectual Property. A link 
was created to IP Marketplace, the website of the Danish Patent 
and Trademark Office and a space for communication between 
interested sellers and buyers of Intellectual Property Rights. Here 
patents, Utility Model Certificates, trademarks, and industrial de-
signs offered for sale or licensing can be found.

The handbooks on Intellectual Property Rights and protection 
from copying were added.

A special questionnaire (ΑΙDA questionnaire) was added for as-
sessing a company’s knowledge of IP and the level of its enforce-
ment in their particular industry. Also available on the website are 
various specialised handbooks: the handbook for innovators with 
information on licences, the handbook on the value of intellectual 
goods and on the development of strategic innovation, a publica-
tion presenting alternative ways of protecting Intellectual Property 
which is not protected by patents and legislation but which comes 
under the category of intangible rights.

Also available is practical information on the protection of IPR 
from copying.
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6. Σεμινάριο με θέμα «Τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στις ΜμΕ – Μέσα και εργαλεία για 
την επιβολή τους» (στο πλαίσιο του προγράμματος IPeuropAware)  σε συνεργασία με το ΣΘΕΒ και το 
«ΠΡΑΞΗ» (Λάρισα, ΣΘΕΒ, 07.12.2010)

7. Σεμινάριο με θέμα «Κοινοτικά Σχέδια & Υποδείγματα» (στο πλαίσιο του προγράμματος «Coopera-
tion Agreement OHIM – OBI») απευθυνόμενο στον κλάδο των κατασκευαστών ετοίμων ενδυμάτων και 
υπόδησης (Αθήνα, ΣΚΕΕ, 03.12.2010)

8. Συμμετοχή στην 1η Έκθεση Εφευρέσεων (Περιστέρι, 24 -28.12.2010)

• ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ

Ο ΟΒΙ, πιστεύοντας ότι ο ιστοχώρος είναι ένα πολύτιμο κανάλι επικοινωνίας με το κοινό του, προέβη σε 
δύο βασικές ενέργειες: Τον εμπλουτισμό του ιστοχώρου του και τη μελέτη της μέτρησης επισκεψιμότητας 
που έχει.
Δημιουργήθηκε ξεχωριστή σελίδα για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που περιλαμβάνει «εργαλεία» για 

την καλύτερη αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας τους. Δημιουργήθηκε σύνδεσμος στο «IP Market 
Place» του Δανέζικου Γραφείου Δ.Ε., ένας χώρος επικοινωνίας για ενδιαφερόμενους πωλητές και αγοραστές 
δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Σ’ αυτόν τον χώρο εμφανίζονται Δ.Ε., Π.Υ.Χ., εμπορικά σήματα και 
Βιομηχανικά Σχέδια που προσφέρονται για πώληση ή για παροχή άδειας εκμετάλλευσης.
Περιελήφθησαν οι οδηγοί για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και της προστασίας τους από την 

αντιγραφή.
Προστέθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο (ΑΙDA questionnaire) για την αποτίμηση των γνώσεων μιας εταιρείας 

για τη διανοητική ιδιοκτησία και του επιπέδου εκμετάλλευσης του σχετικού της χαρτοφυλακίου. Επίσης, στη 
σελίδα αυτή είναι διαθέσιμοι διάφοροι εξειδικευμένοι οδηγοί: Οδηγός για τον καινοτόμο με πληροφορίες 
για τις άδειες εκμετάλλευσης , οδηγός για την αξία των διανοητικών αγαθών και για την ανάπτυξη στρατηγικής 
καινοτομίας, έκδοση με την παρουσίαση των εναλλακτικών τρόπων προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας 
που δεν προστατεύονται από την καταχώριση και τη νομοθεσία, αλλά εμπίπτουν στην κατηγορία των άϋλων 
δικαιωμάτων.
Επίσης, υπάρχουν πρακτικές πληροφορίες σχετικές με την προστασία των Δικαιωμάτων Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας από την αντιγραφή.



Of particular importance is the new link to Innovaccess, which pro-
vides access to general and specialised knowledge, on a national and 
international level, country by country. The network this website rep-
resents is made up of the National Patent Offices, primarily of the EU 
member-states, the European Patent Office, the World Intellectual 
Property Organisation, and the Office for Harmonisation in the Inter-
nal Market. This new website guides the user through the stages that 
must be followed from the creation of an invention until its protec-
tion.

