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κΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ταυτότητα του ΟΒΙ
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι  
ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για 
την κατοχύρωση των εφευρέσεων και την καταχώριση 
των βιομηχανικών σχεδίων & υποδειγμάτων καθώς 
επίσης για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και 
μεταφοράς τεχνολογίας. 
Ο Οργανισμός είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου, οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά 
αυτοτελές.
Ο ΟΒΙ διοικείται από 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 
διευθύνεται από τον Γενικό Διευθυντή. 
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Σκοπός του ΟΒΙ
Σκοπός του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι να 

συμβάλλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της 

χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Βιομηχανική Ιδιοκτησία είναι ο κλάδος  
που προστατεύει τα άυλα αγαθά.
Ο ΟΒΙ έχει στην αρμοδιότητά του την προστασία:

α. των επινοημάτων που είναι νέα, εμπεριέχουν 

εφευρετική δραστηριότητα και είναι βιομηχανικά 

εφαρμόσιμα, με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ)

β. των νέων και βιομηχανικά εφαρμόσιμων 

τρισδιάστατων αντικειμένων που δίνουν λύση σε 

τεχνικό πρόβλημα, με Πιστοποιητικό Υποδείγματος 

Χρησιμότητας (ΠΥΧ)

γ. της εξωτερικά ορατής εικόνας βιομηχανικού ή 

βιοτεχνικού προϊόντος, που είναι νέο και έχει ατομικό 

χαρακτήρα, με Βιομηχανικό Σχέδιο (ΒΣ).

Πιστοποίηση ΟΒΙ 
Ο ΟΒΙ είναι το πρώτο εθνικό γραφείο με πολυετή πλέον 

εμπειρία που πιστοποιήθηκε με το σύστημα ποιότητας ISO 

9001:2008 συμβάλλοντας στη σταθερή ποιότητα  

των υπηρεσιών του Οργανισμού και στην ικανοποίηση  

των πελατών του. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Οργανισμού 

καθορίζει τους στόχους του και προσδιορίζει τις 

διεργασίες και τους πόρους που απαιτούνται ώστε να 

επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο ΟΒΙ έχει πιστοποιηθεί από εγκεκριμένους εξωτερικούς 

φορείς με τα Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 και ΕΛΟΤ 1429.

Το Πρότυπο ISO 9001 καθορίζει τις απαιτήσεις για το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και βοηθά τις επιχειρήσεις 

και οργανισμούς να είναι πιο αποτελεσματικοί και να 

βελτιώνουν την ικανοποίηση των πελατών.

Με πάνω από 1.1 εκατομμύρια πιστοποιητικά η 

πιστοποίηση με βάση το ISO 9001 βοηθά τους 

οργανισμούς να αποδείξουν στους πελάτες τους ότι 

παρέχουν με συνέπεια και αξιοπιστία προϊόντα και 

υπηρεσίες με ποιότητα που ικανοποιεί τις συμφωνημένες 

προδιαγραφές.

Το Πρότυπο ISO 14001 προδιαγράφει τις γενικές 

απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για την 

Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση και εστιάζει 

στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

δραστηριοτήτων της με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους 

και τελικά τη βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα αυτό.

Το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, όπως εξειδικεύεται με 

τους  οδηγούς εφαρμογής 

•	 ΕΛΟΤ	1431-1	(Διαχειριστική	επάρκεια	οργανισμών	για	

την υλοποίηση δημόσιων τεχνικών έργων υποδομής), 

•	 ΕΛΟΤ	1431-2	(Διαχειριστική	επάρκεια	οργανισμών	

για την υλοποίηση συμβάσεων προμηθειών και 

υπηρεσιών) και 

•	 ΕΛΟΤ	1431-3	(Διαχειριστική	επάρκεια	οργανισμών	

για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με 

ίδια μέσα), αποτελεί  κριτήριο αξιολόγησης της 

Διοικητικής Ικανότητας των Δημόσιων Οργανισμών, 

που επιθυμούν να διαχειρίζονται και να υλοποιούν 

έργα δημόσιου χαρακτήρα. Ως αντικειμενική απόδειξη 

της Διοικητικής Ικανότητας των Οργανισμών αποτελεί 

το έγκυρο και το ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσής 

τους που επιβεβαιώνει ότι το Σύστημα Διαχειριστικής 

Επάρκειάς τους εφαρμόζεται και συμμορφώνεται με 

τις απαιτήσεις του προτύπου και των αντίστοιχων 

Οδηγών.
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κΕΦΑΛΑΙΟ 2
Αρμοδιότητες του ΟΒΙ
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Ο ΟΒΙ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του:
1. Κατοχυρώνει τις εφευρέσεις στην Ελλάδα, 

χορηγώντας:

•	 Διπλώματα	Ευρεσιτεχνίας	(ΔΕ).

•	 Πιστοποιητικά	Υποδείγματος	Χρησιμότητας	(ΠΥΧ).

•	 Άλλους	τίτλους	προστασίας,	όπως	συμπληρωματικά	

πιστοποιητικά προστασίας για φάρμακα και 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

2. Καταχωρεί τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών.

3.	 Καταχωρεί	τα	βιομηχανικά	σχέδια	ή	υποδείγματα.

4.	 Λειτουργεί	ως	γραφείο	παραλαβής	αιτήσεων:

•	 Για	Ευρωπαϊκό	Δίπλωμα	Ευρεσιτεχνίας	(για	

προστασία της εφεύρεσης σε οποιαδήποτε από τα 

κράτη-μέλη της Σύμβασης του Μονάχου). 

•	 Για	τη	διαδικασία	διεθνούς	κατάθεσης	PCT	(Patent	

Cooperation	Treaty-	Σύμβαση	Συνεργασίας	για	τα	

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας,  όπου με μία ενέργεια 

ισχύει η αίτηση σε οποιαδήποτε από τις χώρες-

μέλη).

