
Εθνικός Φορέας για την κατοχύρωση 
των Εφευρέσεων, των Εμπορικών Σημάτων 
και των Βιομηχανικών Σχεδίων. 

Επιπλέον, ο Οργανισμός παρέχει τεχνολογική 
πληροφόρηση από δημοσιευμένα Διπλώματα 
Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ).
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Το 2021 είναι σαφώς έτος ορόσημο για τον Οργανισμό Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας. Ίσως πρόκειται για την επόμενη ημερομηνία-σταθμό μετά την 
ημερομηνία ίδρυσής του το 1987.

H χρονιά χαρακτηρίστηκε από τη μεταρρύθμιση της μεταφοράς της 
αρμοδιότητας των Εμπορικών Σημάτων στον Οργανισμό με το Ν. 4796/2021, 
ΦΕΚ 63, 17.04.2021, άρθρα 33-48, και τη συγκέντρωση του συνόλου της 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας κάτω από την ίδια στέγη. Στο μεσοδιάστημα μέχρι 
την έκδοση της διαπιστωτικής Υπουργικής Απόφασης για την οριστική και εν 
τοις πράγμασι μεταφορά της αρμοδιότητας, προκειμένου να ολοκληρωθούν  
τα  τεχνικά ζητήματα της μεταφοράς, ο ΟΒΙ εργάστηκε εντατικά σε όλα τα 
επίπεδα (πληροφοριακά συστήματα, υποδομές, στελέχωση) προκειμένου 
να είναι πανέτοιμος στο νέο του αντικείμενο.

Παρά την πανδημία, που έθεσε περιορισμούς διεθνώς καθ’ όλη την διάρκεια 
του έτους, ο ΟΒΙ προσαρμόστηκε στις συνθήκες και αναζήτησε λύσεις για 
την απρόσκοπτη λειτουργία του.  Η αδιάληπτη εξυπηρέτηση των χρηστών 
τού συστήματος της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, υπήρξε αδιαπραγμάτευτη. 
Ο Οργανισμός εφοδιάστηκε με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παροχή 
εξ αποστάσεως εργασίας, με ασφαλή πρόσβαση στα πληροφοριακά του 
συστήματα παράλληλα με την τήρηση των οδηγιών της πολιτείας. 

Ο ΟΒΙ, στοχεύοντας στην οικονομική υποστήριξη των καταθετών του, όχι 
μόνο διατήρησε καθ’ όλη την διάρκεια του 2021 την προσωρινή μείωση 
του τέλους Έκθεσης Έρευνας κατά 33,33%, αλλά προχώρησε και σε μόνιμη 
μείωση του τέλους Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη κατά 27%. 
Τα αποτελέσματα των μειώσεων ήταν ξεκάθαρα: Το 2021 έκλεισε με 
αύξηση των καταθέσεων κατά 20%. Επιπλέον, βελτίωσε περαιτέρω τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με την αναβάθμιση του εργαλείου διαχείρισης 
των Βιομηχανικών Σχεδίων, ενώ υλοποίησε το εργαλείο e-services για την 
ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μεταβολής Βιομηχανικών Σχεδίων, το 
οποίο θα ξεκινήσει την λειτουργία του στις αρχές του 2022.

Την ίδια χρονιά, η Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ), 
αυτοτελής υπηρεσία του ΟΒΙ, συνεπής στη δημόσια αποστολή της, ξεκίνησε 
την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της. 

Τέλος, με την ευκαιρία της επετείου των 100 χρόνων από την πρώτη 
κατοχύρωση εφεύρεσης με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα, και 
συνεχίζοντας τον θεσμό που ξεκίνησε ο ΟΒΙ το 2002,  πραγματοποιήθηκε με 
ιδιαίτερη επιτυχία η 4η Βράβευση Ελλήνων Εφευρετών, τιμώντας έμπρακτα 
τους καινοτόμους ανθρώπους της χώρας.

Το 2021 άνοιξε ένα νέο, πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τον Οργανισμό,  
ενισχύοντας τις δράσεις του και επομένως τον σκοπό του όπως αυτός 
περιγράφεται στον ιδρυτικό του νόμο, δηλαδή «… να συμβάλει στην 
τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές 
υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας». 

Οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις της χρονιά υπήρξαν πολλές αλλά η 
αποφασιστικότητα των στελεχών του Οργανισμού ήταν αμείωτη έχοντας 
πάντα ως γνώμονα την ανάπτυξη και ευημερία τόσο του Οργανισμού όσο 
και του χώρου της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στη χώρα μας. 



