
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αυτοτελής υπηρεσία του 
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), καλεί τις/τους ενδιαφερόμενες/ους 
να υποβάλουν αίτηση για την επιλογή τους ως διδασκουσών/διδασκόντων στους 
τομείς της θεωρίας της ευρεσιτεχνίας και των πρακτικών εφαρμογών βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης. Το 
εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης σπουδαστών ΕΑΒΙ διετούς 
διάρκειας ετών 2023-2024 βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση: 
https://ipacademy.gr/2022/11/23/programma-spoudon-vasikis-ekpaidefsis-2etous-
diarkeias-tis-ellinikis-akadimias-viomichanikis-idioktisias/ 

Οι υποψήφιες/οι διδάσκουσες/οντες του προγράμματος βασικής εκπαίδευσης, 
πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις κατωτέρω κατηγορίες: 

α) ιδιώτες-κάτοχοι πιστοποίησης συμβούλου ευρεσιτεχνίας Κράτους Μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτή αποδεικνύεται από απόκτηση σχετικού τίτλου, με 
αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών, ή  

β) ιδιώτες με εξειδίκευση στον χώρο της διανοητικής ιδιοκτησίας, ή οικονομικών, ή 
τεχνολογικών σπουδών καινοτομίας και ελάχιστη συναφή εμπειρία τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών, ή  

γ) καθηγήτριες/ές ΑΕΙ ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων, με την επιφύλαξη 
οποιασδήποτε μορφής ασυμβίβαστου που αυτές/οί μπορεί να έχουν.  

Η ωριαία αποζημίωση των διδασκουσών/όντων έχει καθοριστεί με απόφαση του 
Διοικητικού  Συμβουλίου της Ακαδημίας, στα 100 (εκατό) ευρώ, πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας 
ηλεκτρονικά με αποστολή email στη διεύθυνση της ΕΑΒΙ (academy@obi.gr). Ο 
φάκελος πρέπει να αποτελεί ένα PDF αρχείο, που θα σταλεί συνημμένο στο email. 
Κάθε φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει επιστολή ενδιαφέροντος 
και βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά ή στα αγγλικά). Σε περίπτωση επιλογής 
της/του υποψήφιας/υποψηφίου, η/ο τελευταία/ος θα κληθεί να προσκομίσει  
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αποδεικτικά έγγραφα/δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ένταξη της/του 
διδάσκουσας/οντος σε μία τουλάχιστον από τις κατηγορίες α’ έως γ’ της παρούσας.  

Η ΕΑΒΙ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει 
χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να 
διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς 
καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες 

 

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τη 
Γραμματεία της EABI μέχρι και την 16η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ.. 
Υποψηφιότητες που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή, θα θεωρηθούν 
εκπρόθεσμες και δεν θα εξετασθούν. Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 
στις/στους επιτυχούσες/όντες μέχρι την 16η Ιανουαρίου 2023.  

Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης του προγράμματος βασικής εκπαίδευσης είναι η 20η 
Φεβρουαρίου 2023. 

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΑΒΙ.  

 

O Πρόεδρος της ΕΑΒΙ         Ο Εκτελεστικός Διευθυντής 
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