
Ο ΟΒΙ ως συνεργάτης του WIPO και  πάροχος υπηρεσιών για 
τους χρήστες του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

(ΟΒΙ)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ, Δικηγόρος
ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ & 

Δ/ΝΤΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΒΙ
DESS Acc. et Pr. Ind.

Roving Seminar OBI-WIPO
WIPO Services & Initiatives

Athens 09.04.2019



Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) ιδρύθηκε το

1987 (Ν.1733/1987), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,

οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές. Εποπτεύεται από

το Υπουργείο Ανάπτυξης και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα

για την προστασία των εφευρέσεων στην Ελλάδα.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ



ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙπλωμα ΕυρεσιτεχνΙαΣ (ΔΕ)
ΔΙπλωμα ΤροποποΙησηΣ (ΔΤ)
ΠιστοποιητικΟ ΥποδεΙγματοΣ ΧρησιμΟτηταΣ (ΠΥΧ)
ΠιστοποιητικΟ ΚαταχΩρισηΣ ΒιομηχανικΩν ΣχεδΙων ή 

ΥποδειγμΑτων

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΒΙ



Ο ΟΒΙ είναι Γραφείο Παραλαβής: 
• Διεθνών Αιτήσεων για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και 
• Διεθνών Αιτήσεων Σχεδίων
• Ευρωπαϊκών αιτήσεων για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
• Ενωσιακού Σχέδιου και Υποδείγματος (EUIPO)

- κα Άννα Βεμβέτσου, εντεταλμένο στέλεχος του ΟΒΙ στο WIPO
τηλ. 210 6183548,  e-mail: avem@obi.gr

- κα Σοφία Φλωρούς, αναπληρώτρια
τηλ. 210 6183667,  email: sflo@obi.gr

mailto:avem@obi.gr
mailto:sflo@obi.gr


Πληροφόρηση του κοινού  για τις 
Διεθνείς Αιτήσεις ΔΕ και τα Διεθνή Σχέδια

1. Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)

Στην Υπηρεσία αυτή μπορεί να απευθύνεται όποιος ενδιαφέρεται να καταθέσει
αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή για βιομηχανικό σχέδιο ή για οποιοδήποτε
άλλο τίτλο προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και για να λάβει
πληροφορίες σχετικά με θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης.

Αυτή η «Υπηρεσία Μίας Στάσης» λειτουργεί καθημερινά από 09.00 π.μ. έως
14.00 μ.μ. και στελεχώνεται από έμπειρους τεχνικούς και νομικούς επιστήμονες.

Για επικοινωνία με την Υπηρεσία Μίας Στάσης :

Τηλέφωνα: 80011-08108, 210 6183580 - 582
fax: 210 6183643, email: info@obi.gr

mailto:info@obi.gr


2. Γραφείο Παραλαβής αιτήσεων 

 για Διεθνή Κατάθεση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 
(Συνθήκη Διεθνούς Συνεργασίας (Patent Cooperation Treaty - PCT) 
σε 152 Κράτη-Μέλη

 για Διεθνή προστασία των Βιομηχανικών Σχεδίων και 
Υποδειγμάτων
(Διακανονισμός Χάγης) σε 34 Κράτη Μέλη για την Πράξη της Χάγης     
και 60 Κράτη-Μέλη για τη  Πράξη της Γενεύης 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm
http://www.wipo.int/hague/en/legal_texts/wo_hah0_.htm


 Πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους για τη διαδικασία PCT και Διεθνών Σχεδίων  καθώς και 
για την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολογητικών

 Ελέγχει τις Διεθνείς Αιτήσεις  ΔΕ ή Σχεδίων και Υποδειγμάτων ως προς τις τυπικές 
προδιαγραφές των εγγράφων

 Αποδίδει αριθμό και ημερομηνία κατάθεσης στις Διεθνείς Αιτήσεις  ΔΕ  
 Διαβιβάζει στον WIPO ένα αντίγραφο της αίτησης (RECORD COPY)
 Διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο ΔΕ ένα αντίγραφο της αίτησης  για την σύνταξη της 