•	 Για	τη	διεθνή	καταχώριση	των	βιομηχανικών	

σχεδίων.

•	 Για	τα	κοινοτικά	σχέδια	και	υποδείγματα.

5. Έχει τη δυνατότητα παροχής τεχνολογικής 

πληροφόρησης μέσα από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 

των σημαντικότερων χωρών του κόσμου με τη 

χρήση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων 

πρόσβασης τόσο στις βάσεις του ΟΒΙ, όσο και 

σε	βάσεις	δεδομένων	του	ΕΓΔΕ	(EPOQUE)	και	

εξωτερικών εμπορικών διαθετών.

6. Διαθέτει Περιφερειακά Γραφεία εξυπηρέτησης κοινού 

(Βιβλιοθήκες) με στόχο την παροχή πληροφοριών και 

υπηρεσιών  τεχνολογικής πληροφόρησης και στον 

ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα, λειτουργούν 

Περιφερειακά Γραφεία  στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, 

το Ηράκλειο Κρήτης, το Βόλο, τα Ιωάννινα, την 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Ξάνθη-Κομοτηνή), 

καθώς και δορυφορική εστία πληροφόρησης σε 

συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) 

στην Αθήνα.

7. Καταχωρεί τις Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας. 

8. Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες:

•	 Για	το	ισχύον	νομοθετικό	σύστημα	στον	χώρο	των	

αρμοδιοτήτων του.

•	 Για	την	πληροφόρηση	του	κοινού	για	τον	τρόπο	

προστασίας των επινοημάτων και την επιλογή του 

κατάλληλου τίτλου βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

•	 Προτείνει	νομοθετικές	πρωτοβουλίες	/	κείμενα,	

όπως η νομοθεσία για τα εμπορικά απόρρητα.

9. Εκδίδει έντυπα όπως:

•	 Το	Ειδικό	Δελτίο	Βιομηχανικής	Ιδιοκτησίας.

•	 Ενημερωτικα	και	φυλλαδια	οδηγιών.

10. Διαθέτει για το κοινό τεχνική και νομική μη δανειστική 

βιβλιοθήκη.

11. Συμμετέχει σε εκθέσεις και διοργανώνει εκδηλώσεις 

για την ευρύτερη πληροφόρηση του κοινού.

12. Συμμετέχει δυναμικά στο Διεθνή χώρο:  

•	 Συνεργάζεται	με	ομοειδείς	Οργανισμούς	άλλων	

χωρών και αντίστοιχους διεθνείς, εκπροσωπώντας 

την Ελλάδα. 

•	 Προετοιμάζει	και	ελέγχει	την	εφαρμογή	των	διεθνών	

συνθηκών σε θέματα προστασίας εφευρέσεων, 

μεταφοράς τεχνολογίας και βιομηχανικών σχεδίων 

και υποδειγμάτων.
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κΕΦΑΛΑΙΟ 3
Προσφερόμενες Υπηρεσίες στο Κοινό
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Α. 
ΚΑΤΟχΥρωΣη ΕφΕΥρΕΣΕων

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας 
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας 

με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στον δικαιούχο για 

επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και 

επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής και αφορά προϊόν, 

μέθοδο ή βιομηχανική χρήση.

Εκθέσεις Έρευνας από τον ΟΒΙ
Στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης Διπλώματος 

Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), ο ΟΒΙ είναι υποχρεωμένος να 

πραγματοποιήσει έρευνα και να συντάξει Έκθεση η οποία 

να βασίζεται στην περιγραφή, τις αξιώσεις και τα σχέδια 

μιας αίτησης για ΔΕ και στην οποία να αναφέρονται όλα 

τα στοιχεία της τεχνικής που είναι απαραίτητα για την 

εκτίμηση του νέου και της εφευρετικής δραστηριότητας 

του επινοήματος.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης έκθεσης 

έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη, δηλαδή η έκθεση 

έρευνας που συντάσσει ο ΟΒΙ μπορεί να συνοδεύεται από 

σχόλια ή συνοπτικές επεξηγηματικές παρατηρήσεις που 

αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εφεύρεσης, δηλαδή 

το νέο χαρακτήρα της εφεύρεσης, το εφευρετικό βήμα και 

τη δυνατότητα βιομηχανικής εφαρμογής. 

Βασικός σκοπός της Διεύθυνσης Ελέγχου Τίτλων,  

η οποία απαρτίζεται από ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό 

προσωπικό το οποίο καλύπτει τα βασικότερα επιστημονικά 

και τεχνολογικά πεδία όπως είναι η μηχανολογία, 

ηλεκτρολογία/ηλεκτρονική,	χημεία,	βιολογία,	τα	φάρμακα,	

είναι η πραγματοποίηση ερευνών σε παγκόσμια κλίμακα 

και η σύνταξη των Εκθέσεων Έρευνας. 

Για τη διεξαγωγή των ερευνών, η αρμόδια Διεύθυνση 

Ελέγχου Τίτλων έχει πρόσβαση σε ειδικές και διεθνείς 

βάσεις δεδομένων που περιέχουν πάνω από 50 

εκατομμύρια ΔΕ  (κυρίως) των μεγαλυτέρων βιομηχανικών 

χωρών, επιστημονικά άρθρα και σημαντικά επιστημονικά 

περιοδικά. Στη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται η Διεθνής 

Ταξινόμηση	των	εφευρέσεων	κατά	την	IPC	(International	

Patent	Classification)	και	κάποιες	πολύπλοκες	Στρατηγικές	

Έρευνας τις οποίες έχουν διδαχθεί οι εξεταστές του 

ΟΒΙ, ύστερα από εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Διπλωμάτων	Ευρεσιτεχνίας	(EPO).		

