
¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·
·fi ‰ÈÏÒÌ·Ù· Â˘ÚÂÛÈÙÂ¯Ó›·˜



¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô √µπ;



Ποιος είναι ο ΟΒΙ; Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987) με 

στόχο να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. Είναι Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου, οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές. Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα 

για την προστασία των εφευρέσεων και βιομηχανικών σχεδίων στην Ελλάδα. Εξίσου σημαντική δράση του 

Οργανισμού είναι και η διάχυση των τεχνολογικών πληροφοριών που περιέχονται στα δημοσιευμένα 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.

σελίδα 3



∆È Â›Ó·È ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ 
ÏËÚÔÊfiÚËÛË ·fi ¢ÈÏÒÌ·Ù· 
∂˘ÚÂÛÈÙÂ¯Ó›·˜;

∆È Â›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔÚ›· 
ÂÚÈ¤¯ÂÙ·È ÛÙ· ¢. ∂.;



Τι είναι τεχνολογική πληροφόρηση από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.); Είναι το σύνολο τόσο των τεχνικών πληροφοριών που περιέχονται 

σε ένα Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας όσο και των υπολοίπων πληροφοριακών στοιχείων που το συνοδεύουν.

Τι είδους πληροφορία περιέχεται στα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας; Από τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας μπορεί κανείς να αντλήσει:

σελίδα 5

1. Τεχνικές – επιστημονικές πληροφορίες για τη γνώση της 

προϋπάρχουσας τεχνικής σε όλους τους τομείς με διεξοδικό τρόπο, γιατί 

η εφεύρεση περιγράφεται λεπτομερώς και με σαφήνεια έτσι ώστε να είναι 

κατανοητή από τους ειδικούς επιστήμονες του αντίστοιχου τομέα.

2. Βιβλιογραφικές πληροφορίες όπως π.χ. ημερομηνίες κατάθεσης και 

χορήγησης, στοιχεία δικαιούχου ή εφευρέτη, σε ποιο τομέα κατατάσσεται 

η εφεύρεση βάσει της Διεθνούς Ταξινόμησης, σε ποιες χώρες 

προστατεύεται.

3. Νομικές πληροφορίες όπως το εύρος προστασίας βάσει των αξιώσεων 

του Δ.Ε., η διάρκεια ισχύος ενός διπλώματος, η νομική κατάστασή του 

δηλ. αν είναι ακόμη σε ισχύ ή αν έχει εκπέσει, αν υπάρχουν αλλαγές στον 

δικαιούχο του διπλώματος από μεταβίβαση δικαιωμάτων.

4. Πληροφορίες Οικονομικού - Εμπορικού χαρακτήρα όπως έρευνα του 

ανταγωνισμού, έρευνα νέων προϊόντων για εισαγωγή και εκμετάλλευση.



¶ÔÈ· Â›Ó·È
Ë ·Í›· ÙË˜ 
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ 
ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜;



Ποια είναι η αξία της τεχνολογικής πληροφόρησης; 

Με την πληροφορία που περιέχεται στα Δ.Ε. εξοικονομείται 

χρόνος και χρήμα για έρευνα σε πεδία που έχουν ήδη εφευρεθεί. 

Ελέγχονται οι κινήσεις του ανταγωνισμού, παρέχεται πλήρης 

πληροφόρηση για την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής, 

αποφεύγεται η καταπάτηση δικαιωμάτων, δίνεται η δυνατότητα 

για δημιουργία συνεργασιών μεταξύ δικαιούχων Διπλωμάτων 

Ευρεσιτεχνίας ή μεταξύ δικαιούχων και εταιρειών ή μεταξύ 

δικαιούχων και χρηματοδοτών.

Επίσης, η τεχνολογική πληροφόρηση αποτελεί πηγή:

• Για το σύνολο των πληροφοριών που υπάρχουν σε παγκόσμια  

 κλίμακα για συγκεκριμένα προβλήματα σε όλους τους τομείς  

 της επιστήμης και της τεχνολογίας.

• Για τις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιεί η σημερινή

 τεχνολογία για να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.

• Για τα συμπεράσματα των τάσεων στις τεχνολογίες αιχμής

 του σήμερα σχετικά με τη δυναμικότητα και τον προσανατο-

 λισμό κλάδων, εταιρειών, χωρών.

Η σπουδαιότητα της τεχνολογικής πληροφόρησης έγκειται στο 

ότι το 80% της παγκόσμιας τεχνολογικής πληροφορίας βρίσκεται 

στα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.

σελίδα 7



™Â ÔÈÔ˘˜ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È
Ë ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛË;
¶ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ËÁ¤˜ 
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ 
ÙÔ˘ √µπ;



Σε ποιους απευθύνεται η τεχνολογική 

πληροφόρηση; Η τεχνολογική πληροφόρηση 

απευθύνεται: α. Σε κατόχους παραγωγικών μέσων 

όπως Βιομηχάνους, Βιοτέχνες, Επαγγελματίες, γιατί 

τους ενημερώνει για την υπάρχουσα στάθμη της 

τεχνικής, για την υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο του 

ανταγωνισμού και προσανατολίζει σε σωστές 

καινοτομικές κατευθύνσεις για νέα προϊόντα. β. Σε μη 

κατόχους παραγωγικών μέσων όπως Ακαδημαϊκούς, 

Ερευνητές και Ιδιώτες εφευρέτες γιατί συμβάλλει στο 

σωστό προσανατολισμό της ερευνητικής 

δραστηριότητας, έτσι ώστε να αποφευχθεί έρευνα σε 

τεχνολογικά πεδία που ήδη έχουν αναπτυχθεί.