Aside from these additions, made as part of the Community Project 
IPeuropAware and which aim primarily at SMEs, OBI created a new 
portal for the Community Project Euraxess, to facilitate researcher’s 
mobility. Moreover, the addition of a specialised page dedicated to 
OBI awards to inventors informs the public of important inventions 
made in Greece.

Some interesting data from the comparative review of visitor statis-
tics to the OBI website in the years 2009-2010 are given below:

- In 2010 the total number of visitors to the OBI website in-
creased by 22.58% in comparison with 2009.

- In 2010 there was a 59.57% increase in visitors, irrespective 
of the number of their visits.

- The average number of visits per day increased by 22.58%.
- The average length of visit to the OBI website increased by 

6.19%.
- Approximately 79% of the visitors in 2010 were from Greece. 

Of the remaining 21% the countries of origin were the USA, India, 
Germany, the United Kingdom, France, Italy, Spain, Bulgaria, and the 
Netherlands.

• EDUCATIONAL VISITS

The educational programme, aimed at pupils in the 6th grade of el-
ementary school and which started as a pilot study in 2007, continues 
regularly. In 2010, over 300 children in this age group from five differ-
ent schools visited OBI. The purpose of the programme is to awaken 
the children’s creativity and to introduce them to a mentality and cul-
ture that are friendly towards inventions and innovation in general.
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Πολύ σημαντικός είναι και ο νέος σύνδεσμος Innovaccess, όπου υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες 
γενικές και ειδικές, για τη Διανοητική Ιδιοκτησία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ανά χώρα. Το δίκτυο του 
ιστοχώρου αυτού αποτελείται από τα Εθνικά Γραφεία Δ.Ε., κυρίως των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Δ.Ε., τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τον Οργανισμό 
Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς. Ο νέος ιστοχώρος καθοδηγεί τον χρήστη στα στάδια που πρέπει να 
ακολουθήσει από τη δημιουργία του επινοήματός του μέχρι την προστασία του.
Εκτός από αυτές τις προσθήκες, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος 

IPeuropAware και στοχεύουν κυρίως στη βοήθεια των ΜμΕ, ο ΟΒΙ δημιούργησε νέο «portal» σχετικά με το 
Κοινοτικό Πρόγραμμα Euraxess, για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των ερευνητών. Επίσης, η προσθήκη 
μιας εξειδικευμένης «σελίδας» για τα βραβεία που χορηγεί ο ΟΒΙ σε εφευρέτες, γνωστοποιεί στο κοινό 
σημαντικές εφευρέσεις στην Ελλάδα.

Στη συγκριτική επισκόπηση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του ΟΒΙ μεταξύ των ετών 2009-2010, συνοπτικά 
αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία:

- Το 2010 αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός των επισκέψεων στην ιστοσελίδα του ΟΒΙ κατά 22,58% σε 
σχέση με το 2009.

- Το 2010 υπήρξε μια αύξηση 59,57% των επισκεπτών, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επισκέψεών 
τους

- Ο μέσος όρος επισκέψεων ανά ημέρα αυξήθηκε κατά 22,58%
- Ο μέσος όρος περιήγησης στον ιστότοπο του ΟΒΙ αυξήθηκε κατά 6,19%
- Περίπου το 79% των επισκέψεων το 2010 προήλθε από την Ελλάδα. Από το υπόλοιπο 21% οι 

χώρες προέλευσης αφορούσαν ΗΠΑ, Ινδία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, 
Ολλανδία.

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές της έκτης τάξης των Δημοτικών Σχολείων και 
ξεκίνησε πιλοτικά το 2007, συνεχίζεται κανονικά. Το 2010 περισσότερα από 300 παιδιά αυτής της ηλικίας 
από 5 διαφορετικά σχολεία επισκέφθηκαν τον ΟΒΙ. Σκοπός του Προγράμματος αυτού είναι η αφύπνιση της 
δημιουργικότητας των παιδιών και η ένταξή τους στη φιλική νοοτροπία και «κουλτούρα» όσον αφορά το 
χώρο των εφευρέσεων και γενικότερα της καινοτομίας.



