
ΟΒΙ
Εθνικός φορέας για την 
κατοχύρωση των εφευρέσεων & 
των βιομηχανικών σχεδίων και 
υποδειγμάτων και για θέματα 
τεχνολογικής πληροφόρησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020



2

Το 2020 ήταν αναμφισβήτητα μια ιδιαίτερη χρονιά με 

πρωτοφανείς και απρόβλεπτες ανατροπές σε παγκόσμιο επίπεδο 

και ο ΟΒΙ δε θα μπορούσε φυσικά να μείνει ανεπηρέαστος από τα 

νέα δεδομένα που επέβαλε η πανδημία, επιδεικνύοντας όμως 

άμεση προσαρμοστικότητα και ευελιξία.

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που δημιούργησε τόσο η εξ 

αποστάσεως εργασία όσο και η πραγματοποίηση δράσεων και 

συνεργασιών με σχεδόν αποκλειστικά διαδικτυακά μέσα, ο 

Οργανισμός βελτιώθηκε και αναπτύχθηκε. 

Με γνώμονα πάντα την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ελλάδα και 

την ενθάρρυνση και διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων να 

προστατεύσουν τις εφευρέσεις τους, προχώρησε σε σημαντική 

μείωση του τέλους σύνταξης Έκθεσης Έρευνας κατά 33% 

πετυχαίνοντας έτσι αξιοσημείωτη αύξηση  των καταθέσεων της 

τάξης του 30%. Επιπλέον, ο Οργανισμός αναβάθμισε υπηρεσίες 

του όπως η Ηλεκτρονική Θυρίδα, έθεσε σε λειτουργία το νέο 

σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης για τα Βιομηχανικά Σχέδια, 

προκήρυξε την 4η Βράβευση Ελλήνων Εφευρετών στη 

συμπλήρωση ενός αιώνα από το πρώτο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας 

και υλοποίησε προγράμματα με μεγάλη σημασία σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο.

Τέλος, τέθηκαν οι βάσεις για την ανάληψη από τον ΟΒΙ του 

συνόλου των αρμοδιοτήτων και της πλήρους ευθύνης για τα 

Εμπορικά Σήματα που θα οδηγήσει στη συγκέντρωση της 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας κάτω από κοινή στέγη.

Το 2020, παρά τη δυσμενή συγκυρία,  ήταν για τον ΟΒΙ μια χρονιά 

πολύ-επίπεδης ανάπτυξης, δημιουργίας και προβολής. Ήταν μια 

χρονιά προετοιμασίας για τα επόμενα, ακόμα πιο σημαντικά, 

χρόνια που έπονται.

Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Γενικός Διευθυντής ΟΒΙ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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Το 2020 ο Οργανισμός, προχώρησε σε  σημαντική μείωση του τέλους έκθεσης έρευνας (ΕΕ) κατά 33%.
Οι θετικές επιπτώσεις της μείωσης αυτής ήταν άμεσες. Το 2ο εξάμηνο του 2020 κατά το οποίο 
εφαρμόστηκε η μείωση, το ποσοστό των καταθετών που κατέβαλαν το τέλος έκθεσης έρευνας και η 
αίτησή τους ολοκλήρωσε τη διαδικασία χορήγησης σαν ΔΕ, χωρίς να μετατραπεί σε ΠΥΧ, αυξήθηκε 
κατά 15%.
Στο τέλος του 2020 οι εκθέσεις έρευνας όλων των αιτήσεων ΔΕ ολοκληρώθηκαν πριν το 12μηνο από την 
κατάθεση, ώστε ο καταθέτης να έχει το χρονικό περιθώριο να αποφασίσει  για την ενδεχόμενη 
προστασία της εφεύρεσής του στο εξωτερικό. 
Οι 308 αιτήσεις ΔΕ που εξετάστηκαν αναφέρονταν σε όλο το φάσμα της επιστήμης και τεχνολογίας. Η 
κατανομή τους σε τεχνολογικούς τομείς εμφανίζεται στο παρακάτω διάγραμμα με το αντίστοιχο 
ποσοστό επί του συνόλου των αιτήσεων.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕ 2020 ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Και για το 2020 την πρώτη θέση 

