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Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό
I

Ο ΟΒΙ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και την καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, καθώς επίσης για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης
και μεταφοράς τεχνολογίας.
Στο πλαίσιο αυτό:
1. Κατοχυρώνει τις εφευρέσεις στην Ελλάδα, χορηγώντας
• Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ)
• Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) και άλλους τίτλους προστασίας, όπως συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για φάρμακα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
2. Κατοχυρώνει τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
3. Προστατεύει τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα.
4. Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων
• για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (για προστασία της εφεύρεσης σε οποιαδήποτε από τα 38 κράτη
- μέλη της Σύμβασης του Μονάχου).
• για τη διαδικασία κατάθεσης PCT (όπου με μία ενέργεια ισχύει η αίτηση σε οποιεσδήποτε από τις 148
χώρες - μέλη).
• για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων.
• για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 6/2002
του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2001 (από 1ης Απριλίου 2003).
5. Έχει τη δυνατότητα παροχής τεχνολογικής πληροφόρησης προς το κοινό μέσα από διπλώματα ευρεσιτεχνίας των σημαντικότερων χωρών του κόσμου με τη χρήση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων
πρόσβασης, τόσο στις βάσεις του ΟΒΙ, όσο και σε βάσεις δεδομένων του ΕΓΔΕ (EPOQUE) και εξωτερικών
εμπορικών διαθετών.
6. Διαθέτει περιφερειακές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ΔΕ, με σκοπό να παρέχει τις υπηρεσίες της τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο (στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Θεσσαλονίκη και την
Πάτρα).
7. Καταχωρεί Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας σε ειδικό μητρώο.
8. Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες
• για το ισχύον νομοθετικό σύστημα στο χώρο των αρμοδιοτήτων του
• για την κατατόπιση του κοινού στην κατοχύρωση των εφευρέσεών του και τη σωστή πολιτική προστασίας.
9. Παρέχει υπηρεσία «Μιας Στάσης» για την εξυπηρέτηση του κοινού, για άμεση απάντηση σε ερωτήματα,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
10. Παρέχει για το κοινό τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας χωρίς χρέωση (800-11-081-08), με στόχο την
καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του.
11. Εκδίδει έντυπα όπως:
• το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ)
• ενημερωτικά και διευκρινιστικά φυλλάδια.
12. Διαθέτει για το κοινό του τεχνική και νομική μη δανειστική βιβλιοθήκη.
13. Συμμετέχει σε εκθέσεις και διοργανώνει εκδηλώσεις για την ευρύτερη πληροφόρηση του κοινού.
14. Γνωμοδοτεί για θέματα των αρμοδιοτήτων του
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15. Ενεργεί δυναμικά στο διεθνή χώρο:
• συνεργάζεται με ομοειδείς Οργανισμούς άλλων χωρών και αντίστοιχους διεθνείς και εκπροσωπεί την
Ελλάδα σ’ αυτούς.
• προετοιμάζει και ελέγχει την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών σε θέματα προστασίας εφευρέσεων,
μεταφοράς τεχνολογίας και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

Services offered to the public
I

OBI is exclusively responsible in Greece for registering inventions and industrial designs and models and for
issues of technological information provision and technology transfer.
Against this background:
1. It registers inventions in Greece by granting:
• Patents
• Utility Model Certificates and other protection titles such as supplementary protection certificates for
medicinal products and plant protection products.
2. It registers the topographies of integrated circuits.
3. It protects industrial designs and models.
4. It operates as a receiving office for applications for:
• European Patents (to protect an invention in any of the 38 signatories to the Munich Convention)
• The PCT procedure (where with one action the application is valid in any of the 148 signatory states)
• International registration of industrial designs
• Community designs and models in the context of implementation of Council Regulation (EC) No 6/2002
of 12 December 2001 (since 1 April 2003).
5. It provides technological information to the public obtained from patents registered in leading countries
worldwide using state-of-the-art IT systems which provide access to OBI databases, European Patent
Office databases (EPOQUE) and those of external commercial distributors.
6. It also runs regional electronic patent libraries which seek to provide technological information services
throughout all of Greece. Three such regional electronic libraries are already in operation in Iraklio on
Crete, in Thessaloniki and in Patra.
7. It registers technology transfer contracts in a special register.
8. It provides advice and information:
• On the legal system applicable to its field of competences
• To inform the public about registering inventions and the appropriate policy for protecting them.
9. It also provides a new one-stop-shop service to the public offering direct responses to queries falling
within its remit.
10. It offers the public a free help line (8001108108) to ensure better service and information dissemination.
11. It publishes printed material such as:
• The Industrial Property Bulletin
• Other bulletins and informative leaflets.
12. It has a non-lending technical and legal library for the public.
13. It participates in exhibitions and organises events to inform the public at large about its work.
14. It provides opinions on matters within its competences.
15. It is active internationally:
• Cooperating with similar organisations abroad and at international level and represents Greece in these
organisations
• Preparing and inspecting the implementation of international treaties on matters of protection of inventions, technology transfer and industrial designs and models.
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Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους
I

Οι τίτλοι βιομηχανικής ιδιοκτησίας παρέχουν στον κάτοχό τους το αποκλειστικό δικαίωμα να εκμεταλλεύεται
την προστατευόμενη εφεύρεση ή το προστατευόμενο βιομηχανικό σχέδιο στην Ελλάδα για όσο καιρό είναι σε
ισχύ. Παρέχει δηλαδή δικαίωμα μονοπωλιακής εκμετάλλευσης της εφεύρεσης ή του βιομηχανικού σχεδίου.
Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας που χορηγεί ο ΟΒΙ είναι:
• Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ)
• Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ)
• Πιστοποιητικό Προστασίας για Σχέδια ή Υποδείγματα
Αναλυτικότερα:
Το ΔΕ είναι τίτλος προστασίας με διάρκεια 20 χρόνων, που χορηγείται στο δικαιούχο για επινοήματα νέα που
εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής.
Το ΠΥΧ είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνια, που χορηγείται στο δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα,
με καθορισμένο σχήμα και μορφή που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα.
Το Βιομηχανικό Σχέδιο είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει (πχ. σχήμα, γραμμή, χρώμα). Οι
προϋποθέσεις για την προστασία ενός βιομηχανικού σχεδίου είναι να είναι νέο και να έχει ατομικό χαρακτήρα.
Η διαδικασία για τη χορήγηση ΔΕ ή ΠΥΧ, είναι απλή και σύντομη.
Για ΔΕ είναι η ακόλουθη:
1. Κατάθεση αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία
2. Προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες
3. Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας (γίνεται από τον ΟΒΙ)
4. 3μηνη προθεσμία για τυχόν παρατηρήσεις του καταθέτη σχετικά με την Έκθεση Έρευνας
5. Σύνταξη τελικής Έκθεσης Έρευνας
6. Έκδοση ΔΕ
Για ΠΥΧ είναι η ακόλουθη:
1. Κατάθεση αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία
2. Προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες
3. Έκδοση ΠΥΧ
Η διαδικασία για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Προστασίας για Σχέδια ή Υποδείγματα:
1. Γραφική ή φωτογραφική παράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος
2. Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του τέλους κατάθεσης και καταχώρισης
3. Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του πρόσθετου τέλους καταχώρισης (σε περίπτωση πολλαπλής αίτησης)
4. Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του τέλους πρώτης πενταετούς προστασίας
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Main protection titles and how to obtain them
I

Industrial property titles provide their holders with the exclusive right to exploit the protected invention or
protected industrial design in Greece for such time as they are in effect. In other words they provide a right
to exploit the invention or industrial design on a monopolistic basis.
The main protection titles issued by OBI are:
• Patents
• Utility Model Certificates
• Protection certificates for designs and models.
More specifically:
A patent is a title of protection valid for 20 years issued to the patentee for an invention which is new and
involves an inventive step and is capable of industrial application.
The Utility Model Certificate is a title of protection valid for 7 years issued to the proprietor for three-dimensional objects with a predetermined shape and form which provide a solution to a technical problem.
An industrial design is an externally visible image of all or part of an industrial or handicraft product which
results from its specific features such as shape, outline, colour. The conditions for protecting an industrial
design are that it is new and of individual character.
The procedure for having a patent or Utility Model Certificate granted is both short and simple:
For patents the procedure is as follows:
1. Filing of an application with all the necessary particulars
2. A 4-month term for any corrections or additions to be made
3. Preparation of a search report (done by OBI)
4. A deadline of 3 months for comments to be made on the report by the applicant
5. Preparation of the final search report
6. Grant of the patent
For Utility Model Certificates the procedure is as follows:
1. Filing of an application with all the necessary particulars
2. A 4-month term for any corrections or additions to be made
3. Granting of the Utility Model Certificates
The procedure for granting protection certificates for industrial designs is as follows:
1. Graphic or photographic representation of the design or model
2. Payment receipt by OBI to indicate that filing and registration fees have been paid
3. Payment receipt by OBI to indicate that additional registration fees have been paid (in the case of multiple
applications)
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στατιστικά στοιχεία | statistics
I

Καταθέσεις ¦ Filings
Τύπος Τίτλου
Kind of Filing

Χορηγήσεις ¦ Grants
Τύπος Χορηγηθέντος
Σύνολο Χορηγήσεων
Τίτλου
Total Grants
Type Of Granted Certificate

Αριθμός
Καταθέσεων
Filings

ΔΕ ¦ PT

572

ΔΕ ¦ PT

262

5

ΕΔΕ ¦ EP

2638

ΕΔΕ ¦ EP

2815

ΠΥΧ ¦ UM

30

ΠΥΧ ¦ UM

16

ΣΠΠ ¦ SPC

60

ΣΠΠ ¦ SPC

84

Σύνολο ¦ Sum

ΕΑΞ ¦ TEC

Σύνολο ¦ Sum

2990

3492

Καταθέσεις ανά έτος κατάθεσης και τύπο τίτλου ¦ Filings by year and type
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Σύνολο ¦ Sum

749

747

656

716

671

572

4111

ΕΑΞ ¦ TEC

7

8

6

3

4

5

33

ΕΔΕ ¦ EP

3076

3141

3004

2795

2685

2815

17516

ΠΥΧ ¦ UM

30

27

17

27

33

16

150

ΣΠΠ ¦ SPC

40

41

45

74

85

84

369

3902

3964

3728

3615

3478

3492

22179

ΔΕ ¦ PT

Σύνολο ¦ Sum
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ΔΕ ¦ PT
ΕΑΞ ¦ TEC
ΕΔΕ ¦ EP
ΠΥΧ ¦ UM
ΣΠΠ ¦ SPC

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας / National Patent
Μεταφράσεις Ευρωπαϊκών Αξιώσεων / Translation of European Claims
Μεταφράσεις Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας / Translation of EP
Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας Utility Models
Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας / Suplementary Protection Certificates
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Καταθέσεις ανά τύπο Τίτλου, έτος κατάθεσης και Προέλευση
¦ Filings by Type, Year of Filing and Origin
ΔΕ ¦ national Patents

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο ¦ Sum

ΕΛΛΑΔΑ ¦ GREECE

733

ΓΑΛΛΙΑ ¦ FRANCE

727

626

697

1

1

1

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ¦ GERMANY

2

2

1

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ¦ United Kingdom

1

1

2

ΙΣΠΑΝΙΑ ¦ SPAIN

1

651

549

3983
3
5

1

8

9

22

1

2
7

ΙΤΑΛΙΑ ¦ ITALY

2

2

1

2

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΈΣ ΧΏΡΕΣ ¦ SCANDINAVIAN COUNTRIES

1

2

1

2

ΒΑΛΚΑΝΙΚΈΣ ΧΏΡΕΣ ¦ BALKAN COUNTRIES

1

2

1

ΛΟΙΠΈΣ ΧΏΡΕΣ EPC ¦ OTHER EPC COUNTRIES

4

5

5

3

1

7

25

3

10

4

4

2

23

ΗΠΑ ¦ USA
ΚΙΝΑ ¦ CHINA

1

ΡΩΣΙΑ ¦ RUSSIA Federation

2

ΛΟΙΠΈΣ ΧΏΡΕΣ ¦ OTHER COUNTRIES

1

ΛΟΙΠΈΣ ΧΏΡΕΣ ΑΣΙΑΣ ¦ OTHER ASIAN COUNTRIES

4

3

4

1
3

3

4

1

747

656

716

3
4

3

1

1
749

12

1

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΗΠΑ ¦ OTHER USA COUNTRIES
Σύνολο ¦ Sum

3

671

16
1

572

4111
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ΕΔΕ ¦ EP Translations

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο ¦ Sum

ΕΛΛΑΔΑ ¦ GREECE

6

15

18

18

12

12

81

ΓΑΛΛΙΑ ¦ FRANCE

268

222

186

180

159

189

1204

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ¦ GERMANY

538

509

488

435

387

432

2789

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ¦ United Kingdom

184

173

131

136

149

121

894

ΙΣΠΑΝΙΑ ¦ SPAIN

70

67

48

47

55

68

355

ΙΤΑΛΙΑ ¦ ITALY

257

241

181

206

184

221

1290

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΈΣ ΧΏΡΕΣ ¦ SCANDINAVIAN COUNTRIES 153