• SPECIAL PUBLICATION: ‘THE FIRST PATENTS 
IN GREECE’

Amongst the large number of mainly information publications that OBI pro-
duced in 2010, special mention must be made of the anniversary publication 
on the first patents in Greece, which has also been uploaded on to the inter-
net. This publication includes a selection of characteristic inventions from the 
period 1920-1925: washing machines and sewing machines, agricultural tools 
and tools for making even musical instruments and corsets. These all bear 
witness to the image of an age that strove to make the best use of natural re-
sources, to meet practical needs and to fulfil desires. This publication provides 
a small historical retrospective that takes us on a journey through time and the 
wonderful – for any era – world of inventions.
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• ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΑ «ΠΡΩΤΑ Δ.Ε. ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ»

Από το πλήθος των –κυρίως ενημερωτικών- εντύπων που 
πραγματοποίησε ο ΟΒΙ το 2010, αξίζει οπωσδήποτε να αναφερθεί 
η Επετειακή Έκδοση με τα πρώτα ΔΕ στην Ελλάδα, η οποία 
αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει 
μια επιλογή χαρακτηριστικών εφευρέσεων από το 1920-1925: 
Πλυντήρια ρούχων και μηχανές ραπτικής, γεωργικά εργαλεία και 
μέθοδοι υφαντουργίας, μέχρι μουσικά όργανα και κορσέδες, 
μαρτυρούν την εικόνα μιας εποχής που πασχίζει να αξιοποιήσει 
φυσικούς πόρους, να καλύψει πρακτικές ανάγκες και να εκπληρώσει 
επιθυμίες. Πρόκειται για μια μικρή ιστορική αναδρομή που οδηγεί 
σ’ ένα ταξίδι στο χρόνο και τον θαυμαστό –για κάθε εποχή- κόσμο 
των εφευρέσεων. 
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TECHNOLOGICAL INFORMATION SERVICES 
5

  In 2010, ΟΒΙ participated, through the activities of the Technological Information and Dis-
semination of Innovation Department, in five one-day conferences and in working groups 
and meetings on industrial property issues. 
- Other activities included: participation in the EPO Technology Information working 
group
- implementation actions on the Community Programme IPeuropAware (IP Aware-
ness and Enforcement: Modular-based Actions for SMEs). The ultimate goal of the Pro-
gramme’s initiatives and activities is to increase awareness on IP (Intellectual Property) 
issues and the enforcement of IPR’s (Intellectual Property Rights) mainly  for SMEs (Small 
and Medium Enterprises) with emphasis on the protection, commercialisation and enfrorce-
ment of IPR’s, as well as, the inclusion of IP in the innovation strategy of an SME. 
  A further goal is to provide assistance on SMEs of the  specific sectors of the textile and 
clothing, leather, footwear, and furniture industries. In addition, according to  the timetable 
of  the Programme’s activities, during 2010, contacts with Greek organisations and com-
panies, via one-day seminars in Athens and in the region continued, with priority goal the 
dissemination of information for better management of  IP and the fighting of counterfeiting 
and piracy.  