Η	Διεθνής	Ταξινόμηση	(IPC)	είναι	ένα	μέσο	για	τη	διεθνή	

και ενιαία κατηγοριοποίηση των εφευρέσεων. Επίσης, 

αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο στην έρευνα για την 

αναζήτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τον έλεγχο του 

νέου και την αξιολόγηση της εφευρετικής δραστηριότητας 

της εφεύρεσης.

Ο	ΟΒΙ	συντάσσει,	σύμφωνα	με	το	Ν.	1733/87	τις	Εκθέσεις	

Έρευνας για τις νέες ελληνικές εφευρέσεις. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Γραφείο στη 

σύνταξη Εκθέσεων Έρευνας για τις οποίες δεν υπάρχει 

κατάλληλη επιστημονική ειδίκευση στον ΟΒΙ.
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Πώς μπορεί κάποιος να κατοχυρώσει  
την εφεύρεσή του, τι διαδικασία 
ακολουθείται;
Η διαδικασία κατοχύρωσης μίας εφεύρεσης με Δίπλωμα 

Ευρεσιτεχνίας είναι απλή και σύντομη: 

•	 Γίνεται	ηλεκτρονικά	η	κατάθεση	της	αίτησης	στον	OBI,	

η οποία πρέπει να περιέχει: 

α. Το πλήρες όνομα ή την ε πω νυ μί α, την εθνικότητα, 

την κατοικία ή την έδρα και τη διεύθυνση του 

καταθέτη, 

β. Την περι γρα φή της ε φεύ ρε σης και τον προσ διο ρι-

σμό μιας ή πε ρισ σό τε ρων αξιώσεων. Ως α ξί ω ση 

νο εί ται η έ κτα ση και το πε ριε χό με νο της αι τού-

μενης προστασίας, 

γ. Αί τη μα χο ρή γη σης δι πλώ μα τος ευ ρε σι τε χνί ας.

•	 Έχει	προθεσμία	4	μηνών	για	τυχόν	διορθώσεις	ή	

συμπλήρωση ελλείψεων 

•	 Ακολουθεί	έλεγχος	για	το	«νέο»	και	την	εφευρετική	

δραστηριότητα και η σύνταξη έκθεσης έρευνας ή 

έκθεσης έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη

•	 Υπάρχει	προθεσμία	3	μηνών	για	παρατηρήσεις	του	

καταθέτη στην έκθεση έρευνας 

•	 Συντάσσεται	τελική	έκθεση	έρευνας	ή	τελική	έκθεση	

έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη

•	 Εκδίδεται	το	ΔΕ.	

Πιστοποιητικό Υποδείγματος χρησιμότητας
Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) είναι 

τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνων, που χορηγείται στον 

δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα, με καθορισμένο 

σχήμα και μορφή, που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα 

και	διαθέτουν	τα	χαρακτηριστικά	του	«νέου»	και	

“βιομηχανικά εφαρμόσιμου”.

Σε τι συνίσταται η προστασία  
που παρέχουν τα ΔΕ και τα ΠΥχ;
Με το ΔΕ και το ΠΥΧ παρέχεται το μονοπωλιακό δικαίωμα 

στους δικαιούχους να παράγουν, χρησιμοποιούν, πωλούν 

και γενικά να εκμεταλλεύονται το επινόημά τους στην 

Ελλάδα. Επιπλέον, οι δικαιούχοι, αποκλείουν κάθε 

τρίτο από την εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο της 

εφεύρεσής τους.

Πιστοποιητικό Κατάθεσης Μετάφρασης 
Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΕ)
Ο δικαιούχος Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 

μπορεί να προστατεύσει την εφεύρεσή του και στην 

Ελλάδα με Πιστοποιητικό Κατάθεσης Μετάφρασης (ΕΔΕ), 

μέσω της ακόλουθης διαδικασίας: 

•	 Κατάθεση	μετάφρασης	του	ΕΔΕ	στα	γραφεία	 

του ΟΒΙ

•	 Χορήγηση	Πιστοποιητικού	Κατάθεσης	Μετάφρασης	

Ευρωπαϊκού ΔΕ 
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τΙ ΕΙΝΑΙ 
ΕΦΕΥΡΕΣΗ:
Κάθε επινόημα με τεχνικά  χαρακτηριστικά το οποίο  
δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής. 

Αντιπροσωπευτικές κατηγορίες εφευρέσεων:
•	 Συσκευές	&	μηχανήματα
•	 Μεμονωμένες	μονάδες	(modules)	συσκευών	 

και μηχανημάτων
•	 Συστήματα	&	διατάξεις	συσκευών	&	

μηχανημάτων
•	 Παραγωγικές	μέθοδοι	στη	βιομηχανία
•	 Μέθοδοι	διακίνησης	και	επεξεργασίας	

πληροφοριών σε πληροφοριακά και 
τηλεπικοινωνιακά συστήματα

•	 Χημικές	ουσίες,	ενώσεις	&	προϊόντα,	καθώς	 
και μέθοδοι παραγωγής αυτών

•	 Βιομηχανική	εφαρμογή	των	παραπάνω	
κατηγοριών

τΙ  
δΕΝ θΕωΡΕΙτΑΙ 
ΕΦΕΥΡΕΣΗ:
•	 Ανακαλύψεις
•	 Επιστημονικές	Θεωρίες
•	 Μαθηματικές	Μέθοδοι
•	 Αισθητικές	Δημιουργίες
•	 Προγράμματα	Ηλεκτρονικών	Υπολογιστών	