169

176

139

140

151

928

ΒΑΛΚΑΝΙΚΈΣ ΧΏΡΕΣ ¦ BALKAN COUNTRIES

14

6

14

20

12

23

89

ΛΟΙΠΈΣ ΧΏΡΕΣ EPC ¦ OTHER EPC COUNTRIES

664

693

595

494

493

522

3461

ΗΠΑ ¦ USA

623

652

762

695

679

713

4124

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ¦ REPUBLIC OF KOREA

16

24

19

28

30

30

147

ΙΑΠΩΝΙΑ ¦ JAPAN

113

189

189

179

168

133

971

ΙΝΔΙΑ ¦ INDIA

19

19

25

16

12

16

107

ΚΙΝΑ ¦ CHINA

11

18

31

30

33

30

153

ΡΩΣΙΑ ¦ RUSSIA Federation

4

3

3

2

7

8

27

ΛΟΙΠΈΣ ΧΏΡΕΣ ¦ OTHER COUNTRIES

65

62

59

59

60

44

349

ΛΟΙΠΈΣ ΧΏΡΕΣ ΑΣΙΑΣ ¦ OTHER ASIAN COUNTRIES

44

41

44

53

51

51

284

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΗΠΑ ¦ OTHER USA COUNTRIES

27

38

35

58

54

51

263

Σύνολο ¦ Sum

3076 3141 3004 2795 2685 2815

ΠΥΧ ¦ Utility Models

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο ¦ Sum

ΕΛΛΑΔΑ ¦ GREECE

24

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ¦ GERMANY

1

17

15

25

1

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ¦ United Kingdom
ΙΣΠΑΝΙΑ ¦ SPAIN
ΙΤΑΛΙΑ ¦ ITALY

10

3

1

1

2
2
1

ΒΑΛΚΑΝΙΚΈΣ ΧΏΡΕΣ ¦ BALKAN COUNTRIES

1

1

1

ΛΟΙΠΈΣ ΧΏΡΕΣ EPC ¦ OTHER EPC COUNTRIES

6

1

1

2

4

1

3
1
3

1

1
1
2

Σύνολο ¦ Sum

30

9
1

ΡΩΣΙΑ ¦ RUSSIA Federation
ΛΟΙΠΈΣ ΧΏΡΕΣ ΑΣΙΑΣ ¦ OTHER ASIAN COUNTRIES

118

1

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΈΣ ΧΏΡΕΣ ¦ SCANDINAVIAN COUNTRIES

ΗΠΑ ¦ USA

10

27

17516

27

17

27

1

1

3

1

1

4

33

16

150

στατιστικά στοιχεία | statistics
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ΣΠΠ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο ¦ Sum

ΓΑΛΛΙΑ ¦ FRANCE

5

1

1

4

2

3

16

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ¦ GERMANY

1

8

4

11

9

12

45

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ¦ United Kingdom

1

6

2

6

5

20

1

1

1

5

1

3

ΙΣΠΑΝΙΑ ¦ SPAIN

2

ΙΤΑΛΙΑ ¦ ITALY

2

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΈΣ ΧΏΡΕΣ ¦ SCANDINAVIAN COUNTRIES

1

4

4

6

3

5

23

ΛΟΙΠΈΣ ΧΏΡΕΣ EPC ¦ OTHER EPC COUNTRIES

16

6

6

14

13

18

73

ΗΠΑ ¦ USA

13

10

18

29

35

28

133

1

1

7

35

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ¦ REPABLIC OF KOREA
ΙΑΠΩΝΙΑ ¦ JAPAN

3

6

3

6

ΙΝΔΙΑ ¦ INDIA

10
1

ΛΟΙΠΈΣ ΧΏΡΕΣ ¦ OTHER COUNTRIES

3

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΗΠΑ ¦ OTHER USA COUNTRIES
Σύνολο ¦ Sum:

2
40

41

45

1

1
1

4

74

85

3

7
7

84

369

Χορηγήσεις ανά έτος και τύπο τίτλου ¦ Grants by year and type of granted certificate
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Σύνολο ¦ Sum

ΔΕ ¦ PT

479

365

291

282

316

262

1995

ΕΔΕ ¦ EP

3075

3138

3001

2796

2686

2638

17334

ΠΥΧ ¦ UM

51

43

38

35

41

30

238

ΣΠΠ ¦ SPC

45

21

60

40

58

60

284

3650

3567

3390

3153

3101

2990

19851

Σύνολο ¦ Sum
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Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο του οβι 2015-2018
I

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ, σε συνέχεια προτάσεων των στελεχών του και μετά από σειρά διαβουλεύσεων, κατέληξε στη διατύπωση ενός γενικά αποδεκτού οράματος, που αφού συζητήθηκε, διαμορφώθηκε ως
εξής:
«Όραμα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι να εδραιώσει την παρουσία του στη σκέψη κάθε παραγωγού καινοτομίας, από τη στιγμή της σύλληψης της καινοτόμου ιδέας του μέχρι την τελική εφαρμογή της».
Οι στρατηγικοί στόχοι που εγκρίθηκαν αποτελούν τον άξονα των συγκεκριμένων δράσεων του ΟΒΙ και είναι
συνέχεια δραστηριοτήτων που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια μέσα από συνεργασίες και υιοθετώντας την
εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών γραφείων ευρεσιτεχνιών:
 Η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς την κοινότητα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 Η Ανάπτυξη και Παροχή Νέων Υπηρεσιών
 Η Εσωτερική Ανάπτυξη του Οργανισμού
 Η προβολή και προώθηση του Οργανισμού
 Η συνεργασία με άλλους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η συμμετοχή
στην ανάπτυξη της νομοθεσίας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία και η εκπροσώπηση της Ελλάδας στα διεθνή
fora
Ως επιπλέον στρατηγικός στόχος προσδιορίζεται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα στηρίζει
τις δράσεις και τις λειτουργίες του Οργανισμού.
Οι επιμέρους επιχειρησιακές δράσεις ομαδοποιούνται σε προγράμματα βελτίωσης διαδικασιών, υποστήριξης
της καινοτομίας και παροχής νέων υπηρεσιών, νομοθετικής βελτίωσης/επικαιροποίησης, οργανωτικής και
κτιριακής βελτίωσης, προώθησης του ΟΒΙ και ενίσχυσης των δεξιοτήτων του προσωπικού του. Τόσο οι επιμέρους δράσεις όσο και οι γενικότεροι στόχοι παρακολουθούνται συνεχώς από τη Διοίκηση του Οργανισμού για
το βαθμό υλοποίησης, την αποτελεσματικότητα και την επικαιρότητά τους.
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Obi’s strategic business plan (2015-2018)
I

Based on the proposals of OBI’s executive staff and after consultation thereof, OBI’s Administrative Council
concluded to the drafting of a generally-accepted strategic vision for OBI; this vision was discussed and
summarized as follows:
“The vision for the Industrial Property Organisation (OBI) is to consolidate its presence in any productive
innovation, from the moment of the conception of an innovative idea to its practical implementation”
The approved below-mentioned strategic goals constitute the cornerstone of the precise OBI’s actions which
are the continuation of the follow-up activities undertaken in the past years by OBI through diverse cooperations, adopting the experience of other European Patent Offices:
 Delivering quality services to the industrial property community
 Developing and delivering new services
 Developing the internal infrastructure of the Organisation
 Highlighting and promoting the Organisation
 Cooperating with other national and international Industrial Property Organisations
 Participating to the development of legislation on industrial property matters
 Representing Greece at the international forums
The activities and operations of the Organisation will be supported by the OBI’s integrated computer
information system which is considered be the additional strategic goal of this business plan.
The subsidiary business activities are grouped in programs aiming at: the optimization of proceedings, the
support of innovation and new services delivery, the enhancement/update of legislation, the improvement
of the OBI’s building and Organisational structure, the promotion of OBI and the boosting of the personnel’s
skills. The pursued implementation, efficiency and update of the subsidiary actions and general goals dictated
by the business plan are followed up, on a constant basis, by the Administration of OBI.
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Προγράμματα συνεργασίας με epo και euipo
I

Ο ΟΒΙ συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό των Προγραμμάτων συνεργασίας που αναπτύσσονται από
διακρατικούς Οργανισμούς όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ) και το Γραφείο
Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (ΟΗΙΜ) και παρακολουθεί τις σχετικές συναντήσεις εργασίας που
διοργανώνονται από τους Οργανισμούς αυτούς με την συμμετοχή των εθνικών γραφείων.
Προγράμματα συνεργασίας μεταξύ ΟΒΙ και Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO)
Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε το 2015 το τριετές πρόγραμμα συνεργασίας του ΟΒΙ με το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ) αναπτύσσοντας τις παρακάτω δράσεις :
1. Συμμετοχή του ΟΒΙ στις ομάδες εργασίας των εθνικών γραφείων με το ΕΡΟ με στόχο την ενημέρωση
τους για τις εξελίξεις, την ανταλλαγή εμπειριών, τον προγραμματισμό και την περαιτέρω διαχείριση θεμάτων όπως τη νέα ταξινόμηση Δ.Ε. (Cooperative Patent Classification-CPC), την τεχνολογική πληροφόρηση
(Patent Information Conference), τις βιβλιοθήκες Δ.Ε. (Patlib), το πρόγραμμα συνεργασίας (Cooperation
with Member States), τη διάδοση της γνώσης περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας στα πανεπιστήμια κ.α.
2. Εξειδικευμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του ΟΒΙ στα αντικείμενα εργασίας που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 20 εργαζόμενοι στον οργανισμό.
3. Στα ίδια πλαίσια συνεχίστηκε η εκπαίδευση σημαντικού ποσοστού των εργαζομένων στον ΟΒΙ (30 εκπαιδευόμενοι) στις τρεις γλώσσες εργασίας του ΕΡΟ, αγγλικά, γαλλικά, και γερμανικά. Ο εκπαιδευτικός
στόχος είναι η εξοικείωση με τις γλώσσες και η ευχέρεια επικοινωνίας σε αυτές στη συνεργασία μας με το
ΕΡΟ.
4. Διοργάνωση και υλοποίηση δύο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας και εμπορευματοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας, με πρωτοβουλία του Τμήματος Τεχνολογικής Πληροφόρησης και
Διάδοσης της Καινοτομίας και με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Γραμματείας Διοίκησης κατά τη διάρκεια
υλοποίησής τους. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη,
στις 27 Μαΐου 2015 και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, στις 29 Μαΐου 2015, σε αμφιθέατρα
των αντίστοιχων πανεπιστημίων. Οι ομιλητές του ΕΡΟ κάλυψαν το θέμα της Ευρωπαϊκής διαδικασίας Χορήγησης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και της εμπορευματοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας, ενώ η
ομιλήτρια του ΟΒΙ το θέμα της εθνικής προστασίας και της τεχνολογικής πληροφόρησης.
5. Ενημέρωση των Ελλήνων επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕQE που διοργανώνει το ΕΡΟ για την προετοιμασία και πιστοποίηση εξειδικευμένων πληρεξουσίων (qualifiedrepresentatives), έτσι ώστε να μπορούν να εκπροσωπούν καταθέτες ευρωπαϊκού ΔΕ ενώπιον του ΕΡΟ.
6. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος και διαδικτυακών υπηρεσιών που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων με το ΕΡΟ για την ορθή λειτουργία του Μητρώου του (FederatedRegister), έτσι ώστε να περιλαμβάνεται και τα δεδομένα των ελληνικών ΔΕ.
Ο ΟΒΙ, επίσης, εντός του 2015 επεξεργάστηκε και υπέβαλε στο ΕΡΟ το νέο τριετές Πρόγραμμα συνεργασίας
2016 – 2018.
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I

Προγράμματα συνεργασίας μεταξύ ΟΒΙ και Γραφείου Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (ΟΗΙΜ).
Α. Πρόγραμμα Cooperation Fund Programme (CFP) – Δράσειςεντός 2015
Το πολυετές πρόγραμμα του ΟΗΙΜ CFP ολοκληρώθηκε το 2015. Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν από τον ΟΒΙ
μέσα στο 2015 είναι οι παρακάτω:
1. Ολοκλήρωση της προσαρμογής της εφαρμογής Backoffice, η οποία αντικαθιστά το παλαιότερο
CommonSoftware για τη συνολική διαχείριση των Βιομηχανικών Σχεδίων. Η εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη Ιουλίου 2015, ύστερα από την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων. Για την υλοποίηση του
υποέργου απαιτήθηκε η απασχόληση ομάδας έργου που συστάθηκε στον Οργανισμό για διάστημα ενός
έτους, καθώς και η απασχόληση του συνόλου των εργαζομένων του Τμήματος Ανάπτυξης Εφαρμογών
Πληροφορικής κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους.
2. Ολοκλήρωση της προσαρμογής της εφαρμογής e-services, η οποία επιτρέπει στους δικαιούχους και πληρεξούσιους εθνικών Βιομηχανικών Σχεδίων να καταθέσουν ηλεκτρονικά αιτήσεις μεταβολής στον τίτλο
τους. Η εφαρμογή διατέθηκε στο κοινό στα τέλη του 2015. Για την υλοποίηση του υποέργου συστάθηκε ομάδα εργασίας στον Οργανισμό και απασχόλησε κυρίως τους εργαζόμενους στο Τμήμα Ανάπτυξης
Εφαρμογών Πληροφορικής .
3. Συμμετοχή του ΟΒΙ στις ομάδες εργασίας των εθνικών γραφείων της κοινότητας με τον ΟΗΙΜ και συμβολή
στην επίτευξη του στόχου τους :
α. CP6 με αντικείμενο την γραφική απεικόνιση του βιομηχανικού σχεδίου και
β. CP7 με αντικείμενο την εναρμόνιση της ταξινόμησης των σχεδίων
4. Συμμετοχή και συνδρομή του ΟΒΙ στο πρόγραμμα DesignView με την αποστολή δεδομένων ελληνικών
βιομηχανικών σχεδίων για τη συνεχή ενημέρωση της βάσης του ΟΗΙΜ με όλα τα ελληνικά δεδομένα.
Β. Ετήσιο διμερές πρόγραμμα συνεργασίας (CooperationAgreement).
Στo πλαίσιο του ετήσιου διμερούς προγράμματος με τον ΟΗΙΜ αναπτύχθηκαν οι παρακάτω δύο δράσεις:
1. Διοργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίου για το Κοινοτικό και Εθνικό Βιομηχανικό Σχέδιο στο Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου, ΤΕΙ Θεσσαλίας, Παράρτημα Καρδίτσας με πρωτοβουλία του Τμήματος
Επικοινωνίας και την υποστήριξη της Διεύθυνσης Καταθέσεων και Χορηγήσεων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2015 σε αμφιθέατρο του Τμήματος. Ο ομιλητής του ΟΒΙ κάλυψε τόσο την
κοινοτική όσο και την εθνική διαδικασία, ενώ οι ομιλητές από το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου
παρουσίασαν ενδεικτικές μελέτες περιπτώσεων.
2. Μετάφραση και εκτύπωση φυλλαδίου που έχει σχεδιαστεί από το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
και Εμπορικών Σημάτων της Ισπανίας σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων. Το φυλλάδιο διανεμήθηκε την περίοδο των Χριστουγέννων σε εμπορικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε
να ενημερωθεί το κοινό για τις αρνητικές επιπτώσεις της προτίμησης και αγοράς απομιμήσεων αντί των
αυθεντικών προϊόντων.
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Cooperation programs with epo and euipo
I

