ΕΚΤ{enterprise}
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ως εθνικός φορέας με σκοπό την ενίσχυση της
αειφόρου ανάπτυξης και καινοτομίας, υποστηρίζει την
μεταφορά και αξιοποίηση της γνώσης στην οικονομία,
τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και τις δημιουργικές
βιομηχανίες.
Το παρόν έντυπο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του
έργου “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,
Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων
και Ψηφιακού Περιεχομένου” με στόχο τη διευκόλυνση
της αξιοποίησης του ερευνητικού περιεχομένου στην
ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.
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Οδηγός
κατάθεσης
Διπλώματος
Ευρεσιτεχνίας
/ΔΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο οδηγός αυτός διατίθεται με άδεια CC BY NC ND
Αναφορά - Μη εμπορική χρήση - Όχι παράγωγα έργα.

ΕΚΤ{elements}

Άρθρο 5 Ν. 1733/1987
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ)
είναι τίτλος προστασίας με ισχύ
20 ετων που χορηγείται στον
δικαιούχο για επινοήματα νέα,
με εφευρετική δραστηριότητα και
επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής.
Η εφεύρεση μπορεί να αναφέρεται
σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική
εφαρμογή.

Γενικά

τρόπο, πριν την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης
για χορήγηση ΔΕ ή την ημερομηνία προτεραιότητας
(εφόσον δηλώνεται διεθνής προτεραιότητα).

•

Εφευρετική

•

Βιομηχανική εφαρμογή θεωρείται ότι έχει μια

Αντίθετα, δεν χορηγείται ΔΕ στις εξής κατηγορίες:

•

•

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI)

Δυνατότητα παράτασης προστασίας: Δεν υπάρχει

•

Αισθητικές

•

Σχέδια, κανόνες και μέθοδοι για την άσκηση
πνευματικών δραστηριοτήτων, για παιχνίδια και
για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων

Δικαίωμα στην απόκτηση ΔΕ: Δικαίωμα στην απόκτηση ΔΕ έχουν ο εφευρέτης ή ο δικαιούχος και οι καθολικοί
ή ειδικοί διάδοχοί του. Εφευρέτης θεωρείται αυτός που
ζητεί τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Δικαιούχος
θεωρείται o εργοδότης σε περίπτωση που η εφεύρεση που
πραγματοποιείται από εργαζόμενο με τη χρήση υλικών, μέσων ή πληροφοριών της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.

Προϋποθέσεις
χορήγησης ΔΕ
Από τον νόμο τίθενται ορισμένες θετικές και αρνητικές
προϋποθέσεις για τη χορήγηση ΔΕ. Κατά συνέπεια,
προκειμένου να χορηγηθεί ΔΕ θα πρέπει μια εφεύρεση να
φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:

•

Νέα θεωρείται μια εφεύρεση εάν δεν ανήκει στη
στάθμη της τεχνικής. Η στάθμη της τεχνικής περιέχει
κάθετι που είναι γνωστό οπουδήποτε στον κόσμο, από
γραπτή ή προφορική περιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο

Επιστημονικές θεωρίες και μαθηματικές
μέθοδοι, ως μη περιέχουσες κανόνα για τη λύση τεχνικού προβλήματος

Τρόπος υποβολής της αίτησης για ΔΕ: Η αίτηση μπορεί
να συμπληρωθεί είτε μέσα από τη σελίδα του ΟΒΙ στο
διαδίκτυο (www.obi.gr) ή με την κατάθεσή της (μαζί με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, περιγραφή, αξιώσεις, περίληψη,
σχέδια κλπ.) στον ΟΒΙ.

Aνακαλύψεις: Ως ανακάλυψη νοείται η ανεύρεση
ή η αναγνώριση κάποιου μέχρι τότε άγνωστου μεν,
αλλά ήδη υπάρχοντος στη φύση
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Διάρκεια προστασίας: 20 χρόνια

εφεύρεση εάν το αντικείμενο της μπορεί να παραχθεί ή
να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής
δραστηριότητας.

Εξαιρέσεις από
τη χορήγηση ΔΕ

Σχετική Νομοθεσία:
Αρμόδιος Φορέας:

δραστηριότητα θεωρείται ότι
εμπεριέχει ένα επινόημα εάν, σύμφωνα με την κρίση
ενός ειδικού, δεν προκύπτει με εμφανή τρόπο από τη
στάθμη της τεχνικής.

