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Έκθεζη για ηο Δλληνικό design 

 
 

Ο ΟΒΙ, ν κόλνο αξκόδηνο θνξέαο ζηελ Διιάδα γηα ηελ θαηνρύξσζε ηνπ 
βηνκεραληθνύ ζρεδίνπ, δηνξγαλώλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αληίζηνηρν 
Κνηλνηηθό Οξγαληζκό ΟΗΙΜ, έθζεζε πνπ αθνξά ην Δλληνικό design, κε 
ζθνπό λα βνεζήζεη ελεξγά ζηελ αλάδεημε θαη πξνώζεζή ηνπ, θαζώο επίζεο 
λα ζηεξίμεη ηνπο Έιιελεο ζρεδηαζηέο. 
 
Η έθζεζε έρεη ηίηιν GREEK DESIGN = GOOD DESIGN θαη  ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζην εθζεζηαθό θέληξν HELEXPO PALACE  ζην Μαξνύζη, 
από ηελ Πέκπηε, 28 Νοεμβρίοσ έως  και ηη Γεσηέρα, 02 Γεκεμβρίοσ.  
Τα εγθαίληα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ Πέκπηε 28 Ννεκβξίνπ θαη νη ώξεο 
ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ζηηο 28/11 16.00-21.00 και ηις σπόλοιπες ημέρες 10.00-
21.00.  
 
Η  έθζεζε GREEK DESIGN = GOOD DESIGN απεπζύλεηαη ζε όινπο: 
Σρεδηαζηέο – δεκηνπξγνύο, επηρεηξεκαηίεο, αλζξώπνπο ηεο θαηλνηνκίαο, 
εθπξνζώπνπο  ηνπ Τύπνπ, Έιιελεο, μέλνπο, επξύ θνηλό θάζε ειηθίαο. Θα 
πεξηιακβάλεη 300 πεξίπνπ δεκηνπξγήκαηα 140 πεξίπνπ ζρεδηαζηώλ πνπ 
αθνξνύλ ηνπο θιάδνπο ηνπ κοζμήμαηος, ηης ένδσζης, ηης ζσζκεσαζίας, 
ηης επίπλωζης και ηοσ καθημερινού, τρηζηικού ανηικειμένοσ. 
 
Τα δεκηνπξγήκαηα απηά επηιέρζεθαλ κεηά από κηα δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο  
βάζεη ησλ αηηήζεσλ πνπ απεπζύλζεθαλ ζηνλ ΟΒΙ, ε νπνία ήηαλ πξαγκαηηθά 
δύζθνιε, δεδνκέλνπ όηη ην ζύλνιν ησλ ππό δηάθξηζε δεκηνπξγεκάησλ, ήηαλ 
πξαγκαηηθά αμηόινγν. Δπίζεο, ζα ππάξρνπλ δύν κηθξόηεξεο ελόηεηεο, ε κηα 
κε βξαβεπκέλα κε δηεζλείο δηαθξίζεηο δεκηνπξγήκαηα ηεο ηειεπηαίαο 
πεληαεηίαο θαη ε άιιε κε ζπκκεηνρέο από θξαηηθέο θαη ηδησηηθέο Διιεληθέο 
ζρνιέο βηνκεραληθνύ ζρεδηαζκνύ πνπ έιαβαλ κέξνο. 
 
Οη ζηόρνη ηεο έθζεζεο είλαη πνιινί:  
 
 
 Να δνζεί ην κήλπκα όηη ε δεκηνπξγηθή Διιάδα είλαη παξνύζα θαη 

δπλακηθή,  κε ζεκαληηθό  design, θηινδνμώληαο –όρη άδηθα – λα 
θαηαθηήζεη ηε ζέζε πνπ ηνπ αμίδεη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό.  

 Να δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε λννηξνπία, από πιεπξάο όισλ, 
δεκηνπξγώλ, επηρεηξεκαηηώλ, θνξέσλ, θνηλνύ, ώζηε λα κπνξέζεη λα 
αλαδεηρζεί θαη λα αλαπηπρζεί.  

 Να απνηειέζεη ηόπν ζπλάληεζεο ησλ βαζηθώλ ζπληειεζηώλ, 
δεκηνπξγώλ θαη παξαγσγηθώλ επηρεηξεκαηηώλ.  
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 Να  δεκηνπξγεζεί λννηξνπία από ηνπο επηρεηξεκαηίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 
design ζηα πξντόληα ηνπο ώζηε λα γίλνπλ δηεζλώο πην αληαγσληζηηθά. 

 Να θαλεί  ην δπλακηθό ηνπ θιάδνπ θαη ε δπλαηόηεηά ηνπ λα ζπκβάιεη 
νπζηαζηηθά ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο αγνξάο.   