Ποιες είναι οι πηγές τεχνολογικής 

πληροφόρησης του ΟΒΙ; Οι πηγές τεχνολογικής 

πληροφόρησης είναι: 1. Tο έντυπο αρχείο του ΟΒΙ στο 

οποίο υπάρχουν δημοσιευμένα ελληνικά διπλώματα 

από το 1920 μέχρι σήμερα και δημοσιευμένα 

ευρωπαϊκά από το 1988 μέχρι σήμερα. 2. Το κεντρικό 

πληροφοριακό σύστημα του ΟΒΙ. 3. Ειδικές βάσεις 

δεδομένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μέσω 

πρόσβασης στο σύστημα EPOQUE του Ευρωπαϊκού 

Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. 4. Ειδικές 

συνδρομητικές επιστημονικές βάσεις δεδομένων.

σελίδα 9



¶Ô‡ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛË;

¶Ò  ̃·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛË;

¶ÔÈÔ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÁÈ· ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛË;



Πού παρέχεται η τεχνολογική πληροφόρηση; Η τεχνολογική πληροφόρηση από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, παρέχεται κυρίως στα γραφεία του ΟΒΙ 

στην Αθήνα και στο διαδίκτυο www.obi.gr.

Πώς παρέχεται η τεχνολογική πληροφόρηση; Η τεχνολογική πληροφόρηση παρέχεται από εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΒΙ με την χρήση των 

ειδικών βάσεων δεδομένων, κατόπιν συμπλήρωσης ειδικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση διατίθεται και στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Στο Διαδίκτυο και ο μη ειδικευμένος χρήστης μπορεί να κάνει απλές αναζητήσεις με χρήση, μέσω και της ιστοσελίδας του ΟΒΙ (www.obi.gr): α) του 

espacenet (http://worldwide.espacenet.com, http://gr.espacenet.com), δικτυακού κόμβου που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 

Ευρεσιτεχνίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες – μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου και παρέχει πρόσβαση σε δημοσιευμένα Ευρωπαϊκά και 

Διεθνή Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας β) του Εθνικού Μητρώου Τίτλων του Οργανισμού (ΕΜΤ) (http://www.obi.gr/obi/?tabid=124) γ) των βάσεων του 

Διεθνούς Γραφείου για Διεθνείς Αιτήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Διεθνή Βιομηχανικά Σχέδια (www.wipo.int) και δ) των βάσεων του 

Κοινοτικού Γραφείου για τα Κοινοτικά Βιομηχανικά Σχέδια (www.oami.europa.eu).

Ποιο το τέλος της έρευνας για τεχνολογική πληροφόρηση; 

Το τέλος της έρευνας τεχνολογικής πληροφόρησης είναι 60€ 

για αποτελέσματα μέχρι 60 εγγραφές/τίτλους   βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας (τίτλους). Για αποτελέσματα επιπλέον των 60 

εγγραφών/τίτλων, χρέωση 2€ για κάθε επιπλέον εγγραφή/τίτλο. 

Το τέλος αυτό αποτελεί συμβολικό τίμημα έναντι της 

παρεχόμενης υπηρεσίας και επιχορηγείται από τον ΟΒΙ. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αφορούν βιβλιογραφικά στοιχεία και 

περιλήψεις των ανακτηθέντων δημοσιευμένων διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας.

Ο ΟΒΙ μπορεί να διαθέσει αντίγραφα όλου του περιεχομένου 

των διπλωμάτων.

σελίδα 11



¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¤˜ 
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ 
‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜



Γιατί σχεδιάστηκαν; Οι Περιφερειακές 

Βιβλιοθήκες του ΟΒΙ σχεδιάστηκαν και 

οργανώθηκαν μέσα στο πλαίσιο μιας 

ευρύτερης ενημέρωσης του ελληνικού 

κοινού για θέματα που αφορούν την 

Βιομηχανική Ιδιοκτησία.

Εκτός από την κεντρική υπηρεσία 

τεχνολογικής πληροφόρησης, ο ΟΒΙ διαθέτει 

Περιφερειακές Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες 

στη Θεσσαλονίκη obi_thessaloniki@obi.gr 

και στην Κρήτη obi_kriti@obi.gr.

σελίδα 13

Τι προσφέρουν οι Περιφερειακές Βιβλιοθήκες του ΟΒΙ; Ο σχεδιασμός των 

Περιφερειακών Βιβλιοθηκών έχει γίνει έτσι ώστε να παρέχονται στους ενδιαφερόμενους 

τεχνολογικές πληροφορίες από δημοσιευμένα Δ.Ε. και λοιπούς τίτλους μέσα από το διαδίκτυο και 

από CD-ROMs με δημοσιευμένες εθνικές αιτήσεις ή χορηγηθέντες τίτλους.  Οι Περιφερειακές 

Βιβλιοθήκες παρέχουν μια πρώτη γνώση της προγενέστερης στάθμης της τεχνικής.

Για πλέον λεπτομερειακή και εμπεριστατωμένη έρευνα οι Περιφερειακές Βιβλιοθήκες έρχονται σε 

επαφή με τον ΟΒΙ, που έχει πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένες βάσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. 

Οι Περιφερειακές Βιβλιοθήκες παρέχουν επίσης βασικές πληροφορίες για την κατοχύρωση των 

εφευρέσεων και βιομηχανικών σχεδίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και διαθέτουν αντίστοιχα 

πληροφοριακά έντυπα και αιτήσεις. 
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