Διεθνούς Έκθεσης Έρευνας (SEARCH COPY)
 Αποστέλλει στον καταθέτη επιβεβαιωτικό διαβίβασης της αίτησής του στο Διεθνές Γραφείο
 Ενημερώνει το Διεθνές Γραφείο για πληρωμές ή μη πληρωμές των τελών διαδικασίας
 Ενημερώνει τον καταθέτη για τυχόν διορθώσεις ή ατέλειες της αίτησης και των ελλείψεων 

αυτής καθώς και για εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών διαδικασίας
 Πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους για τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις των διαφόρων 

Χωρών – Μελών κατά το στάδιο εισόδου στην Εθνική Φάση (PCT Applicant’s Guide, 
Annexes)

 Συνεργάζεται στενά με το Διεθνές Γραφείο για θέματα που αφορούν καταθέσεις που 
διαβιβάστηκαν από την Ελλάδα. 

Το Γραφείο Παραλαβής έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:



Η πληροφόρηση από το  Γραφείο Παραλαβής

Τα διαθέσιμα προς το κοινό πληροφοριακά / διαδικαστικά έντυπα είναι τα 
παρακάτω:

Διεθνής Συνθήκη για το ΔΕ (PCT)

 Κατάλογος απαραίτητων δικαιολογητικών για κατάθεση Διεθνούς αίτησης ΔΕ (PCT) (ΟΒΙ, Ελληνικά) 
(έντυπο)

 PCT Request Form: Έντυπο αίτησης για κατάθεση PCT *
o Πλήρης αίτηση στα Αγγλικά, pdf σε επεξεργάσιμη μορφή (24 σελίδες, WIPO, English)
o Τμήμα της αίτησης στα Αγγλικά, pdf σε επεξεργάσιμη μορφή (6 σελίδες, WIPO/ΟΒΙ, English)
o Πίνακας τελών PCT  (ΟΒΙ, Ελληνικά)

 Κατάλογος των Χωρών – Μελών της PCT (152) (ΟΒΙ, Ελληνικά) *

Διεθνή Σχέδια
 Έντυπα αιτήσεων (WIPO, English) *
 Πίνακας τελών (WIPO, English) * (ενδεικτικά για  τα σχέδια 397 Swiss francs)
 Κατάλογος των Χωρών-Μελών Διακανονισμού Χάγης

(Πράξη Χάγης 34, Πράξη Γενεύης 60)

* Όλα τα έντυπα είναι διαθέσιμα μέσα από  την ιστοσελίδα του ΟΒΙ, είτε ως αρχεία, είτε ως σύνδεσμος στην ιστοσελίδα 
του WIPO



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε.  (Π.Δ. 16/1991)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Συνθήκη Διεθνούς Συνεργασίας (PCT) είναι μια συνθήκη στην οποία έχουν

προσχωρήσει 152 Κράτη. Η Συνθήκη Διεθνούς Συνεργασίας (PCT) καθιστά δυνατή

την αναζήτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για μια εφεύρεση ταυτόχρονα σε μεγάλο

αριθμό χωρών με την υποβολή μιας ενιαίας διεθνούς αίτησης αντί για την υποβολή

αρκετών αιτήσεων απόκτησης εθνικών ή περιφερειακών διπλωμάτων

ευρεσιτεχνίας. Η χορήγηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παραμένει στην

δικαιοδοσία των εθνικών ή περιφερειακών γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

που διεξάγεται χρονικά κατά την «εθνική» φάση διαδικασίας.