σε αριθμό αιτήσεων ΔΕ κατέλαβε 

με σημαντική διαφορά ο τομέας 

των Ανθρωπίνων Αναγκών, με τις 

περισσότερες αιτήσεις του τομέα 

να αφορούν:

Ιατρικές Συσκευές

Ιατρικά Όργανα και Εργαλεία

Εμφυτεύματα και Τεχνητά Μέλη                             
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Εθνικές Αιτήσεις για ΔΕ

763 308 223

Εκθέσεις Έρευνας Χορηγήσεις ΔΕ



ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Σύνολο ενδιαφερόμενων

που εξυπηρετήθηκαν: 2.496

ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΠΑΦΕΣ/
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: 202

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΟΒΙ ΣΕ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 9

Ημερίδα στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας στη Μυτιλήνη

8 1:1 επισκέψεις σε 
Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις

Σύμφωνο συνεργασίας με το 
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο 

Ηπείρου ΑΕ
Ανανέωση συμφώνου συνεργασίας 
με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών Πελοποννήσου και 
Δυτικής Ελλάδος 

763

3634

67

ΕΔΕ ΔΕ

ΣΠΠ

17
ΠΥΧ

Διεκπεραιώθηκαν 62 Προέρευνες 
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ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 2019–2020 
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Ο ΟΒΙ, στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού 100 ετών από την πρώτη κατοχύρωση εφεύρεσης με 
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
προκήρυξε την 4η Βράβευση Ελλήνων Εφευρετών. 

Συνεχίζοντας τον θεσμό που με πρωτοβουλία του εγκαινίασε το 2002, και με σκοπό την υλική και ηθική 
ανταμοιβή διακεκριμένων εφευρετών για τη συμβολή τους στην τεχνολογική πρόοδο και την ενίσχυση 
της εφευρετικής καινοτομίας στη χώρα μας, ο ΟΒΙ απηύθυνε πρόσκληση σε όλους τους εφευρέτες οι 
οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και δραστηριοποιούνται σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), αλλά και ως ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα με κατοχυρωμένες 
ευρεσιτεχνίες, να συμμετέχουν στον διαγωνισμό.
Η αξιολόγηση των εφευρέσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα γίνει με βάση την ιδιαίτερη 
εφευρετική δραστηριότητα που εμπεριέχουν, τις προοπτικές τους να συμβάλλουν στην τεχνολογική και 
βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας και την ποιότητα της Έκθεση Έρευνας η οποία δεν θα πρέπει να 
περιέχει έγγραφα της προϋπάρχουσας στάθμης της τεχνικής που προσβάλουν το νέο ή το εφευρετικό 
της εφεύρεσης. 

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το 2021 με την τελετή απονομής και προσφορά χρηματικών βραβείων 
στους διακριθέντες εφευρέτες.  

Έχοντας υπόψη τις μελέτες του ΟΟΣΑ-EUIPO σχετικά με τις απώλειες πωλήσεων και θέσεων εργασίας 
στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα του παραεμπορίου και το γεγονός ότι στην Ελλάδα το άμεσο χαμένο ποσό 
πωλήσεων εκτιμάται σε 1,3 δις. ευρώ ετησίως, ο ΟΒΙ πραγματοποίησε  δράσεις με στόχο την  
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την παραποίηση και τη δημιουργία νοοτροπίας 
προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ειδικά στις νέες γενιές.

Με γνώμονα τα παραπάνω, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας EUIPO – OBI, ο ΟΒΙ προχώρησε 
στην παραγωγή ενός ευχάριστου βίντεο με πρωταγωνιστές τους Σ. Καλυβάτση και Φ. Τσακίρη, που 
καταδεικνύει τις αρνητικές συνέπειες της αγοράς απομιμητικών προϊόντων ενώ προωθεί την 
κατανάλωση αυθεντικών. 

