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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το 2019 ήταν μια ιδιαίτερα δυναμική χρονιά για τον Οργανισμό Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας την οποία σηματοδότησαν η αλλαγή ηγεσίας με την ανάληψη 
καθηκόντων Γενικού Διευθυντή από τον κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλο και 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κ. Δημήτρη Χρόνη, η έναρξη 
λειτουργίας της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και η 
εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Κατάθεσης για όλους τους τίτλους Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο της 
εναρκτήριας εκδήλωσης για την Ακαδημία (10.9.19) ανέφερε: «Δεν υπάρχει 
καμία αμφιβολία ότι διαχρονικά, ο ΟΒΙ, έχει επιδείξει πολύ σημαντικό έργο. Ο 
αυτοχρηματοδοτούμενος αυτός Οργανισμός, έχει συμβάλλει στην αλλαγή της 
νοοτροπίας στην Ελλάδα, στην οργάνωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
της βιομηχανικής παραγωγής. 
Η συνεργασία με τους εταίρους στο εξωτερικό υπήρξε πάντοτε εξαιρετικά 
αρμονική και θα συνεχιστεί στο μέλλον ακόμα αρμονικότερη γιατί ο στόχος 
είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας να ακολουθεί την πρόοδο των 
αντίστοιχων Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι μαζί να υπηρετούμε 
το κοινό καλό. 
Άλλωστε ο χώρος της διανοητικής ιδιοκτησίας δεν είναι παρά ένας χώρος που 
παράγει τελικά τεράστια προστιθέμενη αξία και πολύ μεγάλο πλούτο στο 
σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, κάτι που πρέπει και να διατηρήσουμε 
αλλά και να ενισχύσουμε.»
Το 2019 είναι έτος σταθμός, μια ανάσα πριν τη συμπλήρωση 100 χρόνων από 
την κατάθεση της πρώτης πατέντας το 1920 και όπως τόνισε ο Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο ΟΒΙ  προχωράει εκσυγχρονίζοντας τόσο τις 
υπηρεσίες του όσο και τον ευρύτερο χώρο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Στις 15 Απριλίου 2019 τέθηκε στη διάθεση του κοινού και των συνεργατών του 
τη νέα εφαρμογή Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων.
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. 
Οι καταθέσεις αιτήσεων για όλους τους τίτλους Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
καθώς και οι πληρωμές γίνονται πλέον ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά μέσω του νέου 
συστήματος, στον σύνδεσμο https://efiling.obi.gr. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αφορά μια αυτοτελή υπηρεσία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και επιτελεί δημόσια
αποστολή για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.
Η δημιουργία της Ακαδημίας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος εκπαίδευσης
και κατάρτισης στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προσφέροντας ισότιμη πρόσβαση σε
εκπαιδευτικές ευκαιρίες με αντικείμενο το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Επιδίωξη είναι η ενίσχυση της Ελληνικής καινοτομίας μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των χρηστών
μέσα από την οργάνωση μαθημάτων, συνεδρίων, σεμιναρίων, workshops καθώς και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων βασισμένων σε τεχνολογίες εκμάθησης εξ αποστάσεως (e-learning).  

 

Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ).

Ομόλογες Ακαδημίες άλλων κρατών.

Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ).

Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδας
και του εξωτερικού.

Διεθνείς Οργανισμούς επιφορτισμένους με συναφή ερευνητικά
και εκπαιδευτικά προγράμματα.