δημιουργίες ως πνευματικές
δημιουργίες που δεν αφορούν τον χώρο της τεχνικής,
αλλά αναφέρονται στην οπτική πρόκληση σε σχέση
με το σχήμα, τη μορφή ή το χρώμα στοχεύοντας στην
καλαισθητική ικανοποίηση

(εκλείπει ο τεχνικός χαρακτήρας)

•

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
αυτά καθεαυτά, αλλά όχι άλλα επιτεύγματα σχετικά με
τέτοια προγράμματα (π.χ. προϊόντα, η εφαρμογή των
οποίων προϋποθέτει ή περιλαμβάνει την χρήση Η/Υ,
μπορούν να είναι κατοχυρώσιμα)

•

Παρουσίαση πληροφοριών

(έντυπα, οδηγίες,

πίνακες)

•

Μέθοδοι χειρουργικής & θεραπευτικής
αγωγής του ανθρώπινου σώματος ή σώματος ζώων.

•

Ποικιλίες φυτών ή είδη ζώων ή βιολογικές
μέθοδοι παραγωγής φυτών ή ζώων (εκτός
των μικροβιολογικών μεθόδων και των προϊόντων που
παράγονται με αυτές τις μεθόδους)

•

Εφευρέσεις των οποίων η δημοσίευση ή
ηεφαρμογή αντίκειται στη δημόσια τάξη ή
στα χρηστά ήθη.

• Διαδικασία
Χορήγησης
Α Κατάθεση απαιτούμενων
δικαιολογητικών
προκειμένου να γίνει
η αίτηση δεκτή
προς κατάθεση
1 Αίτηση

πληρεξούσιου δικηγόρου. Το πληρεξούσιο μπορεί να είναι
συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό και πρέπει να έχει βεβαιωθεί
το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια,
δημοτική ή κοινοτική αρχή.

την οποία χορηγεί ο ΟΒΙ (εις διπλούν) & η οποία περιλαμβάνει:

α

Το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, την εθνικότητα, την κατοικία ή την έδρα και τη διεύθυνση του καταθέτη.

β

Περιγραφή της εφεύρεσης (εις διπλούν). Η περιγραφή της
εφεύρεσης πρέπει να συντάσσεται έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρακτική εφαρμογή της εφεύρεσης από τον ειδικό.

γ

Προσδιορισμό μιας ή περισσοτέρων αξιώσεων (σε ανεξάρτητο φύλλο χαρτιού, εις διπλούν). Ως αξίωση νοείται η
έκταση και το περιεχόμενο της αιτούμενης προστασίας. Ο
ΟΒΙ μπορεί να ζητήσει συμπλήρωση ή επαναδιατύπωση της
περιγραφής ή των αξιώσεων, ώστε να είναι σύμφωνες με τις
απαιτήσεις του νόμου. Οι αξιώσεις της εφεύρεσης στηρίζονται στην περιγραφή.

δ

Αίτημα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

2 Επισυναπτόμενα έγγραφα

•

Πιστοποιητικό
προτεραιότητας
και
επικυρωμένη
μετάφρασή του στα Ελληνικά, εφόσον δηλώνεται διεθνής
προτεραιότητα. Εάν το δικαίωμα προτεραιότητας ανήκει
σε άλλο πρόσωπο από τον δικαιούχο της αίτησης, τότε
απαιτείται σχετικό εκχωρητήριο δικαιωμάτων, νομίμως
βεβαιωμένο και επικυρωμένη μετάφρασή του.

•

Επίσημη βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, εφόσον ο
δικαιούχος δήλωσε, κατά την κατάθεση της αίτησης, ότι η
εφεύρεσή του παρουσιάστηκε μέσα στους έξι μήνες πριν
από την κατάθεση της αίτησης, σε επίσημα αναγνωρισμένη
έκθεση κατά την έννοια της σύμβασης για τις διεθνείς
εκθέσεις.

περισσότερα...

α Περίληψη της εφεύρεσης σε χωριστό φύλλο χαρτιού
(εις διπλούν). Η περίληψη της εφεύρεσης χρησιμεύει μόνο
για τεχνική πληροφόρηση.

β Σχέδια εφεύρεσης, εφόσον ο δικαιούχος κρίνει ότι

Ο Καταθέτης έχει τη δυνατότητα:
•

να υποβάλει σύνθετη αίτηση.
Σύνθετη είναι η αίτηση που
αναφέρεται σε περισσότερες από
μια εφευρέσεις που συνδέονται
μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν
ένα ενιαίο σύνολο.

•

να δηλώσει κατά την κατάθεση
ότι επιθυμεί η αίτησή του να
ισχύσει ως αίτηση για χορήγηση
πιστοποιητικού υποδείγματος
χρησιμότητας, εάν απορριφθεί ως
αίτηση για χορήγηση διπλώματος
ευρεσιτεχνίας.

