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1η διαδικτυακή ημερίδα
Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Σημεία χαιρετισμών & παρουσιάσεων
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη διαδικτυακή ημερίδα της Ελληνικής Ακαδημίας
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ), η οποία πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη, 31
Μαρτίου 2021.
Η ένθερμη συμμετοχή (άγγιξε τις 650 real time διαδικτυακές συμμετοχές)
επιβεβαίωσε την ανάγκη του κοινού για ενημέρωση και εκπαιδευτική στήριξη,
ιδιαίτερα της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας.
Την ψηφιακή εκδήλωση τίμησε με χαιρετισμό του ο Υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, συνεχάρη τη
διοίκηση καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για όλες τις θεσμικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει τον
τελευταίο καιρό, παρά τις δυσκολίες της πρωτόγνωρης πανδημίας που αναγκαστικά
έχει περιορίσει πολλές εξωστρεφείς δραστηριότητες.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός «Ο ΟΒΙ είναι ένας Οργανισμός που
λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια με τρόπο υποδειγματικό, με στελέχη που έχουν
υψηλή κατάρτιση, με εργασία και παραγόμενο έργο που προσθέτει πολύ στο
ακαθάριστό εγχώριο προϊόν της χώρας κάθε χρόνο. Οι ευρεσιτεχνίες αυξάνονται, οι
δράσεις του ΟΒΙ αυξάνονται και εμείς από την πλευρά μας, είμαστε στο πλάι του
οργανισμού. Ήθελα να είμαι στην ημερίδα της ΕΑΒΙ σήμερα για να δείξω με την
αυτοπρόσωπη παρουσία μου το πόσο υποστηρίζουμε ως πολιτική ηγεσία, πόσο
θεωρούμε σημαντικό την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αυτοτελή
υπηρεσία του ΟΒΙ, η οποία βρίσκει σιγά-σιγά τον βηματισμό της. Ασφαλώς τα σχέδια
που είχαμε στην αφετηρία δε συμπεριελάμβαναν την εποχή της πανδημίας και τους
περιορισμούς που σε όλους μας δημιουργεί αναγκαστικά, παρά ταύτα και μέσα στην
πανδημία η Ακαδημία λειτουργεί, στο μέτρο του εφικτού», ενώ σημείωσε πως «το
θέμα της σημερινής διάλεξης είναι επίκαιρο, ταιριαστό με τον ΟΒΙ και την Ακαδημία
του, αλλά και πολύ χρήσιμο εν γένει στην κοινωνία».
Τέλος, αναφερόμενος στον ΟΒΙ, είπε «είναι στις προθέσεις μας στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση η οποία θα έρθει στη
Βουλή τις επόμενες ημέρες ώστε να προχωρήσουμε και σε μία διεύρυνση των
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αρμοδιοτήτων του ΟΒΙ, σε σχέση με την παροχή των Εμπορικών Σημάτων στην
Ελλάδα».
Ο γενικός διευθυντής του ΟΒΙ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος λαμβάνοντας το
λόγο, χαιρέτισε την ημερίδα παρουσιάζοντας τον ΟΒΙ και τις υπηρεσίες που
προσφέρει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Μίλησε για την αξία του Συστήματος
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και δήλωσε την πλήρη υποστήριξη του ΟΒΙ στην Ελληνική
Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η οποία αποτελεί «παιδί» του Οργανισμού.
Ανέφερε και ο ίδιος τη δυσκολία πλήρους ανάπτυξης του προγράμματος δράσης της
Ακαδημίας, λόγω της πανδημίας COVID19 και ευχαρίστησε θερμά τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη για την έμπρακτη υποστήριξή του
στο έργο που επιτελεί ο Οργανισμός. Κλείνοντας, εξέφρασε την ιδιαίτερα θετική του
εντύπωση από τον μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων στην πρώτη διαδικτυακή
εκδήλωση της Ακαδημίας.
Η διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Πλάνο δράσεων για το 2021 - Διάλεξη με θέμα
«4η Βιομηχανική Επανάσταση και Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας»,
συνεχίστηκε με ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας.
Με συντονιστή τον κ. Αναστάσιο Θωμόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή ΕΑΒΙ, το
λόγο έλαβε ο κ. Ιωάννης Κατσογιάννης, Πρόεδρος ΕΑΒΙ, Μέλος ΔΣ ΟΒΙ,
Καθηγητής Α.Π.Θ, ο οποίος παρουσίασε το πλαίσιο λειτουργίας της Ακαδημίας.
