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Συντονιστής: Γιάννης Παπαδόπουλος, Δημοσιογράφος

12.00 ΕΓΓΡΑΦΉ ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ 

12.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
 •  Νίκος Παπαθανάσης, Υφυπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
 • Κατερίνα Μαργέλλου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
 • António Campinos, President, European Patent Office (EPO)

13.00 ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΑΚΑΔΉΜΙΑ ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΉΣΙΑΣ - ΣΤΟΧΟΙ
 Πρόδρομος Τσιαβός, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

13.15 ΣΥΖΉΤΉΣΉ: ΑΚΑΔΉΜΙΕΣ ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΉΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΑ
 • Άγγελος Τσακανίκας, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΟΒΙ, Επίκουρος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Βασίλης Γ. Γρηγορίου, Διευθυντής και Πρόεδρος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
 • Κατερίνα Πραματάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Uni.Fund
 • Λάμπρος Α. Πυργιώτης, Μέλος ΔΣ ΟΒΙ (ως Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) 
 • Μάγκυ Αθανασιάδη, Ανώτερο Στέλεχος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 

13.45  ΣΥΖΉΤΉΣΉ: ΑΚΑΔΉΜΙΕΣ ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΉΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:  
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 •  Víctor Vázquez, Head of Section for Coordination of Developed Countries, Department for Transition & 
Developed Countries, World Intellectual Property Organization (WIPO)

 • Patricia García – Escudero, Director, Academy, European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 •  Thierry Debled, Associate Professor & Director of the International Section of Centre for International 

Intellectual Property Studies (CEIPI)
 •  Richard Flammer, Principal Director, European Patent Academy - Patent Information,  

European Patent Office (EPO)
 • Σπύρος Φλογαΐτης, Διευθυντής και Πρόεδρος, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) 

14.15 ΚΑΤΑΛΉΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΛΉΞΉ

14.30 ΓΕΥΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME

Moderator: Ioannis Papadopoulos, Journalist

12.00 REGISTRATION AND WELCOME COFFEE

12.30 OPENING 
 • Nikos Papathanasis, Deputy Minister of Development and Investments - Industry and Commerce 
 • Catherine Margellou, Acting Director General, Hellenic Industrial Property Organisation (OBI)
 • Antόnio Campinos, President, European Patent Office (EPO)

13.00 HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ACADEMY – SETTING THE SCENE
 Prodromos Tsiavos, President, Hellenic Industrial Property Academy

13.15 PANEL DISCUSSION: INDUSTRIAL PROPERTY ACADEMIES AND THE INDUSTRy
 • Aggelos Tsakanikas, Vice-Chairman OBI, Assistant Professor, National Technical University of Athens 
 • Vasilis G. Gregoriou, Director & President, National Hellenic Research Foundation 
 • Katerina Pramatari, Assistant Professor, Athens University of Economics and Business, Uni.Fund
 •  Lampros A. Pyrgiotis, Member of OBI’s Administrative Council (as Representative  

of the Technical Chamber of Greece)
 • Maggie Athanassiadi, Senior Advisor, Hellenic Federation of Enterprises 

13.45  PANEL DISCUSSION: INDUSTRIAL PROPERTY ACADEMIES AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS: 
COLLABORATION PERSPECTIVES 

 •  Víctor Vázquez, Head of Section for Coordination of Developed Countries, Department for Transition  
& Developed Countries, World Intellectual Property Organization (WIPO)

 • Patricia García – Escudero, Director, Academy, European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 •  Thierry Debled, Associate Professor & Director of the International Section of Centre for International 

Intellectual Property Studies (CEIPI) 
 •  Richard Flammer, Principal Director, European Patent Academy - Patent Information,  

European Patent Office (EPO)
 • Spyros Flogaitis, Director and President, European Public Law Organization (EPLO) 

14.15  CLOSING REMARKS

14.30 LUNCH
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The importance of Industrial Property for European society and economy is indisputable: according to the Joint Re-
port 2016 from the EPO and EUIPO, patent intensive industries contribute 2 trillion Εuro to the EU GDP and thirty-six 
million jobs, whereas the wage premium in patent intensive industries is 69% greater compared to the non-patent 
intensive industries.

Such an understanding of industrial property as a key tool for policies of development is not new. The Greek leg-
islator has had a solid appreciation of the virtues of industrial property even at the time of establishment of the Hel-
lenic Industrial Property Organisation (OBI), in 1987. The final recital of the explanatory statement of Law 1733/1987 
establishing OBI reads as follows: “This bill is expected to radically reform and modernize the Greek legislative system 
for technology transfer, inventions and technological innovation aiming at the development of the Greek technology 
industry and national economy as a whole”.

OBI is currently in its fourth decade of full operation and has to a great extent fulfilled the purposes of its found-
ers: it has transformed the Greek innovation system and made industrial property a key consideration of industrial 
policy. At this juncture of time, OBI deepens and widens its involvement its role by supporting the establishment and 
operation of the Hellenic Industrial Property Academy (HIPA). 

The Hellenic Academy of Industrial Property, which was founded by virtue of Presidential Decree 31/2019, aims 
at further enhancing the protection, management and licensing of industrial property in Greece, by setting up a 
system that can train and certify patent attorneys at a national level. We strongly believe that this is the only way 
in which we may have a truly open industrial property market in Greece. In addition, we maintain that this is a key 
instrument for achieving one of the central goals of EPO’s Strategic Plan 2023 and of the national industrial policy. 
The collaboration between the Academy and the Technical Chamber of Greece (TEE) is expected to act as a catalyst 
for the success of the Academy’s endeavors. 

In parallel to the establishment of the certified patent attorney, the Academy is also active in the creation of a 
comprehensive academic and research programme. We are in the process of introducing a Masters and research 
programme in collaboration with intergovernmental organisations as well as universities, such as WIPO, EPLO and 
CEIPI. The programme will focus on transborder Industrial Property flows, tech transfer with emphasis in the aca-
demic sector and public private partnerships, IP financing and licensing. 

The Hellenic Industrial Property Academy is an office that belongs to OBI, but at the same time retains its finan-
cial, administrative and organizational independence. This dual character of the Academy guaranties its flexibility, 
while it ensures its long-term sustainability, supports its nature as a public task organization and links it with the 
actual industrial property developments, both at the national and international level. 

However, more than anything else, the Academy is the result of the collective effort of all previous OBI’s Admin-
istrative Councils as well as the fruit of all OBI employees’ hard work. To paraphrase Newton’s classic quote, all our 
predecessors in OBI are the giants on whose shoulders we are standing in order to be able to see farther ahead, 
beyond our daily business and concerns. They are the ones that make our foundational commitment possible: to 
radically reform the Greek innovation environment “aiming at the development of the Greek technology industry 
and national economy as a whole”.

Dr. PRODROMOS TSIAVOS President, Hellenic Industrial Property Academy

Ή σημασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία είναι αδιαμφισβήτητη: Οι βιομηχα-
νίες που κάνουν χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας συνεισφέρουν δύο τρισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στο Ευρωπαϊκό 
Ακαθάριστο Προϊόν και 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ οι εργαζόμενοι σε αυτές τις 
βιομηχανίες έχουν μισθούς κατά 63% αυξημένους σε σχέση με όσους εργάζονται σε κλάδους της οικονομίας που δεν 
κάνουν χρήση οποιουδήποτε είδους διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Ή κατανόηση της σημασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας ως αναπτυξιακού εργαλείου υπήρξε ρητή και σαφής για τον Έλλη-
να νομοθέτη ήδη από το χρόνο σύστασης του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), το 1987. Στο τέλος της αιτιολογικής 
έκθεσης του συστατικού του ΟΒΙ νόμου, του 1733/1987 διαβάζουμε ότι «το σχέδιο αυτό νόμου επιφέρει ριζική αναμόρφωση 
και εκσυγχρονισμό του ελληνικού δικαίου για τη μεταφορά τεχνολογίας, τις εφευρέσεις και την τεχνολογική καινοτομία με 
σκοπό την ανάπτυξη της ελληνικής τεχνολογίας και βιομηχανίας και γενικότερα την προώθηση της εθνικής οικονομίας». 

Καθώς διανύει την τέταρτη δεκαετία ζωής του κι έχοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό επιτύχει το στόχο του να αναμορ-
φώσει ριζικά το ελληνικό σύστημα υποστήριξης της καινοτομίας, ο ΟΒΙ έρχεται να πρωτοστατήσει και πάλι στο πεδίο 
αυτό βαθαίνοντας και εντείνοντας την παρέμβασή του μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία της Ελληνικής Ακαδημίας 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ακαδημία). 

Ή Ακαδημία, η οποία συστήθηκε με το ΠΔ 31/2019, έρχεται να ενισχύσει την προστασία, διαχείριση και εκμετάλλευση 
της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, δημιουργώντας το σύστημα εκείνο που μπορεί να εκπαιδεύσει και να πιστοποι-
ήσει τους συμβούλους ευρεσιτεχνίας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανοίξει πραγματικά η αγορά της βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, αλλά και να επιτελεσθεί ένας από τους κεντρικούς στόχους της Στρατηγικού Σχεδίου 2023 του 
EPO και της εθνικής πολιτικής για τη βιομηχανική ιδιοκτησία που είναι η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της πρόσβασης 
στη γνώσης που σχετίζεται με τη βιομηχανική ιδιοκτησία. Ή συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας (ΕPO), την Ακαδημία και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) αναμένεται να δράσει καταλυτικά στην 
επιτυχία του εγχειρήματος αυτού. 

Ταυτόχρονα, η Ακαδημία έχει δρομολογήσει τη δημιουργία ενός διεθνούς ερευνητικού και μεταπτυχιακού προγράμμα-
τος σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια, όπως o Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
(WIPO), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και το Kέντρο Διεθνών Μελετών Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου (CEIPI), με έμφαση στην διασυνοριακή μεταφορά τεχνολογίας, τη χρηματοδότηση 
και την αδειοδότηση της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τη διασύνδεση της έρευνας με την προστασία και εκμετάλλευση 
της βιομηχανικής ιδιοκτησίας των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Ή Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελεί αυτοτελή υπηρεσία του ΟΒΙ που απολαύει διοικητικής, περιουσιακής 
και δημοσιονομικής αυτοτέλειας. Ο διφυής αυτός χαρακτήρας της Ακαδημίας εγγυάται την ευελιξία της, ενώ ταυτόχρονα 
διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της, την επιτέλεση του δημοσίου της σκοπού και τη διασύνδεσή της με τη ζώσα πραγματικό-
τητα της εθνικής και διεθνούς βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ή διαχρονική αρωγή που το εποπτεύον Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων έχει παράσχει στον ΟΒΙ, πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί και επεκταθεί μέσα από μια εξωστρεφή και με 
στόχο την πραγματική οικονομία συνεργασία στο πεδίο αρμοδιότητας και δράσης της Ακαδημίας. 

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ωστόσο, η Ακαδημία έρχεται να επεκτείνει το έργο που έκαναν οι προηγούμενες 
Διοικήσεις του ΟΒΙ, να βασισθεί στη σκληρή δουλειά των εργαζομένων του ΟΒΙ από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα 
και κυρίως να υλοποιήσει το όραμα όλων όσων ήρθαν πριν από εμάς και με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες 
και στόχους. Για να παραφράσουμε τον Νεύτωνα, όλοι οι πριν από εμάς είναι οι γίγαντες στους ώμους των οποίων στη-
ριζόμαστε προκειμένου να δούμε λίγο πιο πέρα και λίγο πιο μακριά από την καθημερινότητά μας και να χτίσουμε από 
κοινού το μέλλον της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.

Δρ. ΠΡΌΔΡΌΜΌΣ ΤΣΙΑΒΌΣ Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ FOREWARD
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ΟΜΙΛΉΤΕΣ 
SPEAKERS

Yiannis Papadopoulos is a journalist for “Kathimerini” newspaper. He studied journalism 
at the Aristotle University of Thessaloniki and holds his master’s degree from Boston’s 
Emerson College in print journalism and multimedia. Ηe has worked for the “Aggelio-
foros” newspaper (2004-2007) and then with “NΕΑ” newspaper and “Taxydromos” as 
a correspondent for the USA (2008-2010) and as a reporter in Athens (2010-2014). His 
work in the Media has been published in the German edition of Le Monde Diplomatique. 
Since 2014 he has been working in “Kathimerini” in research and freelance journalism. In 
2016 he was selected as a finalist for the European Press Prize Special Award and in 2017 
he won the 3rd prize in the category of print reporting at the EU Migration Media Award.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Σπού-
δασε δημοσιογραφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έκανε το με-
ταπτυχιακό του στο Emerson College της Βοστώνης με αντικείμενο την έντυπη δημο-
σιογραφία και τα πολυμέσα. Εργάστηκε στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος (2004-2007) 
και έπειτα στα ΝΕΑ και τον Ταχυδρόμο ως ανταποκριτής από τις ΉΠΑ (2008-2010) και 
ως ρεπόρτερ στην Αθήνα (2010-2014). Ρεπορτάζ του έχουν δημοσιευτεί στη γερμανική 
έκδοση της εφημερίδας Le Monde Diplomatique. Από το 2014 εργάζεται στην Καθη-
μερινή στο ερευνητικό και στο ελεύθερο ρεπορτάζ. Το 2016 επιλέχθηκε ως φιναλίστ 
για το Special Award του European Press Prize και το 2017 κέρδισε το 3ο βραβείο στην 
κατηγορία του έντυπου ρεπορτάζ στο EU Migration Media Award.

ΓΙΑΝΝΉΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοσιογράφος

YIANNIS PAPADOPOULOS
Journalist

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ
MODERATOR
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Ο Thierry DEBLED είναι διευθυντής του Διεθνούς Τμή-
ματος του CEIPI από το Δεκέμβριο του 2012. Διαχειρί-
ζεται μια ομάδα περίπου 150 καθηγητών (συμπεριλαμ-
βανομένου του ίδιου του Thierry) που διδάσκει τον 
Eυρωπαϊκό νόμο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 
όλο τον κόσμο.

Εκτός από αυτές τις δραστηριότητες, ο Thierry είναι 
επίσης δικηγόρος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εργά-
ζεται ιδιωτικά στο Βέλγιο. Διευθύνει το υποκατάστημα 
της εταιρείας IP LLR στις Βρυξέλλες. Αφού εργάστηκε 
για πάνω από 26 χρόνια με μεγάλες βιομηχανικές εται-
ρείες, αποφάσισε να αλλάξει τον προσανατολισμό της 
σταδιοδρομίας του και να επιτρέψει σε άλλες εταιρείες 
να επωφεληθούν από τη μεγάλη του εμπειρία που απο-
κτήθηκε για λογαριασμό αυτών των εταιρειών.

Σπούδασε Χημεία στο Université Libre de Bruxelles 
και στη συνέχεια εργάστηκε ως σύμβουλος ευρεσιτε-
χνίας για την Glaverbel (εταιρεία γυαλιού) και αργότερα 
για την UCB (φαρμακοβιομηχανία, πολυμερή και πλαστι-
κές μεμβράνες) πριν από την ένταξή του στον Vesuvius 
(πυρίμαχο υλικό) όπου ίδρυσε και διαχειρίζεται για 18 
χρόνια τον Διεθνή κλάδο του Τμήματος Εταιρικής Δια-
νοητικής Ιδιοκτησίας.

THIERRY DEBLED
Associate Professor & Director of the International 
Section of Centre for International Intellectual 
Property Studies 

Thierry DEBLED is the director of the International sec-
tion of the CEIPI since December 2012. He is managing 
a team of about 150 tutors (including Thierry himself) 
teaching European patent law all over the world. 

Besides these activities, Thierry is also is patent at-
torney and works in private practice in Belgium. He is 
managing the Brussels branch of the IP firm LLR. After 
having successfully worked for more than 26 years with 
large industrial corporations, he decided to change the 
orientation of his career and to allow other companies 
to benefit from his large experience acquired on behalf 
of these corporations. 

He studied Chemistry at the Université Libre de Brux-
elles and then worked as patent counsel for Glaverbel 
(Glass manufacture) and then UCB (pharmacy, polymers 
and plastic films) before joining Vesuvius (refractory ma-
terials) where he founded and managed for 18 years the 
International branch of the Intellectual Property Corpo-
rate Department. 

Ή Μάγκυ Αθανασιάδη είναι υπεύθυνη στον ΣΕΒ για το 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προώθηση δράσεων 
και προτάσεων πολιτικής που αφορούν σε θέματα και-
νοτομίας, ψηφιακής οικονομίας και νέας επιχειρηματι-
κότητας. Το industry 4.0 και η ψηφιοποίηση της Ελλη-
νικής βιομηχανίας, η συνεργασία των επιχειρήσεων με 
την έρευνα και τις startups, η ανάπτυξη της διανοητικής 
ιδιοκτησίας, τα ανοικτά δημόσια δεδομένα και οι ψηφι-
ακές δεξιότητες είναι μερικοί από τους τομείς δραστη-
ριοποίησής της.

Ή Μάγκυ είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και διαθέτει 
μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στους τομείς ανάπτυξης 
και διοίκησης επιχειρήσεων, αναδιοργάνωσης, λειτουρ-
γικού ανασχεδιασμού, ψηφιοποίησης και ανάπτυξης και-
νοτομίας εντός των επιχειρήσεων.

Maggie Athanassiadi, as an Innovation & Digital Transfor-
mation Manager at SEV, is responsible for designing, de-
veloping and promoting actions and policy proposals on 
innovation, digital economy and new entrepreneurship. 
Digital transformation, Industry 4.0, technology transfer, 
knowledge-based entrepreneurship, intellectual proper-
ty, digital skills, open data and open innovation are her 
areas of activity.

Maggie is Chemical Engineer with extensive experi-
ence and a proven track record in all aspects of business 
development and management, process re-engineering, 
digital transformation, innovation and change manage-
ment.

ΜΑΓΚΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΉ
Ανώτερο Στέλεχος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων  
και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

MAGGIE ATHANASSIADI
Senior Advisor, Hellenic Federation of Enterprises (SEV)
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Richard Flammer started working for the Austrian Patent 
Office in 1994.

He became Deputy Head of the International Trade-
mark Department in 2000, Head of the Department for 
International Relations in 2003 and was Vice-president 
of the Austrian Patent Office from 2004 until 2008.

He became Principal Director Patent Information of 
the European Patent Office, on 01.05.2008.

From 2010 until 2011 he was also responsible for the 
European Co-operation. As from 01.09.2011 alongside 
his role as Principal Director Patent Information Richard 
Flammer is also the Executive Director of the European 
Patent Academy.

Είναι Διευθυντής της Patent Information and European 
Patent Academy, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας (EPO).

Άρχισε να εργάζεται για το Αυστριακό Γραφείο Δι-
πλωμάτων Ευρεσιτεχνίας το 1994. Έγινε αναπληρωτής 
επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος Εμπορικών Σημά-
των το 2000, επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέ-
σεων το 2003 και ήταν αντιπρόεδρος του Αυστριακού 
Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας από το 2004 έως 
το 2008.

Είναι διευθυντής της Patent Information and Euro-
pean Patent Academy του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλω-
μάτων Ευρεσιτεχνίας από την 01.05.2008.

Από το 2010 έως το 2011 ήταν επίσης υπεύθυνος για 
την ευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Γρα-
φείων. Από 01.09.2011 παράλληλα με τον ρόλο του ως 
Principal Director Patent Information, είναι επίσης ο 
Εκτελεστικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

RICHARD FLAMMER
Principal Director, European Patent Academy - 
Patent Information, European Patent Office (EPO)

Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης, Διδάκτωρ Νομικής, Διδάκτωρ 
Ιστορίας, Diplômé de l’Ecole Pratique des Hautes 
Etudes-IVème Section, Επίτιμος Διδάκτωρ, NSPSPA, 
Βουκουρέστι, Ρουμανία, Επίτιμος Διδάκτωρ, Νομική 
Σχολή Πανεπιστημίου Λισσαβώνας, Επίτιμος Διδάκτωρ, 
Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Titu Majorescu, Βουκουρέ-
στι, Επίτιμος Διδάκτωρ, Νομική Σχολή Κρατικού Πανεπι-
στημίου Μαριούπολης, Ουκρανία

Ομότιμος Kαθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική 
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δι-
καίου, Honorary Fellow, Wolfson College, University of 
Cambridge, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ΣτΕ, Academic 
Bencher του Inner Temple, London, Δικαστής του Διοι-
κητικού Δικαστηρίου της EBRD και του Appeals Board, 
EUMETSAT, Δικαστής του Appeals Board, European 
Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Πρό-
εδρος του Joint Appeals Board, IFAD, Αντιπρόεδρος 
Διοικητικού Δικαστηρίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος, Τέως Αντιπρόεδρος Οργανισμού Πνευ-
ματικής Ιδιοκτησίας, Πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού 
Δικαστηρίου του Οργανισμού Ήνωμένων Εθνών, Πρώην 
Arthur Goodhart Professor, Faculty of Law, University of 
Cambridge. Πρώην Yorke Distinguished Visiting Fellow, 
Faculty of Law, Cambridge University.

Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής, Γαλλική Δημοκρα-
τία, Ιππότης της Τάξεως της Αξίας, Ιταλική Δημοκρατία, 
Αξιωματικός της Ουγγρικής Τάξεως, Μέγας Αξιωματι-
κός της Τάξεως του Ερρίκου του Θαλασσοπόρου της 
Πορτογαλικής Δημοκρατίας.

Spyridon Flogaitis, Docteur en Droit, Docteur en Histoire, 
Diplômé de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes-IVème 
Section, Doctor Honoris Causa, NSPSPA, Bucharest, Ro-
mania, Doctor Honoris Causa, Faculty of Law, University 
of Lisbon, Portugal, Doctor Honoris Causa, Univeristy 
Titu Majorescu, Bucharest, Romania, Doctor Honoris 
Causa, State University of Mariupol, Ukraine

Director of the European Public Law Organization 
(EPLO), Athens, Greece, Professor of Administrative Law, 
Faculty of Law, University of Athens, Honorary Fellow, 
Wolfson College, University of Cambridge, Academic 
Bencher of the Inner Temple, London, Athorney at Law 
at the High Court and the Council of State, Vice-Presi-
dent, Appeals Board, European Space Agency, Member, 
Appeals Board, EUMETSAT, Member, Appeals Board, Eu-
ropean Centre for Medium-Range Weather Forecasts, 
Judge, Administrative Tribunal, EBRD, Chair of the Joint 
Appeals Board at IFAD, UN, Former President, United 
Nations Administrative Tribunal, Former Vice-President, 
Organization of Intellectual Property, Former Judge, Su-
preme Court of Article 88.2 of the Constitution, Greece, 
Former Arthur Goodhart Professor, Faculty of Law, Cam-
bridge University, Former Yorke Distinguished Visiting 
Fellow, Faculty of Law, Cambridge University.

Chevalier de la Legion d’Honneur, Republic of 
France, Cavaliere dell’Ordine di Merito della Repubblica 
Italiana, La Croix d’Officier de l’Ordre du Merite de Hon-
grie, Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, 
Portuguese Republic.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΦΛΟΓΑΐΤΉΣ
Διευθυντής και Πρόεδρος,  
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) 

SPYRIDON FLOGAITIS
Director and President,  
European Public Law Organization (EPLO) 
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Ως νομικός σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων στο Γραφείο 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείο Πολιτισμού της 
Ισπανίας, ασχολήθηκα σε βάθος με διαπραγματεύσεις 
για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε διεθνές 
επίπεδο. Τον Δεκέμβριο του 1996, εκλέχθηκα μέλος της 
Συντακτικής Επιτροπής για την Διπλωματική Διάσκεψη 
που ενέκρινε τις Συνθήκες του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το διαδίκτυο (World 
Intellectual Property Organization – WIPO). Το Δεκέμ-
βριο του 2000, εκλέχθηκα μέλος της Συντακτικής Επι-
τροπής για τη Διπλωματική Διάσκεψη για την προστασία 
των οπτικοακουστικών παραστάσεων.

Στο WIPO άρχισα να εργάζομαι στον τομέα της 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ως επικεφαλής του έργου 
Digital Future, είχα την ευθύνη για την ανάπτυξη ανοι-
κτών αδειών προσαρμοσμένων στις Creative Commons 
License για Διακυβερνητικές Οργανώσεις (CC IGO 
License) και του Διεθνούς Μουσικού Μητρώου (IMR). Επί 
σειρά ετών, ενεργούσα επίσης ως το σημείο αναφοράς 
του WIPO για την Επιτροπή Ευρυζωνικότητας του ΟΉΕ.

Το 2013 διορίστηκα Προϊστάμενος του Τμήματος για 
τον συντονισμό των αναπτυγμένων χωρών, το οποίο δι-
οργανώνει πάνω από 120 σεμινάρια με στόχο την ενη-
μέρωση του κοινού στις αναπτυγμένες χώρες για τις 
υπηρεσίες του WIPO.

As legal counselor on International Relations, Copyright 
Office, Ministry of Culture, Spain I was deeply engaged in 
international copyright negotiations. In December 1996, 
I was elected member of the Drafting Committee of the 
Diplomatic Conference that adopted the WIPO Internet 
Treaties. In December 2000, I was elected member of 
the Drafting Committee of the Diplomatic Conference 
for the Protection of Audiovisual Performances. 