ΙΑΝ
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Τίθεται σε ισχύ η μείωση τέλους 
σύνταξης Έκθεσης Έρευνας με 
Αιτιολογημένη Γνώμη κατά 27%.

Fashion & Luxury Law Course: Συμμετοχή με ομιλία στο 
διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στόχευε 
να καλύψει τις νομικές απαιτήσεις του γρήγορα 
αναπτυσσόμενου χώρου της βιομηχανίας πολυτελών 
αγαθών μόδας στην Ελλάδα.

Ανανέωση συμφώνου συνεργασίας με το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης.

ECP 5 Project: Στο πλαίσιο συμμετοχής του ΟΒΙ στα προγράμματα Ideas 
Powered & Authenticities του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) που στοχεύουν στην καλλιέργεια νοοτροπίας 
αγοράς αποκλειστικά αυθεντικών προϊόντων στους Ευρωπαίους 
πολίτες, ο Οργανισμός  έλαβε για δεύτερη χρονιά έγκριση από το Εθνικό 
Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΣΡ) και συνέχισε την πανελλαδική προβολή 
από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ενημερωτικού video & 
ραδιοφωνικού spot με τους ηθοποιούς Σ. Καλυβάτση και Φ. Τσακίρη.

Έναρξη της πρώτης περιόδου για την υποβολή αιτήσεων για το ταμείο 
επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. EUR (Ideas Powered for Business SME Fund), 
το οποίο προβλέπει την παροχή κουπονιών διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, με σκοπό να τις βοηθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση στα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) τους και να αντλήσουν όφελος 
από αυτά. 

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ που 
ανταποκρίνονται στον επίσημο ορισμό της ΜμΕ, και προσφέρει οικονομική 
στήριξη υπό τη μορφή επιστροφής εξόδων για αιτήσεις εμπορικών 
σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων, ύψους έως 1 500 EUR ανά επιχείρηση.

Ideas Powered 
for Business 

SME Fund

4



ΜΑΡ

ΑΠΡ

21

21

2021 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5

15.3.21  19.3.21  

Στον «αέρα» τα  Social 
Media της ΕΑΒΙ .

Διαδικτυακό σεμινάριο για 
την Βιομηχανική Ιδιοκτησία 
στο Οικονομικό Τμήμα του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

30.3.21 

Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιο-
κτησίας (ΕΑΒΙ): Πλάνο δράσεων για το 
2021 & Διάλεξη με θέμα «4η Βιομηχα-
νική Επανάσταση & Δικαιώματα Βιο-
μηχανικής Ιδιοκτησίας» (Διαδικτυακή 
εκδήλωση).

1.4.21 29.4.21

Ανανέωση συμφώνου συνεργασίας 
με το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Ροδόπης.

Στον «αέρα» 
η ιστοσελίδα της ΕΑΒΙ.

17.4.21  

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αναλαμβάνει το σύνολο 
των αρμοδιοτήτων και την πλήρη ευθύνη για τα Εμπορικά Σήματα. Η 
υπηρεσιακή ενοποίηση και η μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων για 
τα Εμπορικά Σήματα στον ΟΒΙ θα συμβάλλει στη θεσμική εναρμόνιση 
της χώρας μας με την πρακτική όλων των υπόλοιπων χωρών καθώς και 
στην απλοποίηση των διαδικασιών και την περαιτέρω προώθηση της 
Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. 

Η δημιουργία μιας ενιαίας εθνικής αρχής θα διευκολύνει τη διαμόρφωση 
μιας ομοιόμορφης και ενιαίας εθνικής πολιτικής για όλα τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εθνικής 
Οικονομίας.



ΜΑΙ 21
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19.5.21

Ο ΟΒΙ ανανέωσε για 3 χρόνια την πιστοποίησή του από διαπιστευμένο 
εξωτερικό φορέα με τα Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και 
ΕΛΟΤ 1429. 

Στόχος των προτύπων είναι να εξασφαλίσουν ένα αξιόπιστο επίπεδο 
ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε να διατηρούν συνεχώς 
ικανοποιημένους εργαζόμενους και χρήστες των υπηρεσιών του. 
Παράλληλα, επιδεικνύεται η ικανότητα του οργανισμού να ανταποκρίνεται 
με συνέπεια και να υπερβαίνει τις προσδοκίες των χρηστών του.