Ο κ. Κατσογιάννης έκανε λόγο για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα σπουδών 10
εβδομάδων της Ακαδημίας, τα Σεμινάρια κατάρτισης, το Πρόγραμμα μαθητείας σε
συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και τις ημερίδες (webinars)
σε θέματα σχετικά με τη βιομηχανική ιδιοκτησία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη
Διανοητική Ιδιοκτησία και την Καινοτομία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου
Δικαίου (E.P.L.O). Στο κλείσιμο της παρουσίασής του ενημέρωσε τους
συμμετέχοντες για τη σειρά διαλέξεων της ΕΑΒΙ, καθώς και τον Συλλογικό Τόμο που
ήδη προετοιμάζεται με επιστημονικές μελέτες που άπτονται της βιομηχανικής
ιδιοκτησίας με συγγραφείς Έλληνες αλλά και ξένους επιστήμονες, το Πρόγραμμα
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης ενός έτους στον EPO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,) ή στον EUIPO (Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) από τον Σεπτέμβριο του 2021.
Ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Νικόλαου Λυμπέρη, Εντεταλμένου Επίκουρου
Καθηγητή Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και Μέλους ΔΣ
ΕΑΒΙ, οποίος ανέλυσε διεξοδικά την αποστολή της ΕΑΒΙ, όπως προβλέπεται από το
νομοθετικό πλαίσιο. Έκανε λόγο για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την
πιστοποίηση του συμβούλου ευρεσιτεχνίας, και τόνισε πτυχές του Ελληνικού,
ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Ανέπτυξε τα εκπαιδευτικά προγράμματα ΕΑΒΙ (2ετούς διάρκειας) και τη διαρκή
επιμόρφωση, σε ποιους απευθύνεται, τι περιλαμβάνει το πιστοποιητικό
παρακολούθησης, καθώς και ποιες είναι οι προϋποθέσεις πιστοποίησης συμβούλου
ευρεσιτεχνίας, όπως επίσης σε τι συνίσταται η διαβάθμιση επαγγελματικών
προσόντων. Ολοκλήρωσε την παρουσίασή του κάνοντας μνεία στις νομοτεχνικές
βελτιώσεις του Π.Δ. της ΕΑΒΙ.
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Η ημερίδα συνεχίστηκε με την παρουσίαση του κ. Δημήτρη Σταφυλά, Μέλους ΔΣ
ΕΑΒΙ, Προϊσταμένου του Τμήματος Εφευρέσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών /
Εξεταστής στον ΟΒΙ. Ο κ. Σταφυλάς ανέφερε πως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της
ΕΑΒΙ θα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό παρουσιάσεων και πρακτικών
δραστηριοτήτων κάθε φορά σε μια συγκεκριμένη θεματική, ενώ η εκπαίδευση των
συμμετεχόντων θα εστιάζει στον πλέον κύριο τίτλο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
δηλαδή του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε). Αυτό έχει ως στόχο να προσφέρει μια
πλατφόρμα για συζήτηση, ενώ προορίζονται για αρχάριους έως προχωρημένους ή
έμπειρους χρήστες στο πεδίο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και στοχεύει στην
προώθηση υψηλού επιπέδου αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων.
Η διαδικτυακή ημερίδα της ΕΑΒΙ έκλεισε με την κύρια διάλεξη, η οποία
παρουσιάστηκε από την κυρία Ηλιάνα Κωστή, Δικηγόρο, Αναπλ. Μέλος ΔΣ ΕΑΒΙ
και είχε τον τίτλο «4η Βιομηχανική Επανάσταση και Δικαιώματα Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας». Η κυρία Κωστή ενημέρωσε για τις ευρεσιτεχνίες που σχετίζονται με
την τεχνολογική εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, ανέλυσε πώς αυτές
δημιουργούνται με αποκλειστικό σκοπό την τεχνολογική εξέλιξη συστημάτων
τεχνητής νοημοσύνης, ενώ μίλησε για τη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη, θέτοντας
το ερώτημα στο κοινό εάν είναι εχθρός ή σύμμαχος της ανθρώπινης
δημιουργικότητας. Το κοινό είχε την ευκαιρία να αναρωτηθεί, επίσης, για το ποιος
είναι δικαιούχος δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αν μας καλύπτει το
υπάρχον νομικό πλαίσιο.
Το μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα της ημερίδας κατέδειξε εκτός της μεγάλης
συμμετοχής, το πλήθος των στοχευμένων ερωτήσεων που ακολούθησε το τέλος της
εκδήλωσης.
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Σχετικά με την Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ):
Η Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ) ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμόν 31/2019 Προεδρικό
Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 56/5.4.2019). Είναι αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
(ΟΒΙ) και επιτελεί δημόσια αποστολή ως θεμελιώδες εργαλείο για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Η Ακαδημία αναμένεται να συμβάλλει, σύμφωνα με τη διεθνή
εμπειρία, στην εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών της χώρας σε πρακτικά και θεωρητικά
ζητήματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αρμοδιότητας του ΟΒΙ.
Σχετικά με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ):
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) λειτουργεί από το 1988 και είναι ο αποκλειστικά
αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία των δικαιωμάτων
των βιομηχανικών σχεδίων. Σκοπός του ΟΒΙ είναι να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική
ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
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