OBI actively participated to the drafting of cooperation programs developed by interstate Organisations such
as EPO and OHIM and attended the related working meetings organized by said Organisations with the participation of the national offices.
Cooperation programs with epo
The joint 3-year OBI-EPO cooperation program was completed and the following activities developed:
1. Participation of OBI to the working groups of the EPO and national offices. The objects of these working
groups were the mutual information on developments, the exchange of experiences, the programming
and the further management of various subject matters such as the new patent classification (Cooperative
Patent Classification, CPC), the technological information (Patent Information Conference), the patent
libraries (Patlib), the cooperation programs (Cooperation with Member States), and the dissemination of
the industrial property knowledge through universities or other institutions.
2. Specialized education and training of the OBI’s personnel in matters of its competence: in total, 20
employees were trained while learning of the EPO’s working languages (English, French and German)
by 30 trainees for easier communication and collaboration with EPO was also promoted.
3. Organisation and realization of two events on matters regarding awareness on the protection and
commercialization of the search results with the initiatives of the Technological Information Department
and the cooperation of the Director-General Secretariat throughout the realization phase. These events
were held in the Macedonia University (Thessaloniki, May 27 2015) and the University of the Aegian
(Mytilene, May 29, 2015). The EPO’s speakers covered the European procedure for the grant of patents
and the commercialization of the search results while the OBI’s speaker referred to the national protection
and technological information.
4. Information of Greek scientists on their possible participation to the EQE’s training program which is
organized by the EPO with the purpose of forming and certifying qualified representatives able to act in
the place of the European patent applicants before EPO.
5. Drafting and development of an internet-based program and services allowing the data exchange with
EPO and, thereby, the proper operation of the Federated Register so that the Greek patent data can be
included therein.
In 2015, OBI produced and submitted to the EPO the new 3-year cooperation program (2016-2018).
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I

JOINT OBI - OHIM COOPERATION PROGRAMS
A. Cooperation Fund Program (CPF) – Activities within 2015
The multiyear CPF program of the OHIM was completed in 2015. The activities developed by OBI within 2015
were the following:
1. Implementation of the Backoffice application which replaces the old Common Software and is designed
for the overall management of the industrial designs. This application started operating at the end of July
2015, following the training of the employees involved. The implementation of this sub-work required
the one-year engagement of an OBI-designated specialized working group composed mainly of the staff
members of the ID Development Department, devoting the greatest part of their working time for this
purpose.
2. Implementation of the e-services program which enables patent owners and representatives of the
national industrial designs to electronically file amendments made on the designs title. This program
was given to the public at the end of 2015. A working group mainly composed of staff members of the ID
Development Department has been set upby the Organisation.
3. Participation of OBI to the working groups of the national offices of the European Community and OHIM
for fulfilling the following goals :
a. The Convergence Project (CP6) for the graphic representation of industrial designs
b. The Convergence Project (CP7) for the harmonization of the classification of designs
4. Participation of OBI to the DesignView with the aim to constantly enrich the OHIM’s database withdata of
all Greek industrial designs.
B. Annual bilateral cooperation program (Cooperation Agreement)
In the framework of the annual bilateral program organized in common with OHIM,two activities were developed:
1. Organisation and implementation of a seminar on the Community and National Industrial Design at the
Wood &Furniture Technology-Design Department (Technological Institute of Karditsa) with the initiatives
of OBI’s Communication Department and the support of the Application and Grant Procedure Directorate
(November 12, 2015, auditorium of the Technological Institute). OBI’s speaker covered both the
community and national procedure while speakers of the Technological Institute Department presented
indicative case studies.
2. Translation and printing of a leaflet referred to rights infringement. This leaflet was drafted by the Spanish
Office of Patent and Marks and distributed, in Christmas period, in the commercial centers of Athens
and Thessaloniki in order to inform the public on the negative impacts issued from the purchase of
unauthentic imitation products.

17

Νομοθετήματα - Διεθνείς Σχέσεις
I

Kατά το 2015 ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες ενέργειες και στόχοι που τέθηκαν και αφορούσαν τα
Νομικά και Διεθνή Θέματα του ΟΒΙ.
Εκδόθηκαν όλες οι διοικητικές-νομικές, διαδικαστικές πράξεις όλων των τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που
διαχειρίζεται ο ΟΒΙ, καθώς επίσης συντάχθηκαν γνωμοδοτήσεις για νομικά θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
και αντίστοιχη εξυπηρέτηση του κοινού και απαντήσεις σε αιτήματα αλλοδαπών και Ελλήνων καταθετών και
ενδιαφερομένων για θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Επίσης, υπήρξε εκπροσώπηση του ΟΒΙ σε Γενικές Συνελεύσεις του WIPO, στο ΔΣ, στην Ομάδα Δικαίου του
EPO και σε λοιπές ομάδες εργασίας.
Συγκεκριμένα :
Ο ΟΒΙ έκανε το 2015 προετοιμασία της πιλοτικής λειτουργίας για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και
προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου
ή υποδείγματος.
Επίσης, δημιούργησε Ομάδα Έργου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών βιομηχανικών σχεδίων (e- Services for Designs), καθώς επίσης Επιτροπή Φορολογικών Κινήτρων ΔΕ του ΟΒΙ, στο πλαίσιο της διαρκούς
υποστήριξης του κοινού του.
Σε συνεργασία με το Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς (σύμβαση συνεργασίας της 2ας Ιανουαρίου
2014) ο ΟΒΙ συμμετείχε στην επεξεργασία και υλοποίηση νέας εφαρμογής στον ΟΒΙ για την ηλεκτρονική
κατάθεση των μεταβολών στα σχέδια και υποδείγματα που παραλαμβάνει ο Οργανισμός.
Η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε (e-Service for designs) και αφορά e-μεταβολές είναι ήδη διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα του Οργανισμού και ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις των διατάξεων που εφαρμόζονται για
τα σχέδια & υποδείγματα (ΠΔ 259/1997).
Διεθνή θέματα
Όπως προαναφέρθηκε, ο ΟΒΙ εκπροσωπείται για διάφορες διεθνείς συναντήσεις. Συγκεκριμένα, κατά τη
διάρκεια του 2015, ο ΟΒΙ συμμετείχε στις εργασίες των παρακάτω Επιτροπών του Παγκόσμιου Οργανισμού
Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και της Ομάδας Εργασίας Διανοητική Ιδιοκτησία του Συμβουλίου της ΕΕ
παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε ζητήματα αρμοδιοτήτων του:
1. Μόνιμη Επιτροπή Σημάτων, Βιομηχανικών Σχεδίων και Γεωγραφικών Ενδείξεων WIPO (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications), (33η & 34η Σύνοδος,
Γενεύη, 16-19 Mαρτίου 2015 & 16-18 Νοεμβρίου 2015)
2. PCT Working Group WIPO (Γενεύη, 26-29 Μαΐου 2015), 8η Σύνοδος.
3. Μόνιμη Επιτροπή Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας WIPO (Standing Committee on the Law of Patents), (22η
Σύνοδος, Γενεύη, 27-31 Ιουλίου 2015).
4. Ομάδα Εργασίας Διανοητική Ιδιοκτησία, Συμβούλιο ΕΕ, 16 Σεπτεμβρίου 2015.
Αντιπροσωπεία του ΟΒΙ συμμετείχε στην 55η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής
Ιδιοκτησίας WIPO, που διεξήχθη στη Γενεύη στις 5-14 Οκτωβρίου 2015, κατά τη διάρκεια των οποίων
αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, η διεξαγωγή διπλωματικής διάσκεψης για την υιοθέτηση διεθνούς συνθήκης
για την απλοποίηση της διαδικασίας κατάθεσης βιομηχανικών σχεδίων το 2017. Κατά τη διάρκεια της
Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν αλλαγές των Κανόνων της PCT (Συνθήκη Συνεργασίας για τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας), που καθιστούν το σύστημα της διεθνούς κατάθεσης αιτήσεων πιο εύχρηστο για τους καταθέτες.
Όσον αφορά την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η ετήσια συνάντηση των εκπροσώπων των
φορέων Διοίκησης στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα στη Λετονία στις 21-22
Απριλίου 2015. Ο ΟΒΙ, ως εθνικός ανταποκριτής για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που διαχειρίζεται,
έλαβε μέρος στη συνάντηση, όπου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τρόποι προσέγγισης και ευαισθητοποίησης
των νέων και πρακτικές προσέγγισης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

18

Αποσκοπώντας στην ενημέρωση για το ζήτημα της επιβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ο ΟΒΙ σε

I

συνεργασία με το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (OHIM) οργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο
στην έδρα του την 19η Φεβρουαρίου 2015. Στο σεμινάριο παρουσιάστηκε η βάση δεδομένων που έχει
αναπτύξει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (Enforcement
data base) και στη συνέχεια εκπρόσωποι τριών εταιρειών πραγματοποίησαν εκπαίδευση σε εκπροσώπους
αρχών επιβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην αναγνώριση απομιμητικών και παραποιημένων
προϊόντων.
Ο ΟΒΙ συμμετείχε στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την παραβίαση
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που διεξήχθη στο Αλικάντε στις 21-22 Οκτωβρίου 2015, όπου
έγινε απολογισμός των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου και παρουσιάστηκαν οι δράσεις που έχουν
προγραμματιστεί για το 2016. Ο ΟΒΙ συμμετείχε σε ανοιχτή συζήτηση για την ευαισθητοποίηση των νέων
για τη σημασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, όπου παρουσίασε τις δράσεις του για την προσέγγιση μαθητών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νέων.
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Legislation - International Ralations
I

Legislations - Internationals Affairs
In 2015, all planned activities and goals related to legal and international issues were implemented, administrative, legal and procedural acts of industrial property rights managed by OBI published, opinions on
industrial property issues drafted up and replies to requests on industrial property issues from foreign and
Greek applicants and interested individuals responded.
OBI was represented in the EPO’s Administrative Council, the WIPO’s general meetings, the EPO’s law group
and other working groups; it prepared a pilot communication system designed for both the electronic movement of documents from and to OBI and the electronic filing of applications deposited for the registration of
designs or utility models.
With the aim to permanently offer support to the public, a working group designated for the delivery of electronic industrial designs services (e-services for designs) and a Committee on Fiscal Incentives for patents
granted by OBI were established. In collaboration with the Office for Harmonization of the Internal Market
(see, Cooperation Treaty, January 2, 2014), OBI participated to the production and implementation of a new
program application covering the electronic filing of the design and utility model amendments received by
the Organisation. The e-Service platform managing the e-amendments of designs is available at the OBI’s
website in compliance with the legal requirements of the in-force provisions governing the designs and
utility models (PD 259/1997).
INTERNATIONAL AFFAIRS
As mentioned above, OBI was represented in various international meetings. More precisely, in 2015, it participated in the below-mentioned WIPO’s Committees and the EU’s intellectual property working group of the
EU’s Council, keeping up to date with issues of its competence:
1. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications
(33rd & 34th Summit, Geneva, Mars 16-19, 2015 & November 16-18, 2015)
2. PCT Working Group (WIPO, Geneva, 8th Summit-May 26-29, 2015)
3. Standing Committee on the Law Patents-22nd Summit, Geneva, July 27-31, 2015)
4. Industrial property working group (EU Council, September 16, 2015)
A delegation participated to the 55th WIPO’s General Assembly held in Geneva (October 5-14, 2015) where it
was decided, inter alia, the conduct of a diplomatic summit for the adoption of an international treaty on the
simplification of the procedure for the filing of industrial designs in 2017 while changes of the PCT rules were
adopted in order to render the international patent filing system more friendly to the applicants.
Regarding the enforcement of intellectual property rights, the annual meeting of the representatives of the
governing bodies in the European Monitoring Center took place in Riga-Latvia, on April 2015. OBI, as a national correspondent that manages the intellectual property rights, took part in this meeting where ways of
approach were discussed for the sensitization of youngsters and small-and medium-sized enterprises on
intellectual property rights.
OBI, in cooperation with the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), organized, on the 19th
of February 2015, a seminar on the Enforcement Database which has been developed by the European
Observatory for the enforcement of intellectual property rights. At the same seminar, members of three
enterprises trained the representatives of the Enforcement Authorities in the identification of counterfeited
imitation products.
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OBI participated in the meeting of the Plenary session of the European Monitoring Center on infringement of
intellectual property rights in Alicante (October 21-22, 2015), where a report on the Centre’s activities was set
up and the actions planned for 2016 were presented. OBI participated in an open-door discussion for sensitizing young people, more precisely, school pupils, on the intellectual property importance, with presentation
of its activities.