(κώδικας)
•	 Μέθοδοι	Οικονομικών	Δραστηριοτήτων
•	 Παρουσίαση	Πληροφοριών
•	 Ποικιλίες	ζώων	και	φυτών
•	 Διαγνωστικές	Μέθοδοι
•	 Μέθοδοι	χειρουργικής	και	θεραπευτικής	αγωγής

Άλλοι Τίτλοι Προστασίας 
•	 Διπλώματα	Τροποποίησης,	για	εφευρέσεις	που	

αποτελούν τροποποίηση προηγούμενης εφεύρεσης 

που προστατεύεται ήδη με ΔΕ 

•	 Συμπληρωματικά	πιστοποιητικά	προστασίας	για	

φάρμακα (για μεγαλύτερη χρονική προστασία ενός 

φαρμάκου υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας) 

•	 Συμπληρωματικά	πιστοποιητικά	προστασίας	για	

φυτοπροστατευτικά προϊόντα (για μεγαλύτερη 

χρονική προστασία ενός φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας) 

•	 Πιστοποιητικά	καταχώρησης	για	τις	τοπογραφίες	

προϊόντων ημιαγωγών

Κατοχύρωση Εφευρέσεων στο Εξωτερικό
Ο ΟΒΙ λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων:

•	 Για	Ευρωπαϊκό	Δίπλωμα	Ευρεσιτεχνίας	για	την	

προστασία μιας εφεύρεσης σε όλα ή σε μερικά από  

τα κράτη-μέλη της Σύμβασης του Μονάχου.

•	 Για	διεθνή	αίτηση	διπλώματος	

ευρεσιτεχνίας	(σύμφωνα	με	την	Patent	Cooperation	

Treaty	-	Σύμβαση	Συνεργασίας	για	τα	Διπλώματα	

Ευρεσιτεχνίας), όπου με μία κατάθεση μπορεί  

ο καταθέτης να ζητήσει την έκδοση Διπλώματος 

Ευρεσιτεχνίας σε οποιεσδήποτε από τις χώρες-μέλη 

της Διεθνούς Συμβάσεως.
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Β.  
ΚΑΤΑχωρΙΣη ΒΙΟΜηχΑνΙΚων ΣχΕΔΙων  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙγΜΑΤων

Προστασία Βιομηχανικών Σχεδίων  
ή Υποδειγμάτων
Βιομηχανικό σχέδιο είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα 

του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού 

προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που έχει, ιδίως τη γραμμή, το περίγραμμα, 

το	χρώμα,	το	σχήμα,	τη	μορφή	ή/και	τα	υλικά	του	ίδιου	

προϊόντος	ή/και	τη	διακόσμηση	που	φέρει.

Βασικές προϋποθέσεις για την προστασία ενός 

βιομηχανικού σχεδίου είναι να είναι νέο, δηλαδή να μην 

έχει διατεθεί στο κοινό κανένα πανομοιότυπο σχέδιο ή 

υπόδειγμα, και να έχει ατομικό χαρακτήρα, δηλαδή η όλη 

εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη να 

διαφέρει από εκείνη που προκαλείται στον ίδιο χρήστη 

από οποιοδήποτε άλλο σχέδιο ή υπόδειγμα, το οποίο έχει 

καταστεί προσιτό στο κοινό πριν από την ημερομηνία 

κατάθεσης της αίτησης για καταχώριση ή, εφόσον 

διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία της 

προτεραιότητας.

Στις κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες μπορεί να 

ζητηθεί προστασία, συγκαταλέγονται τα κοσμήματα, τα 

είδη ένδυσης και υπόδησης, διατροφής, υφαντουργίας, 

επίπλωσης, διακόσμησης, συσκευασίες, συσκευές και 

μηχανήματα, παιχνίδια και πολλές άλλες κατηγορίες 

συμπεριλαμβανομένων και των τυπογραφικών συμβόλων.

Πιστοποιητικό Καταχώρισης Σχεδίου  
ή Υποδείγματος 
Ένα βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται 

από την ημερομηνία καταχώρισής του στον Οργανισμό 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Πιστοποιητικό καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος είναι 

ο τίτλος προστασίας που χορηγείται στον δικαιούχο για 

ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που είναι νέο και έχει ατομικό 

χαρακτήρα, με ισχύ 5 χρόνων και δυνατότητα ανανέωσης 

ανά 5ετία (μέχρι 25 χρόνια συνολικά).

Καταχώριση Βιομηχανικών Σχεδίων  
στο Εξωτερικό 
Ο ΟΒΙ λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων για 

την καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων στο εξωτερικό 

τόσο σε Διεθνές επίπεδο  (Παγκόσμιος Οργανισμός 

Διανοητικής	Ιδιοκτησίας,	WIPO)	όσο	και	σε	Κοινοτικό	

επίπεδο (Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,	EUIPO).
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Ποια είναι η διαδικασία για την καταχώριση 
ενός βιομηχανικού σχεδίου;
Η διαδικασία καταχώρισης ενός βιομηχανικού σχεδίου 

στην Ελλάδα είναι απλή και σύντομη: Μετά την πάροδο 

4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, 

και εφόσον είναι κανονική και πλήρης, ο ΟΒΙ εκδίδει το 

σχετικό πιστοποιητικό προστασίας. Αυτός μπορεί να ισχύει 

έως και 25 έτη, εφόσον ο δικαιούχος το επιθυμεί και τα 

τέλη προστασίας καταβάλλονται κάθε  5 χρόνια.