πρόκειται

να λειτουργεί

σε συνεργασία με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
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Οι 327 αιτήσεις ΔΕ που εξετάστηκαν, αναφέρονταν σε όλο το φάσμα της επιστήμης και τεχνολογίας.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

594 εθνικές αιτήσεις
για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ)

ανθρώπινες
ανάγκες 45%

248 χορηγήσεις
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

327 εκθέσεις
έρευνας

ηλεκτρισμός 4%

φυσικές
επιστήμες 6%

μεταλλουργία,
χημεία 6%

κτίρια, σταθερές
κατασκευές 10%

μηχανολογία,
θέρμανση,

φωτισμός 12%

μεταφορές,
βιομηχανικές
επεξεργασίες 16%

ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ)

594 28 74 8620
19

ΔΕ ΠΥΧ ΣΠΠ ΒΣ

Στο δίπλα διάγραμμα εμφανίζεται 

μια κατανομή σε τεχνολογικούς 

τομείς, με το αντίστοιχο ποσοστό

επί του συνόλου των αιτήσεων. 

Για το 2019 την πρώτη θέση σε 

αριθμό αιτήσεων ΔΕ 

καταλαμβάνει με μεγάλη διαφορά 

ο τομέας των Ανθρωπίνων 

Αναγκών, θέση την οποία κατέχει 

σταθερά την τελευταία 15ετία.
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Αναλύωντας τον τομέα των ανθρώπινων αναγκών βλέπουμε ότι τα κυριότερα τεχνολογικά πεδία που τον απαρτίζουν, είναι:

Διεκπεραιώθηκαν 62 προέρευνες

ιατρικές/κτηνιατρικές
επιστήμες 35%

τρόφιμα, επεξεργασία
τροφίμων 14%

έπιπλα,
οικιακά σκεύη 12%

γεωργία, κτηνοτροφία,
αλιεία 21%

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ,
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (02.01.2020)

ΗΠΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

Το επιστημονικό/τεχνολογικό πεδίο της Ιατρικής, καταλαμβάνει
σταθερά την πρώτη θέση των αιτήσεων όλα τα χρόνια.
Περιλαμβάνει κυρίως:
• Ιατρικές Συσκευές 
• Ιατρικά Όργανα και Εργαλεία
• Εμφυτεύματα
• Τεχνητά Μέλη
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2018 2019 2018 2019

ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC

ΗΠΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΙΝΔΙΑ

ΚΙΝΑ

ΡΩΣΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

200

100

400

300

600

500

800

700

1000

900

1000

500

3000

2000

5000

4000

7000

6000

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 2018–2019 

ΕΔΕ, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕ, ΧΩΡΕΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ATHENS XCLUSIVE DESIGNERS WEEK, 27–31.3.19, Ζάππειο Μέγαρο 

Ο ΟΒΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 Για πρώτη φορά, και στο πλαίσιο του Προγράμματος Ideas Powered του Observatory της ΕΕ ο ΟΒΙ 

συμμετείχε  στην «25η «Athens Xclusive Designers Week», με μία πρωτοποριακή εκδήλωση. Από τις 

27.03.2019 έως και τις 31.03.2019, ο Οργανισμός σε συνεργασία  με  το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας, συμμετείχε στην Ελληνική Εβδομάδα Μόδας, με στόχο την ευαισθητοποίηση του 

κοινού κατά της αντιγραφής και της παραποίησης των προϊόντων.  

Στην πρωτότυπη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, το κοινό είχε τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσει μία επίδειξη μόδας αποκλειστικά αφιερωμένης στην καμπάνια #FightFake. Κύριος στόχος 

της πρωτοποριακής αυτής ζωντανής εκστρατείας ήταν να δώσει ένα δυνατό μήνυμα κατά της αντιγραφής 

και να ενισχύσει και να ενθαρρύνει την καταπολέμησή της. Να ενημερώσει σχετικά με τη Διανοητική 

Ιδιοκτησία, νέους – και όχι μόνο- σχεδιαστές, κατασκευαστές, καταναλωτές προϊόντων μόδας (όπως είναι 

τα ρούχα, τα υποδήματα, τα αξεσουάρ), ώστε να κατανοήσουν και να επενδύσουν σε μια υγιή 

συμπεριφορά κατανάλωσης πρωτότυπων αγαθών. Να τους αναδείξει ως ταλαντούχους φορείς 

σχεδιαστικής καινοτομίας για τους οποίους η Διανοητική Ιδιοκτησία αποτελεί βασικό άυλο περιουσιακό 

στοιχείο και τα δικαιώματα ΔΙ συνιστούν οικονομικό πλεονέκτημα.

