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A.  Γενική επισκόπηση 

Εισαγωγή στον Οδηγό Euro-PCT 

1 Αυτό το μέρος του Οδηγού για τους αιτούντες του ΕΓΔΕ απευθύνεται σε 
αιτούντες που ενδιαφέρονται για την επιδίωξη της διαδικασίας στο πλαίσιο 
της Συνθήκης PCT. Είναι συνοπτικού χαρακτήρα και επικεντρώνεται στα 
ειδικά στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία PCT ενώπιον του ΕΓΔΕ. 

 

2 Η παρούσα δημοσίευση είναι η έκτη έκδοση και εφεξής αναφέρεται ως «Ο-
δηγός Euro-PCT». 

 

3 Ο Οδηγός Euro-PCT παρέχει μια επισκόπηση των διαδικασιών στο πλαίσιο 
της Συνθήκης PCT ενώπιον του ΕΓΔΕ, συμπεριλαμβανομένης της εισόδου 
στην Ευρωπαϊκή φάση ενώπιον του ΕΓΔΕ ως καθορισμένο/εκλεγμένο Γραφε-
ίο. Οι πληροφορίες που παρέχει δεν πρέπει να θεωρούνται πλήρεις, ούτε 
προορίζεται για αντικατάσταση των σχετικών δημοσιεύσεων του ΠΟΔΙ και των 
αποφάσεων και ανακοινώσεων του ΕΓΔΕ σχετικά με συγκεκριμένα θέματα. 

 

4 Ο Οδηγός Euro-PCT Guide ενημερώθηκε την 1η Οκτωβρίου 2012. Τυχόν 
αλλαγές στις διαδικασίες PCT ενώπιον του ΕΓΔΕ μετά την ημερομηνία αυτή 
δεν αντικατοπτρίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται εδώ. Ως εκ τού-
του, κατά τη χρήση αυτού του Οδηγού, οι αιτούντες θα πρέπει πάντα να ε-
λέγχουν, ιδίως, εάν έχουν εφαρμοστεί οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές 
στις διαδικασίες από την 1η Οκτωβρίου 2012 και μετά. Πληροφορίες σχετικά 
με τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα μπορείτε να βρείτε στις πη-
γές πληροφοριών που αναφέρονται κατωτέρω (βλ. σημεία 11 και επόμενα). 

 

5 Παρότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα Οδηγό δεν είναι ε-
ξαντλητικές, καλύπτουν όλα τα αξιοσημείωτα σημεία για τις περιπτώσεις 
όπου το ΕΓΔΕ ενεργεί υπό την ιδιότητά του ως: 

- Γραφείο παραλαβής, 

- Διεθνής Αρχή Έρευνας (ISA), 

- Συμπληρωματική Διεθνής Αρχή Έρευνας (SISA), 

- Διεθνής Αρχή Προκαταρκτικής Εξέτασης (IPEA) ή/και 

- καθορισμένο ή εκλεγμένο Γραφείο. 

Το παράρτημα ΙΙ παρουσιάζει τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας PCT  
(βλ. επίσης παράρτημα III). 

 

6 Τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τον Οδηγό Euro-PCT μπορούν να απευθύ-
νονται στη Διεύθυνση 5.2.2, Διεθνείς Νομικές Υποθέσεις, PCT. 

Εφαρμοστέο δίκαιο 

 

7 Σε όλες τις διαδικασίες PCT ενώπιον του ΕΓΔΕ, η Συνθήκη PCT εφαρμόζε-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους X της ΣΕΔΕ, «διεθνείς αιτήσεις 
σύμφωνα με τη Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα ευρεσιτεχνίας - 
αιτήσεις Euro-PCT», τους εκτελεστικούς κανονισμούς για τη ΣΕΔΕ («Κανό-
νες ΣΕΔΕ») και την περαιτέρω σχετική νομοθεσία. 