     In order to achieve the above goals the following actions were taken:
• The web portal Innovaccess was created, with the participation of 26 partners, 20 
of which are national offices, for disseminating general and per country specific information 
on IP and the enforcement of IPRs.
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Το 2010 ο ΟΒΙ συμμετείχε, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Τμήματος Τεχνολογικής Πληροφόρησης και 
Διάδοσης της Καινοτομίας σε 5 ημερίδες καθώς και σε ομάδες εργασίας και συναντήσεις για θέματα βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας.
-  Άλλες δραστηριότητες αφορούσαν συμμετοχή στην Ομάδα εργασίας Τεχνολογικής Πληροφόρησης του 
ΕΓΔΕ, 
- εργασίες υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος IPeuropAware (IP Awareness and Enforcement: 
Modular based Actions for SMEs). Απώτερος στόχος όλων των πρωτοβουλιών και ενεργειών του Προγράμματος 
αυτού είναι η ανάπτυξη παιδείας για την ενημέρωση και εφαρμογή των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), 
κυρίως για  τις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με έμφαση στην προστασία, εκμετάλλευση των  ΔΔΙ των ΜΜΕ, 
την αποτροπή των παραβιάσεων, την ενσωμάτωση της ΔΙ στις στρατηγικές καινοτομίας των επιχειρήσεων. . 
Ένας πρόσθετος στόχος είναι να δοθεί βοήθεια στις ΜΜΕ των κλάδων  της Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης, 
Δερμάτινων Ειδών, Υπόδησης και Επίπλων, μέσω της δημιουργίας εντύπων οδηγών ΔΙ (Διανοητικής Ιδιοκτησίας). 
Επίσης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προβλεπομένων ενεργειών του Προγράμματος, κατά 
το έτος 2010 συνεχίσθηκαν επαφές με ελληνικούς φορείς και εταιρίες, μέσω και ημερίδων στην Αθήνα και την 
περιφέρεια και με κύριο στόχο την ενημέρωση για την καλύτερη διαχείριση της  Διανοητικής Ιδιοκτησίας και την 
καταπολέμηση της αντιγραφής και της πειρατείας.
     Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έγιναν τα παρακάτω:
• Δημιουργήθηκε η δικτυακή πύλη Innovaccess, στην οποία μετέχουν 26 εταίροι εκ των οποίων 20 Εθνικά 
γραφεία, για την παροχή γενικών πληροφοριών και ειδικών ανά χώρα πληροφοριών για  την ΔΙ  και την επιβολή 
των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 5
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•  A Toolbox was developed, which is enhanced withtools for IP avail-
able to SMEs. OBI has selected the specific tools based on the needs of SMEs, 
for which licences have been acquired and which were translated and adapted 
into Greek with the assistance of related bodies (Hellenic Copyright Organisa-
tion, Directorate for Commercial and Industrial Property of the General Sec-
retariat for Trade). OBI has created a folder for the SMEs on  its website for 
the best usage these tools by the SMEs, both in Greek and English. . A leaflet 
was also produced entitled ‘Protect your Rights from being Copied’ for use by 
OBI during its one-day seminars and visits, as well as, for dissemination to the 
SMEs organisation, via its One Stop Shop. This flyer was produced with the 
collaboration of the main IP related organisations , and is one of the tools in 
the SMEs folder on OBI’s website. 
• A questionnaire evaluating a company’s knowledge of IP issues was 
translated and adapted into Greek by OBI. This questionnaire was produced 
by the Centre de Recherche Public Henri Tudor, Luxembourg, and has been 
uploaded on OBI’s website in Greek and English, in the SMEs folder.

