
[1] 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

 

Ταχ. Διεύθυνση:  Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), Παράδεισος Αμαρουσίου, Τ.Κ. 15125                                                                                                                       

Πληροφορίες: κα Ε. Κουφάκη                                                                         Μαρούσι, 29/12/2017 

Τηλέφωνο:  2106183538                                                                                  Αρ. πρωτ.: 7378/ΓΔ/2420  

Email:  ekou@obi.gr                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

URL: www.obi.gr 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών, χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών, στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη του 

Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο Ηράκλειο Κρήτης». 

 

Τίτλος: 

Παροχή υπηρεσιών στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη 

του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στo 

Ηράκλειο για χρονικό διάστημα οκτώ (08) μηνών. 

Είδος διαδικασίας: Απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 ν. 4412/2016) 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 
11.200,00€ πλέον ΦΠΑ ύψους 2.688,00€ 

ΑΔΑ: 9ΗΔΠ465ΧΗΥ-36Η 

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών: 
Παρασκευή 12/01/2018 και ώρα 15:00 

Διάρκεια ισχύος προσφορών: 
60 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών 

 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ιδρυτικό σκοπό τη συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική 

ανάπτυξη της χώρας (άρθρο 1 του ν. 1733/1987) και αποκλειστικά αρμόδιος φορέας για την 

κατοχύρωση των εφευρέσεων και των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, καθώς και για 

θέματα τεχνολογικής  πληροφόρησης,  

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την παροχή υπηρεσιών στην 

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο Ηράκλειο για χρονικό 

διάστημα οκτώ (08) μηνών. 

 

1. Αντικείμενο  

 Διάθεση τεχνολογικών πληροφοριών, κυρίως από δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και 

δημοσιευμένα βιομηχανικά σχέδια, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε ο χρήστης των 

υπηρεσιών της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης να μπορεί να λάβει γνώση για τη στάθμη της 

προγενέστερης τεχνικής σε πρώτο στάδιο, στα πλαίσια της υπηρεσίας «προέρευνας» (presearch 

– prior art search for third parties) του ΟΒΙ. 
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 Παροχή έντυπου πληροφοριακού υλικού σχετικά με τον ΟΒΙ και τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

του, διάθεση εντύπων κατάθεσης αιτήσεων για χορήγηση τίτλων προστασίας και για την 

πραγματοποίηση προέρευνας. 

 Συμμετοχή σε ενέργειες και ενημέρωση για όλα τα επιπλέον εργαλεία που προκύπτουν από τη 

συμμετοχή του ΟΒΙ σε ευρωπαϊκά έργα ή έργα άλλων Οργανισμών σχετικά με την καλύτερη 

διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 

 Διενέργεια επισκέψεων σε φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής, στα πλαίσια του προγράμματος 

εξωτερίκευσης της δράσης του ΟΒΙ και προσέγγισης των ενδιαφερόμενων φορέων, με 

καταγραφή των αποτελεσμάτων και των τυχόν επιπλέον αναγκών. 

 Συμμετοχή σε ημερίδες και οργάνωση ομιλιών που θα πραγματοποιούνται κοντά στην έδρα της 

Περιφερειακής Βιβλιοθήκης, με σκοπό την προβολή του ΟΒΙ και την προσέγγιση των 

ενδιαφερομένων.  

 Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων και τοπικών γεγονότων, και δημιουργία 

προϋποθέσεων νέων συνεργασιών με τον ΟΒΙ. 

 

Ο επιλεγείς υποψήφιος θα παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη του ΟΒΙ 

στο Ηράκλειο. 

 

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

 

Απαιτούμενα προσόντα ενδιαφερομένων: 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.  

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2).  

 Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεων δεδομένων. 

 Να διαθέτουν καλές οργανωτικές δεξιότητες και την ικανότητα να εργάζονται 

αποτελεσματικά με βάση τις γενικές οδηγίες. 

 Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός της περιφέρειας αλλά και σε γειτονικές περιοχές. 

 

Επιθυμητά προσόντα 

 Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος 

σπουδών της αλλοδαπής με συναφές αντικείμενο, όπως ιδίως: διανοητική ιδιοκτησία, 

διοίκηση, οικονομικά, επικοινωνία, επιστήμη πληροφορίων, βιβλιοθηκονομία. 

 Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ή/και σε τεχνολογικό ή 

βιομηχανικό ή συμβουλευτικό περιβάλλον.  

 Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 ). 

 Δυναμισμό και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. 

 

3. Σύνταξη και υποβολή υποψηφιοτήτων 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, επιστολή 

ενδιαφέροντος (cover letter), την υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος Α΄, απλά αντίγραφα των 

απαραίτητων δικαιολογητικών – τεκμηρίων που αποδεικνύουν/τεκμηριώνουν την ύπαρξη των 

απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στις ηλεκτρονικές 
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διευθύνσεις ekou@obi.gr (κ.E. Κουφάκη) και akons@obi.gr (κ. Α. Κωνσταντάκου), μέχρι και τις 12 

Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15.00. Όλα τα έγγραφα θα έχουν μορφή αρχείου .pdf και η υπεύθυνη 

δήλωση θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή δημόσια αρχή.    

