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ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να
κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας
εφευρέσεων.
Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας για την προστασία των νέων
ιδεών και εφευρέσεων είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 1, ο
οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στον ΟΒΙ καταχωρούνται μετά
από σχετική αίτηση τα σχετικά σχέδια ή υποδείγματα και αυτός εκδίδει τα
Διπλώματα

Ευρεσιτεχνίας

(ΔΕ),

Διπλώματα

Τροποποίησης

(ΔΤ)

και

τα

Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ). Επιπρόσθετα, ο ΟΒΙ λειτουργεί
για τους Έλληνες ή για τους μόνιμα εγκατεστημένους στην Ελλάδα και ως γραφείο
παραλαβής της διεθνούς αίτησης, ενώ η συνέχεια και ολοκλήρωση της διαδικασίας
γίνεται στο Διεθνές Γραφείο στη Γενεύη.
Ο γενικός σκοπός του ΟΒΙ είναι η συμβολή στην τεχνολογική και
βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας με την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:
α. Χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλωμάτων τροποποίησης

και

πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας, καθώς και γνωμοδότηση κατά το άρθρο
13, για τις μη συμβατικές άδειες εκμετάλλευσης.
β. Καταχώριση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας.
γ. Συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς άλλων χωρών, με διεθνείς
οργανισμούς, με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρα, καθώς και
σύνδεσή του με οργανισμούς και τράπεζες πληροφοριών.
δ. Προετοιμασία και έλεγχος της εφαρμογής των διεθνών συνθηκών σε
θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και μεταφοράς τεχνολογίας.
1

ΟΒΙ: Παντανάσσης 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, τηλ, 210 6183500, 210 6183593, www.obi.gr
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ε. Εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς με απόφαση των κατά
περίπτωση αρμόδιων υπουργών.
στ. Παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με νέες τεχνολογίες και
τεχνογνωσίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου αυτού για τα απόρρητα
μητρώα, αρχεία και βιβλία.
ζ. Παρακολούθηση και απογραφή της χρήσης ευρεσιτεχνιών, καινοτομιών και
μεταφερόμενης τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
η. Ταξινόμηση ευρεσιτεχνιών και συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας κατά
κατηγορίες χρήσης, λαμβανομένων υπόψη και των διεθνών ισχυόντων κριτηρίων.
Παρακάτω ερμηνεύονται οι σχετικές με την ευρεσιτεχνία ορολογίες και
αναφέρονται περιληπτικά οι διαδικασίες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας. Όλες οι
λεπτομερείς αναφορές και τα επίσημα έγγραφα παρέχονται απευθείας από τον ΟΒΙ
και αντίγραφα αυτών από τα γραφεία της ΜοΚΕ του ΤΕΙ Σερρών.
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ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
•

Τι είναι ένα σχέδιο ή υπόδειγμα;
Σχέδιο ή υπόδειγμα είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους

ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, που προκύπτει από τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που αυτό έχει (π.χ. γραμμή, σχήμα, χρώμα). Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα
πρέπει να θεωρείται «νέο» και να έχει «ατομικό» χαρακτήρα για να μπορεί να
προστατευτεί νομικά, με την έννοια ότι δεν έχει διατεθεί πρωτύτερα στο κοινό κάτι
πανομοιότυπο και έτσι δημιουργεί μοναδική εντύπωση στον ενημερωμένο χρήστη
έναντι οποιουδήποτε άλλου σχεδίου.
-

Το σχέδιο ή υπόδειγμα να θεωρείται «νέο»: σημαίνει ότι δεν έχει διατεθεί
στο κοινό πανομοιότυπο σχέδιο ή υπόδειγμα μέχρι την ημερομηνία
κατάθεσης (ή την ημερομηνία προτεραιότητας) της αίτησης για τον
σχετικό τίτλο προστασίας.
Ο νέος χαρακτήρας ενός σχεδίου ή υποδείγματος δεν αναιρείται όταν:
1. Το σχέδιο ή υπόδειγμα έγινε προσιτό στο κοινό εντός διαστήματος 12
μηνών πριν την κατάθεση της αίτησης ή την ημερομηνία
προτεραιότητας από τον ίδιο το δημιουργό ή το διάδοχό του ή τον
τρίτο.
2. Το σχέδιο ή υπόδειγμα έγινε προσιτό στο κοινό εντός διαστήματος 12
μηνών πριν την κατάθεση της αίτησης ή την ημερομηνία
προτεραιότητας συνεπεία καταχρηστικής συμπεριφοράς σε βάρος του
δημιουργού ή του διαδόχου του.
3. Το σχέδιο ή υπόδειγμα έγινε προσιτό στο κοινό μέσα στους έξι μήνες
πριν την κατάθεση της αίτησης από τον ίδιο το δημιουργό ή το
διάδοχό του με παρουσίαση του σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση
κατά την έννοια της Σύμβασης για τις διεθνείς εκθέσεις της 22ας
Νοεμβρίου 1928.