ΙΟΥΝ 21
10.6.21

Διαδικτυακή επίσκεψη  στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας / Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας.

23.6.21 

Τελετή 4ης  Βράβευσης Ελλήνων Εφευρετών: Με μεγάλη 
επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 4η Βράβευση Ελλήνων 
Εφευρετών παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και εκπροσώπων της 
πολιτικής, ερευνητικής, ακαδημαϊκής και οικονομικής 
ζωής της χώρας. 

Οι εφευρέτες που διακρίθηκαν βραβεύθηκαν στις 23 
Ιουνίου 2021, σε τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).  

ΙΟΥΛ
9.7.21 20.7.21 

21

Διαδικτυακό σεμινάριο με το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου/ Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
/ Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με Δήμο 
Μυκόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Authenticities του EUIPO: Για δυο χρόνια, 
ο Δήμος Μυκόνου, οι τοπικοί φορείς του 
νησιού, οι μόνιμοι κάτοικοι και το πλήθος των 
επισκεπτών της Μυκόνου θα συνεργάζονται 
για να αναδείξουν και να πιστοποιήσουν τη 
Μύκονο ως «αυθεντική/authenticity». 

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπόγραψαν ο 
Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ κ. Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος και ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. 
Κωνσταντίνος Κουκάς.
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7.8.21

Έκδοση Επετειακού βιβλίου: Με την ευκαιρία της επετείου των 200 χρόνων 
από την Ελληνική Επανάσταση, ο ΟΒΙ εξέδωσε ιστορική έκδοση με τίτλο 
«Στην Ελλάδα του 1825. Τα Ημερολόγια τριών ευρωπαίων περιηγητών-
εθελοντών». Η πολύτιμη έκδοση τυπώθηκε σε 500 αριθμημένα αντίτυπα.

ΣΕΠ 21
9.9.21

13-14 & 17-18.9.21 

11-19.9.21

22-24.9.21 

Ανανέωση συμφώνου συνεργασίας 
με το Εμπορικό και Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Street events Authenticity Θεσσαλονίκη: Στο πλαίσιο συμμετοχής του 
ΟΒΙ στο πρόγραμμα Authenticities του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της 
Θεσσαλονίκης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να διασκεδάσουν 
στα μουσικά street events που διοργάνωσε ο ΟΒΙ στην Πλατεία 
Αριστοτέλους. 

Με live μουσική από το μουσικό συγκρότημα Blonge και τον DJ Stelios 
Gala, με διανομή ενημερωτικού υλικού και αναμνηστικών δώρων, η 
Θεσσαλονίκη συντηρεί τον παλμό της «Αυθεντικής Πόλης» προβάλλοντας 
το μήνυμα «Το αυθεντικό είναι αιώνιο». 

Ο ΟΒΙ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 
συνέχισαν τη  συνεργασία τους με σκοπό την ευαισθητοποίηση των 
δημοτών και επισκεπτών της πόλης σε θέματα που αφορούν στην 
καταπολέμηση του παραεμπορίου.

Συμμετοχή ΟΒΙ στη διοργάνωση του Summer School 
KU Leuven: Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το 6ο 
Summer School Δεδομένων και Αλγορίθμων, που αφορά 
Σπουδές Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Την 
εναρκτήρια εκδήλωση τίμησε με ομιλία του ο Πρόεδρος 
της ΕΑΒΙ, Καθηγητής ΑΠΘ και Μέλος ΔΣ του ΟΒΙ, κ. Ιωάννης 
Κατσογιάννης. 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) συμμετείχε στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
(ΔΕΘ), την πρώτη Covid Free έκθεση με φυσική παρουσία της Ευρώπης. Η έκθεση  ήταν ιδιαίτερης 
σημασίας καθώς σηματοδότησε την επανεκκίνηση όλων των παραγωγικών κλάδων και ήταν 
αφιερωμένη στην Ελλάδα, με κεντρικό θεματικό άξονά της το Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον της 
χώρας, με την ευκαιρία και της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. 

Στο πλαίσιο της Έκθεσης ο ΟΒΙ διοργάνωσε το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου εκδήλωση με τίτλο 
«Καινοτομία και Ανάπτυξη από Αξιοποίηση Επιτευγμάτων της Έρευνας στην Ελλάδα», την 
οποία τιμήσαν με χαιρετισμό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και 
ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης.  