 

Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα φέρει τον ακόλουθο τίτλο: 

 «Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για τη σύναψη σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών, χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών, στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη του Οργανισμού 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο Ηράκλειο» 

Υποψηφιότητες μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 

διασφαλίσουν με δική τους ευθύνη ότι η υποψηφιότητά τους έχει περιέλθει στον ΟΒΙ (αποδεικτικό 

παραλαβής, τηλεφωνική επαλήθευση ή άλλος τρόπος).   

Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Π. 

Γκαγκανάτσου (e-mail: bgag@obi.gr) ή την κ. Ε. Κουφάκη (e-mail: ekou@obi.gr).  

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν 

επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Νόμου 2472/1997 ως ισχύει.  

 

4. Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων   

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων  θα γίνει  σε δύο φάσεις:  

 

Α’ Φάση: Έλεγχος πλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων (κριτήρια αποκλεισμού on/off)  

Όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω. 

 

Β’ Φάση: Βαθμολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε 

προσωπική συνέντευξη και θα αξιολογηθούν και καταταχθούν βάσει των κατωτέρω κριτηρίων 

αξιολόγησης: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Επαγγελματική / 

εργασιακή εμπειρία 

συναφής με το 

αντικείμενο της 

παρούσας πρόσκλησης  

                 20                                                                   0 – 100 0–60: στοιχειώδης  

60–80: ικανοποιητική  

80–90: αρκετά 

ικανοποιητική  

90–100: εξαιρετική  

Επιστημονική 

κατάρτιση σε συναφές 

αντικείμενο 

20          0 – 100  0–60: στοιχειώδης  

60–80: ικανοποιητική  

80–90: αρκετά 

ικανοποιητική  

90–100: εξαιρετική 

Αξιολόγηση 

προσωπικότητας, 

αναλυτική ικανότητα 

20         0 – 100 0–60: στοιχειώδης  

60–80: ικανοποιητική  

80–90: αρκετά 
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και οργανωτικές 

δεξιότητες 

ικανοποιητική  

90–100: εξαιρετική  

Συνολική αξιολόγηση 

της υποψηφιότητας σε 

σχέση με το αντικείμενο 

της παρούσας 

πρόσκλησης 

                40           0 – 100  0–60: στοιχειώδης  

60–80: ικανοποιητική  

80–90: αρκετά 

ικανοποιητική  

90–100: εξαιρετική 

 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα εκπαιδευθεί, αρχικά για τουλάχιστον μία εβδομάδα, στον Ο.Β.Ι. 

βάσει συγκεκριμένου προγράμματος, και στη συνέχεια, θα συμμετέχει σε εξ αποστάσεως 

εκπαιδεύσεις (webinars) του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), του 

Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας ( EUIPO) και του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). 

 

5. Χρονική διάρκεια σύμβασης 

 

Ο επιλεγείς υποψήφιος θα συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον ΟΒΙ, με πιθανή έναρξη το 

τρίτο δεκαήμερο του Ιανουάριου 2018 ή το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Φεβρουαρίου 2018 και 

χρονική διάρκεια οκτώ (8) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως και τέσσερις (4) μήνες. 

 

6. Πληρωμή αναδόχου – κρατήσεις  

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά μήνα από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του 

Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. Ο 

αναλογούν κάθε φορά ΦΠΑ βαρύνει τον Ο.Β.Ι. Από την πληρωμή θα παρακρατούνται ο φόρος 

εισοδήματος και οι εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις. 

 

7. Λόγοι αποκλεισμού 

 

Δεν επιτρέπεται ο επιλεγείς υποψήφιος ν’ ασκεί κατ’ ιδίαν αρμοδιότητες συναφείς με τις υπηρεσίες 

του ΟΒΙ, όπως κατάθεση αιτήσεων για τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και συμμετοχή ή 

οποιαδήποτε συνεργασία με ιδιωτικά γραφεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Η προϋπόθεση της έναρξης επαγγέλματος πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο υπογραφής του 

ιδιωτικού συμφωνητικού και όχι κατά την υποβολή της πρότασης.  

 

Σε κάθε περίπτωση ο ΟΒΙ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει 

χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί 

τις προτάσεις που θα υποβληθούν καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων 

προσώπων.  

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του 

Ο.Β.Ι. την 02.01.2018. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

- Παράρτημα Α:  Οι  ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν με την υποψηφιότητα τους 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι: 

«Α) Αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους που θέτει ο Οργανισμός 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην παρούσα Πρόσκληση. 

Β)  Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω 

αδικήματα: 

βα) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

ββ) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

βγ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 

(ΦΕΚ Α’ 48), 

βδ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

βε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166), 

βστ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄ 215 ). 

Γ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης . 

Δ) Εφόσον επιλεγώ, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά προς απόδειξη της 

μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 

άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης ανάθεσης:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

4. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. περί έναρξης εργασιών». 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας 

προθεσμίας, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην 

κατάταξη συμμετέχων.  

 