-

Το σχέδιο ή υπόδειγμα να έχει «ατομικό χαρακτήρα»: ένα σχέδιο ή
υπόδειγμα έχει ατομικό χαρακτήρα όταν προκαλεί στον ενημερωμένο
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χρήστη την εντύπωση ότι διαφέρει από προϋπάρχοντα σχέδια ή
υποδείγματα.
Το σχέδιο ή υπόδειγμα του συστατικού ενός σύνθετου προϊόντος
προστατεύεται μόνο εάν:
1. Το συστατικό, όταν ενσωματωθεί στο σύνθετο προϊόν, παραμένει
ορατό κατά τη συνήθη χρήση του προϊόντος
2. Τα ορατά χαρακτηριστικά του συστατικού πληρούν τις προϋποθέσεις
του νέου και του ατομικού χαρακτήρα.
•

Πώς προστατεύεται ένα σχέδιο ή υπόδειγμα;
Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται εφόσον γίνει καταχώρισή του στον

ΟΒΙ, όπου απαιτείται κατάθεση της σχετικής αίτησης. Επίσης, ένα σχέδιο ή
υπόδειγμα προστατεύεται στην Ελλάδα εφόσον έχει γίνει διεθνής καταχώριση με
χώρα προσδιορισμού την Ελλάδα, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής
Ιδιοκτησίας (WIPO).
Σε ένα νέο σχέδιο ή υπόδειγμα δεν μπορεί να παρέχεται προστασία όταν είναι
αντίθετο στα χρηστά ήθη ή στη δημόσια τάξη, τα χαρακτηριστικά του υπαγορεύονται
αποκλειστικά από την τεχνική του λειτουργία και αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν
να αναπαραχθούν μόνο με τη συναρμολόγηση ή τη μηχανική σύνδεση με άλλο
προϊόν.
Ο ΟΒΙ είναι αρμόδιος στο να παρέχει το Πιστοποιητικό Καταχώρησης
Σχεδίου ή Υποδείγματος, έναν τίτλο προστασίας με τον οποίο ο δικαιούχος αποκτά το
αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, δηλ. να το κατασκευάζει, να το διαθέτει
στην αγορά, να το εξάγει ή εισάγει κ.ο.κ., αποκλείοντας έτσι κάθε τρίτο από τα
σχετικά δικαιώματα χωρίς τη συγκατάθεσή του. Έτσι, το καταχωρημένο σχέδιο ή
υπόδειγμα παρέχει στο δικαιούχο του το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του στην
Ελλάδα για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ.
Βέβαια, ο δικαιούχος δεν νομιμοποιείται να απαγορεύσει σε τρίτους τις
παρακάτω χρήσεις:
-

Ιδιωτικές ενέργειες που γίνονται για μη εμπορικούς σκοπούς
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-

Πράξεις που γίνονται για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς

-

Αναπαραγωγή του σχεδίου για την παράθεση παραδειγμάτων ή στο
πλαίσιο διδασκαλίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκειται στα
συναλλακτικά ήθη, δεν βλάπτει αδικαιολόγητα τη συνήθη εκμετάλλευση
του σχεδίου και γίνεται μνεία της πηγής

-

Η χρήση του σχεδίου ή υποδείγματος στον εξοπλισμό πλοίων ή
αεροσκαφών ξένης χώρας που εισέρχονται προσωρινά στην ελληνική
επικράτεια ή η επισκευή τους ή η εισαγωγή ανταλλακτικών και
εξαρτημάτων για την επισκευή των παραπάνω πλοίων ή αεροσκαφών.

