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Η ΠΟΤΓΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΠΟ 

ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΑ ΔΤΡΔΙΣΔΥΝΙΑ ΚΑΙ Η ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ 

ΠΡΟΔΡΔΤΝΑ 

                                                     

Γξ.Π.Γθαγθαλάηζνπ 

Υεκηθφο, Πξντζηακέλε, Γηεχζπλζε Σερλνινγηθήο Πιεξνθφξεζεο 

 

Ο Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο είλαη ν απνθιεηζηηθά αξκφδηνο θνξέαο ζηελ Διιάδα 

γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ εθεπξέζεσλ θαη ηελ θαηαρψξεζε ησλ βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ. 

Δπίζεο, παξέρεη ηερλνινγηθή πιεξνθφξεζε απφ δεκνζηεπκέλα Γηπιψκαηα Δπξεζηηερλίαο 

(ΓΔ) κέζα απφ δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Έλα γξαθείν ΓΔ έρεη δηηηφ ξφιν. Υνξεγεί ΓΔ αιιά θαη παξάγεη ηερλνινγηθή πιεξνθφξεζε 

απφ δεκνζηεπκέλεο αηηήζεηο θαη ρνξεγεζέληα ΓΔ. 

Σερλνινγηθή πιεξνθφξεζε είλαη ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

αλαθηεζνχλ ζε Δζληθφ θαη Γηεζλέο επίπεδν απφ δεκνζηεπκέλα ΓΔ. 

Η πιεξνθφξεζε πνπ ππάξρεη ζηα ΓΔ είλαη πνιχηηκε πεγή πιεξνθνξηψλ, ηφζν γηα ηνπο 

εξεπλεηέο, εθεπξέηεο, επηρεηξεκαηίεο, ΜκΔ, φζν θαη γηα ηελ ράξαμε πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο 

θαη νηθνλνκίαο. Η αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα δεκνζηεπκέλα ΓΔ κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα εθηηκήζνπλ ηελ σξηκφηεηα ησλ ηερλνινγηψλ ηνπο θαη ησλ 

ηάζεσλ ζηελ θαηλνηνκία, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαζνξίζνπλ επηρεηξεκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο. 

Δηδηθφηεξα, ε ηερλνινγηθή πιεξνθφξεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα: 

- Πξνζδηνξίζνπλ ηελ λέν θαη εθεπξεηηθφ ηεο εθεχξεζήο ηνπο 

- Απνθχγνπλ λα παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα ηξίησλ 

- Απνθχγνπλ έξεπλα ζε πεδία πνπ ήδε έρνπλ εξεπλεζεί απφ άιινπο θαη επνκέλσο λα 

θεξδίζνπλ ρξφλν θαη ρξήκα 

- Βξνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

- Τπνινγίζνπλ ηελ αμία ησλ ΓΔ ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο 

- Γηαπηζηψζνπλ ηηο ηάζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ 

- Δμεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ ηερλνινγίεο απφ ΓΔ πνπ δελ έρνπλ ρνξεγεζεί ή δελ 

ηζρχνπλ ζε θάπνηεο ρψξεο 

- Πάξνπλ ζσζηέο απνθάζεηο ζε πεξηπηψζεηο παξαρψξεζεο αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, 

ζχλαςεο ζπλεξγαζηψλ ή/θαη ζπγρσλεχζεσλ 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ έλα ΓΔ πεξηιακβάλνπλ: 

- Σερληθέο-Δπηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο, θπξίσο απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα, 

γηαηί ε εθεχξεζε πεξηγξάθεηαη κε ελδειερή ηξφπν ζηα ΓΔ 

- Ννκηθέο πιεξνθνξίεο θπξίσο απφ ηηο αμηψζεηο πνπ δειψλνπλ ην εχξνο ηεο 

δεινχκελεο πξνζηαζίαο 

- Δπηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο φπσο εκεξνκελία θαηάζεζεο, φλνκα εθεπξέηε, ρψξα 

εθεπξέηε, ρψξεο πξνζηαζίαο ηεο εθεχξεζεο θιπ. 
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- Πιεξνθνξίεο ράξαμεο πνιηηηθήο απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα 

δηάθνξα ηερλνινγηθά πεδία. 

Αξθεηέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη αθφκε θαη απφ ηελ πξψηε ζειίδα κηαο αίηεζεο ΓΔ ή ελφο 

ρνξεγεκέλνπ ΓΔ φπσο θαίλεηαη ελδεηθηηθά ζην παξαθάησ παξάδεηγκα κηαο Γηεζλνχο 

αίηεζεο. 

 

 

“WIPO Guide to using Patent Information”, July 2015. 
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Γηα ηελ αλάθηεζε ηεο ηερλνινγηθήο πιεξνθφξεζεο ππάξρνπλ εηδηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 

παξέρνληαη, είηε απφ κεγάια γξαθεία, φπσο EPO, WIPO, EUIPO, είηε απφ εκπνξηθνχο 

δηαζέηεο. Δπίζεο γηα ηνλ κε εμεηδηθεπκέλν ρξήζηε ππάξρνπλ βάζεηο ειεχζεξεο πξφζβαζεο, 

φπσο ην espacenet ηνπ EPO (https://worldwide.espacenet.com/), ην patentscope γηα ΓΔ 

(https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf) θαη Hague Express γηα Γηεζλή 

Βηνκεραληθά ρέδηα (Β) ηνπ WIPO (https://www3.wipo.int/designdb/hague/en/), ην 

designview γηα Κνηλνηηθά Β ηνπ EUIPO (https://www.tmdn.org/tmdsview-

web/welcome#/dsview).  

Ο ΟΒΙ κέζσ ηεο ππεξεζίαο ηεο πξνέξεπλαο δει. έξεπλα ηεο πξνγελέζηεξεο ζηάζκεο ηεο 

ηερληθήο πνπ παξέρεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κπνξεί λα ελεκεξψζεη ησλ εξεπλεηή, 

ηνλ εθεπξέηε, ηνλ επηρεηξεκαηία, ηελ ΜκΔ γηα ηα δεδνκέλα πνπ πξνυπάξρνπλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηερλνινγηθφ πεδίν, γηα ζπγθεθξηκέλν θαηαζέηε/εθεπξέηε, γηα ζπγθεθξηκέλα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.  

Η ππεξεζία απηή ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ ΟΒΙ θαη ην θφζηνο γηα ηνλ ρξήζηε είλαη κφλν 60 

επξψ γηα κέγηζην αξηζκφ ησλ πιένλ πξφζθαησλ 60 εγγξαθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ππφ 

έξεπλα ζέκα.  

Παξέρνληαη βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, πεξίιεςε, ζρέδην (φπνπ απηφ απαηηείηαη) θαη 

νιφθιεξν ην έγγξαθν ηνπ ΓΔ, εάλ ρξεηαζηεί. Οη πιεξνθνξίεο απηέο βνεζνχλ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν λα γλσξίδεη ηη πξνυπάξρεη ζηνλ ηνκέα ελδηαθέξνληφο ηνπ, ζε πνηνπο ηνκείο 

θηλείηαη ν αληαγσληζκφο αιιά θαη ε αγνξά, λα δηαζθαιίζεη ηελ κε παξαβίαζε δηθαησκάησλ 

ηξίησλ, λα ζπληάμεη πην ζσζηά ηελ αίηεζή ηνπ γηα θαηνρχξσζε ηεο εθεχξεζήο ηνπ έηζη 

ψζηε λα κελ πξνζθξνχζεη ζε δηθαηψκαηα ηξίησλ. 

Η αίηεζε πξνέξεπλαο κπνξεί λα αλαθηεζεί απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΒΙ 

http://www.obi.gr/el/%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1/%cf%86%cf%8c%cf%

81%ce%bc%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/, να 

ζπκπιεξσζεί θαη λα απνζηαιεί ζηνλ ΟΒΙ (ηαρπδξνκηθά ή κε θαμ) ή λα θαηαηεζεί κε θπζηθή 

παξνπζία ζηνλ ΟΒΙ.  

Εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά μζςω τησ υπηρεςίασ τησ ηλεκτρονικήσ 

κατάθεςησ https://efiling.obi.gr/.  

Η ζρευνα τησ προγενζςτερησ ςτάθμησ τησ τεχνικήσ πρζπει να προηγείται, τόςο τησ 

κατάθεςησ τησ αίτηςησ για προςταςία μιασ εφεφρεςησ, όςο και τησ διάθεςησ ενόσ 

προϊόντοσ ςτην αγορά, προσ αποφυγή παραβίαςησ δικαιωμάτων τρίτων. 
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