Το video έλαβε την έγκριση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και προβλήθηκε σε όλα τα Μέσα ως 
κοινωνικό μήνυμα. Επιπλέον, μέσω χορηγούμενης καμπάνιας στα Κοινωνικά δίκτυα, είχε 2.270.000 
εμφανίσεις και 850.000 θεάσεις.

Επιπροσθέτως, προωθητικό υλικό που καταδεικνύει τους κινδύνους που προκύπτουν από την αγορά 
πλαστών προϊόντων, διανεμήθηκε στους καταναλωτές μέσω των βιβλιοπωλείων και διατέθηκε στις 
γραμματείες των Πανεπιστημίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προκειμένου να ενημερωθούν οι 
φοιτητές. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΒΙ

Απονομή Βραβείων Ελλήνων Εφευρετών στο πλαίσιο του Εορτασμού 
100 ετών από την πτρώτη κατοχύρωση εφεύρεσης στην Ελλάδα 

(1920–2020)

Παραγωγή video ευαισθητοποίησης του κοινού στην αγορά αυθεντικών 
προϊόντων και την πάταξη της παραποίησης και της αντιγραφής
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Συμμετοχή στο Πρόγραμμα AUTHENTICITIES

Το 2020 η Θεσσαλονίκη γίνεται μέλος του δικτύου AUTHENTICITIES και το 
Πρόγραμμα γίνεται μέρος της ζωής της πόλης και των ανθρώπων της. 
Από τον Ιούλιο και για δυο χρόνια, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, οι φορείς της 
πόλης, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα συνεργαστούν για να αναδείξουν 
και να πιστοποιήσουν την πόλη ως «αυθεντική/authenticity».

Το Πρόγραμμα AUTHENTICITIES αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια 
του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (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 Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 

Η υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΟΒΙ και του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, θεμελίωσε μια συνεργασία που έχει σκοπό την 
ευαισθητοποίηση των δημοτών και επισκεπτών της πόλης σε θέματα που 
αφορούν στην καταπολέμηση του παραεμπορίου, την καλλιέργεια 
κουλτούρας αγοράς αποκλειστικά αυθεντικών προϊόντων, τη στήριξη της 
τοπικής επιχειρηματικότητας καθώς και  τη συμβολή όλων στην 
προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην 
ενημέρωση ομάδων στόχων που μακροχρόνια θα λειτουργήσουν   
πολλαπλασιαστικά για τις επόμενες γενιές, όπως φοιτητές, μαθητές 
καθώς επίσης και σε ομάδες στόχους που έχουν αρμοδιότητα στον 
εντοπισμό και στην αποκάλυψη της παραβίασης, όπως οι αρχές  
επιβολής (ΣΔΟΕ, αστυνομία και δημοτική αστυνομία, τελωνεία, λιμενικό). 
Για την προβολή του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε πλήθος μέσων, 
όπως τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα στα τοπικά ΜΜΕ, banners 
και αφίσες σε πολλά σημεία της πόλης και αναπτύχθηκε εξειδικευμένη 
εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα AUTHENTICITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ App (για 
Android/iOS)  για την «εφαρμογή στην πράξη», με επιδίωξη τόσο την 
ενημέρωση για τις δράσεις του Προγράμματος όσο και τη δυνατότητα 
καταγγελίας συμβάντος  παραποίησης και πειρατείας σε πραγματικό 
χρόνο. 

Την εναρκτήρια εκδήλωση τίμησαν με χαιρετισμό ο Υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο κ. Θεόδωρος Καράογλου, 
Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, 
καταδεικνύοντας τη σημασία του Προγράμματος για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης.

Ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση του Προγράμματος και την προβολή 
της ιδέας της αυθεντικής πόλης (authenticity), θα έχουν η 
Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό, το 
Οικονομικό και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
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Η ιστοσελίδα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι πλέον προσβάσιμη από ΑμΕΑ.