Σε

περίπτωση

που

κάποιος

τρίτος

αντιγράψει

και

εκμεταλλευτεί

καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα, ο δικαιούχος του σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί
να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο για προσβολή και αποτροπή παρόμοιας
ενέργειας στο μέλλον, να διεκδικήσει την αποκατάσταση σε περίπτωση ζημίας ή/και
ακόμα να ζητήσει την καταστροφή προϊόντων τρίτων ή την απόδοσή τους στον ίδιο.
•

Ποια είναι η διαδικασία κατοχύρωσης των σχεδίων ή υποδειγμάτων;
Η διαδικασία κατοχύρωσης των σχεδίων και υποδειγμάτων στην Ελλάδα είναι

απλή. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την αίτησή του με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και τέλη στον ΟΒΙ (όλες οι πληροφορίες για τα έγγραφα και τα κόστη παρέχονται
από τον ίδιο τον ΟΒΙ) και μετά την πάροδο 4 μηνών εκδίδεται από τον οργανισμό ο
σχετικός τίτλος προστασίας, που μπορεί να ισχύει έως και 25 χρόνια με ανανέωση
εξαρχής ανά πενταετία.
Πιο συγκεκριμένα, τα τέλη για την προστασία των σχεδίων ή υποδειγμάτων
είναι το τέλος κατάθεσης και καταχώρησης του σχεδίου και τα τέλη προστασίας και
δημοσίευσης ή αναβολής της. Το ύψος των τελών κυμαίνεται σε λογικά επίπεδα και
δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τους ενδιαφερόμενους. Συγκριτικά το ΠΥΧ
είναι σχετικά λιγότερο δαπανηρή διαδικασία από το ΔΕ.
•

Ποια είναι η διαδικασία για την κατάθεση της αίτησης για την
καταχώρηση ενός σχεδίου ή υποδείγματος και τι πρέπει να περιλαμβάνει;
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Αρχικά ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση (βλ. παράρτημα) στον
ΟΒΙ σε δύο αντίγραφα. Για τη συμπλήρωση της αίτησης ακολουθούνται οι οδηγίες
του ΟΒΙ που επισυνάπτονται στο έντυπο της αίτησης καταχώρησης σχεδίου ή
υποδείγματος.
Η αίτηση γίνεται δεκτή για κατάθεση εφόσον είναι κατάλληλα συμπληρωμένο
και υπογεγραμμένο το έντυπο της και περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:
-

Γραφική ή φωτογραφική παράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος σε δύο
αντίγραφα. Το ένα αντίγραφο της γραφικής παράστασης ή της
φωτογραφίας επικολλάται στον προβλεπόμενο χώρο της αίτησης, ενώ το
δεύτερο κατατίθεται στον ΟΒΙ.

-

Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του τέλους κατάθεσης και καταχώρησης

-

Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του πρόσθετου τέλους καταχώρησης, σε
περίπτωση πολλαπλής αίτησης

-

Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του τέλους πρώτης πενταετούς
προστασίας.

Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση θεωρείται κανονική και της χορηγείται
ημερομηνία καταχώρησης. Υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις που χρίζουν την
προσκόμιση και άλλων εγγράφων και δικαιολογητικών, όπου ο ΟΒΙ ενημερώνει
αντίστοιχα τις λεπτομέρειες.
•

Πώς προστατεύεται ένα σχέδιο ή υπόδειγμα στο εξωτερικό;
Ο δικαιούχος σχεδίου ή υποδείγματος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει διεθνή

αίτηση είτε απευθείας στο Διεθνές Γραφείο Διανοητικής στη Γενεύη, είτε διαμέσου
του ΟΒΙ, διεκδικώντας προστασία του σχεδίου ή υποδείγματος του σε όσα κράτη
επιθυμεί από αυτά που έχουν υπογράψει το Διακανονισμό της Χάγης για τη διεθνή
κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Η διάρκεια της διεθνούς
προστασίας είναι ίδια με την αντίστοιχη εθνική.
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ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ – ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ –
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

•

Τι είναι το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ);
Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι ένας τίτλος προστασίας με διάρκεια 20

χρόνων που απονέμεται στον δικαιούχο για νέα επινοήματα με εφευρετική
δραστηριότητα και επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Τα επινοήματα αυτά
μπορούν να είναι είτε προϊόντα είτε μέθοδος παραγωγής προϊόντος είτε βιομηχανική
εφαρμογή. Ο ΟΒΙ είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος και για την έκδοση Διπλώματος
Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα.
-

Νέα εφεύρεση: αυτή που δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής. Η στάθμη
της τεχνικής περιέχει κάθε τι που είναι γνωστό οπουδήποτε στον κόσμο
από γραπτή ή προφορική περιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, από
οποιοδήποτε πρόσωπο, πριν την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για
χορήγηση ΔΕ (ή την ημερομηνία προτεραιότητας που διεκδικεί ο
καταθέτης).

-

Εφευρετική δραστηριότητα: αυτή που εμπεριέχει μία εφεύρεση εάν,
σύμφωνα με την κρίση του ειδικού (ανθρώπου του επαγγέλματος), δεν
προκύπτει με εμφανή τρόπο από τη στάθμη της τεχνικής.