ΟΚΤ 21
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10.10.21

13-17.10.21

13.10.21-16.12.21 

14-17.10.21

16.10.21

Thessaloniki Design Week: Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
συμμετείχε στο 2ο Thessaloniki Design Week, με κεντρικό άξονα 
την «Καινοτομία στον Σχεδιασμό / Innovation in Design».

 Ο ΟΒΙ είχε έντονη παρουσία στις δράσεις με stand, εκδήλωση στις 
15 Οκτωβρίου με θέμα «Προστασία των Design. Ο δρόμος για την 
αγορά», χορηγία και Απονομή Βραβείων Μικρής Κλίμακας στις 16 
Οκτωβρίου. 

Τα Βραβεία Μικρής Κλίμακας στους finalists που ξεχώρισαν με 
επιλεγμένες καινοτόμες προτάσεις βιομηχανικού σχεδιασμού, 
απένειμαν οι κκ Καθ. Ιωάννης Κατσογιάννης και Αριστείδης 
Πιτταράς, Διευθυντής Καταθέσεων & Χορηγήσεων ΟΒΙ.

ECP6 Project:  Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας του ΟΒΙ και του EUIPO 
για το 2021  πραγματοποιήθηκε παραγωγή και διάχυση video, ως εργαλείο 
ενημέρωσης για τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησία σε νέους επιχειρηματίες, Startups, βιομηχανικούς 
σχεδιαστές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). 

Έκθεση BEYOND 4.0: Ο ΟΒΙ συμμετείχε με περίπτερο και 
εξειδικευμένο προσωπικό στην Έκθεση καινοτομίας και 
τεχνολογίας BEYOND 4.0, η οποία έδωσε το βήμα σε εταιρίες από 
όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν τα καινοτόμα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους, αλλά και την ευκαιρία να συνάψουν σημαντικές 
συμφωνίες με επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανανέωση συμφώνου συνεργασίας 
με το Επιστημονικό και Τεχνολογικό 
Πάρκο Ηπείρου.

Ανανέωση συμφώνου συνεργασίας με το Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρήτης. 

4.11.21 9.11.21 

«Προστασία των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας  
σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο», Σεμινάριο 
σε συνεργασία με Ένωση Ελλήνων Χημικών και 
European Patent Office (EPO).

“Προστασία των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
 σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο”, Σεμινάριο 
σε συνεργασία με ΑΠΘ και ΕΡΟ.

ΝΟΕ 21

Η διάχυση της καμπάνιας πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά, μέσω Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης. Πρωταγωνιστές του video ήταν οι ηθοποιοί Α. 
Αντωνίου και Ι. Παπαματθαίου.
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25.11.21 30.11.21

“Σεμινάριο για την επιβολή Δικαιωμάτων Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ). Υποστήριξη Αρχών επιβολής δικαιωμάτων ΔΙ 
στην αναγνώριση προϊόντων που παραβιάζουν δικαιώματα”. 
Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με 
τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το EUIPO στο πλαίσιο του 
προγράμματος Authenticities.

Η έκδοση όλων των πράξεων πιστοποιείται πλέον 
ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή και άμεση 
αποστολή στους ενδιαφερόμενους.

ΔΕΚ 21
2.12.21

4-6.12.21

11.12.21-18.12.21

4.12.21

Ο ΟΒΙ συμμετείχε με virtual ενημερωτικό περίπτερο στην 7η Έκθεση 
Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας (PATRAS IQ). 

Η Έκθεση διοργανώθηκε για πρώτη φορά με εικονικό τρόπο (virtually) με 
παράλληλη ψηφιακή (digital) επικοινωνία, απαντώντας στις αυξημένες 
ανάγκες της νέας πραγματικότητας και στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση 
της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα.  

Street events Authenticity Θεσσαλονίκη: Στο πλαίσιο συμμετοχής του 
ΟΒΙ στο πρόγραμμα Authenticities του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της 
Θεσσαλονίκης είχαν την ευκαιρία και το Δεκέμβριο να ενημερωθούν 
και να διασκεδάσουν. Ο ΟΒΙ σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, 
διοργάνωσαν Street Events στον Πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, με live 
μουσική από τον παραγωγό Dj Γιάννη Τσιμίνα, ο οποίος διασκέδασε τους 
κατοίκους και επισκέπτες της πόλης με χριστουγεννιάτικες μελωδίες. 

Ανανέωση συμφώνου συνεργασίας με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης.