• Seven visits were made to companies (6 in 2009, 1 in 2010) and 
reports were drawn on the level of knowledge on IP, indicating further needs 
for better managing their IP.
The appropriate tools were selected from the toolbox and sent to each com-
pany. The feedback of the companies to these tools was very positive.
• The sectoral Guides on IP (textile and clothing, leather, footwear, 
and furniture) were printed in Greek on February 2010. They were officially 
released in March 2010 at a seminar held by OBI in collaboration with EKT, 
co-ordinator of the Enterprise Europe Network in Greece.
A similar presentation was held at a seminar in Larissa on December 2010 
in collaboration with the local Association of Thessalian Enterprises and Busi-
nesses. The guides were updated and reprinted on November 2010. 
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•  Αναπτύχθηκε εργαλειοθήκη («Toolbox») η οποία εμπλουτίζεται με εργαλεία για την ΔΙ προς 
διάθεση στις ΜΜΕ. Για τις ανάγκες αυτές έχουν επιλεγεί από τον ΟΒΙ σχετικά εργαλεία, για τα οποία 
αποκτήθηκαν άδειες εκμετάλλευσης και τα οποία μεταφράστηκαν στα Ελληνικά και προσαρμόστηκαν 
για τα Ελληνικά δεδομένα από τον ΟΒΙ, με την βοήθεια και των συγγενών φορέων (Οργανισμός 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου). Για την καλύτερη χρήση των εργαλείων αυτών από τις ΜΜΕ ο ΟΒΙ δημιούργησε επίσης 
ειδικό folder  της ιστοσελίδας του τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά, στο οποίο εισάγονται όλα 
τα διαθέσιμα εργαλεία για την καλύτερη διαχείριση της ΔΙ. Δημιουργήθηκε επίσης τρίπτυχο έντυπο με 
τίτλο “Προστατεύστε τα Δικαιώματά σας από την Αντιγραφή” για χρήση από τον ΟΒΙ στις ημερίδες 
και επισκέψεις, αλλά και στις επαφές από την ΥΜΣ, καθώς και διανομή του στους εμπλεκόμενους 
φορείς και ΜΜΕ. Το κοινό αυτό φυλλάδιο  αναπτύχθηκε με την συνεργασία των κυρίων φορέων 
που σχετίζονται με την ΔΙ, και αποτελεί και αυτό μέρος των εργαλείων στο folder για τις ΜΜΕ στην 
ιστοσελίδα του ΟΒΙ. 
• Υιοθετήθηκε και προσαρμόστηκε/μεταφράστηκε για τα Ελληνικά δεδομένα από τον ΟΒΙ, 
ερωτηματολόγιο για την αποτίμηση των γνώσεων μιας εταιρείας για την ΔΙ.  Το ερωτηματολόγιο αυτό 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος από το Centre de Recherche Public Henri 
Tudor, Luxembourg και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΒΙ στα Ελληνικά και Αγγλικά, στο folder 
για τις ΜΜΕ.
• Πραγματοποιήθηκαν 7 επισκέψεις σε εταιρείες (6 το 2009, 1 το 2010), για τις οποίες κατόπιν 
συντάχθηκαν τελικές αναφορές για το επίπεδο γνώσης σχετικά με την ΔΙ και για τις περαιτέρω ανάγκες 
τους για την καλύτερη διαχείριση της ΔΙ τους. Επελέγησαν και στάλθησαν τα κατάλληλα εργαλεία [από 
την  εργαλειοθήκη (toolbox) του προγράμματος] σε κάθε εταιρεία. Η ανάδραση των εταιρειών ήταν 
πολύ θετική για τα εργαλεία αυτά.  
• Οι κλαδικοί οδηγοί (Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δερμάτινα Είδη, Υπόδηση και Έπιπλα) 
τυπώθηκαν στα Ελληνικά τον Φεβρουάριο 2010 και η επίσημη παρουσίασή τους έγινε σε σεμινάριο 
που οργανώθηκε τον Μάρτιο 2010, από τον ΟΒΙ, σε συνεργασία με το ΕΚΤ, συντονιστή του «Enter-
prise Europe Network στην Ελλάδα».
Παρόμοια παρουσίαση έγινε στο σεμινάριο που προγραμματίστηκε τον Δεκέμβριο 2010 στην Λάρισα 
σε συνεργασία με τον τοπικό Σύνδεσμο  
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Οι οδηγοί επικαιροποιήθηκαν και επανεκτύπωθηκαν τον 
Νοέμβριο του 2010. 



• A specific seminar for the “Protection from counterfeiting – Protection in Greece and China” was also 
held in Thessaloniki on January 2010
• A training pack on IP was developed and assessed and educational seminars were held for all partners in 
2010, providing information for enhancing enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs). OBI participated in 
this seminar on March 2010. This information was used for the training of both the employees of the National 
Offices and for the related SMEs support bodies, organised by OBI via a seminar on May 2010.
• In addition, the advancement of services provided by the Helpdesks of the National Offices was initiated 
via the development by all partners, of a set of frequently asked questions and answers on IP. 
The IPeuropAware programme will continue until February 2011.

- In 2009, 117 patent search reports were carried out (2009: 128 search reports, 2008: 178 search reports, 
2007: 159 search reports, 2006: 199 search reports).

ONE STOP SHOP

This Service is available for anyone interested in learning more about the procedures for filing an application 
for a patent or an industrial design or any industrial protection title. It also provides information on related tech-
nological information issues. 

The One Stop Shop is open daily from 8.30 am until 13.30 pm, with an experienced staff as well as OBI’s 
experienced technicians and legal experts who also assist in providing information. 

