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Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος 
φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, την καταχώριση 
βιομηχανικών σχεδίων και για την παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης που 
περιέχεται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων με δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) χορηγεί Ευρωπαϊκό 
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με ισχύ έως και σε 40 χώρες. Διεξάγει έρευνα και ουσιαστική 
εξέταση για ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό Ευρωπαϊκών  και Διεθνών Αιτήσεων για 
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.  

Η συμβολή του ΕΓΔΕ στην ανάπτυξη ενός λειτουργικού και ευέλικτου ευρωπαϊκού 
συστήματος προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι καθοριστική. Μεταξύ των 
υπηρεσιών ενθάρρυνσης της καινοτομίας και υποστήριξης των εφευρετών που 
προσφέρει είναι και η ανάπτυξη δικτύου πιστοποιημένων Ειδικών Πληρεξούσιων 
(qualified Professional Representatives – PRs ή όπως έχει επικρατήσει ο όρος 
διεθνώς European Patent Attorneys) σε 21 από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης του Μονάχου, στις οποίες δραστηριοποιούνται αυτή τη χρονική στιγμή 
λιγότεροι από 5 Ειδικοί Πληρεξούσιοι.  

Οι πιστοποιημένοι PRs είναι εξειδικευμένοι μηχανικοί και επιστήμονες με 
τεχνικές γνώσεις (πχ. στην βιολογία, στην βιοχημεία, στην χημεία, στην 
ηλεκτρονική, στην φυσική, στην φαρμακευτική κ.α.) και άριστη γνώση του 
συστήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εκπροσωπούν τον δικαιούχο 
Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΕ) στο εθνικό ή/και στο 
ευρωπαϊκό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και προσφέρουν υποστήριξη 
που καλύπτει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τα πρώτα του βήματα (σωστή και 
πλήρη σύνταξη του πακέτου της αίτησης) και συνεχίζει με την παρακολούθηση 
των συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτό, σε όλη την 
διάρκεια της εικοσαετούς διάρκειάς του. Επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα προς 
το παρόν ο δικαιούχος Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 
εκπροσωπείται ενώπιον του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 
μόνο από πληρεξούσιο δικηγόρο, ενώ αναμένεται το επόμενο διάστημα ο 
προσδιορισμός των όρων και προϋποθέσεων και η έναρξη λειτουργίας του 
φορέα που θα πιστοποιεί τους συμβούλους ευρεσιτεχνίας, οι οποίοι θα 
μπορούν επίσης να αναλάβουν την εκπροσώπηση των δικαιούχων. 

Η ανάπτυξη του δικτύου των PRs υλοποιείται με την παρακολούθηση ειδικού 
ακαδημαϊκού προγράμματος που έχει αναπτυχτεί από το ΕΡΟ και την επιτυχημένη 
συμμετοχή των φοιτητών σε εξετάσεις. Αναλυτικότερα: 

Το ακαδημαϊκό  πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών ετών και χωρίζεται σε δύο φάσεις: 
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Στην πρώτη φάση (διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους) προετοιμασίας για την προ-

εξέταση και  στην δεύτερη φάση (των δύο επόμενων ακαδημαϊκών ετών) 

προετοιμασίας για την κύρια εξέταση.   

Το πρόγραμμα ξεκινάει  τον Σεπτέμβριο του έτους έναρξης με την δημιουργία ενός 
τμήματος, με ανώτερο αριθμό φοιτητών τους 24. Η τριετής φοίτηση περιλαμβάνει 
συμμετοχή σε προπαρασκευαστικό τμήμα ενημέρωσης, μαθήματα τάξης, μαθήματα 
εξ’ αποστάσεως, εκπαιδευτικό υλικό. Σε κάθε υποψήφιο ορίζεται προσωπικός 
μέντορας,  ο οποίος τον υποστηρίζει  καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησης. Επιπλέον, 
εφόσον ζητηθεί από τον υποψήφιο, μπορούν να καλυφθούν εξ’ ολοκλήρου μαθήματα 
εμβάθυνσης και άσκησης της γλώσσας εξέτασης που έχει επιλέξει:  αγγλικά, ή 
γερμανικά ή γαλλικά.   

Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές ώστε να αποκτήσουν βαθιά γνώση για 
την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (EPC), την Συνθήκη 
Διεθνούς Συνεργασίας (PCT), την Συνθήκη των Παρισίων (Paris Convention), τη 
διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου προσφυγών του ΕΓΔΕ και  ορισμένους εθνικούς 
νόμους που εφαρμόζονται σε Ευρωπαϊκές αιτήσεις ΔΕ και σε Ευρωπαϊκά ΔΕ.  

Η ιδιότητα του πιστοποιημένου Ειδικού Πληρεξουσίου αποκτάται σωρευτικά ύστερα 
από την παρακολούθηση των προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή του στις 
εξετάσεις κάθε φάσης.  

Εξετάσεις Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης (European Qualifying Examination – EQE) 
διοργανώνονται, σε ετήσια βάση, από το ΕΓΔΕ.  

Η επιλογή των φοιτητών του προγράμματος που ξεκινάει κάθε Σεπτέμβριο γίνεται 

από το ΕΡΟ με βάση τις ακαδημαϊκές γνώσεις τους, τα κίνητρα συμμετοχής και την 

σχετική προϋπηρεσία τους. Βασική προϋπόθεση για την επιλογή του υποψηφίου στο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης αποτελεί η συμπλήρωση, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής 

της προ-εξέτασης, 2 ετών, είτε απασχόλησης, υπό την επίβλεψη ενός ή 

περισσοτέρων ατόμων που βρίσκονται στη λίστα των PRs του EPO, είτε 

εκπροσώπησης του εργοδότη του στο EPO σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που 

αφορούν ευρωπαϊκές αιτήσεις ή διπλώματα. Προσοχή: Λόγω της προσθήκης του 

νέου κανόνα 28 (Rule 28), με έναρξη ισχύος τις 13 Φεβρουαρίου 2017, οι 

ενδιαφερόμενοι για μελλοντική συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης EQE θα 

πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση αμέσως μόλις ξεκινάει η ενασχόληση 

τους με το αντικείμενο. Αποτελεί βασική προϋπόθεση  προκειμένου κατά την 

ημερομηνία ηλεκτρονικής εγγραφής του υποψηφίου για συμμετοχή στην προεξέταση 

των επόμενων ετών, η προϋπηρεσία αυτή να έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο 

χρόνο για την αποδοχή του υποψηφίου στο τμήμα του έτους.  
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Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό κάθε ενδιαφερόμενος να συμπληρώνει την 

ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στο πρόγραμμα EQE αμέσως μόλις 

ξεκινάει την εργασιακή ενασχόλησή του με το αντικείμενο.  

Επιπλέον το ΕΡΟ έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τους υποψήφιους PRs που 

προέρχονται από είκοσι μία χώρες (21), μεταξύ αυτών η Ελλάδα, με την 

επιχορήγηση του 75% των τελών εγγραφής και εξέτασης, μέσω του προγράμματος 

συνεργασίας με τα εθνικά γραφεία Candidate Support Programm (CSP).  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις αποδοχής του στο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης ΕQE, τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, τότε το 

ΕΡΟ επικοινωνεί άμεσα μαζί του και τον ενημερώνει για την δυνατότητα 

οικονομικής υποστήριξης του μέσω του προγράμματος CSP και του δίνει 

περαιτέρω οδηγίες για την αποστολή στοιχείων στο εθνικό γραφείο, στον ΟΒΙ 

για την Ελλάδα.   

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των εξετάσεων 

μπορείτε να διαβάσετε  στην σχετική σελίδα του προγράμματος στην ιστοσελίδα του 

ΕΡΟ : http://www.epo.org/learning-events/eqe/about.html 

Πληροφορίες σχετικά με την επιχορήγηση των τελών προ-εξέτασης από το ΕΡΟ 

καθώς και το ειδικό έντυπο της αίτησης μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω 

σύνδεσμο: http://www.epo.org/learning-events/eqe/eqe-training/fee-subsidy.html 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2106183553, 

καθημερινά από τις 9:00 έως τις 15:00 
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