At WIPO I started working in the Copyright Sector. 
As Head of the Digital Future project, I was responsi-
ble for the development of open licenses adapted to 
IGOs, notably the Creative Commons License for Inter-
governmental Organizations (CC IGO License) and the 
International Music Registry (IMR). For several years I 
also acted as WIPO´s focal point for the UN Broadband 
Commission. 

In 2013 I was appointed as Head of the Section for 
the Coordination of Developed Countries, which has 
organized over 120 roving seminars bringing the WIPO 
services to the attention of a broad audience in devel-
oped countries. 

VÍCTOR VÁZQUEZ
Head of Section for Coordination of Developed 
Countries, Department for Transition & Developed 
Countries, World Intellectual Property Organization 
(WIPO) 

Patricia García-Escudero is the Director of the Academy 
of the EUIPO. 

She is also an observer member of the Supervisory 
Board of the Academy of EPO and has been the former 
President.

Before joining the EUIPO she has occupied different 
posts at the Spanish Patent and Trademark Office, being 
its former Director General. 

In an international level she has hold different offices 
such as former Chairperson of the Management Board of 
the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), 
and Member of the Administrative Council of the Euro-
pean Patent Office (OEP), Member of the Management 
Board of EUIPO and Delegate in the Assemblies of the 
World Intellectual Property Organization (WIPO) repre-
senting the Kingdom of Spain.

She has been lecturer at the most renowned masters 
on IP in Spain and promoter of the creation of masters 
and courses in IP. She has taught and organised cours-
es and lectures in all the aspects of IP in Europe, Latin 
America, Africa and Asia.

Ή Patricia García-Escudero είναι η Διευθύντρια της Ακα-
δημίας του EUIPO. 

Είναι επίσης μέλος-παρατηρητής του Εποπτικού 
Συμβουλίου της Ακαδημίας του EPO και είναι πρώην 
Πρόεδρός της.

Πριν ενταχθεί στο EUIPO, είχε λάβει διαφορετικές 
θέσεις στο Ισπανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνί-
ας και Σημάτων (SPTO), ως πρώην Γενική Διευθύντριά 
του. 

Σε διεθνές επίπεδο, έχει αναλάβει θεσμικούς ρό-
λους σε διαφορετικά γραφεία, όπως πρώην Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Γραφείου Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), καθώς 
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (OEP), μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του EUIPO και πληρεξούσιος 
στις Συνελεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοη-
τικής Ιδιοκτησίας (WIPO), εκπροσωπώντας το Βασίλειο 
της Ισπανίας.

Είναι Λέκτορας στα πιο φημισμένα για τα masters 
τους στη Διανοητική Ιδιοκτησία πανεπιστήμια της Ισπα-
νίας, ενώ προωθεί τη δημιουργία masters και μαθημά-
των στη ΔΙ στη χώρα της. Έχει διδάξει και διοργανώσει 
μαθήματα και διαλέξεις σε όλες τις πτυχές της ΔΙ στην 
Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ασία.

PATRICIA GARCÍA-ESCUDERO 
Director, Academy, European Union Intellectual 
Property Office (EUIPO)
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Ο Πρόδρομος Τσιαβός είναι Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(ΟΒΙ) και της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδι-
οκτησίας. Είναι επικεφαλής της διεύθυνσης ψηφιακής 
πολιτικής και ανάπτυξης του Ομίλου Ωνάση. Έχει εργα-
στεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Εθνικό Κέντρο Τεκ-
μηρίωσης), στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Πανεπιστή-
μιο του Όσλο και στο London School of Economics and 
Political Science (LSE). Eίναι επισκέπτης ερευνητικός 
εταίρος στο University College London/ Media Institute. 
Έχει σπουδάσει Νομικά στο πανεπιστήμιο της Αθήνας 
και του Λονδίνου και διαχείριση πληροφοριακών συστη-
μάτων στο LSE. Eίναι κάτοχος Διδακτορικού σε θέματα 
Δικαίου και Πληροφοριακών Συστημάτων από το LSE και 
έχει κάνει μεταδιδακτορική έρευνα σε θέματα ρύθμισης 
τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλο. Έχει εργαστεί 
ως Twinning Advisor στη Λιθουανία σε θέματα εφαρ-
μογής του Ευρωπαϊκού κεκτημένου στο Λιθουανικό σύ-
στημα διανοητικής ιδιοκτησίας. Επίσης, έχει εργαστεί 
ως σύμβουλος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και της Ειδικής Γραμματείας για την Ψη-
φιακή Σύγκλιση. Έχει υπάρξει νομικός σύμβουλος και 
εμπειρογνώμονας σε πολλαπλές ευρωπαϊκές ηλεκτρο-
νικές και ερευνητικές υποδομές, όπως το European 
Open Science Cloud, OpenAIRE, CLARIN, META-SHARE, 
DARIAH, HELIX κλπ. Έχει πραγματοποιήσει περισσότε-
ρες από 150 δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε θέματα 
ανοιχτών τεχνολογιών, επιστήμης των δεδομένων, πολι-
τικής και στρατηγικής για τη Διανοητική Ιδιοκτησία και 
την καινοτομία.

Prodromos Tsiavos is the Chair of the Administrative 
Council of the Greek Industrial Property Organisation 
(OBI) and the Hellenic Industrial Property Academy. He is 
the Head of Digital Policy and Development directorate at 
the Onassis Group. He has worked for the National Hellen-
ic Research Foundation, the European Commission, Oslo 
University and the London School of Economics. He is a 
visiting research fellow at the Media Institute/ University 
College London. He read Law and Information Systems in 
Athens and London, holds a PhD in Law and Information 
Systems from the LSE and has been a postdoctoral re-
searcher on Technology Regulation at University of Oslo. 
Prodromos has worked as an adviser for the Greek Min-
istry of Infrastructure, Transport and Networks, the Spe-
cial Secretary for Digital Convergence. He has worked as 
twinning advisor for the EU in Lithuania on issues of ad-
ministrative adjustment to the EU IPR acquis. He has been 
a legal adviser and expert for multiple European electron-
ic and research infrastructures, including the European 
Open Science Cloud, OpenAIRE, and META-SHARE. He 
has over 150 publications and talks on legal and business 
aspects of open technologies, data science, IPR and inno-
vation policy and strategy. 

Δρ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΙΑΒΟΣ
Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας  
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Dr. PRODROMOS TSIAVOS
President, Hellenic Industrial Property Academy

ΔΙΟΙΚΉΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΑΚΑΔΉΜΙΑΣ 
ACADEMY ADMINISTRATIVE COUNCIL
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Director and Chairman of the Board at the National Hel-
lenic Research Foundation (NHRF). Dr. Gregoriou has held 
research and managerial positions in both Greece (NHRF, 
FORTH) and the USA (Duke University, Princeton Univer-
sity, Polaroid Corporation, MIT, Northeastern University, 
Advent Technologies Inc.) over a 30 year career so far. His 
research activity extends over an area of subjects in mate-
rials chemistry and physical chemistry. 

He is the co-author of 3 books, 6 chapters in books, 86 
refereed research papers, 143 research presentations and 
the co-inventor of 12 patents. He has held the position of 
president of the Society for Applied Spectroscopy (SAS) 
in 2001. Currently he is the Greek National Representative 
in the Horizon 2020 Committee for the European Research 
Council, the Marie Sklodowska-Curie actions, and Future 
and Emerging Technologies from 2014 up to the present. 

As a technology entrepreneur, Dr. Gregoriou has co-
founded Advent Technologies (www.advent-energy.com), 
headquartered in Cambridge, Massachusetts, USA, a world 
leader in the development of advanced materials and devic-
es for energy, defense, security and aerospace applications. 
He is also the cofounder of the Athens Comprehensive Can-
cer Center (ACCC) in 2017, an initiative of NHRF with the 
help of the Helmholtz Association and the German Cancer 
Research Center (DKFZ) in Heidelberg, Germany. 

Ο Δρ. Β. Γρηγορίου είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμέ-
νος επιστήμονας ο οποίος κατά τη διάρκεια της εικοσι-
πενταετούς σταδιοδρομίας του μέχρι σήμερα, έχει θη-
τεύσει σε ερευνητικές και διοικητικές θέσεις τόσο στην 
Ελλάδα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ‹Ιδρυμα Τεχνολογίας 
και Έρευνας) όσο και στις ΉΠΑ (Advent Technologies, 
Northeastern, MIT, Polaroid, Princeton).

Διαθέτει ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σε προ-
πτυχιακό επίπεδο (University of Massachusetts) και 
μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στις ΉΠΑ (University of 
Connecticut) όσο και στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Πα-
τρών).

Έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος της Ένωσης για 
την Εφαρμοσμένη Φασματοσκοπία (Society for Applied 
Spectroscopy - SAS) κατά το έτος 2001.

Ο Δρ. Γρηγορίου είναι ο Εθνικός Αντιπρόσωπος της 
Ελλάδας στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας (ERC) για το πρόγραμμα Horizon 2020, τις 
δράσεις Mari Sklodowska-Curie και τον τομέα των Μελ-
λοντικών και Αναδυόμενων Τεχνολογιών (Future and 
Emerging Technologies-FET). 

Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΉΓΟΡΙΟΥ 
Διευθυντής και Πρόεδρος, 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

Dr. VASILEIOS G. GREGORIOU
Director & President, National Hellenic  
Research Foundation (NHRF)

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδικεύτη-
κε στο δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο Πανεπιστή-
μιο Νομικών, Επιστημών του Στρασβούργου (DESS) από 
το Κέντρο Διεθνών Σπουδών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(CEIPI). Δικηγόρος Αθηνών, από το 1988 Διευθύντρια Δι-
εθνών Σχέσεων & Νομικών Θεμάτων στον ΟΒΙ.  Υπήρξε 
μέλος του ΔΣ του Οργανισμού. Διετέλεσε μέλος πολλών 
αντιπροσωπειών σε διεθνείς διασκέψεις και Οργανισμούς 
καθώς και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού 
και Οικονομικών του ΕΟΔΕ στο Μόναχο και Αντιπρόεδρος 
του Εποπτικού συμβουλίου της Ακαδημίας του ΕΟΔΕ. Είναι 
συντάκτης πολλών νομοσχεδίων για τη βιομηχανική ιδι-
οκτησία και συγγραφέας άρθρων και δημοσιεύσεων για 
το δίκαιο ευρεσιτεχνιών. Το 2005 δημοσίευσε το βιβλίο 
της με τίτλο «Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Ή έν-
νοια της εφεύρεσης και του νέου». Το α’ εξάμηνο του 2014 
(Ελληνική Προεδρία) ανέλαβε την Προεδρία της Ομάδας 
Εργασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Συμβουλίου της ΕΕ 
για τα εμπορικά απόρρητα. Από τον Δεκέμβριο του 2017 
είναι Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια στον ΟΒΙ. Τον 
Μάρτιο του 2019 εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΕΟΔΕ ως κύριο μέλος της Επιτροπής των Τμημάτων 
Προσφυγών. Από 9 Αυγούστου 2019 εκτελεί χρέη Γενικού 
Διευθυντή στον ΟΒΙ.

KATΕΡΙΝA ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ
Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

CATHERINE MARGELLOU
Acting Director General
Industrial Property Organisation (ΟΒΙ)

She studied law at the University of Athens and continued 
her post-graduate studies (Master-DESS) in the field of in-
dustrial property law at the Faculty of legislative, political 
and sociological sciences of the University of Strasbourg 
(International Intellectual Property Centre (CEIPI)). 

She is lawyer in Athens. Since 1988 she is working as a 
Director of International Affairs Relations and Legal Matters 
at the Athens based Hellenic Industrial Property Organisa-
tion (OBI). She was a member at the Administrative Council 
of OBI for nine years. 

She has been a member of many delegations at interna-
tional conferences and organizations. In 2001 was elected, 
Vice-chairman person of the EPO’s Budget & Finance Com-
mittee (2001-2010).

She has been elected as a Deputy Chair of the Supervi-
sory Board of the Academy of EPO (2012-2014).

She is author of various articles on patent law related 
topics as well as of a book entitled “European patent: The 
notion of invention and novelty”. 

The first half of 2014, on Greek Presidency she took the 
presidency of the Working Group of Intellectual Property 
of the EU Council on trade secrets. Since December 2017 
she has the position of the Deputy Director General of the 
Hellenic Industrial Property Organisation (OBI) in parallel 
with her duties as Director Legal Support.