Η ιστοσελίδα obi.gr συμμορφώθηκε με τις οδηγίες της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό W3C 
HTML5 καθώς και με τις οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0, WCAG 
2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0).

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμη η ιστοσελίδα του Οργανισμού από άτομα με αναπηρία που 
χρησιμοποιούν ειδικές υποστηρικτικές τεχνολογίες, η ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνει μηχανισμό 
υποβοήθησης για την πλοήγηση των προαναφερόμενων χρηστών. Κάποια από τα νέα 
χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας είναι η δυνατότητα αύξησης και μείωσης του μεγέθους της 
γραμματοσειράς, η αλλαγή αντίθεσης χρωμάτων και η φωνητική ανάγνωση κειμένων.

Η ιστοσελίδα του ΟΒΙ είναι προσβάσιμη από ΑμΕΑ

Άρθρα Προσωπικού

Με σκοπό τη συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού του ΟΒΙ στην προβολή του Οργανισμού, 
ενθαρρύνθηκε η κατά βούληση συγγραφή άρθρων από τους εργαζόμενους βασισμένων στην 
πολυετή εμπειρία τους. Τα 7 άρθρα  που συγκεντρώθηκαν, μόνον το δεύτερο 6μηνο του 2020, 
προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για το Σύστημα Προστασίας της ΒΙ, επεξηγήσεις για την 
καλύτερη κατανόηση  εξειδικευμένων εννοιών που άπτονται της ΒΙ αλλά και χρήσιμες πληροφορίες 
για τη βέλτιστη κατάρτιση στρατηγικής προστασίας. Τα άρθρα αυτά δημοσιεύθηκαν στην 
ιστοσελίδα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Οργανισμού.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προετοιμασία τροπολογίας για συμπλήρωση στο νόμο 1733/1987 νέας παραγράφου 9A 

αναφορικά με την παραίτηση από την προθεσμία της παραγράφου 9 και επίσπευση της 

διαδικασίας.

ΥΑ για την εφαρμογή στον ΟΒΙ των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/933 του 

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

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

προστασίας για τα φάρμακα.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συμμετοχή του ΟΒΙ στο έργο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών για 
την εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών

Σε μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων και αλλαγών που η πανδημία επέφερε στο ευρύτερο 
οικοσύστημα του Ανθρώπινου Δυναμικού, ο Οργανισμός εξασφάλισε την άμεση προσαρμογή στην 
αιφνίδια αλλαγή, μεριμνώντας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, δημιουργώντας 
συνθήκες και πολιτικές εξ αποστάσεως και εκ περιτροπής εργασίας, εναρμονιζόμενος με τους νόμους 
και τις συστάσεις της πολιτείας. 

Ο ΟΒΙ επένδυσε στην  επαγγελματική, αλλά και την προσωπική εξέλιξη των στελεχών του, 
διοργανώνοντας προγράμματα επιμόρφωσης και συμμετέχοντας στα συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα της European Patent Academy (EPO) και της European Union Intellectual Property Office 
(EUIPO) Academy. 

Στελεχώθηκαν τα 4 περιφερειακά γραφεία του Οργανισμού και εκπαιδεύτηκαν οι νέοι συνεργάτες σε: 

Ο ΟΒΙ συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη 
ψηφιοποίηση των διαδικασιών του κράτους με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και 
τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας. Στα πλαίσια αυτά 
συμμετέχει πιλοτικά στη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών και της ενιαίας 
ψηφιακής πύλης (gov.gr).
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Πραγματοποιήθηκαν 893 ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης σε 58 συμμετέχοντες. 