Στην ίδια αίτηση μπορούν να περιληφθούν περισσότερα 

του ενός σχέδια ή υποδείγματα, υπό την προϋπόθεση  

ότι τα προϊόντα, στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν  

ή επί των οποίων πρόκειται να εφαρμοσθούν, 

ανήκουν όλα στην ίδια υποκατηγορία  ή διαφορετικές 

υποκατηγορίες της ίδιας κύριας κατηγορίας (πολλαπλή 

αίτηση). Ο αριθμός των βιομηχανικών σχεδίων που μπορεί 

να περιλαμβάνει μια πολλαπλή αίτηση δεν μπορεί  

να υπερβαίνει τα πενήντα.

Σε τι συνίσταται η προστασία που παρέχεται; 
Ο δικαιούχος ενός βιομηχανικού σχεδίου αποκτά 

αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, δηλαδή να  

το κατασκευάζει, να το διαθέτει στην αγορά, να το εξάγει, 

επιτρέπει την εισαγωγή κ.λπ., αποκλείοντας έτσι κάθε  

τρίτο από την εμπορία του σχεδίου αυτού χωρίς  

τη συγκατάθεσή του.

Πότε δεν προστατεύεται ένα βιομηχανικό 
σχέδιο;
Δεν παρέχεται προστασία σε ένα βιομηχανικό σχέδιο όταν:

•	 Είναι	αντίθετο	στη	δημόσια	τάξη	ή	τα	χρηστά	ήθη.	

•	 Τα	χαρακτηριστικά	της	μορφής	του	προϊόντος	

στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα 

υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική του 

λειτουργία.

•	 Τα	χαρακτηριστικά	του	προϊόντος	πρέπει	 

κατ’ ανάγκη να αναπαραχθούν με την ακριβή  

μορφή και τις διαστάσεις τους για να είναι δυνατή  

η συναρμολόγηση ή η μηχανική σύνδεση με άλλο 

προϊόν.
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Γ. 
ΤΕχνΟΛΟγΙΚη ΠΛηρΟφΟρηΣη 

Μέσω της υπηρεσίας τεχνολογικής πληροφόρησης ο ΟΒΙ 

παρέχει πληροφορίες από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για ένα συγκεκριμένο θέμα 

ή πρόβλημα, σε όλους τους τομείς της επιστήμης και 

της τεχνολογίας. Το 80% της Παγκόσμιας Τεχνολογικής 

Πληροφορίας βρίσκεται σε Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.

Από τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας μπορεί κανείς να 

αντλήσει:

•	 Τεχνικές	-	Επιστημονικές	πληροφορίες,	καθώς	η	

εφεύρεση περιγράφεται λεπτομερώς και με σαφήνεια

•	 Βιβλιογραφικές	πληροφορίες,	όπως	στοιχεία	του	

δικαιούχου και εφευρέτη, χώρες προστασίας της 

εφεύρεσης. κ.λπ. 

•	 Νομικές	πληροφορίες,	όπως	διάρκεια	ισχύος	του	

διπλώματος ή της νομικής του κατάστασης

•	 Πληροφορίες	Οικονομικού	–	Εμπορικού	χαρακτήρα,	

όπως για παράδειγμα έρευνα για τον ανταγωνισμό, 

έρευνα για νέα προϊόντα για εισαγωγή και 

εκμετάλλευση.

Η υπηρεσία Τεχνολογικής Πληροφόρησης παρέχεται 

από τα γραφεία του ΟΒΙ στην Αθήνα και διατίθενται 

πληροφορίες από τα Περιφερειακά Γραφεία  

(Βιβλιοθήκες).

Δωρεάν Τεχνολογική Πληροφόρηση παρέχεται επίσης 

μέσω	του	δικτυακού	κόμβου	Espacenet.	Το	Espacenet,	

δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 

Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και τις 

χώρες-μέλη του ΕΓΔΕ και είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως 

συλλογή, ελεύθερης πρόσβασης  δημοσιευμένων 

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Περιφερειακά γραφεία εξυπηρέτησης κοινού 
(Βιβλιοθήκες)
Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των 

ενδιαφερομένων, ο ΟΒΙ δημιούργησε περιφερειακά σημεία 

επαφής και ενημέρωσης του κοινού στη Θεσσαλονίκη, την 

Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, το Βόλο, τα Ιωάννινα, την 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Ξάνθη-Κομοτηνή), καθώς 

και δορυφορική εστία πληροφόρησης σε συνεργασία με το 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) στην Αθήνα.

Σκοπός των Περιφερειακών Γραφείων είναι:

•	 η	παροχή	τεχνολογικών	πληροφοριών	από	Διπλώματα	

Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο

•	 η	ενημέρωση	και	παροχή	εξατομικευμένης	βοήθειας	

σε θέματα προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

και κατοχύρωσης ερευνητικών αποτελεσμάτων

•	 η	λειτουργία	τους	ως	σημείο	επαφής	και	ενημέρωσης	

του Κοινού

•	 η	μεταφορά	και	διάχυση	της	τεχνολογικής	

πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο στον 

ελλαδικό χώρο

•	 η	προμήθεια	των	ενδιαφερόμενων	με	έντυπο	

πληροφοριακό υλικό

•	 η	παροχή	βοήθειας	στην	προετοιμασία	με	οδηγίες	

προς τους καταθέτες σχετικά με την απόκτηση τίτλου 

από τον ΟΒΙ (ΔΕ, ΠΥΧ, Σχέδια και Υποδείγματα). Οι 

διαθέσιμες πληροφορίες σε αυτό το επίπεδο είναι 

αρκετές για να λάβει κανείς γνώση της στάθμης 

της προγενέστερης τεχνικής σε πρώτο στάδιο 

και να συμπληρώσει ηλεκτρονικά αίτηση για τη 

πραγματοποίηση	«προέρευνας».