Ο  Οργανισμός επέκτεινε τη δημιουργία κέντρων ενημέρωσης του κοινού για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία 

στην Περιφέρεια, εγκαινιάζοντας τέσσερα νέα περιφερειακά γραφεία:

17 Ιανουαρίου 2019:

Εγκαίνια δορυφορικής εστίας

ενημέρωσης ΟΒΙ

στο ΤΕΕ στην Αθήνα

18 Ιουνίου 2019:

Εγκαίνια Περιφερειακού

Γραφείου ΟΒΙ στον Βόλο

24 Ιουνίου 2019:

Εγκαίνια Περιφερειακού

Γραφείου ΟΒΙ στη Ξάνθη 

4 Δεκεμβρίου 2019:

Εγκαίνια Περιφερειακού

Γραφείου ΟΒΙ στα Ιωάννινα

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις και Εκθέσεις: 

17 εκδηλώσεις σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Διεθνείς Οργανισμούς και Ερευνητικούς Φορείς

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις απευθυνόμενες σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:

7 εκδηλώσεις και 24 επισκέψεις σε ΜμΕ με αναφορά στο έργο VIP4SME καθώς  και

παρουσίαση του εργαλείου Διαχείρισης Διανοητικού Κεφαλαίου "IA Management tool". 
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπογραφή Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ του ΟΒΙ και του H2B HUB του Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου.

Υπογραφή Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ του ΟΒΙ και του Επιστημονικού και Τεχνολογικού 
Πάρκου Ηπείρου ΑΕ.

ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΠΑΦΕΣ/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: 278

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΟΒΙ ΣΕ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 113

Υπογραφή Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Δίκτυο Συνδέσμων Βιομηχανιών Βιοτεχνιών
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΔΣΒΒΑΜΘ).

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ).

Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την πιστοποιημένη εκπαίδευση και έρευνα στη
Βιομηχανική Ιδιοκτησία μεταξύ WIPO – ΟΒΙ – Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
(υπεγράφη στη Γενεύη).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

(ONE STOP SHOP)

Σύνολο ενδιαφερόμενων

που εξυπηρετήθηκαν: 2.629
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ν. 4605 /2019 – ΦΕΚ 52/1–4–2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 

τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) 

από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016). Μέτρα για την 

επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

Σχέδιο ΥΑ που αφορά «Εφαρμογή στον ΟΒΙ των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/933 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2019  για την τροποποίηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 469/2009 περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα 

φάρμακα».

Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου που αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων 

που χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Συγκεκριμένα, με το Νόμο 4172/13, 

άρθρο  71Α, τα κέρδη μιας επιχείρησης από την πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων 

χρησιμοποιήθηκε Ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για 

3 συνεχόμενες χρήσεις. 

Το 2019 ο ΟΒΙ έλαβε 9 αιτήσεις για υπαγωγή στο άρθρο 71Α  του Ν. 4172/13  προκειμένου να ωφεληθούν 

οι επιχειρήσεις της φοροαπαλλαγής (Φορολογικά Κίνητρα OBI).

Επίσκεψη του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας

(World Intellectual Property Organization – WIPO), Dr. Francis Gurry, 20–21 Μαρτίου 2019

Η υψηλού επιπέδου συνάντηση για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) με την παρουσία Γενικών Γραμματέων της 

ελληνική Διοίκησης και εκπροσώπων του ΟΒΙ και του ΟΠΙ, όπου συζητήθηκαν οι τρόποι προώθησης μιας 

αναπτυξιακής ατζέντας για το σύνολο των πτυχών της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη χώρα μας.