-

Βιομηχανική εφαρμογή: η εφεύρεση που το αντικείμενό της μπορεί να
παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής
δραστηριότητας.

Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις εφευρέσεων, στις οποίες δεν χορηγείται
ΔΕ. Αυτές είναι οι εξής:
Α. οι ανακαλύψεις, οι επιστημονικές θεωρίες και οι μαθηματικές μέθοδοι.
Β. οι αισθητικές δημιουργίες.
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Γ. τα σχέδια, οι κανόνες και οι μέθοδοι για την άσκηση πνευματικών
δραστηριοτήτων,

για

παιχνίδια

και

για

την

άσκηση

οικονομικών

δραστηριοτήτων.
Δ. Τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ε. Η παρουσίαση πληροφοριών.
Στ. οι μέθοδοι χειρουργικής και θεραπευτικής αγωγής του ανθρώπινου
σώματος ή των ζώων, καθώς και οι διαγνωστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται
στο σώμα των ανθρώπων ή των ζώων
Ζ. οι ποικιλίες φυτών ή είδη ζώων ή βιολογικές μέθοδοι παραγωγής φυτών και
ζώων. Όμως, για τις μικροβιολογικές μεθόδους και τα προϊόντα που
παράγονται με αυτές τις μεθόδους χορηγούνται ΔΕ.
Η. οι εφευρέσεις των οποίων η δημοσίευση ή η εφαρμογή αντίκειται στη
δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη.

•

Τι είναι το Δίπλωμα Τροποποίησης (ΔΤ);
Το Δίπλωμα Τροποποίησης (ΔΤ) είναι ένας τίτλος προστασίας που χορηγείται

για μια εφεύρεση που αποτελεί τροποποίηση άλλης εφεύρεσης η οποία έχει ήδη
προστατευτεί με κύριο ΔΕ. Το Δίπλωμα Τροποποίησης χορηγείται μόνο στον
δικαιούχο του κυρίου ΔΕ και ακολουθεί την τύχη αυτού, ενώ και η λήξη του είναι
ίδια με αυτή του κύριου ΔΕ.
Το αντικείμενο της νέας εφεύρεσης πρέπει να συνδέεται με μία τουλάχιστον
αξίωση του κύριου ΔΕ. Επίσης, τα κριτήρια χορήγησης που ισχύουν για το ΔΕ,
δηλαδή το νέο, η εφευρετική δραστηριότητα και το βιομηχανικά εφαρμόσιμο,
ισχύουν και για τη χορήγηση ΔΤ.
Το ΔΤ μπορεί να μετατραπεί μετά από αίτηση του δικαιούχου του σε ΔΕ. Για
το ΔΕ που προκύπτει, ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης
του ΔΤ. Συνεπώς, η διάρκεια του ΔΕ θα είναι 20 χρόνια από αυτήν την ημερομηνία.
•

Τι είναι το Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ);
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Το Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) είναι ένας τίτλος
προστασίας με ισχύ 7 χρόνων, που χορηγείται στον δικαιούχο για τρισδιάστατα
αντικείμενα, με καθορισμένο σχήμα και μορφή που δίνουν λύση σε τεχνικό
πρόβλημα και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του νέου και του βιομηχανικά
εφαρμόσιμου (το νέο και βιομηχανικά εφαρμόσιμο έχουν την ίδια έννοια με τα
αντίστοιχα κριτήρια χορήγησης ΔΕ). Το ΠΥΧ μπορεί να χορηγηθεί π.χ. για εργαλείο,
όργανο, σκεύος, εξαρτήματα τους, κλπ.
Υπάρχει δύο περιπτώσεις που μια αίτηση ΔΕ μπορεί να μετατραπεί σε αίτηση
ΠΥΧ:
Α. στην περίπτωση που ζητήσει γραπτά ο δικαιούχος της αίτησης ΔΕ να
μετατραπεί η αίτησή του σε αίτηση ΠΥΧ και μόνο αν υποβληθεί πριν από τη
χορήγηση του ΔΕ.
Β. στην περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα το τέλος έκθεσης
έρευνας για μια αίτηση ΔΕ, τότε η αίτηση μετατρέπεται αυτοδίκαια από τον ΟΒΙ σε
αίτηση ΠΥΧ.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αξιοποιήσει ένα ΔΕ, ΔΤ ή ΠΥΧ με τους εξής
τρόπους:


Να εκμεταλλευτεί ο ίδιος παραγωγικά την εφεύρεση του έχοντας εξασφαλίσει
την απουσία του ανταγωνισμού χάρη στο μονοπωλιακό του δικαίωμα.