In March 2019 she has been elected from the Adminis-
trative Council (AC) of EPO as a member of the Boards of 
Appeal Committee of the European Patent Organisation 
(BoAC). In 9th August 2019 she has assumed duties of Act-
ing Director General.
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Dr. rer. nat. Alexandros Papaderos is the Deputy Head 
of the Office for Research and Innovation of the Tech-
nical University of Munich (TUM) and the Head of TUM 
Patents and Licenses. In addition, he is coordinating the 
Technology Transfer activities at TUM.

Dr. Papaderos has more than 18 years of experience 
in the protection and commercial exploitation of re-
search results, in collaboration between academia and 
business and in university entrepreneurship. His track 
record includes numerous IP commercialization cases, 
negotiation and conclusion of research collaboration 
contracts with academic and industrial partners as well 
as the support of the creation of university start-ups and 
spin-offs.

Dr. Papaderos is a Member of the Committee for 
Research, Technology and Innovation of the Bavarian 
Industry Association (vbw), a Member of the TTO Ad-
visory Group of the European Patent Office (EPO), and 
a frequent speaker in workshops and seminars on tech-
nology transfer issues.

Ο Δρ Αλέξανδρος Παπαδερός είναι ο Αναπληρωτής 
Διευθυντής του Γραφείου Έρευνας και Καινοτομίας και 
ο Διευθυντής του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
και Αδειών Εκμετάλλευσης του Τεχνικού Πανεπιστημί-
ου του Μονάχου (TUM). Επιπλέον, συντονίζει τις δρα-
στηριότητες Μεταφοράς Τεχνολογίας στο TUM.

Ο κ. Παπαδερός έχει περισσότερα από 18 χρόνια 
εμπειρίας στην προστασία και την οικονομική αξιοποί-
ηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, στη συνεργασία 
μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και στην πανε-
πιστημιακή επιχειρηματικότητα πνεύματος. Το ιστορικό 
του περιλαμβάνει πολυάριθμες περιπτώσεις οικονομικής 
αξιοποίησης διανοητικής ιδιοκτησίας, διαπραγμάτευση 
και σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με ακαδημαϊκούς 
και βιομηχανικούς εταίρους, καθώς και υποστήριξη της 
δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων από τον ακαδημαι-
κό χώρο.

Ο κ. Παπαδερός είναι μέλος της Επιτροπής Έρευνας, 
Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Βαυαρικής Ένωσης Βι-
ομηχανίας (vbw), μέλος της Συμβουλευτικής Ομάδας 
ΤΤΟ του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτε-
χνίας (EPO) και συχνός ομιλητής σε εργαστήρια και σε-
μινάρια πάνω σε θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
Διευθυντής, Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας  
και Αδειών Εκμετάλλευσης
Αναπληρωτής Διευθυντής, Γραφείο Έρευνας  
και Καινοτομίας, Τεχνικό Πανεπιστημίου του Μονάχου 
(TUM)

Dr. ALEXANDROS PAPADEROS
Head, Patents and Licenses Office
Deputy Head, Office for Research and Innovation
Technical University of Munich (TUM)

He holds a Chemical Engineering MEng Diploma (National 
Technical University of Athens) and a PhD in Regional Sci-
ence – Social Sciences, Social and Economic Geography 
– (Panteion University of Athens). Member of the Technical 
Chamber of Greece (ΤΕΕ), Delegate of its Assembly Presid-
ium, and as representative of ΤΕΕ, Member of the Admin-
istrative Council of the Hellenic Industrial Property Organi-
sation (OBI). Member of the Economic Chamber of Greece. 
Member of the Greek Society of Regional Scientists and its 
President (April 2012 - March 2019). He built his career in 
the profession of regional development consultant within 
the Hellenic Agency for Local Development and Local Gov-
ernment. Since 2000 he is partner of the Hellenic Technol-
ogy Transfer Center S.A. In October 2002 he was assigned 
for two years as the National Delegate of Greece within 
the Programme Committee of the European Commission’s 
RTD FP6 Specific Programme “Structuring the European 
Research Area” for the theme of “Research and Innovation”.

He is a specialist on regional planning, with significant 
background on the management of inter-regional co-opera-
tion programmes and projects. He is an intellectual property 
management consultant (patents, industrial designs and 
trademarks). 

Δρ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠ. ΠΥΡΓΙΩΤΉΣ
Μέλος ΔΣ ΟΒΙ, Εκπρόσωπος Τεχνικού  
Επιμελητηρίου Ελλάδος 

Dr. LAMPROS A. PYRGIOTIS
Member of OBI’s Administrative Council, 
Representative of the Technical Chamber of Greece 

Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου, Δρ Οικονομολόγος (Περιφερειολόγος) 
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών. Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 
μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του για την περίοδο 
2016-2019 και, ως εκπρόσωπός του, μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 
Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του 
Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, του οποίου διε-
τέλεσε Πρόεδρος. Εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης στην 
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
ως επικεφαλής έργων και προγραμμάτων καθώς και ως 
εμπειρογνώμονας περιφερειακής ανάπτυξης, ενώπιον πε-
ριφερειακών, εθνικών και διεθνών οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Από το 2000 είναι εταίρος του Ελληνικού 
Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας Α.Ε., ενώ διετέλεσε και 
Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή για την 
«Έρευνα και Καινοτομία» του 6ου Προγράμματος Πλαι-
σίου για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Επίδειξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως ελεύθερος επαγγελματί-
ας μηχανικός παρέχει έργο στρατηγικής πληροφόρησης 
– βιομηχανικής πληροφόρησης, κατεξοχήν κατάρτισης 
τεχνικών εγγράφων ευρεσιτεχνιών και εκπόνησης μο-
ντέλων καινοτομίας. Σε ερευνητικό επίπεδο αναπτύσσει 
και εφαρμόζει υποδείγματα στρατηγικού σχεδιασμού και 
προοπτικής διερεύνησης (foresight) με βάση τη δημιουρ-
γία σεναρίων του μέλλοντος.
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Aggelos Tsakanikas is an Assistant Professor in the 
field of economic evaluation of technological systems, 
at NTUA, Head of the Entrepreneurship Observatory at 
the Foundation for Economic and Industrial Research 
(IOBE). He has participated in various European projects 
in the area of innovation studies, socioeconomics re-
search, entrepreneurship, and information society. From 
May 2004 he has been working in IOBE in various posi-
tions, being the Research Director up to January 2014. 
His main research interests lie in the area of technology 
and business strategy, economics of innovation, entre-
preneurship and relevant public policies. He has been 
involved with numerous studies on the Greek Economy, 
on entrepreneurship and competitiveness, human capital 
and related policies. He is heading the Greek research 
team that participates in the Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) and a member of the team that partici-
pates in the World Competitiveness Yearbook published 
by IMD. 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ 
Aντιπρόεδρος ΔΣ ΟΒΙ, Επίκουρος Καθηγητής,  
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αναπληρωματικό Μέλος

AGGELOS TSAKANIKAS 
Vice-Chairman OBI, Assistant Professor,  
National Technical University of Athens 
Alternate Member

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΑΜΑΤΑΡΉ
Επίκουρη Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Uni.Fund

KATERINA PRAMATARI
Assistant Professor, Athens University of Economics 
and Business, Uni.Fund

Ο Άγγελος Τσακανίκας είναι Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 
στο πεδίο της Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογικών 
Συστημάτων, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Παρατη-
ρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ και Αντιπρόε-
δρος στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Έχει 
συμμετάσχει σε σημαντικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα 
στην ευρύτερη περιοχή των σπουδών καινοτομίας, την 
κοινωνικοοικονομική έρευνα και την κοινωνίας της πλη-
ροφορίας. Από τον Μάιο του 2004 εργαζόταν στο ΙΟΒΕ 
σε διάφορες θέσεις, ενώ ήταν Διευθυντής Έρευνας από 
τον April 2012 έως τον Ιανουάριο του 2014. Τα ερευνη-
τικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την τεχνολογική 
και επιχειρηματική στρατηγική, τα οικονομικά της και-
νοτομίας, και την επιχειρηματικότητας και τις σχετικές 
πολιτικές. Έχει ασχοληθεί με πλήθος ερευνών για την 
ελληνική οικονομία και επιλεγμένους κλάδους της, την 
επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, το αν-
θρώπινο κεφάλαιο και τις αντίστοιχες πολιτικές. Ήγείται 
της ελληνικής ερευνητικής ομάδας που συμμετέχει στο 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM), όπως και της 
ομάδας που συμμετέχει στην έκθεση ανταγωνιστικότη-
τας του IMD 

Katerina Pramatari is founding partner at Uni.Fund 
(http://uni.fund), a new Greek VC fund of €30M in the 
tech-transfer and innovation window of Equifund, that 
invests in start-ups and spin-offs at pre-seed and seed 
stage, supporting the growth of new ventures and lever-
aging the hidden potential that exists in the Greek Uni-
versities, R&D and Tech Space.

Katerina has extensive entrepreneurial experience 
and has been the founder of two technology start-ups. 
She also serves as Associate Professor at the Depart-
ment of Management Science and Technology of the 
Athens University of Economics and Business (AUEB) 
and is among the top European experts/academics in 
the fields of Internet-of-Things (IoT), retail and business 
analytics. 

She is a key founder of ACEin, a leading Universi-
ty accelerator that has been awarded for bridging the 
corporate world with University start-ups. Over the last 
years she has supported more than 200 teams in the 
setup of their own ventures and has been among the 
initiators and supporters of various activities fostering 
youth entrepreneurship.

Ή Κατερίνα Πραματάρη είναι Partner στο Uni.Fund 
(http://uni.fund), ένα από τα νέα funds που δημιουργή-
θηκαν μέσω του Υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμε-
τοχών (Equifund) με προσανατολισμό στην καινοτομία 
(Innovation Window) και τη μεταφορά τεχνολογίας 
(Technology Transfer) και στόχο τη χρηματοδότηση 
ομάδων και επιχειρήσεων σε pre-seed και seed στάδια.
Έχει σημαντική επιχειρηματική εμπειρία, έχοντας ξεκινή-
σει την καριέρα της στην Procter&Gamble στις Βρυξέλ-
λες και ως ιδρυτικό μέλος σε δύο εταιρίες τεχνολογίας. 
Είναι επίσης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και θεωρείται top 
expert σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πεδία του ηλεκτρο-
νικού εμπορίου, της επιχειρηματικής αναλυτικής και του 
Internet of Things (IoT), όπου έχει δημοσιεύσει ευρέως 
και έχει επιβλέψει πλήθος διδακτορικών και ερευνητι-
κών έργων.

Ή Κατερίνα έχει επίσης την επιστημονική ευθύνη της 
θερμοκοιτίδας ACEin του ΟΠΑ, η οποία έχει βραβευτεί 
για τη συμβολή της στη διασύνδεση Πανεπιστημιακών 
start-ups με τις επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει 
υποστηρίξει περισσότερες από 200 ομάδες και έχει συ-
ντονίσει πολλαπλές δράσεις στήριξης της καινοτομίας 
και επιχειρηματικότητας (όπως bootcamp επιχειρημα-
τικότητας, τον Πανεπιστημιακό Διαγωνισμό Ennovation, 
το Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας ΥES, κ.ά.). 



HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ACADEMY | 2322 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 
OF THE HELLENIC REPUBLIC  
PRESIDENTIAL DECREE No 31

 5 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 56

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 31
Ίδρυση Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 124 του ν. 4512/2018 ( Α΄5 ).
2. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/29-8-2018). Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών.
3. Την Υ59/03.09.2018 (Β’ 3818) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-

των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» όπως 
ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

5. Τις 61/2018 και 11/2019 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα 
από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ιδρύεται Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Α.Β.Ι) ως αυτοτελής υπηρεσία 
του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), με έδρα την Αθήνα, η οποία υπάγεται 
απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Β.Ι και απολαύει διοικητικής, περιουσιακής και 
δημοσιονομικής αυτοτέλειας (στο εξής αναφερόμενη ως «Ακαδημία»). Η προαναφερθεί-
σα επωνυμία για τις σχέσεις της Ακαδημίας με το εξωτερικό μεταφράζεται σε «Hellenic 
Industrial Property Academy».

Άρθρο 2
Σκοποί

Οι σκοποί της Ακαδημίας είναι ιδίως:
α. Να αναπτύξει ένα εθνικό σύστημα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης στον 

τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας που θα οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου του πιστο-
ποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας (patent attorneys).

β. Να προωθεί την ανάπτυξη και εναρμόνιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στο 
πεδίο του ελληνικού, ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 05 April 2019 SERIES I Issue No 56

OF THE HELLENIC REPUBLIC PRESIDENTIAL DECREE No 31
Establishment of the Hellenic Industrial Property Academy.

THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC

Having regard to:
The provisions of Article 124 of Law 4512/2018 (Gov. Gazette A 5).
Presidential Decree 88/2018 (Gov. Gazette 160/A/29-8-2018). Appointment of 

Ministers, Alternate Ministers and Deputy Ministers.
Prime Ministerial Decision Υ59/03.09.2018 (Gov. Gazette B 3818) ‘Assignment 

of competences to the Alternate Minister of Economy and Development, Asterios 
Pitsiorlas’, as in force.

The fact that the provisions of this decree do not entail any expense to the 
State budget.

Opinions Nos 61/2018 and 11/2019 of the Council of State, following a proposal 
by the Alternate Minister of Economy and Development and the Minister of 
Education, Research and Religious Affairs, we hereby decide:

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1
Establishment of the Hellenic Industrial Property Academy

A Hellenic Industrial Property Academy (ABI) is hereby established as an 
independent service of the Hellenic Industrial Property Organisation (OBI), seated 
in Athens, directly subordinate to the Board of Directors of OBI, and enjoying 
administrative, asset and fiscal independence (hereinafter the “Academy”). In its 
dealings abroad, the aforementioned name of the Academy shall be translated as 
“Hellenic Industrial Property Academy”.

Article 2
Purpose

The purpose of the Academy is, in particular:
a. To develop a national system for education, training and certification in the 

field of industrial property leading to acquisition of the title of certified patent 
attorney.

b. To promote the development and harmonisation of education and training in 
the field of Greek, European and international industrial property law.

GOVERNMENT GAZETTE
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γ. Να προωθεί την ισότιμη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες με αντικείμενο το 
ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

δ. Να συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής καινοτομίας διά της βελτίωσης των δε-
ξιοτήτων των χρηστών του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ε. Να ενισχύει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη συνεργασία μεταξύ πιστοποιημέ-
νων συμβούλων ευρεσιτεχνίας και δικηγόρων δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας.

στ. Να καταρτίζει προγραμματικές συμφωνίες και γενικότερα να αναπτύσσει πρωτο-
βουλίες ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, με την επιφύλαξη του άρθρου 48 τουν. 4485/2017 (Α’ 114), 
και του εξωτερικού ή άλλους φορείς με αντικείμενο την κατάρτιση και εκπαίδευση των 
συμβούλων ευρεσιτεχνίας, την ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων που μπορούν να 
οδηγήσουν σε κατοχύρωση τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την επιβολή δικαιωμά-
των διανοητικής ιδιοκτησίας.

ζ. Να πραγματοποιεί σε συνεργασία με τους φορείς της προηγούμενης περίπτωσης 
ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στη βιομηχανική ιδιοκτησία και τη συνεισφορά 
της στην καινοτομία.

Άρθρο 3
Αντικείμενο εργασιών

Η Ακαδημία επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών της:
α. Οργανώνοντας μαθήματα, συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, εκπαιδευτικές πλατφόρ-

μες (workshops) και εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα σε τεχνολογίες εκμάθησης εξ 
αποστάσεως (e-learning)

β. Παρέχοντας χώρο ανάπτυξης επαγγελματικών γνώσεων και ανταλλαγής ιδεών σχε-
τικών με το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

γ. Συνεργαζόμενη με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), με 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και 
διεθνείς οργανισμούς σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, μετέχοντας έτσι στο 
διεθνές γίγνεσθαι των θεσμών, οργανισμών και επαγγελματιών που δρουν στο πεδίο του 
δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

δ. Παρέχοντας συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με νέες τεχνολογίες και τεχνο-
γνωσίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 1733/1987 (Α’ 171) για τα απόρρητα 
μητρώα, αρχεία και βιβλία.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο και διάρκεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων

1. Η βασική εκπαίδευση και κατάρτιση περιλαμβάνει θεωρία της ευρεσιτεχνίας και 
πρακτικές εφαρμογές βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπό την καθοδήγηση, υποστήριξη και 
επίβλεψη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού. Tο αναλυτικό πρόγραμμα βασικής 
εκπαίδευσης, περιέχεται στο Παράρτημα Α του παρόντος και η υλοποίησή του πραγμα-
τοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης 
του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ο.Β.Ι. Τα προ-
γράμματα βασικής εκπαίδευσης έχουν διετή διάρκεια.

2. Τα προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης περιλαμβάνουν προγράμματα επαγγελμα-
τικής κατάρτισης στους ίδιους τομείς με αυτούς της βασικής εκπαίδευσης που περιέχονται 
στο Παράρτημα Α, αλλά είναι σύντομης διάρκειας, δεν οδηγούν στη λήψη πιστοποίησης 
συμβούλου ευρεσιτεχνίας, αλλά μόνο σε πιστοποιητικό παρακολούθησης, και απευθύ-
νονται, ιδίως σε δικηγόρους, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, διωκτικές αρχές, τελωνεία, 
δικαστές, επιχειρήσεις, και πιστοποιημένους συμβούλους ευρεσιτεχνίας.

3. Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας ενδέχεται να υπόκειται 
σε καταβολή διδάκτρων, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ακαδημίας. Μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται στην αγγλική γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Άρθρο 5
Όργανα της Ακαδημίας

Τα όργανα της Ακαδημίας είναι:
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας.
β. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ακαδημίας.
γ. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 6
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη. Ο Πρόεδρος τουΔιοικη-
τικού Συμβουλίου της Ακαδημίας ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ, η οποία παρέχεται δύο μήνες πριν 
από τη λήξη της θητείας. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατυπώσει γνώμη, ο Υπουργός 
αποφασίζει μόνος του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας είναι 
πτυχιούχος ανωτάτης σχολής με γνώσεις στη βιομηχανική ιδιοκτησία και με εμπειρία 
στη διδασκαλία σχετικών με την ακαδημία μαθημάτων και στη διοίκηση οργανισμών.

2. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας, όπως και δύο ανα-
πληρωματικά, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ.

3. Η θητεία των μελών και των αναπληρωματικών μελών είναι πενταετής, με δυνατό-
τητα ανανεώσεως. Ο Πρόεδρος του ΔΣ και τα μέλη παύονται από τα καθήκοντά τους πριν 
από τη λήξη της θητείας τους, με απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό τους οργάνου 
μόνο εάν συντρέξουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) ή και: α) λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων 
τους συνεπεία σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας ή νόσου που διαρκεί για περισσότε-
ρους από τρεις συνεχόμενους μήνες, β) για σπουδαίο λόγο που αιτιολογείται ειδικώς και 
αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συντονίζονται από τον Πρόεδρο 
πουπαρακολουθεί και την εφαρμογή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατ’ 
ελάχιστον μια φορά το χρόνο.

5. Η ιδιότητα του προέδρου ή μέλους του ΔΣ του ΟΒΙ δεν είναι ασυμβίβαστη με την 
ιδιότητα του προέδρου ή του μέλους του ΔΣ της Ακαδημίας.

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασιστική αρμοδιότητα:
α. Επί της πολιτικής και στρατηγικής της Ακαδημίας, της εφαρμογής των ετήσιων προ-

γραμμάτων της Ακαδημίας, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
βασικής εκπαίδευσης και διαρκούς

επιμόρφωσης.
β. Επί του προϋπολογισμού της Ακαδημίας.
γ. Επί των διδάκτρων.
δ. Επί της αξιολόγησης του προσωπικού και των εργασιών της Ακαδημίας.
ε. Επί του ορισμού των Προϊσταμένων των Μονάδων της Ακαδημίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ τα απο-

τελέσματα της εποπτείας και αξιολόγησης των εργασιών και της αποτελεσματικότητας 
της Ακαδημίας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και υπογράφει τις προγραμματικές συμφωνίες 
με διεθνείς οργανισμούς και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, με την επιφύ-
λαξη του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και τουεξωτερικού ή άλλους φορείς με 
αντικείμενο την κατάρτιση και εκπαίδευση των συμβούλων ευρεσιτεχνίας.

Άρθρο 8
Εκτελεστικός Διευθυντής

1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ακαδημίας ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας, η οποία 
παρέχεται δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας.

Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατυπώσει γνώμη, ο Υπουργός αποφασίζει μόνος του.

c. To promote equal access to educational opportunities on Greek, European 
and international industrial property law.

d. To contribute towards enhancing Greek innovation by improving the skills of 
users of Greek and EU industrial property law.

e. To support initiatives aiming at cooperation between certified patent 
attorneys and attorneys specialising in intellectual and industrial property law.

f. To draft programme agreements and, generally, to develop awareness-raising 
initiatives in cooperation with international organisations and higher educational 
institutions seated in Greece, without prejudice to Article 48 of Law 4485/2017 (Gov. 
Gazette A 114), and abroad or other bodies involved in the training and education 
of patent attorneys, supporting research activities that could lead to the issuance of 
industrial property certificates, and imposing intellectual property rights.

g. To implement research programmes, in cooperation with the bodies of 
the foregoing indent, that concern industrial property and its contribution to 
innovation.

Article 3
Scope

The Academy shall pursue its purpose by:
a. Organising courses, conferences, seminars, symposiums, educational 

platforms (workshops) and educational schemes based on distance learning 
(e-learning) technologies.

b. Providing space for the development of professional knowledge and 
exchange of ideas on industrial property law.

c. Cooperating with the European Patent Office (EPO), with Higher Educational 
Institutes and Academic Foundations seated in Greece and abroad, and with 
international organisations in research programmes and educational schemes, 
thus participating in the international developments of institutions, organisations 
and professionals active in the field of industrial property law.

d. Providing advice and information on new technologies and know-how, 
without prejudice to the provisions of Law 1733/1987 (Gov. Gazette A 171) with 
regard to confidential registers, records, and rolls.

Article 4
Content and term of educational schemes

Basic education and training includes patent theory and practical applications 
of industrial property with the guidance, support and supervision of specialised 
educational staff. The basic education curriculum is contained in Annex A hereto 
and it is implemented by the Board of Directors of the Academy, following a 
relevant opinion issued by the Advisory Board and posted on the official website 
of OBI. The basic education programmes shall have a two-year term.

The continuing education programmes include vocational training programmes 
in the same fields as those of basic training found in Annex A, but have a brief term, 
and do not lead to certification as a patent attorney, but solely to a certificate of 
attendance, and are mainly addressed to attorneys, academics and researchers, 
prosecution authorities, customs authorities, judges, enterprises and certified 
patent attorneys.

Participation in the educational schemes of the Academy may be subject to 
tuition fees set in a resolution of the Board of Directors of the Academy. Part of the 
educational schemes shall be conducted in the English language.

CHAPTER II
STRUCTURE OF THE ACADEMY

Article 5
Bodies of the Academy

The bodies of the Academy are:

a. The Board of Directors of the Academy. 
b. The Executive Director of the Academy.
c. The Advisory Board.

Article 6
Board of Directors

The Board of Directors shall consist of five (5) members. The Chairperson of the 
Board of Directors of the Academy shall be appointed by the Minister of Economy 
and Development, following an opinion issued by the Board of Directors of OBI 
two months prior to the expiry of the Chairperson’s term. If the Board of Directors 
does not express an opinion, the Minister alone shall decide. The Chairperson of 
the Board of Directors of the Academy must be a University graduate with industrial 
property knowledge and experience in the teaching of courses related to the 
purpose of the Academy and in the management of organisations.

The other members of the Board of Directors of the Academy, as well as two 
substitutes, shall be appointed by the Board of Directors of OBI.

The ordinary and substitute members shall serve a five-year renewable term. 
The Chairperson and members of the BoD may be dismissed prior to the expiry 
of their term pursuant to a decision issued by the body competent for their 
appointment, solely if the conditions set forth in cases a through d of Article 2(2) of 
Law 4369/2016 (Gov. Gazette A 33) are met and/or: a) due to inability to discharge 
their duties due to physical or mental incapacitation or illness lasting more than 
three consecutive months;

b) on serious grounds, which must be specifically reasoned and concern the 
discharge of their duties.

BoD meetings are presided over by the Chairperson, who also monitors their 
application. The Board of Director shall meet at least once a year.

The capacity of Chairperson or member of the BoD of OBI is not incompatible 
with the capacity of Chairperson or member of the BoD of the Academy.

Article 7 
Powers of the Board of Directors

The Board of Director shall have decision-making powers:
a. On the policy and strategy of the Academy, the implementation of the 

Academy’s annual programmes, including educational schemes concerning basic 
education and continuing education.

b. On the Academy budget.
c. On the tuition fees.
d. On the evaluation of the staff and work of the Academy.
e. On the appointment of Heads of Units of the Academy.
The Board of Directors shall submit the results of the supervision and evaluation 

of the work and performance results of the Academy to the Board of Directors of 
OBI.

The Board of Directors shall decide on and sign programme agreements with 
international organisations and higher educational institutions seated in Greece, 
without prejudice to Article 48 of Law 4485/2017 (Gov. Gazette A 114), and abroad 
or other bodies involved in the training and education of patent attorneys.