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Το 2020, ο ΟΒΙ είχε έντονη διεθνή παρουσία  με την προετοιμασία θέσεων για επίκαιρα ζητήματα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας που εξετάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ) και σε διεθνή fora καθώς και στην παρακολούθηση εφαρμογής 
της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Brexit) αναφορικά με τα δικαιώματα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας που διαχειρίζεται ο ΟΒΙ αλλά και πλήθος εκπροσωπήσεων.
Πιο συγκεκριμένα ο ΟΒΙ συμμετείχε:

 61η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), κατά τη  
 διάρκεια της οποίας εγκρίθηκε (i) αλλαγή των Κανόνων 3, 7 και 21 της Συμφωνίας της Χάγης  
 για τη διεθνή καταχώρηση βιομηχανικών σχεδίων, που καθιστά υποχρεωτική την αναγραφή  
 διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος ή του πληρεξουσίου του δικηγόρου   
 στις διεθνείς αιτήσεις από 1/2/21, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία με τους καταθέτες  
 και (ii) Σύσταση προς τα κράτη μέλη της Συμφωνίας Παρισίων για την προστασία της  
 βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ώστε να λάβουν μέτρα αποτροπής της απώλειας του   
 δικαιώματος προτεραιότητας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

 Επιτροπή Δικαίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Patent Law Committee) του  ΕΡΟ για θέματα  
 σύγκλισης πρακτικής των γραφείων βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναφορικά με τον ορισμό του  
 εφευρέτη και την εξέταση του ενιαίου εφεύρεσης  και τροποποίησης κανόνων της σύμβασης  
 του Μονάχου για τη δυνατότητα διεξαγωγής αποδεικτικής διαδικασίας και εξέτασης  
 μαρτύρων ενώπιον Τμημάτων του ΕΡΟ.
 
 Ετήσια συνάντηση των εθνικών γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της ομάδας   
 αναπτυγμένων κρατών (Group B+) με βασικό θέμα την επανεκκίνηση των εργασιών   
 εναρμόνισης δικαίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

 Εκπροσώπησε επίσης τον ΟΒΙ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την  
 παραβίαση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, στην οποία ανακοινώθηκε η ένταξη της  
 Θεσσαλονίκης στο δίκτυο πόλεων “Authenticity”.

 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 Διανοητική Ιδιοκτησία, Συμβούλιο ΕΕ.

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

 Μόνιμη Επιτροπή Δικαίου Σημάτων, Βιομηχανικών Σχεδίων και Γεωγραφικών Ενδείξεων  
 (WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical  
 Indications). 

 Συνάντηση ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη στρατηγική διανοητικής ιδιοκτησίας (GIPP) της  
 Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Συνάντηση ομάδας εργασίας ΕΡΟ.

 Συνάντηση εθνικών γραφείων ΕΡΟ για θέματα προγραμμάτων συνεργασίας.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO
Ο ΟΒΙ έχει πιστοποιηθεί από εγκεκριμένους εξωτερικούς φορείς με τα Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015  και ΕΛΟΤ 1429.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία «Μη Συμμόρφωση»  είτε σε 

εσωτερική είτε σε εξωτερική επιθεώρηση από το 2009, έτος έναρξης του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας  σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ ΓΙΑ ΤΟ 2020

32.56% πολύ ικανοποιημένοι από την ποιότητα 
/αξιοπιστία των υπηρεσιών του Οργανισμού

52.83% πολύ καλή εντύπωση από την πρώτη επαφή 
με τον ΟΒΙ

33.96%

33.33%

35.56%

51.16%

άριστη εντύπωση από την πρώτη του επαφή 
με τον ΟΒΙ

πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την ποιότητα 
/αξιοπιστία των υπηρεσιών του Οργανισμού

πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τον χρόνο 
υλοποίησης των υπηρεσιών του

πολύ ικανοποιημένοι από το χρόνο 
υλοποίησης των υπηρεσιών του



ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας

Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας

Βιομηχανικό Σχέδιο

Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ερεσιτεχνίας

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Διανοητική Ιδιοκτησία
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ΠΥΧ

ΣΠΠ

ΒΣ

ΕΔΕ

ΒΙ
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