“Σεμινάριο για την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
(ΔΙ). Υποστήριξη Διωκτικών Αρχών στην αναγνώριση προϊόντων 
που παραβιάζουν δικαιώματα”. Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα, σε 
συνεργασία με το EUIPO Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την παραβίαση 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Κύρωση του Παραρτήματος XV της Σύμβασης Προνομίων 
και Ασυλιών των Ειδικευμένων Οργανισμών, αναφορικά με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Α’ 243, 
04.12.2021).

Mobile app Authenticity Thess: Η εφαρμογή προσφέρεται δωρεάν για 
καταγγελία σε πραγματικό χρόνο περιστατικών παραγωγής, εμπορίας και 
διακίνησης παραποιημένων αγαθών, στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη 
περιοχή. Τον Δεκέμβριο παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού καταγγελιών 
από κατοίκους και επισκέπτες της πόλης της Θεσσαλονίκης, της τάξης του 
30% σε σχέση με πέρυσι.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2021

Ο ΟΒΙ συμμετέχει και εκπροσωπείται στη Μόνιμη 
Επιτροπή ΔΕ, στη Γενική συνέλευση και στις Ομάδες 
Εργασίας του World Intellectual Property Organization 
(WIPO) καθώς και στις Ομάδες Εργασίας των

με την προετοιμασία θέσεων για επίκαιρα θέματα 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, την ανταλλαγή απόψεων 
και τη συζήτηση θεμάτων σύγκλισης πρακτικής των 
Γραφείων ΔΕ.

Πραγματοποιήθηκαν 
63 προέρευνες.

14 1:1 Εξ’ αποστάσεως επισκέψεις 
σε ΜμΕ`.

Σύνολο ενδιαφερομένων που 
εξυπηρετήθηκαν από την 
Υπηρεσία μιας Στάσης: 2427.

Υλοποιήθηκαν 917 ώρες 
εκπαίδευσης σε θεματικές  
τεχνικής και ερευνητικής 
θεματολογίας βιομηχανικής 
& διανοητικής ιδιοκτησίας, 
αλλά και θεμάτων εταιρικής 
κουλτούρας.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΕΡΕΥΝΕΣ

European Patent Office (EPO)

European Union Intellectual Property Office

Παρατηρητήριο ΕΕ για την επιβολή ΔΔΙ 
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2021 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3634763 17 82673383915 21 9782

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΙΤΛΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το 2021 είχαμε σημαντική αύξηση των καταθέσεων 
όλων σχεδόν των τίτλων προστασίας.

Η αύξηση  αυτή οφείλεται κυρίως  στη  μείωση του  τέλους απλής  
έκθεσης έρευνας κατά 33%, στα φορολογικά κίνητρα που θεσπίστηκαν 
για τις εταιρίες,  στην αυξημένη ενημέρωση του κοινού τα τελευταία 
χρόνια  γύρω από τα οφέλη της προστασίας της βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας μέσα από επισκέψεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
διαδικτυακές ημερίδες, βραβεία εφευρετών κλπ, στις στοχευμένες 
συνεργασίες του ΟΒΙ με φορείς / ιδρύματα που προωθούν την 
καινοτομία ως μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και στην 
εξοικείωση των πολιτών (άρα και των καταθετών)  με τις ηλεκτρονικές 
εφαρμογές.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το 2021 οι εκθέσεις έρευνας όλων σχεδόν των αιτήσεων για Δίπλωμα 
Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) ολοκληρώθηκαν πριν συμπληρωθεί 12μηνο από την 
κατάθεση, ώστε ο καταθέτης να έχει το χρονικό περιθώριο να αποφασίσει  
για την ενδεχόμενη προστασία της εφεύρεσής του στο εξωτερικό 
αντλώντας δικαιώματα Προτεραιότητας. 

Οι 329 αιτήσεις ΔΕ που εξετάστηκαν από τα τρία τμήματα επιστημονικού 
προσωπικού του Οργανισμού (Μηχανολογικών, Ηλεκτρολογικών και 
Χημικών/Βιοτεχνολογικών Εφευρέσεων)  αναφέρονταν σε όλο το φάσμα 
της επιστήμης και τεχνολογίας, η δε κατανομή τους σε τεχνολογικούς 
τομείς εμφανίζεται στο παρακάτω διάγραμμα με το αντίστοιχο ποσοστό 
επί του συνόλου των αιτήσεων.