 Να γίλεη γλσζηή ζε όινπο ε ζεκαζία ηνπ design γηα ηελ πνηόηεηα ηεο 
θαζεκεξηλήο καο δσήο.  

 Να πάςεη ε ηαύηηζε ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ ηερλνινγία  θαη λα ζπλδεζεί  
θαη κε ην design πνπ απνηειεί ηεξάζηην κέξνο ηνπ, λα αληηκεησπηζζεί 
αλάινγα θαη από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο. 

 
Tν design είλαη ην ζηνηρείν πνπ βειηηώλεη ηόζν ην πξντόλ όζν θαη ηε ζέζε ηνπ 
ζηελ αγνξά, αθνύ γίλεηαη πην ιεηηνπξγηθό θαη πην ειθπζηηθό. Παξάιιεια 
ιεηηνπξγεί θαη σο «εθπαίδεπζε» ηνπ θαηαλαισηή ζην λα αλαγλσξίδεη θαη λα 
επηιέγεη ηα πην ιεηηνπξγηθά θαη ηα πην πνηνηηθά πξντόληα.  
 
Τν ζθεπηηθό ηεο έθζεζεο μεθίλεζε από ηελ  δηπιή πεπνίζεζε όηη αθελόο ην 
design απνηειεί έλα ηεξάζηην νηθνλνκηθό θεθάιαην θαη αθεηέξνπ όηη ζηελ 
Διιάδα πξαγκαηηθά ππάξρεη ην δεκηνπξγηθό δπλακηθό. Αλ ιάβνπκε ππόςε 
καο  ην πιήζνο ησλ πξντόλησλ ζηα νπνία έρεη εθαξκνγή ην design, ηα νπνία 
απεπζύλνληαη όρη κόλν ζε κεγάιεο παξαγσγηθέο κνλάδεο αιιά θαη ζε 
επίπεδν βηνηερληθό θαη ζπληερληαθό, όπσο επίζεο ην γεγνλόο όηη ην 
πξνζηαηεπκέλν design θαζηζηά αθ εαπηνύ ηνλ κεκνλσκέλν ζρεδηαζηή ελ 
δπλάκεη επηρεηξεκαηία δηαρεηξηδόκελνο εκπνξηθά ηνλ ίδην ην ζρεδηαζκό ηνπ, 
ηόηε κπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε ηηο πξννπηηθέο πνπ αλνίγεη ν θιάδνο ζηε 
ρώξα καο. 
 
Έρνληαο ζθνπό ηελ ελεξγή βνήζεηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ, ν εθζεζηαθόο 
ρώξνο πξνζθέξεηαη (από ηνλ ΟΒΙ θαη ηνλ ΟΗΙΜ) ζηνπο εθζέηεο, θαζώο 
επίζεο η είζοδος ζηοσς επιζκέπηες θα είναι ελεύθερη.  
 
 
ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

 
 Εφημερίδα «Εφημερίδα των σντακτών» 

 Εφημερίδα «Σύπος της Κσριακής» 

 Εφημερίδα «Επενδστής» 

 Ραδιοφωνικός ταθμός «ΚΑΪ 100,3» 

 Ραδιοφωνικός ταθμός «Αθήνα 9,84» 

 Περιοδικό «All Pack Hellas» 

 Portal «Καινοτομία» 
 

 
 
Για περισσότερες πληρουορίες:  
 
Δ. Μαλνύζνπ, ηει.: 210-6183540, eman@obi.gr  
Β. Μαθξή,       ηει.: 210-6183618, mpara@obi.gr  
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Σημείωση προς τοσς σσντάκτες:  
 

 
τεηικά με ηον Οργανιζμό Βιομητανικής Ιδιοκηηζίας (ΟΒΙ):  

 
Ο Οξγαληζκόο Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο (ΟΒΙ) ιεηηνπξγεί από ην 1988 θαη είλαη ν απνθιεηζηηθά 
αξκόδηνο θνξέαο ζηελ Διιάδα γηα ηελ θαηνρύξσζε επξεζηηερληώλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 
ησλ βηνκεραληθώλ ζρεδίσλ. Σθνπόο ηνπ ΟΒΙ είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ ηερλνινγηθή θαη βηνκεραληθή 
αλάπηπμε ηεο ρώξαο, παξέρνληαο ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζην ρώξν ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο.  
 
Σηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή ηερλνινγηθήο πιεξνθόξεζεο, από Γηπιώκαηα 
Δπξεζηηερλίαο (ΓΔ) κέζα από δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ, ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο 
θαη ηεο ηερλνινγίαο. O  OBI ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο νκνεηδείο Οξγαληζκνύο δηεζλώο όπσο ην 
Δπξσπατθό Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο (EPO) θαη ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Γηαλνεηηθήο 
Ιδηνθηεζίαο (WIPO), γηα ζέκαηα βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο θαη επνπηεύεηαη από ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο 
θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο. 

 