The data collected shows that the number of interested parties seeking the services of the One Stop Shop is 
continuously rising.

In 2010 the One Stop Shop investigated 3,318 cases, of which 864 involved visits to the One Stop Shop.
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• Πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένο σεμινάριο για την “Προστασία των προϊόντων από την αντιγραφή – Προστασία στην 
Ελλάδα και την Κίνα”, στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο 2010.
• Έγινε έλεγχος και διαμόρφωση εκπαιδευτικού πακέτου για την ΔΙ και την επιβολή των ΔΔΙ, και οργανώθηκαν το 2010 
εκπαιδευτικά σεμινάρια για όλους τους εταίρους από τον συντονιστή του προγράμματος. Ο ΟΒΙ συμμετείχε στο σεμινάριο αυτό 
τον Μάρτιο 2010. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση τόσο των υπαλλήλων των Εθνικών Γραφείων, 
όσο και των σχετικών φορέων στήριξης των ΜΜΕ, μέσω σεμιναρίου  τον Μάιο 2010.
• Έγινε επιπλέον προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται από  τα «Helpdesks» των Εθνικών Γραφείων 
και στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε με την συμβολή όλων των  εταίρων  και των φορέων λίστα συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων 
που αφορούν ερωτήματα για την Διανοητική Ιδιοκτησία.

Η εκτέλεση του Προγράμματος θα συνεχιστεί μέχρι και τον Φεβρουάριο 2011.

- Κατά το έτος 2010 διεκπεραιώθηκαν 117 προέρευνες (2009 – 128 προέρευνες, 2008 - 178 προέρευνες, 2007 – 159 
προέρευνες, 2006 – 199 προέρευνες). 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Στην Υπηρεσία αυτή μπορεί να απευθύνεται όποιος ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις διαδικασίες κατάθεσης 
αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή για βιομηχανικό σχέδιο ή για οποιοδήποτε άλλο τίτλο προστασίας 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και για να λάβει πληροφορίες σχετικά με θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης. 
Λειτουργεί καθημερινά από 08.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ. και στελεχώνεται από έμπειρα στελέχη, ενώ συνδράμουν 

στο έργο της πληροφόρησης  έμπειροι τεχνικοί και νομικοί επιστήμονες του ΟΒΙ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί οι ενδιαφερόμενοι που ήρθαν σε επαφή με την συγκεκριμένη 
υπηρεσία είναι συνεχώς αυξανόμενοι.
Συγκεκριμένα, το 2010 εξετάστηκαν από την ΥΜΣ 3318 περιστατικά εκ των οποίων 864 ήταν με φυσικές 

παρουσίες.  
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In 2010 the Search Directorate took a significant step in the direction of providing new specialised, quality serv-

ices to the Greek inventor. More specifically, it began drawing up the first Search Reports with a Written Opinion 
(SRWO), implementing a ministerial decision.
This new type of Search Report is an addition to the Simple Search Report (SSR), which has been drawn up by 

OBI so far, with the goal of enabling the applicant to correctly understand the results.
In this way the SRWO, in addition to providing the cited documents accompanied with special relevance symbols 

includes explanatory opinion interpreting the Search Report in a way that is easy to understand and analysing why 
the aforementioned documents may undermine the “novelty” and the “inventive step” of the invention under 
examination. A section of the opinion also discusses the criterion of industrial applicability.
The addition of the opinion is of great value both for the inventor and for third parties as it provides a clear 

picture of the level of the application’s novelty and inventive step and, consequently, of the patent that will arise 
from it.
Moreover, the Search Report with a Written Opinion provides important assistance to the applicant when mak-

ing decisions, such as whether it is worth proceeding with a European or international application and what type 
of amendments must be made to the text of the application.
 
Also in 2010, 484 search reports were conducted by OBI’s examiners for national patent applications and patents 

of addition, covering almost the whole range of technological and scientific fields. 
At the same time, the number of applications that, because of their highly specialised subjects, were sent to the 

European Patent Office for a search was reduced to just 28.
This is the smallest number of applications since the foundation of OBI for which the assistance of the European 

Patent Office has been requested.