Διάφορες Εκδηλώσεις - Επικοινωνία με το κοινό
I

Το 2015 ήταν μια χρονιά με πολυποίκιλη δραστηριότητα όσον αφορά την επικοινωνία του ΟΒΙ με το κοινό του.
Χαρακτηρίστηκε από ένα πλήθος διαφορετικών εκδηλώσεων στις οποίες συμμετείχε ή διοργάνωνε, αλλά και
από μια διεύρυνση της επικοινωνίας με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης καθώς και χρήση νέων για τον ΟΒΙ
μέσων διάχυσης των στοχευόμενων μηνυμάτων του στο ευρύ κοινό.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ο ΟΒΙ σε συνεργασία με το EU OBSERVATORY (τότε ΟΗΙΜ) στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΒΙ – ΟΗΙΜ 2015,
διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις του, στις 19 Φεβρουαρίου, εξειδικευμένο σεμινάριο με τίτλο «Σεμινάριο
για την επιβολή Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας . Υποστήριξη Αρχών επιβολής ΔΔΙ στην αναγνώριση
προϊόντων που παραβιάζουν δικαιώματα». Στο σεμινάριο συμμετείχαν περισσότερα από 100 άτομα από
την Ελληνική Αστυνομία, τη Δίωξη Ηλεκτρονικού εγκλήματος, τα Τελωνεία, τη ΣΔΟΕ, τον ΟΠΙ, την Υπηρεσία
Εμπορικών Σημάτων και στελέχη του ΟΒΙ. Ως ομιλητές συμμετείχαν στελέχη του Παρατηρητηρίου, του ΟΒΙ
και γνωστών εταιρειών που έχουν υποστεί τις επιπτώσεις της παραποίησης. Το συγκεκριμένο σεμινάριο
είναι από τα ελάχιστα που πραγματοποιούνται στο χώρο και εξετάζουν το ευαίσθητο θέμα της παραποίησης,
με πρακτικό αποτέλεσμα και σκοπό την καταπολέμησή της. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε παράλληλα
σχετικό workshop για τους εξειδικευμένους δικηγόρους.
GRDESIGN ΔΡΑΣΕΙΣ
Για πρώτη φορά ο ΟΒΙ δοκίμασε την παρουσία του σε ένα χώρο διαφορετικό από τους συνηθισμένους:
Στο αναμφισβήτητα υψηλής αισθητικής και ποιότητας Μουσείο Μπενάκη, πραγματοποιήθηκε έκθεση που
αφορούσε το Ελληνικό design και τις γραφιστικές τέχνες, με τίτλο «GRDESIGN –ΔΡΑΣΕΙΣ», η οποία διήρκησε
έναν ολόκληρο μήνα (18 Απριλίου – 17 Μαΐου), στον οποίο ο ΟΒΙ συμμετείχε με ειδικό χώρο και προσωπικό
που παρείχε πληροφορίες στους δημιουργούς για θέματα προστασίας των σχεδίων τους. Κατά τη διάρκεια
της έκθεσης πραγματοποιήθηκε και εξειδικευμένο workshop – σεμινάριο που απευθυνόταν σε επαγγελματίες
σχεδιαστές και σπουδαστές και επικεντρωνόταν στις δυνατότητες προστασίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, καθώς επίσης και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΒΙ και το ευρύτερο σύστημα
προστασίας. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, περισσότεροι από 400 δημιουργοί επισκέφθηκαν το χώρο του ΟΒΙ
και ενημερώθηκαν για τα θέματα που τους απασχολούσαν.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ο ΟΒΙ, για μια ακόμη χρονιά, συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα συνεργασίας με τον EUIPO (τότε ΟΗΙΜ).
Στο συγκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας για το 2015, συμπεριλαμβανόταν η διοργάνωση ενός μονοήμερου
σεμιναρίου, το οποίο θα απευθυνόταν σε ανερχόμενους σχεδιαστές, κυρίως σπουδαστές, στην περιφέρεια.
Ως κατάλληλη σχολή επιλέχθηκε το ΤΕΙ Θεσσαλίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Σχεδιασμού Τεχνολογίας
Ξύλου και Επίπλου που λειτουργεί στην πόλη της Καρδίτσας. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη.
Το σεμινάριο αυτό παρακολούθησαν εκτός από φοιτητές, και επαγγελματίες σχεδιαστές, επιχειρηματίες,
καθηγητές του χώρου κ.λπ. οι οποίοι θέλησαν να εκμεταλλευθούν το γεγονός της διοργάνωσης ενός τέτοιου
σεμιναρίου στην κεντρική Ελλάδα και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που έχουν για την προστασία των
δημιουργημάτων τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες υποστήριξης που τους
παρέχει το Κοινοτικό σύστημα. Το σεμινάριο απέσπασε σε ειδική αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε ιδιαίτερα
καλές κριτικές και εκφράστηκε έντονα αίτημα για την επανάληψη αντίστοιχου επιπέδου σεμιναρίων τόσο στον
κάδο των σχεδίων όσο και των εφευρέσεων στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΒΙ – ΕΙΕ
Ο ΟΒΙ, στο πλαίσιο της έναρξης συνεργασίας με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, πραγματοποίησε στις 14
Δεκεμβρίου εκδήλωση στον συνεδριακό χώρο του δεύτερου, η οποία σηματοδότησε την έναρξη της εν λόγω
συνεργασίας.
Οι ομιλίες εστιάστηκαν στον βασικό σκοπό της εκδήλωσης, δηλ. στην ενημέρωση των ερευνητών του ΕΙΕ για
τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο ΟΒΙ .
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εκτός από τις προαναφερόμενες εκδηλώσεις, ο ΟΒΙ διοργάνωσε ή συμμετείχε σε μια σειρά ποικίλλων άλλων
εκδηλώσεων, με μόνιμο στόχο την διαρκή ενημέρωση ενός κοινού όλο και ευρύτερης προέλευσης:
• Ακαδημαϊκή επίσκεψη Ερευνητικού Ομίλου Φοιτητών Νομικής (στο κτίριο του ΟΒΙ, 20.01.15)
• Συμμετοχή του ΟΒΙ, ως υποστηρικτής και με περίπτερο στο “4ο Συμπόσιο Package&LabelDesign” Καινοτομία (Helexpo Μαρούσι, 28.01.15)
• Συμμετοχή με ομιλητή στη συνάντηση του “MARIECURIEALUMNIASSOCIATION” “MCAA arrives in
Greece” (Αθήνα, 24.04.15)
• Συμμετοχή με περίπτερο και ομιλητή στη “2η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PatrasInnovationQuest
2015”, (Πάτρα, 24-25.4.15)
• Συμμετοχή του ΟΒΙ ως υποστηρικτή στο Συνέδριο «Fashioningthe Law» με ομιλητές και περίπτερο
(TheHubEvents, 14.5.15)
• Συμμετοχή του ΟΒΙ ως υποστηρικτής με περίπτερο και ομιλητές στο «2ndGreekInnovationForum» που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «MoneyShow» (Θεσσαλονίκη, 21-24.5.15)
• Ενημερωτική συνάντηση με συχνά συναλλασσόμενους δικηγόρους, για την Ηλεκτρονική Θυρίδα (στο
κτίριο του ΟΒΙ, 03.06.15)
• Συμμετοχή με ομιλητή στο «ECCOMATEMEETING» του MarieCurie (Μάτι Αττικής, 07 Ιουλίου 2015)
• Συμμετοχή με περίπτερο στην 80η ΔΕΘ
• Συμμετοχή του ΟΒΙ στη Βραδιά του Ερευνητή με ομιλητές και περίπτερο (ΕΜΠ, 25.9.15)
• Συμμετοχή με ομιλητή στο ΕURAXESSRoadshowTourBlue (Αθήνα, 23.10.15)
• Συμμετοχή με ομιλητή στην ημερίδα με τίτλο «Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: Γεφυρώνοντας Έρευνα
και Επιχειρηματικότητα» ( Θεσσαλονίκη, ΕΒΕΘ, 5.11.15)
• Συμμετοχή με ομιλητή στην ημερίδα της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδος με θέμα «ASK - Το σχέδιο είναι
επάγγελμα» (ΑΣΚΤ, 5.12.15)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΟΒΙ που απευθύνεται σε μαθητές κυρίως της 6ης αλλά και της 5ης τάξης
των Δημοτικών Σχολείων, συνεχίζει από το 2007 που πρωτοδημιουργήθηκε την επιτυχημένη του πορεία,
με μόνο λόγο σταθεροποίησης του αριθμού των επισκέψεων τους αναπόφευκτα περιορισμένους πόρους σε
διαθέσιμο προσωπικό και χρόνο. Το 2015 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις 15 συνολικά σχολικών ομάδων της
προαναφερόμενης ηλικιακής κατηγορίας, από τις περιοχές της Φιλαδέλφειας, Χολαργού, Αμαρουσίου κ.λπ.
Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, γίνεται μια προσπάθεια τόσο της δημιουργίας βασικών γνώσεων
όσο και φιλικής νοοτροπίας, σε θέματα δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, στη νέα γενιά. Επίσης, οι
μαθητές βρίσκουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους επινοήματα, ως μικροί εφευρέτες ή μικροί
σχεδιαστές, ώστε να μπορέσουν να προσομοιωθούν με όσα έμαθαν και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους
για τη μελλοντική τους συμβολή στο χώρο της καινοτομίας.
Οι επισκέψεις προσφέρονται δωρεάν και τηρείται σειρά προτεραιότητας.
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Ο ΟΒΙ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Ο ΟΒΙ, ένας από τους πρωτοπόρους Οργανισμούς στο χώρο του, όταν άρχισε να διαθέτει σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης, συνεχίζοντας για τρίτη συνεχή χρονιά να διαθέτει σελίδα Facebook, και για δεύτερη σελίδα Twitter και κανάλι στο YouTube, έχει κατασταλάξει σχετικά με τη χρησιμότητα της διατήρησης και βελτίωσης των
μέσων αυτών, προκειμένου να προσεγγίσει κατά το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Εκτός από την καθημερινή
προσπάθεια διατήρησης επικοινωνίας με το κοινό του, η κυριολεκτικά ελάχιστη χρήση διαφημιστικού κόστους
που πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2015, εκτόξευσε τις θεάσεις στον αριθμό των 444.581 . Το ποσοστό του
κοινού πουπροσέγγισε την ιστοσελίδα του ΟΒΙ μέσα από το Facebook, αυξήθηκε κατά 207% με αποτέλεσμα
την σημαντική διάχυση της πληροφορίας για τις υπηρεσίες του ΟΒΙ σε όλο και ευρύτερο κοινό.

I

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ
Ο ΟΒΙ στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον EUIPO (τέως ΟΗΙΜ) και στην προσπάθειά του να συμβάλλει στην
πάταξη της πειρατείας, της αντιγραφής και της παραποίησης των προϊόντων, εξέδωσε ειδικά ενημερωτικά
φυλλάδια για τις επιπτώσεις τους στον τομέα της υγείας και της οικονομίας. 25.000 από αυτά διανεμήθηκαν
συνολικά σε εμπορικούς δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με σκοπό την ενημέρωση των
καταναλωτών και την αποτροπή τους από αντίστοιχες αγορές και καταναλώσεις. Η διανομή έγινε κατά την
πιο πολυσύχναστη εποχή των καταναλωτών στις εμπορικές περιοχές, κατά τη διάρκεια των εορτών της
Χριστουγεννιάτικης περιόδου.
Επρόκειτο για ένα νέο μέσο για τον ΟΒΙ, διάχυσης του μηνύματος του, το οποίο με επόμενες άλλες δράσεις
του σκοπεύει να ακολουθήσει το φωτεινό παράδειγμα άλλων Γραφείων ΔΕ της Ευρώπης (όπως αυτό της
Ισπανίας), στην πάταξη αυτού του εγκλήματος της εποχής μας.
ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΜΑΣ?
Από το 2009, που ο ΟΒΙ απέκτησε πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας και εντάχθηκε στο ISO 9001: 2008,
παρακολουθεί με ενδιαφέρον την άποψη του κοινού για τις υπηρεσίες του και άλλα στοιχεία που διαμορφώνουν
τη συνολική του εικόνα. Η έρευνα γίνεται με βάση ειδικά ερωτηματολόγια τα οποία αποστέλλονται στους ήδη
χρήστες των υπηρεσιών του ταχυδρομικά, διατίθενται στους χώρους υποδοχής του και ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα του, με email, καθώς επίσης συμπληρώνονται και τηλεφωνικά με επικοινωνία από στελέχη του
ΟΒΙ.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 2015 από τις απαντήσεις που δόθηκαν από το κοινό, το 21% είχε άριστη και
το 61 % πολύ καλή εντύπωση από την πρώτη επαφή με τον ΟΒΙ, το 62% είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο και το
26% πολύ ικανοποιημένο από την αξιοπιστία των υπηρεσιών του, ενώ το 37% είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο
από το χρόνο υλοποίησης των υπηρεσιών του, το 23% πολύ και το 26% αρκετά. Επίσης, το 42% κάνει έρευνα
μόνο του χρησιμοποιώντας εργαλεία αναζήτησης και βάσεις δεδομένων του ΟΒΙ, ενώ το 80% επιλέγει να
ενημερώνεται για τον ΟΒΙ από την ιστοσελίδα του. Το ίδιο έτος, τα παράπονα που χρειάστηκε να διευθετηθούν
ήταν μόλις 7.
Δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια όχι μόνο μας βοηθούν να γινόμαστε καλύτεροι αλλά
περιλαμβάνουν και ιδιαίτερα χρήσιμες προτάσεις από τους χρήστες μας, ενθαρρύνουμε με κάθε τρόπο την
κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ανάδραση της γνώμης του κοινού μας.
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Various events - communication with the public
I