χρειάζονται για την παρουσίασή της (εις διπλούν, σε χαρτί
σέλερ ματ Α4)

γ Αποδείξεις είσπραξης των απαραίτητων τελών
Πέρα από τα έγγραφα αυτά, απαιτούνται κατά περίπτωση τα
εξής:
•

Προσδιορισμός του εφευρέτη σε έντυπο που χορηγεί ο
ΟΒΙ (εις διπλούν), εφόσον ο καταθέτης (δικαιούχος) είναι
νομικό πρόσωπο (πχ. εταιρία) ή δεν είναι ο εφευρέτης ή ο
μοναδικός εφευρέτης.

•

Καταστατικό, εφόσον ο καταθέτης (δικαιούχος) είναι νομικό
πρόσωπο (πχ. εταιρία) και η κατάθεση έγινε μέσω νόμιμου
εκπροσώπου.

•

Πληρεξούσιο,

εφόσον

η

κατάθεση

έγινε

μέσω

Β Κατάθεση παρατηρήσεων

του

καταθέτη επί της έκθεσης έρευνας που συντάσσεται από
τον ΟΒΙ περί της ύπαρξης των απαραίτητων χαρακτηριστικών του προς υποβολή ΔΕ (έλεγχος για το «νέο», την
εφευρετική δραστηριότητα κλπ.) και υποβολή τυχόν

ελλειπόντων σχεδίων και άλλων δικαιολογητικών προκειμένου να θεωρηθεί η αίτηση πλήρης.

Σημαντικές
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Για παρατηρήσεις
του καταθέτη στην
έκθεση έρευνας

3 μήνες

Για τυχόν διορθώσεις ή
ελλείψεις της αίτησης
για ΔΕ που έχει ήδη
κατατεθεί

4 μήνες

από την έκδοση
της έκθεσης έρευνας

από την κατάθεση

ΤΕΛΗ
Τα τέλη όπως ισχύουν από 1/7/2010
Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
Τέλος για κάθε αξίωση που περιέχεται
στην αίτηση χορήγησης Διπλώματος
Ευρεσιτεχνίας. Αφορά τις αξιώσεις
μετά τη δέκατη.

50,00 €
30,00 € ανά
αξίωση

Τέλος για τη σύνταξη της Έκθεσης Έρευνας
(συμπεριλαμβανόμενης και της Τελικής
Έκθεσης Έρευνας)

300,00 €

Τέλος για τη σύνταξη της Έκθεσης
Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη
(συμπεριλαμβανόμενης και της Τελικής
Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη)
(ΥΑ 10374/04.08.09)

800,00 €

Τέλος χορήγησης για τα Διπλώματα
Ευρεσιτεχνίας

150,00 €

Τέλος για καταχώριση Μεταβιβάσεων
ή Αδειών Εκμετάλλευσης ή άλλων
Τροποποιήσεων Δικαιωμάτων ή Αλλαγής
Επωνυμίας ή Νομικής Μορφής δικαιούχου
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

200,00 €

Ετήσια τέλη για την προστασία των Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας:

Γ Σύνταξη τελικής έκθεσης έρευνας (με αιτιολογημένη γνώμη ή άνευ) από τον ΟΒΙ

Δ Δημοσίευση των στοιχείων
της αίτησης ή του ΔΕ στο Ειδικό
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ) που αποτελεί την
μηνιαία επίσημη έκδοση του ΟΒΙ (Τεύχος Α’ Ευρεσιτεχνίες).
Η αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθώς
και τα επισυναπτόμενα έγγραφα δίνονται στη δημοσιότητα
δεκαοκτώ μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης (ή την
ημερομηνία προτεραιότητας), εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί
το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οπότε δίνονται στη δημοσιότητα
από την ημερομηνία έκδοσης του διπλώματος. Από την
ημερομηνία δημοσιότητας της αίτησης, οι τρίτοι μπορούν
να ζητήσουν πληροφορίες και αντίγραφα της αίτησης, της
περιγραφής, των σχεδίων και κάθε άλλου σχετικού στοιχείου.

Ε Πληρωμή σχετικών τελών

Έτος προστασίας
Πρώτο και δεύτερο

Τέλη
0

Τρίτο

20,00 €

Τέταρτο

50,00 €

Πέμπτο

80,00 €

Έκτο

90,00 €

Έβδομο

100,00 €

Όγδοο

115,00 €

Ένατο

140,00 €

Δέκατο

190,00 €

Ενδέκατο

240,00 €

Δωδέκατο

300,00 €

Δέκατο τρίτο

400,00 €

Δέκατο τέταρτο

500,00 €

Δέκατο πέμπτο

600,00 €

Δέκατο έκτο

700,00 €

Δέκατο έβδομο

800,00 €

Δέκατο όγδοο

900,00

Δέκατο ένατο

1000,00

Εικοστό

1100,00 €