The following table (table1) presents the number of search reports per year that were conducted by OBI’s 
examiners over the past eleven years and the corresponding number of applications searched by the European 
Patent Office.
The general distribution of these searches over the various technological and scientific fields for 2010 is shown 

in the following chart (chart 2) : 

More specifically, and in accordance with the IPC’s classification system, the first ten classes with the highest 
number of search reports were as follows:

1. A61: Medical or veterinary science; hygiene
2. A01: Agriculture; forestry; animal husbandry; hunting; trapping; fishing
3. F24: Heating; ranges; ventilating
4. B65: Conveying; packing; storing; handling thin or filamentary material 
5. A23: Foods or foodstuffs; their treatment, not covered by other classes
6. A47: Furniture; domestic articles or appliances; coffee mills; spice mills; suction cleaners in general
7. E04: Building
8. F03: Machines or engines for liquids; wind, spring weight and miscellaneous motors; producing mechanical 

power; or a reactive propulsive thrust, not otherwise provided for
9. B60: Vehicles in general 
10. H02: Generation, conversion or distribution of electric power

Also over the past year, the specialist Division of Quality & Innovation Promotion has improved the quality of the 
data in the OBI archives, through continuous checks, and integrated these checks into the OBI Quality Manage-
ment System.

SEARCH REPORTS
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Μέσα στο 2010 η Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων πραγματοποίησε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της 

παροχής νέων εξειδικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών προς τον Έλληνα εφευρέτη. Συγκεκριμένα ξεκίνησε τη σύνταξη 
των πρώτων Εκθέσεων Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη (ΕΕΑΓ) υλοποιώντας σχετική υπουργική απόφαση.
Ο νέος αυτός τύπος έκθεσης έρευνας ήρθε να προστεθεί στην Απλή Έκθεση Έρευνας (ΑΕΕ) την οποία συνέτασσε 

ο ΟΒΙ μέχρι τότε με στόχο να βοηθήσει τον καταθέτη στη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων της.
Έτσι η ΕΕΑΓ πέραν της παράθεσης των σχετικών εγγράφων με τα ειδικά σύμβολα κατηγοριοποίησης, περιλαμβάνει 

επιπλέον επεξηγηματικά σχόλια τα οποία ερμηνεύουν με απολύτως κατανοητό τρόπο την έκθεση έρευνας και 
αναλύουν το κατά πόσον τα αναφερόμενα έγγραφα προσβάλουν το «Νέον» και το «Εφευρετικό Βήμα» της υπό 
εξέταση εφεύρεσης ή όχι. 
Μέρος των επεξηγηματικών σχολίων μπορεί επίσης να αναφέρεται 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, βοηθά τον καταθέτη στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων όπως για παράδειγμα το κατά πόσο έχει 

νόημα να προχωρήσει σε κατάθεση Ευρωπαϊκής ή Διεθνούς αίτησης και τι είδους προσαρμογές πρέπει να κάνει 
στο κείμενο της αίτησής του.
 
Την ίδια χρονιά ολοκληρώθηκαν 484 εκθέσεις έρευνας σε εθνικές αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και διπλωμάτων 

τροποιοίησης οι οποίες κάλυπταν ολόκληρο σχεδόν το φάσμα των τεχνολογικών/επιστημονικών πεδίων. 
Ταυτόχρονα ο αριθμός των αιτήσεων των οποίων την έρευνα ο ΟΒΙ ανέθεσε στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 

Ευρεσιτεχνίας λόγω απολύτως εξειδικευμένου θέματος, μειώθηκε σε 28. 
Είναι ο μικρότερος αριθμός αιτήσεων από της ιδρύσεως του ΟΒΙ για τις οποίες ζητείται η συνδρομή του Ευρωπαϊκού 

Γραφείου.

Στο παρακάτω διάγραμμα (διαγρ. 1) παρουσιάζεται ο αριθμός των εκθέσεων έρευνας ανά έτος που συντάχθηκαν 
από τους εξεταστές του ΟΒΙ τα τελευταία 11 χρόνια και ο αντίστοιχος αριθμός των αιτήσεων που ερευνήθηκαν από 
το ευρωπαικό γραφείο.
Η γενική κατανομή των ερευνών αυτών στα διάφορα τεχνολογικά/επιστημονικά πεδία κατά το 2010 απεικονίζεται 

στο παρακάτω διάγραμμα (διαγρ. 2).

