
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 
συμμετέχει  

στο Athens Science Festival 2017 
 

Πέμπτη 30.03.2017 
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ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Πειραιώς 100, Γκάζι 

 
 
 
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ),  μόνος αρμόδιος φορέας 
στην Ελλάδα για την προστασία των Ευρεσιτεχνιών και των Βιομηχανικών 
Σχεδίων (designs), θα συμμετάσχει στο Athens Science Festival 2017, την 
Πέμπτη 30 Μαρτίου, από τις ώρες 17:00 έως 19:00. 

Στο Φεστιβάλ Καινοτομίας θα αναλυθούν από εξειδικευμένους ομιλητές 
οι  πτυχές των στρατηγικών προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο 
ελληνικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου (17:00-17:50), στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να 
προβάλλει, να προωθήσει και να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο το ελληνικό  
design, θα διοργανώσει στην αίθουσα της Τεχνόπολης «Innovathens» στην 
ενότητα των Workshops εξειδικευμένο «workshop», αφιερωμένο σε θέματα 
προστασίας αλλά και αναζήτησης πληροφοριών από ήδη υπάρχοντα σχέδια 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω ειδικού διαδικτυακού εργαλείου που 
διαθέτει ο ΟΒΙ (DesignView), με ομιλητή τον κ. Κ. Αμπατζή, διευθυντή 
Καταθέσεων & Χορηγήσεων Τίτλων ΟΒΙ. 
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Στη συνέχεια (18:00-18:20), στο πλαίσιο της ενότητας των Ομιλιών, ο Γενικός 
Διευθυντής του ΟΒΙ Δρ. Ιωάννης Καπλάνης, θα απευθύνει ομιλία του με 
τίτλο «Η διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) ως όχημα για την ανάπτυξη της 
καινοτομίας και η συμβολή της στην οικονομική παραγωγή στην 
Ελλάδα». 

Τέλος, από τις 18:20 έως 18:50 δύο εξειδικευμένοι ομιλητές-στελέχη του ΟΒΙ 
θα αναπτύξουν τα θέματα που αφορούν την προστασία των εφευρέσεων και 
τη στρατηγική της, καθώς επίσης την προσέγγιση της διανοητικής ιδιοκτησίας 
ως οικονομικό κεφάλαιο (Δρ. Στράτος Κουτίβας, Διευθυντής Ελέγχου Τίτλων 
ΟΒΙ, Δρ. Παρασκευή Γκαγκανάτσου, Προϊσταμένη Τεχνολογικής 
Πληροφόρησης & Διάδοσης της Καινοτομίας ΟΒΙ). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν με τα στελέχη του Οργανισμού 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας τυχόν απορίες τους για τη διαδικασία κατάθεσης 
αίτησης, τα τέλη, τη δυνατότητα Έρευνας μέσα από ΔΕ και Βιομηχανικά 
Σχέδια και γενικότερα θέματα που αφορούν  στην προστασία της 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και για τις 
υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΒΙ στο κοινό του.  

Η γενική είσοδος στο Φεστιβάλ είναι 3 ευρώ. 

Για την παρακολούθηση του Workshop και των ομιλιών του ΟΒΙ δεν 
υπάρχει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 

 
Το μοναδικό Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας (ASF17), με σύνθημά του 
«Διαμορφώνοντας το μέλλον μας»!, θα διαρκέσει από 29.03.2017 έως 
02.04.2017 και οργανώνεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό «Επιστήμη 
Επικοινωνία – SciCo», το Βρετανικό Συμβούλιο, την Τεχνόπολη του Δήμου 
Αθηναίων, το Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση και η Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), σε συνεργασία με πλειάδα 
ακαδημαϊκών, ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Γενικές Πληροφορίες:  
Athens Science Festival 2017 
 
Διάρκεια: 29 Μαρτίου – 2 Απριλίου 
Ημέρες & Ώρες λειτουργίας: 
Τετάρτη – Παρασκευή: 09.00 έως 23.00 
Σάββατο & Κυριακή: 11.00 έως 23.00 
Website: http://www.athens-science-festival.gr/ 
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#ASF17 
 
 
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324  
Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση 
«Φωταέριο», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο» 

 
 
 
Σημείωση προς τους συντάκτες:  
 
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.  
 
Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης, από Διπλώματα 
Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων, στους περισσότερους τομείς της επιστήμης 
και της τεχνολογίας. O OBI συνεργάζεται με άλλους ομοειδείς Οργανισμούς διεθνώς όπως το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας (WIPO) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), για θέματα βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας και εποπτεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο. 
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