
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Α. Η Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ), αυτοτελής υπηρεσία του 

Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να 

υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους για την παρακολούθηση του Προγράμματος 

Βασικής Εκπαίδευσης, διετούς διάρκειας, στη Βιομηχανική Ιδιοκτησία. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης θα οδηγήσει σε λήψη 

σχετικής βεβαίωσης  και δίδει τη δυνατότητα συμμετοχής στις Εθνικές Εξετάσεις για την 

απόκτηση του τίτλου του Πιστοποιημένου Συμβούλου Ευρεσιτεχνίας. 

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και οι διαλέξεις 

θα συντελεστούν διαδικτυακά και δια ζώσης. 

Β. Διαδικασία επιλογής 

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται με βάση το φάκελο υποψηφιότητας και με 

κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, στα επιστημονικά πεδία που αναφέρονται στο ΠΔ 

31/2019, παράρτημα Β, η επαγγελματική εμπειρία, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά 

επιτεύγματα, το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και η κατοχή πρόσθετου τίτλου 

σπουδών ειδίκευσης, στα αντικείμενά που περιγράφονται στο ΠΔ 31/2019, παράρτημα 

Β. 

Γ. Υποβολή υποψηφιοτήτων 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με αποστολή email στη διεύθυνση της 

ΕΑΒΙ (academy@obi.gr). Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 

κάτωθι: 

• α. Έντυπο αίτησης συμμετοχής. 
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• β. Αντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης Νομικής Σχολής ή 

Σχολής με αντικείμενο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β ελληνικού Α.Ε.Ι ή 

Α.Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο 

έγγραφο), 

• γ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην 

οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από 

το πρωτότυπο έγγραφο). 

• δ. Πιστοποιητικό κατοχής Άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η άριστη 

γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 

50/2001 (ΦΕΚ Α’ 39), όπως ισχύει, ως εξής: 

• i) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999 (A’ 

186), όπως ισχύει, 

• ή ii) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή 

MICHIGAN ή iii) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων 

(πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι 

πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για 

να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή 

αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου 

ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται 

από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα 

την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα 

αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. 

• Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η 

Αγγλική. 

• Βάσει των ανωτέρω, για την απόδειξη της άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας, 

γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη 

παράγραφο (Προσκομίζεται ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο 

έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο). 

• ε. Βιογραφικό Σημείωμα  

• στ. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.  



• ζ. Υπόμνημα μέγιστης έκτασης χιλίων (1.000) λέξεων στο οποίο θα 

αναγράφονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, οι λόγοι για τους 

οποίους επιθυμεί να σπουδάσει στην Ακαδημία, και γιατί το ακαδημαϊκό και 

επαγγελματικό υπόβαθρο του υποψηφίου ανταποκρίνεται στους άξονες και τις 

απαιτήσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ακαδημίας. 

Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν είναι, 

ιδίως: 

• α. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα). 

• β. Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της αγγλικής) ξένης γλώσσας 

(ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την 

εκδούσα αρχή ή δικηγόρο). 

• γ. Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, αν υπάρχει. 

• δ. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία δημοσιεύουν 

εργασίες με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. 

• ε. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το 

πρωτότυπο έγγραφο). 

• στ. Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο 

έγγραφο). 

• ζ. Πρόσφατες συστατικές επιστολές.  

• η. Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά σεμιναρίων.  

• Θ. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ.  

• ι. Πιστοποιητικά απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας. 

Δ. Κριτήρια επιλογής υποψηφίων: 

Οι φάκελοι των υποψήφιων αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  

α. Βαθμός πτυχίου: Βαρύτητα 15%  

β. Βαθμολογία σε σχετικά μαθήματα: Βαρύτητα 10%  

γ. Επιπλέον ξένες γλώσσα πέραν της αγγλικής: Βαρύτητα 5%  

δ. Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: Βαρύτητα: 15%  



ε. Διδακτορικό Δίπλωμα: Βαρύτητα 20%  

στ. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια: Βαρύτητα 5%  

ζ. Επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχετικό αντικείμενο, συστατικές επιστολές: Βαρύτητα 5%  

η. Σχετική επαγγελματική Εμπειρία: Βαρύτητα 25% 

Ε. Αριθμός εισακτέων και δίδακτρα: 

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων σπουδαστών για την παρακολούθηση του 

Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης, διετούς διάρκειας, ετών 2023-2024, ανέρχεται σε 

είκοσι (20). 

Τα δίδακτρα του Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης της Ακαδημίας, διετούς 

διάρκειας, ετών 2023-2024, ανέρχονται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 

(4.000€), το οποίο οι σπουδαστές που θα επιλεγούν δύνανται είτε να προκαταβάλλουν 

εφάπαξ είτε σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων εκάστη θα 

προκαταβάλλεται πριν από την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου 

ΣΤ. Σημαντικές Ημερομηνίες 

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τη Γραμματεία της 

EABI μέχρι και την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00 μ.μ.. Η τελική επιλογή 

θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 

μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2023 στην ιστοσελίδα της ΕΑΒΙ. 

Η έναρξη του Προγράμματος αναμένεται την Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023.  Για 

περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποστολή email στη διεύθυνση της ΕΑΒΙ. 

 

O Πρόεδρος της ΕΑΒΙ       Ο Εκτελεστικός Διευθυντής  

 

 

Δρ. Ι. Κατσογιάννης        Α. Θωμόπουλος 