2015 was a year dominated by diverse activities relative to the communication of OBI with it’s public. This
year was characterized by a plurality of different events where OBI took part as participant or organizer,
making use of new expanded communication media such as mailbox and social media indispensable for
disseminating its target messages to the general public.
SEMINAR ON RIGHTS ENFORCEMENT
In the framework of the joint OBI-OHM cooperation, OBI organized at its premises -on February 19 and along
with the EU observatory (OHIM)- a specialized seminar titled “Seminar for the enforcement of intellectual
property rights - Supporting intellectual property rights authorities in identifying rights-infringing products”.
The seminar was attended by an audience of more than 100 participants from the Hellenic police, the Economic Crime-fighting Body, the Customs, the Hellenic Copyright Organisation, the Trade Marks Service and
the OBI’s executive staff. The participating speakers were executive members of the Observatory, OBI and
known companies having been injured by counterfeit effects. Said seminar is one from the few involved in
the respective domain; it examines the sensitive counterfeit issue and tries to solve it, in an efficient manner.
In parallel, a respective workshop addressed to specialized lawyers took place, on the same day.
GR DESIGN ACTIVITIES
Once again, OBI tested its presence by organizing an exhibition on Greek designs and graphic arts at an
uncommon exquisite show room: at Benaki Muesum, a cultural space of undoubtedly high aesthetics. This
exhibition titled “GRDESIGN - ACTIONS” lasted one entire month (from April 18 to May 17) and provided information to creators on matters concerning the design protection. A specialized workshop-seminar intended
for professional designers and students was held during this exhibition; this seminar was focused on the
protection possibilities in Greece and EU as well as on the supporting services delivered by OBI and the wider
industrial property protection system. During exhibition time, more than 400 creators visited OBI’s exhibition
stand and got informed on matters in which they were concerned.
SEMINAR ON COMMUNITY DESIGNS AND UTILITY MODELS
For one more time, OBI actively participated, in conjunction with EUIPO (former OHIM), to a joint cooperation
program comprising, inter alia, the Organisation of an one-day seminar held at the Technological Institute
of Thessaly and, more precisely, at the Department of Wood & Furniture-Design and Technology seated at
Karditsa town. This seminar aimed at emerging designers and, mainly, students of the Thessaly’s region.
The participation surpassed all expectations: students, professional designers, entrepreneurs, professors
of the respective domain participated, willing to be informed on matters concerning the protection of their
creations as well as on the support provided by the Community Patent. According to a recent special assessment, said seminar obtained good critics while the desirability of reorganizing, at the same region,
similar-level seminars on the domain of designs and inventions was vividly expressed.
OBI-NHRF COOPERATION
An event organized, on December 14, by OBI at the conference room of the National Hellenic Research Foundation marked a new cooperation era between both parties. The lectures focused on the basic target of this
event, namely on the information of the NHRF’s searchers about services to be provided by OBI.
VARIOUS EVENTS
Except for the aforementioned events, OBI participated or organized a set of distinct other events targeting
at the permanent information of a public of an ever greater diversity.
• Academic visit of students of the Research Group of the Faculty of Law at the OBI’s premises (January
20,2015).
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• Supporting participation of OBI -with stand- in the 4th Symposium on “Package and Label Design”“Innovation” (Helexpo, Marousi-January 28, 2015).

I

• Participation -with a speaker- to “Marie Curie Alumni Association”” MCAA arrives in Greece” (Athens,
April 24, 2015).
• Participation -with stand and speaker- to the 2nd Technology Transfer Exhibition-Patras Innovation
Quest 2015 (Patras, April 24-25, 2015).
• Supporting participation of OBI – with stand and speakers- to the conference on “Fashioning the Law”
(Athens, The Hub Events - April 14, 2015).
• Supporting participation of OBI - with stand and speakers- to the “2nd Greek Innovation Forum” held in
the framework of the “Money show” (Thessaloniki, May 21-24, 2015).
• Meeting informing lawyers on OBI’s Mailbox (OBI’s premises - June 3, 2015).
• Participation -with speaker- to the “ECCOMATE MEETING” of Marie Curie (Mati, Attiki, July 7, 2015).
• Meeting -with stand- at the 80th Thessaloniki’s International Forum.
• Participation of OBI -with stand and speakers- to the Researcher’s Evening (NTUA, August 25,2015).
• Participation of OBI –with speaker- to EURAXESS Roadshow Tour Blue (Athens, October 23, 2015).
• Participation –with speaker- to the information day titled “Activities Marie Sklodowska Curie: bridging
Search with entrepreneurship (Thessaloniki, November 5, 2015).
• Participation-with speaker-to the information day of the Association of Greek graphic designers” with
subject matter “ASK- Design is profession” (December 5, 2015).
TRAINING VISITS
Despite the limited resources in staff and time, OBI’s training program - which was addressed to school
pupils mainly of the 5th and 6th grade of the primary schools- continues from 2007 -year of its establishment- its successful course. In 2015, 12 scholar groups coming from the Filadelfia, Cholargos and Amarousion districts visited OBI’s premises. The objective of these prioritized free-of-charge visits was to supply
new generations with basic patent knowledge, encourage a friendly mindset on intellectual property rights
matters, broadens the horizon of the school pupils and give them the opportunity to boost their future contribution to the innovation area by becoming themselves inventors or designers.
OBI IN SOCIAL MEDIA
OBI is a pioneer Organisation in the intellectual property domain. Social media pages on Facebook (3rd operational year), Twitter (2nd operational year) and YouTube channel (2nd operational year) have been created by
OBI with the purpose of having increasing access to the most possible large public. Except for its daily effort
in conserving communication with the public, the dramatic advertising cost reduction, in 2015, has propelled
viewing to the number of 444.581 visits. The rate of interested visitors contacting OBI’s website, through
Facebook, has increased by 207%, which means that the significant information on services offered by OBI
to the general public is largely disseminated.
NEW EFFORTS AGAINST PIRACY
In the framework of the joint cooperation between OBI and EUIPO (former OHIM), OBI published special
informative leaflets informing about the impacts that piracy, copy and counterfeiting have on the health and
economy domain. Said leaflets were distributed in the most frequented commercial areas, during Christmas
festivities, with the aim to inform and deter consumers from purchasing and using counterfeited products.
With a view to clamp down crimes against industrial property rights, OBI will continue organizing similar
activities, following the example of the European national offices (e.g. Spanish Patent Office).
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WHAT IS THE PUBLIC’S OPINION ABOUT US?
Since 2009, the year of qualification for the ISO 9001: 2008 Quality Management System, OBI continues in
following up, with consideration, the views of the public on OBI’s whole image which is configurated by the
delivered services and data. A survey based on special questionnaires has been set up; these questionnaires
are either mailed or e-mailed to the users of OBI’s services, or telephonically completed with the assistance
of OBI’s personnel, or provided in OBI’s webpage and reception areas.
Characteristically, in 2015, from the answers given by the public, 21% of the respondents had an excellent
opinion and 61% very good impression for the first contact with OBI, 62% was very satisfied, 26% very satisfied by the liability of its services, 37% very much satisfied by the rapidity of the services provided, 23% very
satisfied and 26% enough satisfied. Furthermore, 42% of the public draws up its own search via the search
tools and databases of OBI while 80% gets informed by OBI’s webpage. In the same year, the complaints
needing corrective action were just 7.
The precise questionnaires in use not only contributes to the optimization of OBI’s services but also enable us
to get the greatest possible feedback from the public opinion, due to the particularly useful proposals posed
by the users in said questionnaires.
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Υπηρεσία Τεχνολογικής Πληροφόρησης
I