Article 8
The Executive Director

The Executive Director of the Academy shall be appointed by the Minister of 
Economy and Development Directors, following an opinion issued by the Board of 
Directors of the Academy two months prior to the expiry of the Executive Director’s 
term. If the Board of Directors does not express an opinion, the Minister alone shall 
decide.

The Executive Director of the Academy shall serve a five-year term renewable 
only twice.
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2. Η θητεία του Εκτελεστικού Διευθυντή της Ακαδημίας είναι πενταετής, με δυνατότη-
τα ανανεώσεως μέχρι δύο συνεχόμενες θητείες.

Άρθρο 9
Αρμοδιότητες του Εκτελεστικού Διευθυντή

1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής:
α. Είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διοίκηση της Ακαδημίας και των διοικητικών 

της μονάδων.
β. Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και εφαρμογή των μέσων πουπροβλέπονται 

στο άρθρο 3.
γ. Εγγυάται το συντονισμό των εκπαιδευτικών εργασιών της Ακαδημίας.
δ. Ιδρύει διαδικασία εποπτείας και αξιολόγησης των εργασιών και της αποτελεσμα-

τικότητας της Ακαδημίας.
ε. Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και οργάνωση των εργασιών τουΔιοικητικού 

Συμβουλίου και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.
στ. Είναι υπεύθυνος για το σχέδιο προϋπολογισμού της Ακαδημίας.
ζ. Είναι υπεύθυνος για το άνοιγμα λογαριασμών για τα έσοδα και έξοδα της Ακαδημίας.
η. Είναι υπεύθυνος για την υποβολή αναφορών για τις δραστηριότητες της Ακαδημίας 

προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΟΒΙ.
θ. Εντός των ορίων της παρεχόμενης στην Ακαδημία χρηματοδότησης, συνάπτει και 

λύει συμβάσεις με ειδικούς και άλλες συμφωνίες σχετικές με τις αρμοδιότητες της Ακαδη-
μίας και εξασφαλίζει την ομαλή εκτέλεση τέτοιων συμβάσεων.

ι. Προετοιμάζει συμφωνίες συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και εξασφαλίζει την 
ομαλή εκτέλεση τους.

κ. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της χρηματοδότησης που προέρχεται από εξω-
τερικούς δωρητές, κληροδότες, χορηγούς και συνδιοργανωτές εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων, και των διδάκτρων.

λ. Αξιολογεί τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων εκάστου εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος.

μ. Προετοιμάζει, σε συνεργασία με το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, στρατηγικές οδηγίες 
και εκπαιδευτικές πολιτικές, μαζί με εκτίμηση των προσδοκώμενων εσόδων και εξόδων.

ν. Εκπροσωπεί την Ακαδημία δικαστικώς και εξωδίκως
2. Για την υποβοήθηση του έργου του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής δύναται να προ-

σλαμβάνει, ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας, έως και 
δύο (2) ειδικούς συμβούλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένουχρόνου 
εξάμηνης διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται.

Άρθρο 10
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

1. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:
α. Τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Ακαδημίας.
β. Έως τέσσερις (4) ειδικούς στη διδασκαλία δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οριζό-

μενους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας.
γ. Έως έξι (6) αντιπροσώπους ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, καταξιωμένων 

στο πεδίο του δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οριζόμενους από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
του Ο.Β.Ι.

2. Στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο προεδρεύει ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ακαδημίας.
3. Η θητεία των μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής, με δυνατότητα 

άπαξ ανανεώσεως.
4. Η εργασίες του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου συντονίζονται από τον Πρόεδρό του. Το 

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Ο Πρόε-
δρος μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο κατά δική του κρίση ή μετά 
από αίτημα του ημίσεος των μελών του.

Άρθρο 11
Αρμοδιότητες του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου

Οι αρμοδιότητες του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου είναι:
α. Να γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτημα του τελευταίου, για 

ζητήματα του ετήσιου προγραμματισμού εργασιών, για την υλοποίηση των προγραμμά-
των βασικής εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης και για τις πολιτικές εκπαίδευσης 
της Ακαδημίας.

β. Να συντάσσει προτάσεις προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή σχετικά με:
αα. Τις εκπαιδευτικές πολιτικές και τις μεθόδους διδασκαλίας.
ββ. Τον προγραμματισμό και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του 

ετησίου προγράμματος εργασιών.
γγ. Τη γεωγραφική κατανομή και τοποθεσία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
δδ. Τη χρήση νέων τεχνολογιών και μέσων
εε. Το σύστημα παρακολούθησης, αξιολόγησης και ποιότητας.
στστ. Τους όρους για την απονομή διπλωμάτων παρακολούθησης.

Άρθρο 12
Οργανόγραμμα της Ακαδημίας

1. Την Ακαδημία συγκροτούν δύο (2) Μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο 
τμήματος:

α. Μονάδα Στρατηγικής Ανάπτυξης και Έρευνας.
β. Μονάδα Διοικητικού – Οικονομικού – Πληροφοριακού.
2. Η Μονάδα Στρατηγικής Ανάπτυξης και Έρευνας έχει αρμοδιότητες:
α. Επί των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ακαδημίας,
β. Επί της κατάρτισης συνεργασιών με τρίτους φορείς,
γ. Επί του σχεδιασμού και κατάρτισης ερευνητικών προγραμμάτων,
δ. Επί της συλλογής στοιχείων και παρακολούθησης του τομέα της Βιομηχανικής Ιδι-

οκτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό προκειμένου να παρέχονται εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά προγράμματα του υψηλότερου επιπέδου.

3. Η Μονάδα Διοικητικού – Οικονομικού – Πληροφοριακού έχει αρμοδιότητες:
α. Επί της διοίκησης του προσωπικού της Ακαδημίας,
β. Επί της διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ακαδημίας,
γ. Επί των πληροφοριακών συστημάτων της Ακαδημίας.

Άρθρο 13
Εκπαιδευτικό προσωπικό

1. Για τις ανάγκες διδασκαλίας της Ακαδημίας, το ΔΣ της Ακαδημίας, ύστερα από πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιλέγει εκπαιδευτικό προσωπικό που ανήκει στις 
κατωτέρω κατηγορίες:

α) ιδιώτες-κάτοχοι πιστοποίησης συμβούλου ευρεσιτεχνίας Κράτους Μέλους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης εφόσον αυτή αποδεικνύεται από απόκτηση σχετικού τίτλου, με αποδε-
δειγμένη εμπειρία στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών ή

β) ιδιώτες με εξειδίκευση στον χώρο της διανοητικής ιδιοκτησίας ή οικονομικών ή 
τεχνολογικών σπουδών καινοτομίας και ελάχιστη συναφή εμπειρία τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών ή

γ) καθηγητές ΑΕΙ ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε 
μορφής ασυμβίβαστου που αυτοί μπορεί να έχουν.

2. Το εκπαιδευτικό προσωπικό παρέχει τις υπηρεσίες του με αποζημίωση πουκατα-
βάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ακαδημίας, μετά από εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή.

Άρθρο 14
Υπηρεσιακή κατάσταση και πρόσληψη προσωπικού

1. Το προσωπικό της Ακαδημίας προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 3 παρ. 2 και 3 της υπ’ αρ. 16987 της 11/16 Νοεμβρίου 1988 απόφασης του Υπουργού 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ Β’ 841 - Κανονισμός Προσωπικού του Ο.Β.Ι.).

2. Το προσωπικό της Ακαδημίας υπόκειται στις ισχύουσες ρυθμίσεις για το προσωπικό 
του Ο.Β.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Article 9
Powers of the Executive Director

The Executive Director is responsible for:
a. the day-to-day administration of the Academy and its administrative units.
b. the preparation and implementation of the means provided for in Article 3.
c. guaranteeing the coordination of the Academy’s educational work.
d. formulating a procedure for the supervision and evaluation of the work and 

performance of the Academy.
e. the preparation and organisation of the work of the Board of Directors and 

of the Advisory Board.
f. the draft budget of the Academy.
g. opening accounts for the revenue and costs of the Academy.
h. submitting reports on the Academy’s activities to the Chairperson of the BoD 

of OBI.
i. Within the limits of the funding granted to the Academy, concluding and 

terminating contracts with other experts and other agreements concerning the 
competences of the Academy, and ensuring the proper execution of such contracts.

j. Preparing cooperation agreements with international organisations and 
ensuring their proper execution.

k. Managing the funding originating from external donors, testators, sponsors 
and co-organisers of educational schemes, as well as tuition fees.

l. Evaluating the results of the activities of each educational scheme.
m. Preparing, in cooperation with the Advisory Board, strategic directives and 

educational policies, and estimating the expected revenue and costs.
n. Representing the Academy in and out of court.
In order to assist his or her work, the Executive Director may recruit, following 

the authorisation of the Board of Directors of the Academy, up to two (2) special 
advisors under a private-law fixed-term employment contract with a renewable 
six-month term.

Article 10
The Advisory Board

The Advisory Board shall consist of:
a. The Executive Director of the Academy.
b. Up to four (4) experts in the teaching of industrial property law, appointed by 

the Board of Directors of the Academy.
c. Up to six (6) representatives of European and international organisations who 

are acclaimed in the field of industrial property law, appointed by the Chairperson 
of the BoD of OBI.

The Advisory Board is presided over by the Executive Director of the Academy.
Advisory Board members shall serve a three-year term, renewable only once.
The Chairperson of the Advisory Board shall coordinate its work. The Advisory 

Board shall meet regularly at least once a year. The Chairperson may convoke 
an extraordinary meeting of the Advisory Board at his or her own discretion or 
following a request by half the Board members.

Article 11
Powers of the Advisory Board

The Advisory Board shall have the following powers: a. To submit opinions to 
the Board of Directors, at the request of the latter, on issues concerning the annual 
programming of work, the implementation of basic education and continuing 
education schemes, and the Academy’s education policies.

b. To prepare and submit proposals to the Executive Director concerning:
aa. Educational policies and teaching methods.
bb. The programming and content of the educational process and the annual 

work programme.
cc. The geographical distribution and location of educational activities.

dd. The use of new technologies and means.
ee. The monitoring, evaluation and quality system.
ff. The terms for awarding attendance diplomas.

Article 12
Organisation Chart of the Academy

The Academy shall comprise two (2) Units functioning at the department level:
a. Strategic Development and Research Unit.
b. Administrative - Financial - Information Unit.
The Strategic Development and Research Unit shall be responsible for:
a. The Academy’s educational schemes,
b. The conclusion of partnerships with third-party bodies, 
c. The planning and preparation of research programmes,
d. The collection of data and the monitoring of the Industrial Property sector 

in Greece and abroad in order to provide high-quality educational schemes and 
research programmes.

The Administrative - Financial - Information Unit shall be responsible for:
a. The administration of Academy staff,
b. The management of the Academy budget,
c. The Academy’s computer systems.

Article 13
Educational staff

To meet the Academy’s teaching needs, the BoD of the Academy, following a call 
for expressions of interest, shall select educational staff belonging to the following 
categories:

a) private citizens who hold patent attorney certification from an EU Member 
State, proven through holding a relevant diploma, with at least five (5) years of 
proven experience in the field of industrial property, or

b) private citizens specialising in the field of intellectual property or economic or 
technological innovation studies, with at least five (5) years of relevant experience, 
or

c) professors at Greek or foreign Universities, without prejudice to any form of 
incompatibility of their capacity.

The educational staff shall provide services for remuneration paid for each 
teaching hours, based on a resolution of the Board of Directors of the Academy, 
following the recommendation of the Executive Director.

Article 14
Service status and recruitment of staff

Academy staff shall be recruited in accordance with the provisions of Article 3(2) 
and (3) of Decision No 16987 of 11/16 November 1988 of the Minister of Industry, 
Energy and Technology (Gov. Gazette B 841 - OBI Staff Regulations).

Academy staff shall be subject to the current regulations pertaining to OBI staff.

CHAPTER III
TERMS OF ADMISSION OF ACADEMY STUDENTS

Article 15
Student matriculation

The number of entrants to the Academy shall be announced by 31 May of each 
calendar year at the latest, by virtue of a resolution of the Board of Directors of the 
Academy and following an opinion issued by the Advisory Board.

Matriculation shall take place following the submission of an application file, to 
be evaluated by a Three-Member Application Evaluation Committee.

The Three-Member Application Evaluation Committee shall be appointed each 
year pursuant to a resolution of the Board of Directors of the Academy, following 
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Άρθρο 15
Τρόπος εισαγωγής σπουδαστών

1. Το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους, με απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας και έπειτα από γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, 
προκηρύσσεται ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στην Ακαδημία.