Να μεταβιβάσει τον τίτλο προστασίας σε τρίτον έναντι συμφωνημένου
τιμήματος.



Να παραχωρήσει άδειες εκμετάλλευσης σε τρίτον ή τρίτους έναντι
συμφωνημένου χρηματικού ανταλλάγματος, διατηρώντας το μονοπωλιακό
του δικαίωμα.

•

Ποια είναι η διαδικασία για τη χορήγηση ΔΕ, ΔΤ και ΠΥΧ;

Α. Η διαδικασία για τη χορήγηση ΔΕ ή ΔΤ είναι η εξής:
 Κανονική κατάθεση της σχετικής αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία
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 Διορθώσεις ή συμπληρώσεις, ώστε να θεωρηθεί η αίτηση πλήρης, με
προθεσμία 4 μηνών
 Έλεγχος και εκτίμηση του νέου και της εφευρετικής δραστηριότητας
 Έκθεση έρευνας
 Προθεσμία 3 μηνών για τυχόν παρατηρήσεις του καταθέτη σχετικά με την
έκθεση έρευνας
 Τελική έκθεση έρευνας
 Έκδοση ΔΕ ή ΔΤ.
Β. Η διαδικασία χορήγησης ΠΥΧ είναι η εξής:


Κανονική κατάθεση αίτησης (ή μετατροπή αίτησης για ΔΕ πριν την έκδοσή
του, σε αίτηση για ΠΥΧ)



Διορθώσεις ή συμπληρώσεις, ώστε να θεωρηθεί η αίτηση πλήρης, με
προθεσμία 4 μηνών



Έκδοση ΠΥΧ (χωρίς προηγούμενο έλεγχο του νέου και βιομηχανικά
εφαρμόσιμου, με ευθύνη του καταθέτη).

•

Πώς προστατεύεται η εφεύρεσή σας στο εξωτερικό;
Ο ενδιαφερόμενος κάνοντας κατάθεση για ΔΕ ή ΠΥΧ στον ΟΒΙ αποκτά

δικαίωμα προτεραιότητας έναντι άλλου να αποκτήσει για την ίδια εφεύρεση ΔΕ ή
ΠΥΧ σε οποιεσδήποτε χώρες – μέλη της Σύμβασης των Παρισίων (171 χώρες μαζί
με την Ελλάδα). Το μόνο που χρειάζεται είναι μέσα σε προθεσμία 12 μηνών από την
ελληνική κατάθεση να κατατεθεί αίτηση στις χώρες ενδιαφέροντος, κάνοντας
επίκληση της ελληνικής προτεραιότητας.
Για την κατάθεση στο εξωτερικό, υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:
1. Η απευθείας κατάθεση σε κάθε χώρα ενδιαφέροντος
2. Η κατάθεση της αίτησης για Ευρωπαικό ΔΕ, επιλέγοντας σε ποια από τα 32
κράτη – μέλη της Σύμβασης του Μονάχου (η Ελλάδα είναι μέλος από
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1/10/1986) ή σε ποια από τα 5 κράτη επέκτασης υπάρχει επιθυμία απόκτησης
προστασίας.
3. Η κανονική κατάθεση διεθνούς αίτησης (PCT: Patent Cooperation Treaty),
κατά την οποία με μία μόνο ενέργεια γίνεται κατάθεση αίτησης ΔΕ σε
οποιεσδήποτε από τις 137 χώρες – μέλη της PCT (η Ελλάδα είναι μέλος από
τις 9/10/1990).
Ο ΟΒΙ βοηθάει ουσιαστικά στη διαδικασία των δύο τελευταίων περιπτώσεων,
γιατί λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής των σχετικών αιτήσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
-

Κατάλογος των χωρών – μελών της Σύμβασης των Παρισίων

-

Παραδείγματα βιομηχανικών Σχεδίων ή Υποδειγμάτων

-

Διεθνής

ταξινόμηση

βιομηχανικών

σχεδίων

και

υποδειγμάτων

(Διακανονισμός του Λοκάρνο 1968)
-

Αίτηση για καταχώριση Σχεδίου ή Υποδείγματος

-

Παραδείγματα περιγραφής, αξιώσεων, σχεδίων και περίληψης αίτησης για
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ή Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας

-

Αίτηση για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή Διπλώματος
Τροποποίησης ή Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας

-

Αίτηση

για

κατάθεση

μετάφρασης

Ευρωπαϊκού

Διπλώματος

Ευρεσιτεχνίας
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