 Αίτηση (PCT Request/Form PCT/RO/101

 Περιγραφή

 Αξιώσεις

 Περίληψη

 Σχέδια  
 Πιστοποιητικό προτεραιότητας

(εκδίδεται από τον ΟΒΙ)
 Έντυπο πληρεξουσιότητας

(Power of Attorney/Form PCT / Μodel of power of 
attorney)

3 αντίγραφα 

Σε μια από τις γλώσσες , Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά. 
Eαν το κείμενο της περιγραφής, 
των αξιώσεων, της περίληψης και 
σχεδίων υποβληθούν στην 
ελληνική γλώσσα ο καταθέτης 
οφείλει υποχρεωτικά να 
παραδώσει την μετάφραση των 
εγγράφων εντός της προθεσμίας 
ενός μηνός από την ημερομηνία 
κατάθεσης σε μια από τις τρείς 
γλώσσες (Αγγλικά ή Γαλλικά ή 
Γερμανικά

ΠΟΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε.  (Π.Δ. 16/1991)



Χ

Πληρωμή τελών 
Εντός μηνός

Αριθμός και ημερομηνία κατάθεσης

Προετοιμασία
RECORD, SEARCH και HOME COPIES

Αποστολή RECORD COPY (WIPO)

Αποστολή SEARCH COPY (ΕΓΔΕ)

WIPO

Αίτηση 
Περιγραφή 
Αξιώσεις 
Περίληψη 
Σχέδια προαιρετικά
Άλλα (π.χ. αλληλουχίες DNA

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΒΙ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ
Ενημέρωση WIPO και καταθέτη

για μη πληρωμή τελών

Έλεγχος δικαιολογητικών  

ΕΓΔΕ

Πρόσκληση για πληρωμή τελών με προσαύξηση

Παραλαβή της αίτησης



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. 

- Διαβίβασης (115 €)

- Διεθνούς Έρευνας (1.775 €)

- Διεθνές τέλος Κατάθεσης
1. Για φυσικά πρόσωπα που έχουν την Ελληνική υπηκοότητα και

έχουν κατοικία στην Ελλάδα (μείωση τέλους 90%)
α. Το τέλος ανέρχεται στο ποσό των 116,90€
β. Το συμπληρωματικό τέλος για κάθε επιπλέον φύλλο μετά το 30ο

ανέρχεται στο ποσό των 1,30€

2. Για νομικά πρόσωπα και όλους τους υπόλοιπους που δεν εμπίπτουν
στην παραπάνω κατηγορία

α. Το τέλος ανέρχεται στο ποσό των 1.169€
β. Το συμπληρωματικό τέλος για κάθε επιπλέον φύλλο μετά το 30ο

ανέρχεται στο ποσό των 13€

ΤΕΛΗ 



Ισχύει μόνο για τα φυσικά πρόσωπα με Ελληνική υπηκοότητα 
και κατοικία στην Ελλάδα.  Σε περίπτωση περισσοτέρων 
καταθετών, θα πρέπει όλοι να πληρούν το κριτήριο.

Από: 1.169 €  έγινε: 116,90 €

Από την 1η Ιουλίου 2015 ισχύει μείωση του Διεθνούς τέλους 
κατάθεσης  κατά 90 %.



Τι αναμένεται να ισχύσει στο επόμενο διάστημα για τις 
καταθέσεις Διεθνών αιτήσεων μέσω του Γραφείου Παραλαβής

1. e-PCT  Service for Offices  
(https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp)
Ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών αποστολής    και 
ανταλλαγής εγγράφων και μηνυμάτων μεταξύ του Γραφείου 
Παραλαβής και του WIPO

2. DAS (WIPO Digital Access Service)
(http://www.wipo.int/das/en)
Ηλεκτρονικό σύστημα που επιτρέπει να ανταλλάσσονται με 
ασφάλεια τα έγγραφα προτεραιότητας μεταξύ των 
συμβεβλημένων Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (IP).

https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp
http://www.wipo.int/das/en


Ο λογαριασμός για την πληρωμή των τελών της PCT είναι ο εξής:

ALPHA BANK, κατάστημα Αμαρουσίου, 
αρ. λογ.:  146002002008632
IBAN :  GR 92 0140 1460 1460 0200 2008 632

Τα οφειλόμενα τέλη της Διεθνούς Φάσης πληρώνονται σε 
λογαριασμό του ΟΒΙ, ο οποίος και τα διαβιβάζει στο Διεθνές Γραφείο. 



Ευχαριστώ 

για την προσοχή σας!
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