Επίσκεψη Κινεζικής Αντιπροσωπείας, 23 Σεπτεμβρίου 2019

Αντιπροσωπεία του Κινεζικού Γραφείου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (China National Intellectual Property 

Administration, CNIPA) συναντήθηκε με στελέχη του ΟΒΙ, με σκοπό τη συνεργασία σε θέματα μεταφοράς 

τεχνολογίας, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και 

εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού και των χρηστών σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

και υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των δύο Γραφείων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
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Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 1295 ώρες εκπαίδευσης.

Σεμινάρια της European Patent Academy (EPO) – Ευρωπαϊκού Γραφείου

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας για θέματα που άπτονται της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Σεμινάριο «Αποτελεσματική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας» 

Σεμινάριο «ΕΦΚΑ-ΣΕΠΕ» 

Σεμινάριο «Διαχείριση κρίσεων, εταιρική επικοινωνία και εξωστρέφεια» 

Σεμινάριο Word Advanced 

Σεμινάριο Μισθοδοσίας

Σεμινάριο Διοίκησης έργου-Prince 2 

Σεμινάριο λογιστικής

Σεμινάριο ΕΣΚ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ –

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Συνάντηση ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη στρατηγική διανοητικής ιδιοκτησίας στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συνάντηση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την επιβολή Δικαιωμάτων Διανοητικής

Ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

59η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO),

όπου εγκρίθηκε αλλαγή του Κανόνα 69.1 (a) της PCT (Συνθήκη Συνεργασίας

για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας), με αποτέλεσμα την αύξηση του διαθέσιμου χρόνου

για την έναρξη της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης.

Μόνιμη Επιτροπή Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής

Ιδιοκτησίας (WIPO Standing Committee on the Law of Patents), όπου συζητούνται θέματα δικαίου

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Ομάδα Εργασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιτροπή Δικαίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας του  Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων. Ευρεσιτεχνίας

(ΕΡΟ Patent Law Committee), όπου συζητούνται θέματα σύγκλισης πρακτικής των γραφείων βιομηχανικής

ιδιοκτησίας και τροποποίησης κανόνων της σύμβασης του Μονάχου για τη βελτίωση διαδικασιών

ενώπιον του ΕΡΟ.

Παρατηρητήριο ΕΕ για την επιβολή των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ).

Ο ΟΒΙ συμμετείχε επίσης:
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ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΤΟΥ ΟΒΙ ΓΙΑ ΤΟ 2019

38%

44%

62%

22%

άριστη εντύπωση από την πρώτη του επαφή με τον ΟΒΙ

πολύ καλή εντύπωση από την πρώτη του επαφή με τον ΟΒΙ

πάρα πολύ ικανοποιημένο από την ποιότητα/αξιοπιστία

των υπηρεσιών του Οργανισμού

πολύ ικανοποιημένο από την ποιότητα/αξιοπιστία

των υπηρεσιών του Οργανισμού

πολύ ικανοποιημένο από τον χρόνο υλοποίησης

των υπηρεσιών του

πάρα πολύ ικανοποιημένο από τον χρόνο υλοποίησης

των υπηρεσιών του

Ο ΟΒΙ έχει πιστοποιηθεί από εγκεκριμένους εξωτερικούς φορείς με τα Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 και ΕΛΟΤ 1429.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ & ΕΚΔΟΣΗ: ΟΒΙ
Γιάννη Σταυρουλάκη 5

151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

Τ: 210 6183500, Email: info@obi.gr

www.obi.gr

Σχεδιασμός Σήματος: Ε. Μανούσου

Επιμέλεια: Ρ. Ζαχαροπούλου

Σχεδιασμός: MyCompany Projects O.E.

ΔΕ: Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

ΠΥΧ: Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας

ΣΠΠ: Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας

ΒΣ: Βιομηχανικά Σχέδια

ΕΔΕ: Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ερεσιτεχνίας
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