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Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (O.B.I.) είναι ο αποκλειστικά αρµόδιος φορέας
στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιοµηχανικών σχεδίων. Επίσης,
παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µέσα από διεθνείς
βάσεις δεδοµένων.

Κατοχύρωση Εφευρέσεων
Μία εφεύρεση έχει νοµική προστασία µόνο όταν κατοχυρωθεί µε ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας
(∆.Ε) ή Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) ή Πιστοποιητικό Κατάθεσης
Μετάφρασης Ευρωπαϊκού ∆.Ε. ή άλλους τίτλους προστασίας. Αποκλειστικά αρµόδιος για
τη χορήγησή τους στην Ελλάδα είναι ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.
Ο Ο.Β.Ι. παράλληλα λειτουργεί σαν γραφείο παραλαβής αιτήσεων για την κατοχύρωση
ευρεσιτεχνιών στο εξωτερικό, καθώς και για την καταχώριση των βιοµηχανικών σχεδίων
στο εξωτερικό.
∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας (∆Ε) είναι τίτλος προστασίας µε ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται
στον δικαιούχο για επινοήµατα νέα, µε εφευρετική δραστηριότητα και επιδεκτικά
βιοµηχανικής εφαρµογής.
Μία εφεύρεση κρίνεται νέα αν δεν ανήκει στην στάθµη της τεχνικής, και εµπεριέχει
εφευρετική δραστηριότητα -αν δηλαδή, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει µε προφανή
τρόπο από την υπάρχουσα στάθµη της τεχνικής. Επιδεκτική βιοµηχανικής εφαρµογής
είναι εφόσον µπορεί να παραχθεί και να χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε τοµέα
παραγωγικής δραστηριότητας.
Η διαδικασία χορήγησης περιλαµβάνει:
•

Την κατάθεση της αίτησης

•

Προθεσµία 4 µηνών για τυχόν διορθώσεις ή συµπλήρωση ελλείψεων

•

Έλεγχο για το "νέο" και την εφευρετική δραστηριότητα, σύνταξη έκθεσης
έρευνας

•

Προθεσµία 3 µηνών για παρατηρήσεις του καταθέτη στην έκθεση έρευνας

•

Σύνταξη τελικής έκθεσης έρευνας

•

Έκδοση ∆.Ε.
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Τα δικαιώµατα που παρέχονται µε το ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας αποκτώνται και
διατηρούνται σε ισχύ µε την καταβολή αντίστοιχων τελών στον Ο.Β.Ι. (από τη σχετική
νοµοθεσία προβλέπονται περιπτώσεις εκπτώσεων επί των οφειλοµένων τελών).

Πληροφορίες:
Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (O.B.I.)
∆ικτυακός Τόπος: http://www.obi.gr/online/
Παντανάσσης 5, 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου
Τηλέφωνο: 210-6183500, fax: 210- 6819231,
e-mail: info@obi.gr
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