Τα Περιφερειακά Γραφεία απευθύνονται σε Εφευρέτες, 

Βιομηχανικούς Σχεδιαστές, Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια, 

Ακαδημαϊκά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, Ερευνητικά 

Ινστιτούτα,	Νεοφυείς	Επιχειρήσεις,	startups,	

Επαγγελματικούς Φορείς, φυσικά πρόσωπα κ.α.
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Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων
Ο ΟΒΙ διευρύνει το πεδίο έρευνας με τη χρήση διεθνών 

βάσεων	δεδομένων	μέσω	του	συστήματος	EPOQUE	του	

Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ).

H	λέξη	EPOQUE	προέρχεται	από	τη	σύντμηση	των	λέξεων	

European	Patent	Office	QUEry.	Πρόκειται	για	λογισμικό	

που έχει αναπτυχθεί από το ΕΓΔΕ και έχει σαν βασικό 

στόχο τη γρήγορη αναζήτηση και ανάκτηση οποιασδήποτε 

πληροφορίας που αφορά ένα συγκεκριμένο πεδίο της 

υπάρχουσας τεχνολογίας και η οποία έχει κατοχυρωθεί  

με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Με	το	EPOQUE	οι	χρήστες	μπορούν	μέσα	από	ένα	ενιαίο	

περιβάλλον να: 

•	 Αναζητούν	πληροφορίες	από	εσωτερικές	βάσεις	

δεδομένων, δηλαδή εγκατεστημένες στον κεντρικό 

υπολογιστή του Ευρωπαϊκού Γραφείου στη Χάγη 

(Internal	Databases)	

•	 Αναζητούν	πληροφορίες	από	βάσεις	δεδομένων	που	

δεν ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο και οι οποίες 

βρίσκονται εγκατεστημένες σε διάφορα σημεία του 

κόσμου	(External	Databases)	

•	 Κάνουν	συνδυασμένη	έρευνα	σε	δύο	ή	περισσότερες	

βάσεις	(Cross	File	Searching)

δ.  
ηΛΕΚΤρΟνΙΚΕΣ ΥΠηρΕΣΙΕΣ  

Ο ΟΒΙ παρέχει στους ενδιαφερόμενους τις ακόλουθες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

•	 Ηλεκτρονική Κατάθεση αιτήσεων 

Ο ΟΒΙ από 15 Απριλίου 2019 έθεσε στη διάθεση  

του κοινού και των συνεργατών του τη νέα εφαρμογή 

Ηλεκτρονικής	Κατάθεσης	Αιτήσεων	(https://efiling.

obi.gr).	Πρόκειται	για	ένα	σύγχρονο	σύστημα	

που αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση όλων 

των ενδιαφερόμενων μερών και εντάσσεται 

στη γενικότερη σχεδίαση του Οργανισμού για 

εκσυγχρονισμό και βελτίωση των σχέσεων με  

τους εφευρέτες και τους σχεδιαστές. 

•	 Ηλεκτρονική πληρωμή τελών

•	 Εθνικό Μητρώο Τίτλων (ΕΜΤ) 

Το ΕΜΤ επιτρέπει την πρόσβαση σε στοιχεία τίτλων 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που έχουν κατατεθεί στην 

Ελλάδα και έχουν δημοσιευτεί στο Ειδικό Δελτίο 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ)

•	 Espacenet

•	 Ηλεκτρονική Θυρίδα 

Την υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Θυρίδας που παρέχει 

ο ΟΒΙ μπορούν να χρησιμοποιούν οι εγγεγραμμένοι 

χρήστες για να αποστέλλουν  ηλεκτρονικά έγγραφα 

στον Οργανισμό.

•	 “DesignView” 

Το	“DesignView”	είναι	ένα	διαδικτυακό	εργαλείο	

αναζήτησης πληροφοριών το οποίο παρέχει στους 

χρήστες του Διαδικτύου τη δυνατότητα να αναζητούν 

χωρίς χρέωση τα σχέδια και τα υποδείγματα όλων 

των συμμετεχόντων Γραφείων, περιλαμβανομένων 

του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 

Ευρωπαϊκής	Ένωσης	(EUIPO)	και	των	εθνικών	

Γραφείων. 
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κΕΦΑΛΑΙΟ 4
Στόχοι και Δράσεις του Οργανισμού
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ΣΤΟχΟΙ ΤΟΥ ΟργΑνΙΣΜΟΥ

Στηρίζουμε τους εφευρέτες και τους 
δημιουργούς, προστατεύουμε τις εφευρέσεις 
και τα βιομηχανικά σχέδια
Αυτός είναι ο καίριος ρόλος του ΟΒΙ, η ουσία των 

υπηρεσιών που προσφέρει ο Οργανισμός στη χώρα καθώς 

και η προοπτική και το όραμά του για το μέλλον.

Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση των 

υπηρεσιών του Οργανισμού, προκειμένου να μπορέσει 

να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του σύγχρονου 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και στις διεθνείς εξελίξεις. 

Οι τομείς στους οποίους εστιάζει ο Οργανισμός με στόχο 

τη βελτίωση της απόδοσης και της εξωστρέφειας είναι: 

•	 Ηλεκτρονική	υποβολή	αιτήσεων	για	τη	χορήγηση	

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών 

καταχώρισης σχεδίων και υποδειγμάτων

•	 Ανάδειξη	της	οικονομικής	αξίας	της	βιομηχανικής	

ιδιοκτησίας

•	 Ενημέρωση	και	εξοικείωση	όλων	των	

ενδιαφερομένων με το σύστημα προστασίας 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας

•	 Αποτελεσματική	προστασία	εφευρέσεων,	

βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων

•	 Κατάρτιση	των	ενδιαφερομένων	σε	θέματα	

βιομηχανικής ιδιοκτησίας

•	 Αύξηση	του	αριθμού	των	εκθέσεων	έρευνας	που	

συντάσσονται από τον ΟΒΙ

•	 Ενεργός	συμμετοχή	του	ΟΒΙ	σε	Διεθνείς	Οργανισμούς

•	 Παρακολούθηση	των	σύγχρονων	εξελίξεων

•	 Άρτια	εκπαίδευση	του	προσωπικού	με	διαρκή	

πρόσβασή του στην παρεχόμενη γνώση διεθνώς

Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό
Ο ΟΒΙ επενδύει στο Ανθρώπινο Δυναμικό του 

αξιολογώντας το ως ζωτικό κεφάλαιο, με καταλυτικό ρόλο 

στην υλοποίηση των στόχων του Οργανισμού.