2. Η εισαγωγή των σπουδαστών γίνεται κατόπιν υποβολής φακέλου υποψηφιότητας, ο 
οποίος αξιολογείται από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων.

3. Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων ορίζεται κατ’ έτος με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας, έπειτα από γνώμη τουΓνωμοδοτικού Συμ-
βουλίου και συγκροτείται από:

α. Έναν (1) επιστήμονα εγνωσμένου κύρους θετικών επιστημών με τουλάχιστον 10ετή 
εμπειρία.

β. Έναν (1) επιστήμονα εγνωσμένου κύρους επιστημών ζωής και υγείας με τουλάχιστον 
10ετή εμπειρία.

γ. Έναν (1) επιστήμονα εγνωσμένου κύρους νομικών επιστημών με εξειδίκευση στη 
Διανοητική Ιδιοκτησία με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία.

4. Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων, κατόπιν αξιολόγησης των υπο-
βληθέντων φακέλων υποψηφιότητας, δημοσιεύει πίνακες επιτυχόντων.

5. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται προς εγγραφή κατά τα οριζόμενα στην από-
φαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 16
Αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Ο φάκελος υποψηφιότητας αποτελείται από τα εξής δικαιολογητικά:
α. Έντυπο αίτησης συμμετοχής για την επιλογή τους.
β. Αντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης Νομικής Σχολής ή Σχολής με 

αντικείμενο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β ελληνικού Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο 
πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές 
φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο),

γ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να 
αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο 
έγγραφο).

δ. Πιστοποιητικό κατοχής Άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η άριστη γνώση 
της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α’ 
39), όπως ισχύει, ως εξής:

i) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999 (A’ 186), 
όπως ισχύει, 

ή
ii) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή 

MICHIGAN
ή
iii) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) 

ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι 
από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν 
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φο-
ρέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου 
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγού-
νται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την 
Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά 
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.

Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγ-
γλική.

Βάσει των ανωτέρω, για την απόδειξη της άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας, γίνονται 
δεκτά τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (Προσκομίζεται 
ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα 
αρχή ή δικηγόρο).

ε. Βιογραφικό Σημείωμα

στ. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
ζ. Υπόμνημα μέγιστης έκτασης χιλίων (1000) λέξεων στο οποίο θα αναγράφονται τα 

ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να σπουδά-
σει στην Ακαδημία, και γιατί το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο τουυποψηφίου 
ανταποκρίνεται στους άξονες και τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της 
Ακαδημίας.

2. Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν είναι, 
ιδίως:

α. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα).
β. Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της αγγλικής) ξένης γλώσσας (ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή 
δικηγόρο).

γ. Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, αν υπάρχει.
δ. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία δημοσιεύουν εργασίες 

με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.
ε. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο 

έγγραφο).
στ. Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
ζ. Πρόσφατες συστατικές επιστολές
η. Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά σεμιναρίων
θ. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
ι. Πιστοποιητικά απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας

Άρθρο 17
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Οι φάκελοι των υποψήφιων αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Βαθμός πτυχίου: Βαρύτητα 15%
β. Βαθμολογία σε σχετικά μαθήματα: Βαρύτητα 10%
γ. Επιπλέον ξένες γλώσσα πέραν της αγγλικής: Βαρύτητα 5%
δ. Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: Βαρύτητα: 15%
ε. Διδακτορικό Δίπλωμα: Βαρύτητα 20%
στ. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια: Βαρύτητα 5%
ζ. Επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχετικό αντικείμενο, συστατικές επιστολές: Βαρύτητα 

5%
η. Σχετική επαγγελματική Εμπειρία: Βαρύτητα 25%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Άρθρο 18
Εθνικές εξετάσεις για την πιστοποίηση συμβούλου ευρεσιτεχνίας

1. Οι εθνικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποίησης συμβούλου ευρεσιτεχνίας λαμβά-
νουν χώρα έως τρεις (3) φορές κατ’ έτος, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ακαδημίας. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται η ακριβής ημέρα και ώρα διεξαγωγής 
των εξετάσεων, τόσο των γραπτών, όσο και των προφορικών.

2. Οι εθνικές εξετάσεις περιλαμβάνουν:
α. γραπτή εξέταση η οποία συνίσταται στην συγγραφή αίτησης κατοχύρωσης και στην 

αξιολόγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή σε πράξη προσβολής διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
και

β. προφορική εξέταση πάνω σε θεματική που άπτεται του δικαίου βιομηχανικής ιδιο-
κτησίας και της διαδικασίας κατάθεσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

3. Η επιτυχής συμμετοχή στις εθνικές εξετάσεις του παρόντος άρθρου οδηγεί στην 
απόκτηση του τίτλου του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας.

4. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εθνικές εξετάσεις του παρόντος άρθρου είναι 
οι ακόλουθες:

2.1. πτυχίο τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης Νομικής Σχολής ή Σχολής ελληνικού 
Α.Ε.I./ A.T.E.I. ή πτυχίο ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟ-

an opinion issued by the Advisory Board, and shall consist of:
a. One (1) scientist of high repute specialising in the exact sciences, with at least 

10 years of experience.
b. One (1) scientist of high repute specialising in life and health sciences, with 

at least 10 years of experience.
c. One (1) jurisprudence scientist of high repute specialising in Intellectual 

Property, with at least 10 years of experience.
Following the evaluation of the application files submitted, the Three-Member 

Application Evaluation Committee shall publish lists of successful applicants.
Entrants shall be called upon to enrol in accordance with the provisions of the 

decision referenced in paragraph 1 of this Article.
Article 16
Applications and supporting documents for participation

The application file shall comprise the following supporting documents:
a. Application form for their choice.
b. Copy of a degree of at least four years of study at a Law School or a School 

in a field included in Annex B of a Greek Higher Educational Institute (AEI) or 
Higher Technological Educational Institute (ATEI), or copy of a degree of a foreign 
higher educational establishment, recognised by the Hellenic National Academic 
Recognition Information Centre (DOATAP) (legible photocopy of the original 
document).

c. A transcript of undergraduate courses, indicating the degree grade (legible 
photocopy of the original document).

d. Certificate of proficiency in the English language. Proficiency in the English 
language shall be proven in accordance with Article 28 of Presidential Decree 
50/2001 (Gov. Gazette A 39), as in force, as follows:

through a State Language Proficiency Certificate, C2 level, of Law 2740/1999 
(Gov. Gazette A 186), as in force,

or
certificates of a corresponding level awarded by the Universities of CAMBRIDGE 

or MICHIGAN
or
certificates of a corresponding level awarded by other bodies (whether or not 

Universities), irrespective of legal form, insofar as they are certified or recognised by 
the competent authority of the country in question to conduct examinations and 
awards English language proficiency certificates at the corresponding level. If there 
is no certification or recognition body in the country in question, an attestation 
must be issued by the competent Ministry or Embassy of the country in question 
in Greece indicating that the certificates awarded by the foregoing bodies to third 
parties whose mother tongue is not English are acceptable by the state services of 
that country as valid proof of English language proficiency at the corresponding 
level.

The country in question means the country where the mother tongue or official 
language is the English language.

Based on the above, the certificates referenced in the preceding paragraph shall 
be accepted as proof of proficiency in the English language (a legible photocopy 
of the original document, certified by the issuing authority or an attorney must 
be submitted).

e. Curriculum Vitae
f. Photocopy of police-issued identity card.
g. A statement up to one thousand (1,000) words in length indicating the 

candidate’s research interests, why he or she wishes to study at the Academy, and 
why his or her academic and professional background meets the requirements of 
the Academy’s educational schemes.

Additional supporting documents that may be submitted and evaluated 
include, in particular:

a. Other University degrees (legible photocopies of the original documents).

b. Certificates of proficiency in a foreign language (other than the English 
language) (legible photocopies of the original documents, certified by the issuing 
authority or an attorney).

c. Copy of a dissertation or thesis, where applicable.
d. Reprints of publications in peer-reviewed scientific journals or minutes of 

scientific conferences.
e. Masters Degree (legible photocopy of the original document).
f. PhD (legible photocopy of the original document).
g. Recent letters of reference
h. Attestations or certificates of seminar attendance
i. Computer use certificate
j. Certificates of proof of professional experience

Article 17
Candidate selection criteria

Candidates’ application files shall be evaluated on the basis of the following 
criteria:

a. Degree grade: Weight: 15%
b. Grade in relevant courses: Weight: 10% c. Foreign languages other than the 

English language: Weight: 5%
d. Masters Degree Grade: Weight: 15%
e. PhD: Weight: 20%
f. Scientific papers published in magazines and at conferences: Weight: 5%
g. Training seminars on a relevant subject, letters of reference: Weight: 5%
h. Relevant professional experience: Weight: 25%

CHAPTER IV
 TERMS AND CONDITIONS FOR THE CERTIFICATION  
OF PATENT ATTORNEYS

Article 18
National examinations for patent attorney certification

National examinations for patent attorney certification shall be conducted three 
(3) times per year, following a resolution of the Board of Directors of the Academy. 
This resolution shall also indicate the precise date and time of the examinations, 
both written and oral.

The national examinations shall comprise:
a. written examination consisting of the authoring of a patent application and 

evaluation of a patent or a patent challenge deed, and
b. oral examination on a topic related to industrial property law and the patent 

filing process.
Successful participation in the national examinations of this Article shall lead to 

acquisition of the title of certified patent attorney.
The requirements for participation in the national examinations of this Article 

are as follows:
Degree of at least four years of study at a Law School or a School of a Greek 

Higher Educational Institute (AEI) or Higher Technological Educational Institute 
(ATEI), or degree of a foreign higher educational establishment, recognised by the 
Hellenic National Academic Recognition Information Centre (DOATAP) (legible 
photocopy of the original document) in a field or Law or a field included in Annex 
B, and

Proficiency in the English language, and
Successful completion of the overall basic education programme of the 

Academy or at least five (5) years of experience of apprenticeship at a certified 
patent attorney at the Greek or European Patent Office, proven in writing.

Certified patent attorneys of the European Patent Office shall be exempt from 
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ΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο) με αντικείμενο Νομικής ή 
που να περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β και

2.2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και
2.3. Επιτυχής ολοκλήρωση του συνολικού προγράμματος βασικής εκπαίδευσης της 

Ακαδημίας ή αποδεδειγμένη εμπειρία μαθητείας σε πιστοποιημένο σύμβουλο ευρεσι-
τεχνίας του Ελληνικού ή Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας διάρκειας 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, όπως αυτή αποδεικνύεται εγγράφως.

5. Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι ευρεσιτεχνίας του Ευρωπαϊκού ΓραφείουΔιπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας απαλλάσσονται από τις εξετάσεις, εκτός από το μέρος εκείνο της ύλης που 
αφορά στο Ελληνικό σύστημα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και μπορούν, κατόπιν επιτυχούς 
προφορικής ή γραπτής εξέτασης σε αυτό, να προχωρήσουν σε αναγνώριση της πιστοποί-
ησής τους στην Ελλάδα με την κατάθεση σχετικής αίτησης και επικυρωμένου αντιγράφου 
του τίτλου πιστοποίησής τους (EQE) ενώπιον της Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Άρθρο 19
Πιστοποιημένοι σύμβουλοι ευρεσιτεχνίας

1. Η Ακαδημία Βιομηχανικής ιδιοκτησίας δύναται να συνάπτει διμερείς συμβάσεις 
συνεργασίας με Εθνικά γραφεία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας προκειμένου να προβαίνει σε 
αναγνώριση εθνικών πιστοποιήσεων άλλων κρατών μελών υπό όρους και προϋποθέσεις, 
αντίστοιχες αυτών που περιγράφονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του παρόντος.

2. Η Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας τηρεί αρχείο των πιστοποιημένων συμβού-
λων ευρεσιτεχνίας. Το εν λόγω αρχείο περιλαμβάνει και τους έχοντες αναγνωρισμένη στην 
Ελλάδα, πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή άλλων 
δικαιοδοσιών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Η απόκτηση της πιστοποίησης συμβούλου ευρεσιτεχνίας παρέχει δικαίωμα πα-
ράστασης ή κατάθεσης εγγράφων ενώπιον του Ελληνικού Οργανισμού Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Άρθρο 20
Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων

1. Την ευθύνη για την οργάνωση των εθνικών εξετάσεων πιστοποίησης συμβούλων 
ευρεσιτεχνίας έχει η Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων.

2. Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Εξετάσεων ορίζονται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας από εξωτερικούς συνεργάτες κατά τρόπο 
που διασφαλίζει το υψηλό τους επίπεδο, την αμεροληψία και την έλλειψη οποιασδήποτε 
σύγκρουσης συμφέροντος ή ασυμβιβάστου στο πρόσωπό τους. Η Ακαδημία δύναται να 
καταρτίζει μητρώο εκπαιδευτών και να επιλέγει τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Διενέρ-
γειας Εξετάσεων από αυτό.