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το διεθνές σύστημα ταξινόμησης κατά IPC, οι δέκα τομείς στους οποίους 
συντάχθηκαν οι περισσότερες εκθέσεις έρευνας ήταν κατά σειρά οι εξής:

1. A61 :  Ιατρικές επιστήμες
2. A01 :  Γεωργία, Δασοκομία, Κυνήγι,  Ψάρεμα
3. F24 :  Θέρμανση, Αερισμός, Ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας
4. B65 :  Μεταφορά, Αποθήκευση, Χειρισμός αντικειμένων υπό μορφή λεπτών φύλλων   
                  ή νημάτων
5. A23 :  Τρόφιμα, Επεξεργασία Τροφίμων
6. A47 :  Έπιπλα, Οικιακά είδη
7. E04 :  Οικοδομή - Κατασκευές
8. F03 :  Μηχανές ή Κινητήρες για ρευστά, Ανεμογεννήτριες, Διάφορα είδη Κινητήρων                                                                             
9. B60 :  Οχήματα 
10. H02 :  Παραγωγή, Μετατροπή, Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Επίσης, το ειδικευμένο Τμήμα Ελέγχου και Προώθησης Καινοτομιών βελτίωσε μέσα στη χρονιά που πέρασε με 
διαρκείς ελέγχους την ποιότητα των δεδομένων  των αρχείων του Οργανισμού και επιπλέον ολοκλήρωσε την ένταξη 
των ελέγχων αυτών στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του ΟΒΙ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
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Administrative Council 

Director General

Since 03.04.09 following the publication of the relevant Ministerial Decision 5059 (FEK 142/03-04-09), the new 
composition of OBI’s Administrative Council is as follows:

OBI’s Director General also acts as the rapporteur. Since February 1st 2005  Mr.  Serafeim Stasinos, PhD, is 
OBI’s Director General, having been re-appointed on the 1st of February 2009 as Director General for a second 
4-year term.

Chairman of the
Administrative Council:

Vice-Chairman:

Members: 

Nikolaos Rokas, Professor Emeritus of Commercial Law 

Alkiviadis Psarras, Lawyer

Ioannis Petridis, Businessman 

Savvas Kontopoulos, Civil Engineer

Georgia Andreou, Electrical - Engineer, Public Power Corporation 
S.A.

Aristidis Pittaras, employees’  representative of the Hellenic 
Industrial Property Organization

Dimitris Alexopoulos, Electrical - Mechanical Engineer, repre-
sentative of the Technical Chamber of Greece
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 Διοικητικό Συμβούλιο

  Γενικός Διευθυντής

Από τις 03.04.09, με τη δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης 5059 (ΦΕΚ 142/03-04-2009), η νέα 
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ έχει ως εξής:

Χρέη εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ. Τη Γενική Διεύθυνση του ΟΒΙ από 
την 1η  Φεβρουαρίου 2005 ασκεί ο κ. Σεραφείμ Στασινός, PhD, ο οποίος επαναδιορίστηκε την 1η Φεβρουαρίου 
2009 με θητεία 4 ετών.

Πρόεδρος Δ. Σ.:

Αντιπρόεδρος:

Μέλη :

Νικόλαος Ρόκας, ομ. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου

Αλκιβιάδης Ψάρρας, Δικηγόρος

Ιωάννης Πετρίδης, Επιχειρηματίας

Σάββας Κοντόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός

Γεωργία Ανδρέου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΕΗ

Αριστείδης Πιτταράς, εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΟΒΙ 

Δημήτριος Αλεξόπουλος, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ
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Δημοσίευση και έκδοση:

Σχεδιασμός σήματος ΟΒΙ:

Lay out:

HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION
5 Pandanassis str., 151 25 Paradissos Amaroussiou - Athens, Greece
Tel. +30 210 6183500 - 8001108108, Fax: +30 210 6819231 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Παντανάσσης 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
Τηλ. 210 6183500 - 8001108108, Fax: 210 6819231

www.obi.gr    info@obi.gr
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