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Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ),  

ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) 

 

σε συνεργασία με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

 

διοργανώνουν Ημερίδα  με θέμα  

“Η Στρατηγική της Ενιαίας  Αγοράς - ∆ιανοητική Ιδιοκτησία” 
The Single Market Strategy-Aspects relating to Intellectual Property 

 

στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο Μαρούσι 

στις  29 Φεβρουαρίου 2016 

 

Η Ημερίδα απευθύνεται σε δικηγόρους, συμβούλους Καινοτομίας ΜμΕ, entrepreneurs,  στην ερευνητική & 

επιστημονική Κοινότητα. Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση των εθνικών αρχών και των φορέων της 

βιομηχανίας για τις πρωτοβουλίες, τους στόχους, το χρονοδιάγραμμα και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα σύμφωνα 

με τη στρατηγική για την Ενιαία Αγορά. 

_________________________________________________________________ 

 
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία  από τα Γαλλικά στα Ελληνικά. 

Για τη δωρεάν συμμετοχή σας, παρακαλούμε όπως μας επιστρέψετε συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη φόρμα συμμετοχής έως 25.02.16 στο email 

mpara@obi.gr  

Για περισσότερες πληροφορίες:  

Β. Μακρή, Τμήμα Επικοινωνίας ΟΒΙ (Τηλ. 210 6183618, email: mpara@obi.gr ) 



 

 

Οργανισµός Βιοµηχανικής  

Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 

 

 

Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι ο αποκλειστικά αρµόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων 

και την καταχώριση των βιοµηχανικών σχεδίων, καθώς επίσης για θέµατα τεχνολογικής πληροφόρησης και γενικότερα Βιοµηχανικής 

Ιδιοκτησίας. Εκπροσωπεί την  Ελλάδα σε διεθνείς οργανισµούς (Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας - EPO, Παγκόσµιος 

Οργανισµός ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας - WIPO, Γραφείο Εναρµόνισης Εσωτερικής Αγοράς-OHIM) και συνεργάζεται µε οµοειδείς 

οργανισµούς άλλων χωρών, καθώς και µε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας. Αναλυτικότερες πληροφορίες, µπορείτε να 

αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: www.obi.gr  

 

Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) 

 

Ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) είναι ο αρµόδιος φορέας στην Ελλάδα για οποιοδήποτε ζήτηµα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. Μεταξύ 

άλλων ασκεί νοµοπαρασκευαστική δραστηριότητα, εκπροσωπεί τη χώρα στους αρµόδιους διεθνείς φορείς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, µεσολαβεί σε σχετικές διαφορές και εποπτεύει τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης. Ταυτόχρονα, απαντά σε ερωτήµατα 

σχετικά µε την ερµηνεία και εφαρµογή του νόµου και διοργανώνει σεµινάρια και ηµερίδες µε σκοπό την ενηµέρωση για ζητήµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων και την ευαισθητοποίηση για την προστασία και το σεβασµό των δικαιωµάτων αυτών. Αναλυτικότερες 

πληροφορίες, µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: www.opi.gr  

 

 



 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 
 
European Commission 

Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs 

 

 

 
 

Γ∆ Εσωτερικής Αγοράς, Βιοµηχανίας, Επιχειρηµατικότητας και ΜµΕ  -  Unit F5 ∆ιανοητική Ιδιοκτησία και καταπολέµηση αποµίµησης:  
 
Η µονάδα αυτή είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή της στρατηγικής για την ενιαία αγορά στον τοµέα της ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας. Αποστολή της µονάδας F5 
είναι να προσφέρει στην ευρωπαϊκή αγορά και βιοµηχανία ένα πρωτοπόρο, σύγχρονο και διαυγές πλαίσιο διανοητικής ιδιοκτησίας που θα επιτρέπει τόσο 
στις νεοφυείς όσο και στις υπάρχουσες επιχειρήσεις να επενδύουν και να αξιοποιούν περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας και πέραν των συνόρων 
της εσωτερικής αγοράς µε στόχο την τόνωση της καινοτοµίας στην οικονοµία. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω του ουσιαστικού δικαίου της ΕΕ σε συνδυασµό µε 
µέτρα επιβολής, κοινής ρύθµισης και στενής συνεργασίας µε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την παραβίαση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, το  
ΓΕΕΑ και το ΕΓ∆Ε. Η εν λόγω συνεργασία επεκτείνεται και µε τις Αρχές των κρατών µελών, όπως αυτές εκπροσωπούνται από τις αντίστοιχες οµάδες 
εµπειρογνωµόνων. Αναλυτικότερες πληροφορίες, µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-

property/enforcement/index_en.htm 
 