Άρθρο 21
Χώρος και όροι διεξαγωγής των εθνικών εξετάσεων

1. Οι εθνικές εξετάσεις για την πιστοποίηση συμβούλου ευρεσιτεχνίας διεξάγονται 
στο χώρο των εγκαταστάσεων της Ακαδημίας. Οι επιτηρητές των εξεταζομένων, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής 
Διενέργειας Εξετάσεων.

2. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα όπου διενεργείται ο διαγω-
νισμός τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα από την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη 
της δοκιμασίας, οπότε και αρχίζει η εκφώνηση από τον σχετικό πίνακα των ονομάτων των 
υποψηφίων, ενώ παράλληλα γίνεται και η εξακρίβωση της ταυτότητας τους από κάποιο 
μέλος της επιτροπής, με έλεγχο των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύνα-
μου αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας των υποψηφίων.

3. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. Εάν 
ένας από τους υποψηφίους δεν είναι παρών στην αίθουσα κατά την στιγμή της έναρ-
ξης εκφώνησης των ονομάτων αποκλείεται από το διαγωνισμό. Στις γραπτές εξετάσεις, 
οι υποψήφιοι γράφουν σε ομοιόμορφο χαρτί, που τους χορηγείται από την εξεταστική 
επιτροπή. Στους υποψηφίους παρέχεται τρίωρη προθεσμία για να επεξεργασθούν και 
να αναπτύξουν τα θέματα των εξετάσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να μεταβάλλεται με 

απόφαση του ΔΣ της Ακαδημίας, ύστερα από εισήγηση του Γνωμοδοτικού συμβουλίου. 
Απαγορεύεται δε απολύτως η χρήση ερμηνευτικών κειμένων, διδακτικών συγγραμμάτων, 
σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων, πλην των κειμένων των νόμων. Υποψήφιος που 
κάνει χρήση βοηθημάτων που δεν επιτρέπονται ή συνεννοείται εγγράφως ή προφορικώς 
με άλλο υποψήφιο ή άλλο πρόσωπο αποβάλλεται από το διαγωνισμό. Οι υποψήφιοι μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν ως πρόχειρο λευκές κόλλες.

4. Η Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων βαθμολογεί τόσο τα γραπτά όσο και 
την προφορική επίδοση των υποψηφίων. Με βάση το συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών 
(γραπτή εξέταση 80% και προφορική εξέταση 20%) η Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας 
Εξετάσεων καταρτίζει πίνακα με τη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22
Πόροι

1. Ανοίγονται ειδικοί κωδικοί στους λογαριασμούς του Ο.Β.Ι. για τα έσοδα και τα έξο-
δα της σχετιζόμενης με τα εκπαιδευτικά προγράμματα δραστηριότητας της Ακαδημίας.

2. Πόροι της Ακαδημίας είναι:
α. Τα ποσά των κωδικών της προηγούμενης παραγράφου.
β. Έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες (λ.χ. δίδακτρα κ.λπ.).
γ. Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.
δ. Έσοδα από δωρεές από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, 

από κληρονομίες κ.α.
3. Η Ακαδημία επιδιώκει τη συγχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της δια συμπλη-

ρωματικών κεφαλαίων και συνεισφορών από εξωτερικές πηγές και συνεργαζόμενους 
φορείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Στους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Α. Εισαγωγή στον νόμο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
• Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
• Διεθνείς συμβάσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Β. Ουσιαστικό δίκαιο
• Παρουσίαση ενώπιον του ΕΓΔΕ
• Ευρεσιτεχνίες που δεν μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
• Στάθμη της Τεχνικής
• Καινοτομία/ Νέο
• Εξαιρέσεις από την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
• Eφευρετικό βήμα/ Εφευρετική Δραστηριότητα
• Ενότητα, αποκάλυψη, αξιώσεις
• Προτεραιότητα
• Δικαίωμα υποβολής - Διενέξεις σχετικά με δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
• Δικαίωμα στο Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
• Δικαιώματα που παρέχονται από ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και αίτηση
• Υπολογισμός περιόδου και τελών
Γ. Σύνταξη ευρεσιτεχνίας

the examinations, save the part of the syllabus that concerns the Greek Industrial 
Property system, and may, following successful oral or written examination on said 
system, proceed with recognition of their certification in Greece by filing a relevant 
application and certified copy of their certification title (EQE) to the Hellenic 
Industrial Property Academy.

Article 19 
Certified patent attorneys

The Hellenic Industrial Property Academy may conclude bilateral cooperation 
agreements with National Industrial Property Offices in order to proceed with 
recognising national certifications of other Member States under terms and 
conditions, similar to those described in Article 18(5) hereof.

The Hellenic Industrial Property Academy shall keep a register of certified patent 
attorneys. This register shall also include individuals holding certification awarded 
by the European Patent Office and recognised in Greece or other jurisdictions, in 
accordance with paragraph 1 of this Article.

Obtaining patent attorney certification shall grant the right to appear before or 
submit documents to the Hellenic Industrial Property Organisation (OBI).

Article 20
Three-Member Examination Board

The Three-Member Examination Board shall be responsible for organisation 
national examinations for patent attorney certification.

The members of the Three-Member Examination Board shall be appointed 
pursuant to a resolution of the Board of Directors of the Academy and shall be 
external associates in a manner that safeguards their high level, impartiality and 
lack of any conflict of interest or incompatibility on their part. The Academy may 
establish a register of instructors from which it will select the members of the Three-
Member Examination Board.

Article 21
Venue and terms of conducting the national examinations

The national examinations for patent attorney certification shall be conducted 
at the premises of the Academy. Invigilators at the examinations and all other 
necessary details shall be determined in a decision issued by the Three-Member 
Examination Board.

Candidates must arrive at the hall where the examination will be conducted 
thirty (30) minutes earlier than the time set for the examination, at which time the 
names of candidates will be read out from a relevant list and their identities will be 
confirmed by a committee member by checking their police-issued identity cards 
or other equivalent means of identification.

Use of mobile telephones during the examination is prohibited. If a candidate is 
not present at the hall when the names are read out, he or she shall be disqualified. 
In written examinations, candidates shall write on uniform sheets of paper provided 
by the examination committee. Candidates shall be given three hours to process 
and elaborate on the examination questions. This time-limit may be altered 
pursuant to a resolution of the BoD of the Academy, following a recommendation 
by the Advisory Board. Use of explanatory texts, textbooks, notes or any other aids, 
save the texts of laws, is absolutely prohibited. Any candidate who uses prohibited 
aids or communicates verbally or in writing with another candidate or any other 
person shall be ejected from the examination. Candidates may use blank sheets 
of paper as scrap paper.

The Three-Member Examination Board shall grade both the written and oral 
performance of candidates. Based on the netting of the two grades (80% for 
the written examination and 20% for the oral examination), the Three-Member 
Examination Board shall prepare a list of successful candidates in order of merit.

CHAPTER V
FINANCIAL PROVISIONS

Article 22
Resources

Special codes shall be opened in the accounts of OBI for the revenue and costs 
of the Academy’s activities relating to educational schemes.

The resources of the Academy are:
a. The amounts of the codes of the preceding paragraph.
b. Revenue from services provided (e.g. tuition fees etc.).
c. Funding from EU and international programmes.
d. Revenue from donations from state and private bodies and international 

organisations, bequests, etc.
The Academy aims at the co-funding of its activities through supplementary 

funds and contributions from external sources and associated bodies.

CHAPTER VI
FINAL PROVISIONS

Article 23
Entry into force

This Decree shall enter into force upon the date of its publication in the 
Government Gazette.

The publication and execution of this Decree is assigned to the Minister of 
Economy and Development and the Minister of Education, Research and Religious 
Affairs.

ANNEX A
Syllabus of the Hellenic Industrial Property Academy
A. Introduction to patent law
• European Patent Convention
• International patent conventions
Β. Substantive law
Presentation before the EPO
Inventions that cannot be patented
State of the Art
Innovation/Novelty
Patenting exceptions
Inventive Step/Inventive Activity
Unity, disclosure, claims
Priority
Submission right - Disputes concerning industrial property rights
Right to a European patent
Rights deriving from a European patent and application
Calculation of period and charges
C. Preparation of patents
Preparation of patent specifications
• Amendment to patent specifications
• Infringement and validity
• Submission of a European patent application
• Preparation of inquiry report-opinion
• Publications of the patent application
• Application for examination and substantive examination
• Amendments and corrections
• Waste granting decision
• Preparation of objections - request for limitation or revocation
• Appeal and petition for review



• Σύνταξη προδιαγραφών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
• Τροποποίηση προδιαγραφών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
• Παραβίαση και εγκυρότητα
• Υποβολή αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας
• Σύνταξη έκθεσης έρευνας-γνωμοδότησης
• Δημοσιεύσεις της αίτησης για διπλώματα ευρεσιτεχνίας
• Αίτηση για εξέταση και ουσιαστική εξέταση
• Τροποποιήσεις και διορθώσεις
• Απόφαση χορήγησης απορριμμάτων
• Σύνταξη αντιρρήσεων - αίτημα περιορισμού ή ανάκλησης
• Προσφυγή και αναφορά για επανεξέταση
• Περαιτέρω επεξεργασία και αποκατάσταση δικαιωμάτων
• Ανάκληση και εθνικά δικαιώματα
• Βασική κατάρτιση κατάρτισης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ανά τομέα (φαρμακευτική 

- τεχνολογία πληροφοριών - γεωργική κ.λπ.)
Δ. Δραστηριότητα δικαίου
• Η νομολογία του τμήματος προσφυγών του ΕΓΔΕ
• Ζητήματα επί ζητημάτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
• Αδειοδότηση ευρεσιτεχνιών
• Πρακτικές αδειοδότησης και μοντέλα παραγωγής αξίας
Ε. Έρευνα - Καινοτομία και Ανταγωνισμός
• Διαχείριση της καινοτομίας
• Επιχειρηματικότητα
• Καινοτομία μέσω σχεδιασμού / σχεδιασμού σκέψης για την καινοτομία
• Θέματα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και κανονιστικών ρυθμίσεων
ΣΤ. Ελληνικό Δίκαιο
• Θεωρία ιδιοκτησίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας
• Η θεωρία του δικαίου των ευρεσιτεχνιών
• Ελληνική νομολογία και διαδικαστικά ζητήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Αποδεκτά πτυχία υποψηφίου συμβούλου

Γίνονται δεκτά προς τον σκοπό κατάθεσης αίτησης υποψήφιου συμβούλου ευρεσι-
τεχνίας, πτυχία ΑΕΙ και ΑΤΕΙ του δεύτερου επιστημονικού πεδίου (θετικής ή τεχνολογικής 
κατεύθυνσης) και του τρίτου επιστημονικού πεδίου (Επιστήμες Υγείας και Ζωής), ιδίως 
αλλά όχι περιοριστικά, των κάτωθι θεματικών:

Βιολογία/ Βιοτεχνολογία/ Χημεία/ Βιοχημεία/ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά/Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Μηχανικών/Μηχανολόγων/ 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών/Φαρμακευτική/ Γεωπονία.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός  Παιδείας, Έρευνας
 Οικονομίας και Ανάπτυξης  και Θρησκευμάτων
 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

• Further processing and re-establishment of rights
• Revocation and national rights
• Basic training in the preparation of patents per sector (pharmaceuticals - 

information technology - agriculture, etc.)
D. Legal activity
• Case-law of the EPO Boards of Appeal Unit
• Patent issues
• Patent licensing
• Licensing practices and value generation models
E. Research - Innovation and Competition
• Innovation management
• Entrepreneurship
• Innovation through design / design thinking for innovation
• Topics on anti-trust legislation and regulatory arrangements
F. Greek Law
• Industrial property proprietorship theory
• Patent law theory
• Greek case-law and procedural issues

ANNEX B
Acceptable degrees of a candidate patent attorney
For the purpose of filing a candidate patent attorney application, degrees 

awarded by AEIs and ATEIs of the second scientific field (exact sciences or 
technology) and the third scientific field (Health and Life Sciences) shall be 
accepted, including but not limited to:

Biology / Biotechnology / Chemistry / Biochemistry / Applied Mathematics 
/ Electrical Engineering and Computer Engineering / Engineering / Mechanical 
Engineering / Information and Communication Technologies / Pharmacy / 
Agronomy

Athens, 21 March 2019

The President of the Republic
PROKOPIOS V. PAVLOPOULOS

The Ministers

 Alternate Minister of Economy of Education, Research
 and Development and Religious Affairs
 ASTERIOS PITSIORLAS KONSTANTINOS GAVROGLOU
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