Το προσωπικό συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

παρεχόμενα	από	τους	διεθνείς	φορείς	(EPO,	EUIPO,	WIPO),	

σε σεμινάρια και ημερίδες που οργανώνονται εσωτερικά, 

παρακολουθεί διαδικτυακά προγράμματα ευρωπαϊκής 

εμβέλειας, ακολουθώντας δομημένο, δυναμικό και 

προσαρμοσμένο σε διαγνωσμένες ανάγκες εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Τα διαρκώς εξελισσόμενα τεχνολογικά πεδία, 

η ανάγκη τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, η 

επιτακτική ανάγκη απόκρισης, με βέλτιστο τρόπο, στα 

αιτήματα του κοινού, οι εφαρμοζόμενες νέες μέθοδοι και 

διαδικασίες, βρίσκουν το προσωπικό του ΟΒΙ οπλισμένο 

να ανταποκριθεί στο ρόλο του. 
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ΔρΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟργΑνΙΣΜΟΥ

Ίδρυση Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας 
Η	Ακαδημία,	η	οποία	ιδρύθηκε	με	το	ΠΔ	31/2019,	είναι	

αυτοτελής υπηρεσία του ΟΒΙ, επιτελεί δημόσια αποστολή 

και αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο για την ανάπτυξη ενός 

οικοσυστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.  

Η λειτουργία της Ακαδημίας θα ενισχύσει την εκπαίδευση 

στον τομέα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας υλοποιώντας  

τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ.  

Η Ακαδημία έχει δρομολογήσει τη δημιουργία ενός 

Διεθνούς ερευνητικού και μεταπτυχιακού προγράμματος  

σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας	(WIPO)	τον	Ευρωπαϊκό	Οργανισμό	Δημοσίου	

Δικαίου	(EPLO)	και	το	Κέντρο	Διεθνών	Μελετών	

Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου του 

Στρασβούργου	(CEIPI).	Στόχος	είναι	η	διασυνοριακή	

μεταφορά τεχνολογίας, η χρηματοδότηση  

της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και η προστασία και 

εκμετάλλευση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και  

των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον,  

η Ακαδημία συνιστά ευκαιρία για την προσέλκυση 

σχετικών επαγγελματιών από την ευρύτερη περιοχή  

της νοτιοανατολικής Μεσογείου με δεδομένη  

τη μοναδικότητα ενός τέτοιου τύπου Ακαδημίας  

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην περιοχή.

Βράβευση Εφευρετών
Ο ΟΒΙ επιβεβαιώνοντας τη συνεχή δέσμευσή του για  

την ενίσχυση και αύξηση της ελληνικής εφευρετικότητας, 

διοργανώνει από το 2002 διαγωνισμό βράβευσης  

των σπουδαιότερων ελληνικών εφευρέσεων. Η βράβευση 

εφευρετών στοχεύει να συμβάλει στη συλλογική 

αναπτυξιακή προσπάθεια λειτουργώντας ως κίνητρο για 

την ενθάρρυνση της εφευρετικότητας και την προβολή 

των τεχνολογικών επιτευγμάτων. 

Παιδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Ο ΟΒΙ, με στόχο την ενθάρρυνση της καινοτομίας στην 

Ελλάδα και τη δημιουργία κατάλληλης νοοτροπίας στις 

νέες γενιές, ήδη από το 2007, έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για μαθητές της πέμπτης και έκτης τάξης 

του δημοτικού, με το οποίο τους εισάγει στις αρχές της 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

και δημιουργικό μέρος όπου τα παιδιά καλούνται να 

παρουσιάσουν τις ιδέες τους. Στη συνέχεια, οι καλύτερες 

δημιουργικές ιδέες βραβεύονται σε ειδική διοργάνωση.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα AUTHENTICITIES
Ο ΟΒΙ επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού  για 

θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) και τη διαμόρφωση 

κουλτούρας αγοράς αυθεντικών προϊόντων, συμμετέχει 

τα	έτη	2020/21	στο	Πρόγραμμα	AUTHENTICITIES	του	

Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(EUIPO)	με	τη	συμμετοχή	του	Δήμου	Θεσσαλονίκης.

Το	project	AUTHENTICITIES	ξεκίνησε	πιλοτικά	στα	τέλη	

του 2017 και αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια του 

EUIPO	σε	στενή	συνεργασία	με	τα	γραφεία	ΔΙ	των	χωρών-	

μελών της ΕΕ για την καλλιέργεια στους Ευρωπαίους 

πολίτες νοοτροπίας αγοράς αποκλειστικά αυθεντικών 

προϊόντων, προκειμένου να προστατευθούν  

οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και η ευρωπαϊκή οικονομία  

από την παραβίαση των ΔΔΙ. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, δίνεται βαρύτητα σε 