Ο ΟΒΙ, ως Οργανισμός εντάσεως πληροφόρησης, μέσα από το Τμήμα Τεχνολογικής Πληροφόρησης και
Διάδοσης της Καινοτομίας, συνέχισε το σημαντικό του έργο με τις επαφές με φορείς όπως Επιμελητήρια,
Συνδέσμους ΜμΕ, Επιστημονικά Πάρκα, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Δίκτυο Διάχυσης Τεχνολογίας HELP-FORWARD (ΠΡΑΞΗ)/μέλος Enterprise Europe Network – Hellas, για συνεργασία σε θέματα καινοτομίας,
Διανοητικής/Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και διάχυσης της πληροφορίας σχετικά με τη Διανοητική/Βιομηχανική
Ιδιοκτησίας, καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΒΙ διοργάνωσε και συμμετείχε με παρουσιάσεις, σε 21 ημερίδες τις οποίες
παρακολούθησαν περίπου 1500 άτομα.
• Ημερίδα «Καινοτομία Προστασία της Διανοητικής - Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Τεχνολογική Πληροφόρηση», Κολλέγιο Pierce - The American College of Greece 18/02/2015, Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
• Entrepreneurship Education Workshop on “Business Innovation” ΓΓΒ-ΤΕΙ Πειραιά - Πανεπιστήμιο Κεντάκι, 27/02/2015, Κειριαδών 2, Κ. Πετράλωνα, Αθήνα
• Σεμινάριο «Προστασία των Εφευρέσεων & Βιομηχανικών Σχεδίων, Τεχνολογική Πληροφόρηση & Έρευνα στο Διαδίκτυο «Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλλήνης, 02/03/2015, OBI, Αίθουσα
Κουμάντου
• Σεμινάριο “Intellectual/Industrial Property - Protection & Strategy - Technological Information from
Patents & Tools”, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (με το Φυσικό Τμήμα του Παν. Κρήτης),
13/03/2015, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αίθουσα Σεμιναρίων
• Σεμινάριο «Κατοχύρωση Εφευρέσεων», ΤΕΙ Αθήνας, 19/03/2015,Συνεδριακό Κέντρο
• Ημερίδα “Προστασία των Βιοτεχνολογικών Εφευρέσεων», Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, 27/03/2015, Αλεξανδρούπολη
• Ημερίδα “Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) - Προστασία των Εφευρέσεων - Τεχνολογική Πληροφόρηση - Έρευνα στο Διαδίκτυο» Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, 02/04/2015, OBI, Αίθουσα Κουμάντου
• Σεμινάριο “Καινοτομία και Νέες Μορφές Συνεργασίας σε Μικρές Επιχειρήσεις»,, Ινστιτούτο Μικρών
Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας, (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ),
17/04/2014, Αθήνα
• Ημερίδα ”Καινοτομία, Προστασία Διανοητικής/Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση”,
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας/Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, 21/04/2015, Μεγάλο Αμφιθέατρο «Σπύρος Αρσένης», του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη
• Ομιλία στην ”2η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PatrasInnovationQuest (PatrasIQ) 2015»” Πανεπιστήμιο Πατρών/Επιμελητήριο Αχαΐας, 24/04/2015, αθλητικό κέντρο «Δημήτρης Τόφαλος», Πάτρα
• Ημερίδα «Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 08/05//2015, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Γ. Καρτάλη 72, Βόλος
• Ημερίδα Decentralised Training Session for EEN EXPERTS ”Intellectual Property Management for
SMEs” PRAXI Network/FORTH, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
(ΙΤΕ), 13/05/2015, ΙΤΕ, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο, Κρήτη
• Ημερίδα «Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως Επένδυση στην Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα» το Ευρωπαϊκό
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) και ο ΟΒΙ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
27/05/2015, Θεσσαλονίκη
• Ημερίδα «Η Διανοητική Ιδιοκτησία, ως επένδυση των ΜμΕ στην Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα» το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) και ο ΟΒΙ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 29/05/2015, Μυτιλήνη
• Ημερίδα «Διανοητική Ιδιοκτησία - Προστασία των Εφευρέσεων, Τεχνολογική Πληροφόρηση & Εspacenet,
Εργαλεία Διαχείρισης Διανοητικής Ιδιοκτησίας» ΓΓΒ-ΑΤΕΙ Πειραιά-Πανεπιστήμιο του Kingston του Λονδίνου, 08/06/2015, Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω
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• Ανοικτό Επιχειρηματικό Εργαστήριο «Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως Επένδυση στην Επιχειρηματικότητα Από την ιδέα στη διάθεση στην αγορά»/ «Διανοητική ιδιοκτησία, κατοχύρωση εφευρέσεων και βιομηχανικών σχεδίων και στρατηγική για την προστασία τους» Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
με την υποστήριξη της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., 15/06/2015, Επιμελητήριο Έβρου, Αλεξανδρούπολη
• Ημερίδα «Η σημασία των εφευρέσεων στις Καινοτόμες Επιχειρήσεις», Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών
Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) - EPO – OBI, 22-23/10/2015, INNOVATHENS, Αθήνα
• Ημερίδα “Innovation Management & Awareness”, “Innovation Capacity Building”, ΙnnovCrete,
30/10/2015, Ηράκλειο Κρήτης
• Ημερίδα “PROTOTYPE & BUSINESS MODEL DEVELOPMENT”, 3ος κύκλος του Μobile Mini MBA, Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) σε συνεργασία με τη Samsung Electronics
Hellas, το Eltrun του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS, 07/12/2015, INNOVATHENS, Αθήνα
• Εργαστήριο “Intellectual Property Rights & Patents. Critical success factors. Know how protection”, In
the framework of the Equity Investment Forum, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και Οργανωτική Επιτροπή του Equity
Investment Forum, 08/12/2015, Ξενοδοχείο Athens Hilton, Αθήνα
• Σεμινάριο μεταπτυχιακό μάθημα «Επιχειρηματικότητα: Κατάρτιση Επιχειρηματικού Πλάνου» του ΔΠΜΣ
Τέχνο-Οικονομικά Συστήματα του ΕΜΠ, ΕΜΠ, 09/12/2015, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 21 επισκέψεις:
• 29/01/2015 Λεβεντάκης Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Αθήνα, (OBI)
• 30/01/2015 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων StartUpGreece Αθήνα
• 13/02/2015 ANALYTICAL INSTRUMENTS S.A. Χαλάνδρι
• 07/04/2015 Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία Αλέξ. Πίττας ΑΕΒΕ, Κρυονέρι
• 26/05/2015 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Θεσσαλονίκη
• 26/05/2015 «Φάρμα Φωτιάδη ΑΒΕΚΕ», Θεσσαλονίκη
• 26/05/2015 Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Θεσσαλονίκη
• 23/10/2015 NABLE ΑΜΕΑ, Αθήνα, (Τεχνόπολις)
• 23/10/2015 ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ, Τμήμα Φαρμακευτικής, Αθήνα, (Τεχνόπολις)
• 23/10/2015 ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ, Αθήνα, (Τεχνόπολις)
• 23/10/2015 ΤΣΟΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Αθήνα, (Τεχνόπολις)
• 23/10/2015 palo.gr, (ιστοχώρος ειδήσεων), Αθήνα, (Τεχνόπολις)
• 23/10/2015 ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΛΙΖΑ, Αθήνα, (Τεχνόπολις)
• 23/10/2015 MATCH AND TEACH ME (εφαρμογές πληροφορικής για e-learning), Αθήνα, (Τεχνόπολις)
• 23/10/2015 INCELLIGENT- TELCOMMUNICATIONS, Αθήνα, (Τεχνόπολις)
• 23/10/2015 Chemo Marine Chemicals, Αθήνα, (Τεχνόπολις)
• 23/10/2015 Upcom, Αθήνα, (Τεχνόπολις)
• 23/10/2015 E-Vitrines.gr (ιστοχώρος δυναμικών εφαρμογών, Αθήνα, (Τεχνόπολις)
• 23/10/2015 D & D communication, Αθήνα, (Τεχνόπολις)
• 23/10/2015 ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Αθήνα, (Τεχνόπολις)
• 23/10/2015 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αθήνα, (Τεχνόπολις)
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Επίσης, ο ΟΒΙ συμμετείχε σε ομάδες εργασίας και συναντήσεις για θέματα κυρίως βιομηχανικής ιδιοκτησίας:
• 09/02/2015, Innovation and Entrepreneurship Unit of National Technical University of Athens (NTUA),
the Innovation and Entrepreneurship Unit of Athens University of Economics and Business (MoKE)
and the Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Greece Office ΕΜΠ, Αθήνα, Πετράλωνα, “The spirit of
entrepreneurship. Starting up in Health and Med’ Tech”
• 23-25/03/2015, Βιέννη, Introduction to patent statistics and the PATSTAT product line
• 31/03/2015 Αθήνα, Κέντρο Στήριξης Καινοτομίας& Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, “The spirit of entrepreneurship. Venturing smart in the Agro-Food Sector”
• 08/05/2015, Δήμος Αθηναίων – INNOVATHENS/ Γκάζι, 1. Συνάντηση με Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών
Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) για διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας/ημερίδας με EPO
• 15/05/2015, ΟΒΙ, Συνάντηση με Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) για δυνατότητα συνεργασίας/ημερίδας με EPO
• 18/05/2015, ΑΘΗΝΑ/Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ετήσια Συνέλευση των Μελών του ΣΕΒ
• 04/06/2015, Δήμος Αθηναίων – INNOVATHENS/ Γκάζι, 5 χρόνια ΣΕΚΕΕ, Αναπτύσσουμε το Οικοσύστημα της Καινοτομίας και της εξωστρέφειας στην Ελλάδα
• 07/09/2015 Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας, Το Crowdfunding ως εναλλακτική μορφή
χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών
• 17/09/2015, ΟΒΙ, Distance Learning Course, Business use of patent information PI07-2015, [17/9/2015,
1/10/2015, 8/10/2015,15/10/2015, 22/10/2015, 19/11/2015, 26/11/2015, και 10/12/2015]
• 25/09/2015 ΕΜΠ, Κτίριο Αβέρωφ, Ιστορικό Συγκρότημα Πατησίων Βραδιά του Ερευνητή
• 26/09/2015, Orange Grove, 2 χρόνια Orange Grove και το «The Squeeze Pitching Show» (διαγωνισμός,
όπου νέοι επιχειρηματίες προβάλλουν τις ιδέες τους)
• 29/09/2015, Μόναχο, 81η συνάντηση Technical and Operational Support Committee (TOSC)
• 20-21/10/2015, ΒΙΕΝΝΗ, (University of Technology)European progress conference 2015: Dissemination
of IP knowledge in universities
• 10-12/11/2015, ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, “Patent information conference 2015” του EPO
• 18/11/2015, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Συνάντηση με εκπροσώπους ΕΜΠ σχετικά με ενέργειες
μετά το :European progress conference 2015: “Dissemination of IP knowledge in universities”, 20-21
October 2015, Vienna
Επίσης, συμμετείχε:
• Στο Συνέδριο “Introduction to patent statistics and the PATSTAT product line” (Βιέννη, 23-25/03/2015)
• Στο Συνέδριο PATLIB2015 (Μόναχο, 21 - 22/04/2015)
• Στην Ομάδα εργασίας Technical and Operational Support Committee (TOSC) (Μόναχο - 81η συνάντηση
TOSC, 29/09/2015).
• Στο Συνέδριο “European progress conference 2015: Dissemination of IP knowledge in universities”
(Βιέννη, 20-21/10/2015)
• Στο Patent Information Conference 2015 (Κοπεγχάγη, 10-12/11/2015)
• Στο Διμερές Πρόγραμμα Συνεργασίας με το ΕΓΔΕ - Activity P03 “Awareness of the European patent
system” A03 Organisation of patent-related awareness events (Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των
χρηστών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας). Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος
διοργανώθηκαν 2 ημερίδες στη Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη αντίστοιχα με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία,
στην οποία συμμετείχε με ομιλία το ΤΤΠΔΚ.
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Κοινοτικό Πρόγραμμα VIP4SMEs
Το 2015 έγιναν ενέργειες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Κοινότητας (EU Portal) για το νέο πρόγραμμα
VIP4SMEs, που αφορούσαν την πρόσβαση στο EU Portal της Γενικής Διεύθυνσης, την ανάρτηση εγγράφων για
τον ΟΒΙ και το Grant Agreement.
Προέρευνες
Αναφορικά με τις αιτήσεις προέρευνας, κατά το έτος 2015 διεκπεραιώθηκαν 80 προέρευνες (2014 - 98
προέρευνες, 2013 – 67 προέρευνες, 2012 - 50 προέρευνες, 2011 – 104 προέρευνες).

Αριθµός Προερευνών ανα έτος
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΜΣ (2013-2015)

Περιστατικά

Επίσκεψη στην
Υπηρεσία Μιας Στάσης
(Φυσικές παρουσίες)

Παροχή Υπηρεσιών
μέσω άλλων μορφών
επικοινωνίας
(Τηλ. ΕΛΤΑ, email, fax)

Α’ εξάμηνο 2013

1898

419

1479

Α’ εξάμηνο 2014

1766

399

1367

Α’ εξάμηνο 2015

1636

299

1337

Β’ εξάμηνο 2013

1673

411

1262

Β’ εξάμηνο 2014

1793

348

1445

Β’ εξάμηνο 2015

1767

307

1460

Σύνολα 2013

3571

830

2741

Σύνολα 2014

3559

747

2812

Σύνολα 2015

3403

606

2797

Πεπραγμένα
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2015 – ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ
Α' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΑΦΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΑΦΩΝ

ΙΔΙΩΤΕΣ

1225

ΙΔΙΩΤΕΣ

1342

_

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΔΙΚΗΓ.

411

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΔΙΚΗΓ.

425

_

ΦΠ

299

ΦΠ

_

307

ΤΕ

1302

ΤΕ

_

1429

FAX / E-mail

_

31

FAX / E-mail
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ΘΕΜΑ ΕΠΑΦΩΝ
ΣΗΜΑ

17

ΣΗΜΑ

33

ΠΥΧ

6

ΠΥΧ

8

ΠΡΟΕΡΕΥΝΑ

22

ΠΡΟΕΡΕΥΝΑ

29

ΠΡΟΒΟΛΗ

5

ΠΡΟΒΟΛΗ

4

ΠΙ

104

ΠΙ

90

ΔΤ

5

ΔΤ

12

STATUS

138

STATUS

219

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

42

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

42

ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ

19

ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ

23

ΒΣ

199

ΒΣ

180

ΓΕΝΙΚΑ

148

ΓΕΝΙΚΑ

136

ΔΕ

779

ΔΕ

736

ΔΙΕΘΝΗ

74

ΔΙΕΘΝΗ

111

ΤΕΛΗ

78

ΤΕΛΗ

92

ΝΟΜΙΚΑ

52

ΝΟΜΙΚΑ
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Technological Information Service
I

OBI, through the Technological Information and Dissemination of Innovation Department, continued, in 2015,
it’s contacts with intermediaries (e.g. Technical Chambers, Federationsof medium-size enterprises, Science
Parks, Academic Institutions, the Network for Technology Diffusion HELP-FORWARD (ACTION)/member of
the Enterprise Europe Network-Hellas) for cooperation in issues such as innovation, intellectual/industrial
Property and dissemination of information on the Intellectual /Industrial Property, in any way.
In this framework, OBI organized and participated to 21 information days which were attended by 1500 individuals or thereabouts.
• Information day on “Innovation and protection of the intellectual/industrial property-technological
information”. Pierce College-The American College of Greece (Aghia Paraskevi, February 18,215).
• Entrepreneurship Education Workshop on Business Innovation – Technological Institute of Piraeus –
Kendaky University (Petralona, February 27,2015)
• Seminar on the protection of inventions and industrial designs, technological information and search in
the internet, addressed to the Musical gymnasium and lyceum of Palini (OBI’s premises, Mars 02,2105).
• Seminar on intellectual /industrial property-protection &strategy-technological information from
patents and tools (Technological park– Faculty of physics of CreteUniversity, Mars 13,2015).
• Seminar on the protection of inventions (Technological Institute of Athens-Mars19, 2015)
• Information day on the protection of biotechnological inventions (Demokritos University of Thrace,
molecular biology and genetics department (Alexandroupolis, Mars 27,2015).
• Information dayon the protection of the intellectual property- protection of inventions-technological
information-search in the internet (Polytechnic School - Production and Administration Engineering
Department of DemokritosUniversity of Thrace/Xanthi-(OBI’s premises-April 02, 2015).
• Seminar on innovation and new forms of cooperation in small- and medium-sized enterprises(General
Federation of Professionals, Craftsmen &Traders (Athens, April 17,2015).
• Information day on innovation, protection of intellectual/industrial property and technological
information (innovation and entrepreneurship unit of the Technological Institute of the west Macedonia/
employment and career (Kozani, April 21,2015).
• April 24, 2015: Lecture at the 2nd technology transfer exhibition -Patras innovation Quest-Patras IQ
2015 (University of Patras, Achaia’s Technical Chamber).
• Information day on the Protection of the industrial property and technological information (University of
Thessaly- Economic Sciences Faculty)(Volos-May 08, 2015).
• Information day: “Decentralized training session for EEN experts –intellectual property management”
for SMEs” PRAXI Network/Forth (National Documentation Centre (EKT), Foundation for Research and
Technology (ITE-Herakleion- May 13, 2015).
• Information day: “The intellectual property as investment on the innovative entrepreneurship -EPO, OBI
and University of Macedonia (Thesssaloniki-May 27, 2015).
• Information day: “The intellectual property as investment of the small- and medium-sized enterprises
in the innovative entrepreneurship”-EPO, OBI and University of the Aegian (Mytilene-May 29, 2015).
• Information day: “Intellectual property, protection of inventions, technological information and
espacenet, tools for the management of the intellectual property” (Technical Institute of Piraeus and
Kingston University, (Aigaleo-June 08, 2015).
• Open-door entrepreneurship workshop: “The intellectual property as investment to the entrepreneurship
–from the idea to the market” and “Intellectual property, protection of inventions and industrial designs,
strategy for their protection” – Federation of Northern Greece Exporters under the support of the Euroconsultants (Alexandroupolis-June 15, 2015).
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• Information day: “The significance of the inventions in innovative companies”- (EPO, OBI, Hellenic
Association of Mobile Applications Companies- Innovathens (Athens, October 22-23, 2015).
• Information day: “Innovation Management and Awareness”, “Innovation Capacity building” - (InnovCrete)