Ανθρώπινες
Ανάγκες

44%

Μεταφορές
Βιομηχανικές
Επεξεργασίες

19%

Μηχανολογία,
Θέρμανση
Φωτισμός

9%

Φυσικές
Επιστήμες

11%

4%

Κτίρια, 
Σταθερές 
Κατασκευές

7%

Μεταλλουργία,
Χημεία

6%

Ηλεκτρισμός

Και για το 2021 την πρώτη θέση σε αριθμό αιτήσεων ΔΕ κατέλαβε με 
σημαντική διαφορά, όπως φαίνεται στο κατωτέρω διάγραμμα, ο τομέας 
των Ανθρωπίνων Αναγκών, με ποσοστό 44% επί του συνόλου των 
αιτήσεων.

Αναλύοντας περαιτέρω τον τομέα των Ανθρωπίνων Αναγκών βλέπουμε 
ότι οι περισσότερες αιτήσεις αυτού αναφέρονταν στα ακόλουθα 3 
τεχνολογικά πεδία.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόλυτος αριθμός αιτήσεων ΔΕ των τριών πρώτων πεδίων 
που συνθέτουν τον Τομέα “Ανθρώπινες Ανάγκες”

Ιατρικές επιστήμες
(Ιατρικές συσκευές/
Όργανα, Διαγνωστικές 
συσκευές, Φαρμακευτικά 
σκευάσματα)

Γεωργία, 
Κτηνοτροφία, 
Αλιεία

Τρόφιμα, 
Επεξεργασία 
τροφίμων

59

27

16

Το 2021 εκσυγχρονίστηκαν και αυτοματοποιήθηκαν κάποιες βασικές 
εσωτερικές διαδικασίες αναπτύσσοντας εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ).

Ομάδα Εργασίας, με γνώσεις επί του θέματος, μελέτησε, σχεδίασε και τέλος 
ανέπτυξε Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης και συγκεκριμένα Νευρωνικό 
Δίκτυο, το οποίο σε πρώτη φάση θα διαβάζει τις εισερχόμενες αιτήσεις 
ΔΕ και θα τις δρομολογεί εσωτερικά στα αρμόδια τμήματα ανάλογα με το 
τεχνικό τους περιεχόμενο. 

Η ανάπτυξη και ο επιτυχής έλεγχος του συστήματος έχει ολοκληρωθεί και 
αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο 2022, κάτι που θα συντομεύσει 
σημαντικά τους χρόνους ολοκλήρωσης αρκετών διαδικασιών.
Σε δεύτερο χρόνο, το σύστημα αυτό προβλέπεται να επεκταθεί ώστε να 
χρησιμεύσει σαν εργαλείο έρευνας των εξεταστών του οργανισμού στις 
εθνικές αιτήσεις ΔΕ
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ΔΕ - ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΙΤΑΛΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

ΝΗΣΟΙ ΚΕΙΜΑΝ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

ΜΑΛΤΑ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΝΑΔΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑ 

ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ  

ΓΑΛΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΣΡΑΗΛ
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 ΕΔΕ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΑ ΓΑΛΛΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΝΔΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΙΝΑ  ΙΤΑΛΙΑ ΡΩΣΙΑ

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

αΥΣΤΡΙΑ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΝΑΔΑΣ

ΕΛΒΕΤΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ
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Το  28,57 % είχε άριστη εντύπωση από την πρώτη του επαφή με τον ΟΒΙ

Το  44,29 % είχε πολύ καλή εντύπωση από την πρώτη του επαφή με τον ΟΒΙ

Το 42,86 % είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο από την ποιότητα/αξιοπιστία των υπηρεσιών του Οργανισμού

Το 38,57 % είναι πολύ ικανοποιημένο από την ποιότητα/αξιοπιστία των υπηρεσιών του Οργανισμού

Το 25,71 % είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο από τον χρόνο υλοποίησης των υπηρεσιών του

Το 32,86 % είναι πολύ ικανοποιημένο από τον χρόνο υλοποίησης των υπηρεσιών του

15

ΓΝΩΜΗ ΚΟΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

ΔΕ

ΠΥΧ

ΣΠΠ

ΒΣ

ΕΔΕ

ΒΙ

ΔΙ

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας

Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας

Βιομηχανικό Σχέδιο

Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Διανοητική Ιδιοκτησία

25% 25,71% 32,86% 44,29%38,57% 42,86%
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Τ: 210 6183500   email: info@obi.gr