ομάδες στόχους που μακροχρόνια θα λειτουργήσουν 

πολλαπλασιαστικά για τις επόμενες γενιές, όπως 

φοιτητές και μαθητές καθώς επίσης και σε ομάδες 

στόχους που έχουν αρμοδιότητα στον εντοπισμό και στην 

αποκάλυψη της παραβίασης, όπως οι αρχές  επιβολής 

(ΣΔΟΕ, αστυνομία, τελωνεία, λιμενικό). Στη διάρκεια του 

Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί πλήθος δράσεων 

ενημέρωσης και εκπαίδευσης με αποδέκτη το ευρύ κοινό 

της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Πόλεις	που	έχουν	ήδη	πιστοποιηθεί	ως	AUTHENTICITIES	

είναι το Αλικάντε, η Μάλαγα, το Παρίσι, η Ρώμη,  

η Ραβέννα, η Τσέρβια και το Μιλάνο. 
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Διοργάνωση εκδηλώσεων Ευαισθητοποίησης 
σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Ο ΟΒΙ δραστηριοποιείται έντονα στην ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση των χρηστών του (όπως 

επιχειρήσεις, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, 

Τεχνολογικά Πάρκα) σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

διοργανώνοντας ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, 

εργαστήρια, επισκέψεις  και συμμετέχοντας σε εκθέσεις 

και εκδηλώσεις άλλων φορέων.

Συμμετοχή του ΟΒΙ σε άλλα Προγράμματα
Ο ΟΒΙ συμμετέχει επίσης από το 2002 σε έργα της 

Ευρωπαϊκής	Επιτροπής		(LIIP,	IPeuropAware,	IPorta,	

VIP4SME)	που	έχουν	στόχο	την	προώθηση	της	καινοτομίας	

μέσα	από	την	ανάπτυξη	«εργαλείων»	για	την	καλύτερη	

αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ), κυρίως  

των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), τα οποία μπορείτε 

να βρείτε αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

EUrAxESS
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα 

Κράτη	–	Μέλη	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	τις	χώρες	

που σχετίζονται με το 6ο  Πλαίσιο Στήριξης Έρευνας, 

προωθεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική κινητικότητας των 

Ερευνητών	(διασυνοριακή	–	διαπεριφερειακή	και	μεταξύ	

πανεπιστημιακών	–	ερευνητικών	ιδρυμάτων,	επιχειρήσεων	

και άλλων φορέων).

Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι μέσα από 

τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων 

Κινητικότητας	(Δίκτυο	EURAXESS)	να	προσφέρει	

εξατομικευμένη βοήθεια στους μετακινούμενους 

ερευνητές και στις οικογένειές τους για όλα τα θέματα που 

σχετίζονται με την επαγγελματική αλλά και την καθημερινή 

τους ζωή.

Ο ΟΒΙ ενισχύει αυτήν την προσπάθεια σε εθελοντική 

βάση, χωρίς οικονομικές απολαβές, υποστηρίζοντας τους 

ερευνητές του Δικτύου σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

που περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητές του.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
Ο ΟΒΙ,  με στόχο τη διεύρυνση και την καλύτερη 

ενημέρωσή του κοινού του, διαθέτει  σελίδες σε όλα τα 

Μέσα	Κοινωνικής	Δικτύωσης	(Facebook,	LinkedIn,	Twitter,	

Instagram,	και	κανάλι	στο	YouTube).
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κΕΦΑΛΑΙΟ 5
Οργανωτική διάρθρωση  
του Οργανισμού
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Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας διαρθρώνεται 

στις ακόλουθες Διευθύνσεις και ανεξάρτητα Τμήματα:

Διεύθυνση γραμματείας Διοίκησης 

Διεύθυνση Κατάθεσης και χορήγησης Τίτλων
•	 Τμήμα	Καταθέσεων	και	Χορηγήσεων	

•	 Τμήμα	Παραλαβής	Διεθνών,	Ευρωπαϊκών	και	

Κοινοτικών Αιτήσεων 

•	 Τμήμα	Τεκμηρίωσης	και	Δημοσιεύσεων	

•	 Τμήμα	Παρακολούθησης	Μεταβολών	και	Τελών	

Διεύθυνση  Ελέγχου Τίτλων
•	 Τμήμα	Τυπικού	Ελέγχου	

•	 Τμήμα	Μηχανολογικών	Εφευρέσεων	

•	 Τμήμα	Χημικών	και	Βιοτεχνολογικών	Εφευρέσεων	

•	 Τμήμα	Εφευρέσεων	Πληροφορικής	και	Επικοινωνιών	

•	 Τμήμα	Ελέγχου	και	Προώθησης	Καινοτομιών	

•	 Υπηρεσιακή	Μονάδα	Ποιοτικού	Ελέγχου	και	

Διόρθωσης Δεδομένων

•	 Μεταφραστικό	Τμήμα	

Διεύθυνση νομικής Υποστήριξης
Τμήμα Διεθνών Θεμάτων

 

Διεύθυνση Τεχνολογικής Πληροφόρησης 
•	 Τμήμα	Τεχνολογικής	Πληροφόρησης	&	Διάδοσης	της	

Καινοτομίας

•	 Υπηρεσία	Μιας	Στάσης	

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Υπηρεσιών Πληροφορικής 
•	 Τμήμα	Ανάπτυξης	Συστημάτων	

•	 Τμήμα	Λειτουργίας	Πληροφοριακών	Συστημάτων

•	 Υπηρεσία	Ασφαλείας	Πληροφοριακών	Συστημάτων	

•	 Υπηρεσία		Τεχνικής	Υποστήριξης

 

Οικονομική Διεύθυνση
•	 Τμήμα	Λογιστηρίου	

•	 Υπηρεσία	Προμηθειών	

Διεύθυνση Δικαστικού 
και

•	 Τμήμα	Επικοινωνίας

•	 Τμήμα	Ασφαλείας	και	Κτιρίου	

•	 Υπηρεσία	Εσωτερικού	Ελέγχου
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