I

(Herakleion-October 30, 2015).
• Information day: “Prototype and business model development” (Hellenic Association of Mobile
Applications Companies in cooperation with Samsung, Electronic Hellas, Eltrun of the faculty of
economics of the university of Athens and the node of innovation/ entrepreneurship of Technopolis–
INNOVATHENS, (Athens-December 12,2015).
• Workshop On “intellectual property rights and patents -critical success factors- protection knowhow”
-Equity Investment Forum, Praxis network (Hilton hotel, Athens-December 08, 2015).
• Seminar-post graduate course on “entrepreneurship: drawing of a business plan”-National Metsovian
Technical School of Athens (campus of NTUA- December 9, 2015).
In addition,12 visits were realized, as follows:
• Levendakis Nikolaos, NTUA mechanical engineer (OBI’s premises-January 29, 2015)
• General Secretariat of Industry – Support of small- and medium-sizedcompaniesdirectorate –
StartUpGreece (Athens-January 01, 2015).
• Analytical instruments (LLC) (Chalandri-February 13, 2015)
• Beekeeping company of Alex Pittas (Kryoneri-April 07, 2015)
• National Centre of Research and Technological Development - Fotiadis farm ABEKE-Association of
industries of northern Greece (Thessaloniki - May 26, 2105).
• NABLE AMEA, University of Athens- Faculty of Pharmaceutics, Aloumil AE, Tsouti Panagiota, Palo.
gr (Information website), Baka MarilisaMatch and teach me (Informatics Applications for e-learning),
Intelligent Telecommunications, Chemo Marine Chemicals, Upcom, E-vitrines, (Dynamic Applications
website), D&D communication, Vitoratos Giorgos, Fragopoulou Maria-(Technopolis-October 23, 2015).
Moreover, OBI participated in working groups and meetings regarding mainly the industrial property matters.
• “ The spirit of entrepreneurship -Starting up in Health and Med Tech “- the Innovation and entrepreneurship
unit of the NTUA, the innovation and entrepreneurship unit of Athens University of Economics and
Business and the Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) (Athens-February 9, 2015).
• “Introduction to patent statistics and the PATSTAT product line” (Vienna-Mars 23-25, 2015)
• “The spirit of entrepreneurship, venturing smart in the agro-food sector “Innovation and Entrepreneurship
Supporting Centre, Faculty of Economics- University of Athens-(Mars 31, 2015).
• Meeting with the Hellenic Association of Mobile Applications and City of Athens (INNOVATHENS) for a
potential cooperation with EPO (Gazi-May 15, 2015).
• Megaron, annual meeting of the Hellenic Federation of Enterprises -SEV members (May 18,2015).
• City of Athens –INNOVATHENS “ developing the ecosystem of the innovation and extroversion in Greece”
(Gazi-Juin 04, 2014).
• “Incubator of start-up enterprises-The Crowdfunding as alternative form for financing business
innovative ideas”(Athens-August 07, 2015)
• Distance learning course, business use of patent information (August 17, 2015)
• The researcher’s evening (NTUA, Athens), Orange Grove “The squeeze pitching show” -a contest where
the new entrepreneurs present their ideas-- 81st meeting of theTechnical and Operational Support
Committee (TOSC) (Munchen- August 09 2015).
• European Progress Conference: “Dissemination of IP knowledge in universities” (Vienna, University of
Technology -October 20-21, 2015).
• Patent information conference 2015-EPO (Copenhagen-November 10-12, 2015)
• Meeting with NTUA’s representatives for promoting actions after the European progress conference
2015: “Dissemination of IP knowledge in universities” (October 20-21, Vienna- November 18, 2015)
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Further, OBI participated to activities, as follows:
• Conference on “Introduction to patent statistics and the PATSTAT product line” (Vienna-Mars 23-15,
2015)
• Conference PATLIB2015 (Munich, April 21-22, 2015)
• Working group: Technical and Operational Support Committee (TOSC) (Munich- August 29, 2015)
• European progress conference on “Dissemination of IP knowledge in universities” (Vienna- October
20-21, 2015)
• Patent information conference 2015 (Copenhagen-November 12, 2015)
• Bilateral cooperation program with EPO: Activity PO3 “Awareness of the European patent system”- A03
Organisation of patent-related awareness events; two information days were organized in Thessaloniki and
Mytilene with huge participation and success - participation of TTPDK.
COMMUNITY PROGRAM VIPSSMEs
In the framework of the new VIPSSMEs program (2015), actions related to the access to the General Directorate EU portal, the Grant Agreement and the display of documents regarding OBI were carried out through
the electronic platform of the Community (EU portal).
PRE-SEARCHES
In 2015, 80 pre-searches were carried out.
(98 pre-searches in 2014, 67 in 2013, 50 in 2012 and 104 in 2011)

Number of Pre-Searches per Year
150

100

104

98
80
67

50

50

2011
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2012

2013

2014

2015
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ONE STOP SHOP (OSS)

Αctivities

Cases

Personal visits

Provision of services
via other forms of
communication
(mail, email, fax)

Α’ semester 2013

1898

419

1479

Α’ semester 2014

1766

399

1367

Α’ semester 2015

1636

299

1337

Β’ semester 2013

1673

411

1262

Β’ semester 2014

1793

348

1445

Β’ semester 2015

1767

307

1460

The One-Stop Service continues its work in informing the public on the procedures required for the filing of
patent or industrial design applications or of any other industrial property title, while it also provides general
information related to technological information issues as well as to basic information regarding the intellectual property and the enforcement of the intellectual property rights, in cooperation with the competent
authorities; it operates daily from 08:00am to 14:00pm and it is staffed by specialized personnel which is
supported by the experienced technical and legal experts of OBI.
More precisely, in 2015, 3403 cases were examined from which 606 were physical presence requests.
OSS ANNUAL TRAFFIC STATISTICS
2013

3571

830

2741

2014

3559

747

2812

2015

3403

606

2797
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ISSUES EXAMINED IN 2015
Α' Semester
TOTAL

Β' Semester
NUMBER OF CONTACTS

TOTAL

NUMBER OF CONTACTS

INDIVIDUALS

1225

INDIVIDUALS

1342

_

COMPANIES/LAWYERS

411

COMPANIES/LAWYERS

425

_

PHYSICAL PRESENCE

299

PHYSICAL PRESENCE

_

307

TELEPHONE COMMUN.

1302

TELEPHONE COMMUN.

_

1429

FAX / E-mail

_

31

FAX / E-mail

35

SUBJECT OF CONTACTS
DESIGN

17

DESIGN

33

UTILITY MODEL

6

UTILITY MODEL

8

PRELIMINARY SEARCH

22

PRELIMINARY SEARCH

29

PROMOTION

5

PROMOTION

4

INTELLECTUAL PROP.

104

INTELLECTUAL PROP.

90

PATENT OF ADDITION

5

PATENT OF ADDITION

12

STATUS

138

STATUS

219

COPIES

42

COPIES

42

DISPUTE

19

DISPUTE

23

INDUSTRIAL DESIGNS

199

INDUSTRIAL DESIGNS

180

GENERAL ISSUES

148

GENERAL ISSUES

136

PATENTS

779

PATENTS

736

INTERNATIONAL ISSUES

74

INTERNATIONAL ISSUES

111

FEES

78

FEES

92

LEGAL ISSUES

52

LEGAL ISSUES
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Σύνταξη Εκθέσεων Έρευνας
I

Η αρμόδια Διεύθυνση στον ΟΒΙ τόσο για τον τυπικό όσο και για τον ουσιαστικό έλεγχο των εθνικών αιτήσεων
για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) ή Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ), είναι η Διεύθυνση
Ελέγχου Τίτλων (ΔΕΤ).
Στα πλαίσια του τυπικού/προκαταρκτικού ελέγχου των αιτήσεων, η αποστολή από τον ΟΒΙ επιστολής με
παρατηρήσεις και οδηγίες αποτελεί σημαντική βοήθεια προς τον Έλληνα εφευρέτη ώστε αυτός μέσα στην
4μηνη προθεσμία που ορίζει ο νόμος 1733/1987 να προβεί στη συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων ή στη διόρθωση
λαθών στη σύνταξη των εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση.
Κατά τη μετέπειτα φάση της ουσιαστικής εξέτασης ο ΟΒΙ θα προχωρήσει σε παγκόσμια έρευνα ώστε να
εντοπίσει και να συγκεντρώσει όλα εκείνα τα δεδομένα τα οποία αποτελούν την πλησιέστερη στάθμη της
τεχνικής για την υπό εξέταση αίτηση.
Η αξιολόγηση από τον αρμόδιο εξεταστή των δεδομένων αυτών θα οδηγήσει στη σύνταξη της Έκθεσης Έρευνας
η οποία αποτυπώνει το κατά πόσο το αντικείμενο της αίτησης για το οποίο ζητείται προστασία αποτελεί κάτι
το «Νέο» σε σχέση με την ήδη γνωστή στάθμη της τεχνικής, εμπεριέχει «Εφευρετική Δραστηριότητα» και έχει
«Βιομηχανική Εφαρμογή», κριτήρια απαραίτητα με βάση το Νόμο για την ισχύ του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
Η Έκθεση Έρευνας είναι δυνατόν να συνοδεύεται από Αιτιολογημένη Γνώμη, εφόσον κάτι τέτοιο έχει ζητηθεί
με την αρχική αίτηση, στην οποία γίνεται μια πλήρης και αναλυτική αξιολόγηση της αίτησης σε σχέση με τα
ευρήματα της έρευνας.
Κατά τη διάρκεια του 2015 ολοκληρώθηκαν στον ΟΒΙ συνολικά 429 έρευνες και συντάχθηκαν ισάριθμες
εκθέσεις οι οποίες αναφέρονταν σε όλο το φάσμα της τεχνολογίας. Οι 30 από αυτές συνοδεύονταν από
Αιτιολογημένη Γνώμη.
Εξ’ άλλου ένας μικρός αριθμός 17 αιτήσεων εστάλη για έρευνα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας λόγω αναφοράς σε απολύτως εξειδικευμένα θέματα τα οποία δεν μπορούσαν να καλυφθούν
από το επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού.
Στο διάγραμμα 1. παρουσιάζεται ο αριθμός των εκθέσεων έρευνας ανά έτος που έχουν συνταχθεί από τους
εξεταστές του ΟΒΙ από το 2000 μέχρι σήμερα, καθώς και ο αντίστοιχος αριθμός των αιτήσεων οι οποίες
εστάλησαν για έρευνα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο.

∆ιάγραµµα 1.
600
500
400
300
200
100

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014 2015

Αιτήσεις των οποίων η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στον ΟΒΙ
Αιτήσεις των οποίων η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Γραφείο
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Η κατανομή των αιτήσεων που εξετάστηκαν το 2015 στα βασικά τεχνολογικά/επιστημονικά πεδία απεικονίζεται
στο διάγραμμα 2:

∆ιάγραµµα 2.

A: Ανθρώπινες Ανάγκες

5%

B: ∆ιεργασίες, Μεταφορές

10%

C: Χηµεία, Μεταλλουργία
40%

15%

D: Υφάσµατα, Χαρτί
E: Σταθερές Κατασκευές
F: Μηχανολογία, Φωτισµός,
Θέρµανση, ‘Oπλα, Εκρηκτικά

10%

G: Φυσική
0%

6%

14%

H: Ηλεκτρισµός

Αναλυτικότερα, τα 5 πρώτα τεχνολογικά πεδία στα οποία κατά το 2015 συντάχθηκαν οι περισσότερες έρευνες
ήταν κατά σειρά τα εξής:
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ/ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
(ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ- ΟΡΓΑΝΑ- ΕΡΓΑΛΕΙΑ,
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ)

12,1%

54

ΤΡΟΦΙΜΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΨΑΡΕΜΑ

8.5%
7.4%

38
33

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

5.4%
4.5%

24
20

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ

Επίσης, το ειδικευμένο Τμήμα Ελέγχου και Προώθησης Καινοτομιών (ΤΕΠΚ) που υπάγεται στη Διεύθυνση
Ελέγχου Τίτλων (ΔΕΤ) με τους συνεχείς ελέγχους συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων.
Οι έλεγχοι αυτοί είναι πιστοποιημένοι και εντάσσονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του ΟΒΙ (ISO
9001:2008).
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The Search directorate is competent for both the preliminary and substantial examination of the national
patent and utility model applications.
In the framework of the preliminary examination of patent applications, OBI’s notification letter containing
remarks and instructions proves to be a great help to the Greek inventor who, in a 4-month period stipulated
by the Law 1733/1987, can proceed to the remedy of possible deficiencies or the correction of errors found
in the documents accompanying the application.
In the next substantial examination phase, OBI proceeds in the examination based on worldwide technical
documents so as to locate and gathering all data constituting the closest state of the art for the application
being under examination.
The assessment of all collected data by the examiner will conduct to the search report which defines whether the subject of the application for which protection is required is “New” in respect to the so-far known state
of art, comprises an “Inventive Step” and is susceptible to “Industrial Application”, all these being criteria
necessary for the validity of the patent, in conformity to the respective Law. The search report may be accompanied with a written opinion -if indicated in the initial application- where a detailed evaluation of the
application in relationship to the search documents retrieved will be established.
In 2015, 429 searches were carried out in all and an equal number of reports were drawn up covering the
entire spectrum of technology. 30 of them were accompanied by a Written Opinion while a small number
of 17 applications was sent for search to the European Patent Office due to absolutely specialized subjects
which could not be covered by the existing scientific staff of the Organisation.
The diagram 1 depictures the number of the annual search reports drawn up by OBI’s examiners, from 2000
up to the present, as well as the respective number of applications sent for search to the European Patent
Office.

Diagram 1.
600
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2014 2015

Αpplications whose search was conducted by ΟΒΙ
Αpplications whose search was conducted by EPO
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The general distribution of the 2015 applications in the main technical and scientific fields is shown in the
diagram 2below:

Diagram 2.

A: Human necessities

5%

B: Processes, Transports

10%

C: Chemistry, Metallurgy
40%

15%

D: Fabrics, Paper
E: Stable constructions
F: Mechanics, Lighting,
Heating, Weapons, Explosives

10%

G: Physics
0%

6%

14%

H: Electricity

The below table depictures the first 5 technical fields for which most of searches were drawn:

SCIENTIFIC/TECHNICAL FIELD

SCIENTIFIC/ NUMBER OF
TECHNICAL
APPLICAT.
FIELD

MEDICAL/VETERINARY SCIENCES
(DEVICES, INSTRUMENTS, TOOLS,
IMPLANTS, ARTIFICIAL LIMBS)

12,1%

54

FOOD, FOOD PROCESSING
ARRICULTURE, FORESTRY, FISHING

8.5%
7.4%

38
33

HYDRAULIC MACHINEY, WIND GENERATORS, ENGINES
COMPUTERS, DATA PROCESSING

5.4%
4.5%

24
20

Furthermore, the specialized department of Quality and Innovation -which functions under the Search Directorate- contributed, with continuous checks certified by OBI’s Quality Management System (ISO 9001;2008),
to the quality improvement of data.
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Πιστοποίηση ΟΒΙ κατά ISO 9001: 2008
I

O OBI από τις 28.07.2009 εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISΟ 9001:
2008 για τo ακόλουθο πεδίο δραστηριοτήτων του:
• Παραλαβή καταθέσεων αιτήσεων για τη χορήγηση τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σύνταξη εκθέσεων
έρευνας, χορήγηση και δημοσίευση τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
• Καταχώρηση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας
• Έκδοση πιστοποιητικών προτεραιότητας και άλλων πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων που
αφορούν τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
• Παραλαβή και διεκπεραίωση Ευρωπαϊκών, Κοινοτικών και Διεθνών Αιτήσεων Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
• Παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης.
• Διαχείριση συστήματος τίτλων προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας (τέλη, μεταβολές, εκπτώσεις, ανακλήσεις).
Η πολιτική του ΟΒΙ αποσκοπεί στην συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών
και της λειτουργίας του Οργανισμού, δημιουργώντας έτσι, τις ευρύτερες δυνατές προοπτικές βελτίωσης και
ανάπτυξης του Συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στη χώρα μας .
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OBI ISO 9001: 2008 Certification
I

Since 28.07.2009, OBI has applied the ISΟ 9001: 2008 Quality Management System in its following fields of
activity:
• Receipt of submitted applications for the granting of industrial property titles, compiling search reports,
granting and publishing of industrial property titles.
• Registration of contracts concerning technology transfer
• Issuing priority certificates and other certificates, confirmations and copies of industrial property titles.
• Receipt and processing of European, European Community and International Industrial Property Title
applications.
• Provision of technical information, advice and support.
• Management of Industrial Property protection titles (fees, modifications, annulments, revocations).
OBI’s policy aims at the continuous improvement of the quality of the services offered and in the Organisation’s operations, creating in this way the broadest possible prospects for improving and developing the
Industrial Property System in Greece.
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Η ηλεκτρονική θυρίδα του οβι
I

Το καλοκαίρι του 2015 τέθηκε σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Θυρίδα του ΟΒΙ, πρώτα πιλοτικά και από το
Σεπτέμβριο κανονικά, που σημαίνει μετάβαση σε σύστημα με ισχυρή αυθεντικοποίηση σύμφωνα με το νόμο
και τις προδιαγραφές του ΟΒΙ. Μέσω της Ηλεκτρονική Θυρίδας (ΗΘ) δίνεται η δυνατότητα σε εγγεγραμμένους
χρήστες να στέλνουν και να παραλαμβάνουν την αλληλογραφία τους από τον ΟΒΙ σε ηλεκτρονική μορφή.
Η Ηλεκτρονική Θυρίδα είναι ένα ακόμα κανάλι εισόδου / εξόδου εγγράφων, παράλληλα με το συμβατικό
ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ / Courier), το Fax, την παράδοση δια χειρός και τη χρήση e-mail. Η χρήση της γίνεται για
ταχεία και ασφαλή αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων σε αναλλοίωτη μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα.
Ουσιαστικά δεν αλλάζει η διαδικασία κατάθεσης οποιωνδήποτε εγγράφων ή αιτήσεων, καθώς τα έγγραφα της
θυρίδας θεωρούνται ως εισερχόμενα/ εξερχόμενα με συμβατικό ταχυδρομείο ή courier.
Οι προϋποθέσεις εγγραφής και χρήσης της ΗΘ περιορίζονται στην ύπαρξη διεύθυνσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείο (email), ψηφιακής υπογραφής και κινητού τηλεφώνου. Ο χρήστης παράγει το έγγραφο που θέλει
στον υπολογιστή του, το μετατρέπει σε αναλλοίωτη μορφή (pdf file), το «υπογράφει ψηφιακά», συνδέεται με
το σύστημα του ΟΒΙ (mailbox.obi.gr) – εδώ χρειάζεται το κινητό τηλέφωνο για την ασφαλέστερη ταυτοποίησή
του – και το μεταφορτώνει. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στέλνεται αυτόματα αποδεικτικό παραλαβής
στο mail του χρήστη. Η απάντηση του ΟΒΙ αποστέλλεται με τον ίδιο τρόπο,με ειδοποίηση στο mail του χρήστη.
Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα και οι απαντήσεις τους παραμένουν στον διακομιστή (server) του ΟΒΙ, απ΄όπου
ο χρήστης μπορεί με ασφάλεια να τα αποθηκεύσει ή να τα «κατεβάσει» στον υπολογιστή του. Με e-mail
(που θεωρείται μειωμένης ασφάλειας επικοινωνία) διακινούνται μόνο οι ειδοποιήσεις και τα αποδεικτικά
παραλαβής. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο του ΟΒΙ (www.obi.gr -> Ηλεκτρονική Θυρίδα
ΟΒΙ).
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OBI’s mailbox
I

After a period of transition counted from summer to September 2015, OBI’s Mailbox -a system characterized
by strong identification capabilities- is permanently accessible, in conformity to the Law and OBI’s specifications. This mailbox allows registered users to send and receive their correspondence emanating from OBI, in
the electronic form. OBI’s mailbox is an additional communication channel meant for the receipt and sending
of documents; it functions in parallel with the ordinary mail (mail –courier), fax, hand delivery and e-mail, and
ensures the fast and secure sending of electronic digitally-signed documents, in intact form. Substantially,
the filing procedure of whatever documents or applications does not change as the mailbox documents are
regarded as documents sent and received via ordinary mail or courier. E-mail, digital signature and cellular
phone suffice for the registration of the user to said mailbox.
In fact, registration process evolves in four steps: production by the user of the desired document on his
computer, in pdf file form; digital signing of the document; connection to OBI’s system (mailbox obi.gr) and
uploading of the e-filed document. For strongly secure identification, the use of a mobile phone is indispensable. Upon completion of the registration process, an acknowledgment of receipt is automatically e-mailed
to the user while OBI’s reply having the form of an e-notification will be likewise sent, in the same manner.
It should be noted that documents and replies remain on OBI’s server so that the user can be in position to
securely store up or download them on its computer. Notifications and proofs are solely transmitted via e-mail
exhibiting low-level communication security. For more details, please, visit OBI‘s website (www.obi.gr ->
OBI’s Mailbox).
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Διοικητικό Συμβούλιο
I

Α.
Έως το Μάιο του 2015, σύμφωνα με το ΦΕΚ, Υ.Ο.Δ.Δ 642/24.12.2013, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΟΒΙ είχε ως εξής:
Πρόεδρος ΔΣ:

Αντιπρόεδρος:

Μέλη:

Πολυζωγόπουλος Κωνσταντίνος,
Δικηγόρος στον ΑΠ,
Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας, Νομική Σχολή Παν. Αθηνών
Λύτρας Θεόδωρος,
Νομικός
Παλυβός Θεόδωρος,
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Λυμπέρης Νικόλαος,
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Καραβάς Ευάγγελος,
Στέλεχος της βιομηχανίας
Παπαναστασίου Γεώργιος,
Εκπρόσωπος ΤΕΕ
Φλωρούς Σοφία,
Εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΟΒΙ

Β.
Από τις 22.05.2015, σύμφωνα με το ΦΕΚ, Υ.Ο.Δ.Δ 365/22.05.201, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΟΒΙ έχει ως εξής:
Πρόεδρος ΔΣ:
Αντιπρόεδρος:

Μέλη:

Κυριάκος Μακαρώνας,
Δρ Νομικής
Πάρις Β. Χρυσός,
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Γεώργιος Ε. Φρυσαλάκης,
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Βασίλειος Λ. Λαμπρόπουλος,
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γεώργιος Δ. Γκιθώνας,
Στέλεχος της βιομηχανίας
Σάββας Π. Τσουτσάνης,
Εκπρόσωπος του ΤΕΕ
Δήμητρα Σ. Στάικου,
Εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΟΒΙ
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Γ.
Από τις 9.11.2015 με τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Οικ. 113223 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 800/9.11.15),
τροποποιητικής της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Οικ. 48968/61/Φ. 46 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 365/22.5.2015), η
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ έχει ως εξής:
Πρόεδρος ΔΣ:

Αντιπρόεδρος:

Μέλη:

Δρ. Πρόδρομος Κ. Τσιαβός,
LLM, MSc, PhD (Inf/Law), Δικηγόρος στον ΑΠ,
Senior Research Fellow The Media Institute (UCL/ BBC)
Πάρις Β. Χρυσός,
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Γεώργιος Ε. Φρυσαλάκης,
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Εμμανουήλ Γ. Σκουλάς,
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γεώργιος Ν. Παπανικολάου,
Στέλεχος της βιομηχανίας
Σάββας Π. Τσουτσάνης,
Εκπρόσωπος του ΤΕΕ
Δήμητρα Σ. Στάικου,
Εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΟΒΙ

Γενικός Διευθυντής: Χρέη εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ.
Τη Γενική Διεύθυνση του ΟΒΙ από τις 4η Μαρτίου 2013 έως τον Ιούνιο του 2015
άσκησε ο κ. Ιωάννης Κ. Ζάραγκας (ΦΕΚ 88, 04.03.2013).
Από τις 25.06.2016 σύμφωνα με το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 454/25.06.2016 τη Γενική Διεύθυνση
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Administrative Council
I

Α.
Until May 2015, following the Greek Government Gazette (FEK 642/24.12.2013), the composition of OBI’s
Administrative Council was as follows:
Chairman of the Administrative Council: Polyzogopoulos Konstantinos,
Assoc. Professor of Civil Procedure at the Law School of the
University of Athens, Attorney (Supreme Court)
Members:

Palyvos Theodoros
Representative of the Ministry of Development and Competitiveness
Lyberis Nikolaos
Representative of the Ministry of Development and Competitiveness
Karavas Evangelos
Businessman
Papanastasiou Georgios
Representative of the Technical Chamber of Greece
Florous Sofia
Representative of the OBI’s employees

Β.
From May 22, 2015, following the Greek Government Gazette (FEK 365/22.05.201), the composition of OBI’s Administrative
Council was as follows:
Chairman of the Administrative Council: Kyriakos Makaronas,
Doctor of Law
Vice-chairman:
Paris Chrysos,
University Professor
Members:
Georgios Frysalakis
Representative of the Ministry of Economy, Development and Tourism
Vasilios Lambropoylos
Representative of the Ministry of Economy, Development and Tourism
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C.
From November 9, 2015, following the publication of the relevant Ministerial Decision 113123 (FEK 800/9.11.15) amending
the Ministerial Decision 48968/61/F.46 (FEK 365/22.5.2015), the composition of OBI’s Administrative Council is as follows:
Chairman of the Administrative Council: Dr. Prodromos K. Tsiavos,
LLM, MSc, PhD (Inf/Law), Lawyer in the Supreme Court of Greece,
Senior Research Fellow The Media Institute (UCL/ BBC)
Vice-chairman:
Paris Chrysos,
University Professor
Members:

Georgios Frysalakis
Representative of the Ministry of Economy, Development and Tourism
Emmanuel Skoulas
Representative of the Ministry of Economy, Development and Tourism
Georgios Papanikolaou
Executive in industry
Savas Tsoutsanis
Representative of the Technical Chamber of Greece
Dimitra Staikou
Representative of the OBI’s employees

Director-General:

OBI’s Director-General acts as a rapporteur; from Mars 4, 2013
until June 2015, the Director-General duties were performed by Ioannis K.
Zaragas pursuant to the Greek Government Gazette (FEK 88, 04.03.2013).
From June 25-2016, Ioannis A. Kaplanis has been appointed on the office of
Director-General pursuant to the Greek Government Gazette
(FEK 454/25.06.2016).
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