Άρθρο. 150(1) ΣΕΔΕ 

8 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας του 1973 («ΣΕΔΕ 
1973») αναθεωρήθηκε συνολικά το Νοέμβριο του 2000 («ΣΕΔΕ 2000»). Το 
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αναθεωρημένο κείμενο της ΣΕΔΕ τέθηκε σε ισχύ στις 13 Δεκεμβρίου 2007. 
Από την ημερομηνία αυτή, ορισμένοι από τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς 
για τη ΣΕΔΕ 2000 έχουν υποστεί περαιτέρω αναθεώρηση. Η πιο ενημερω-
μένη έκδοση της ΣΕΔΕ 2000 παρέχεται στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΕΓ-

ΔΕ.
1
 Ακολούθως, κάθε αναφορά στα άρθρα της ΣΕΔΕ και τους κανόνες των 

Εκτελεστικών Κανονισμών αφορούν τη ΣΕΔΕ 2000. 

9 Το Μέρος X της ΣΕΔΕ αποτελεί τη νομική βάση για όλες τις δραστηριότητες 
του ΕΓΔΕ στο πλαίσιο της Συνθήκης PCT. Περιέχει μόνο τέσσερις διατάξεις: 
Άρθρα 150-153 ΣΕΔΕ. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται από τις διατάξεις 
των Εκτελεστικών Κανονισμών για τη ΣΕΔΕ, και ιδίως τους Κανόνες 157-
165 ΣΕΔΕ, καθώς και από την περαιτέρω νομοθεσία, όπως για παράδειγμα 
τις αποφάσεις του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΓΔΕ. 
 

 

10 Τα Άρθρα 150-153 ΣΕΔΕ και οι Κανόνες 157-165 ΣΕΔΕ ισχύουν τόσο για 
τις αιτήσεις με ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης την ή μετά την 13η Δεκεμ-
βρίου 2007 όσο και για διεθνείς αιτήσεις που κατατέθηκαν πριν από την 
ημερομηνία αυτή. Μόνο σε σχέση με τη διαδικασία μη ενότητας ενώπιον 
του ΕΓΔΕ ως ISA και IPEA ισχύει μια εξαίρεση στην αρχή αυτή (βλ. σημεία 
270 και 396). 
 

 

 Οδηγός Euro-PCT και άλλες πηγές πληροφοριών  

11 Τονίζεται ρητώς ότι ο Οδηγός Euro-PCT παρέχεται για τη συμπλήρωση και 
όχι την αντικατάσταση του Οδηγού PCT για τους αιτούντες («Οδηγός 
PCT του ΠΟΔΙ»). 
 

 

12 Ο Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ δημοσιεύεται στα αγγλικά και στα γαλλικά από το 
Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ («IB») μόνο σε ηλεκτρονική μορφή

2
. Η Carl 

Heymanns Verlag δημοσιεύει μια γερμανική μετάφραση σε έντυπη μορφή. 
 

 

13 Τακτικά επικαιροποιούμενες γενικές πληροφορίες σχετικά με το ΕΓΔΕ και 
συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ενώπιον του ΕΓΔΕ, 
ως Γραφείο Παραλαβής, Διεθνής Αρχή (ISA, SISA και IPEA) και καθορισμέ-
νο/εκλεγμένο Γραφείο υπό τη Συνθήκη PCT παρέχονται στα παραρτήματα 
του Οδηγού PCT του ΠΟΔΙ

3
. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται επίσης στη 

διαδικτυακή τοποθεσία του ΕΓΔΕ
4
 καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα 

του ΕΓΔΕ («Επίσημη Εφημερίδα» και «OJ»), που δημοσιεύεται τόσο σε 
έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή

5
. Οι αιτούντες οφείλουν να συμβου-

λεύονται τις εκδόσεις αυτές και να λαμβάνουν υπόψη τους, μεταξύ άλλων, 
οποιεσδήποτε πληροφορίες δημοσιεύονται μετά την 1η Οκτωβρίου 2012. 
 

 

14 Επικαιροποιημένες ειδήσεις για τη Συνθήκη PCT διατίθενται και στη διαδικ-
τυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ, καθώς επίσης και στο Ενημερωτικό δελτίο 
PCT και τις Επίσημες ανακοινώσεις (Εφημερίδα PCT), που δημοσιεύον-
ται σε ηλεκτρονική μορφή από τον ΠΟΔΙ

6
. 

 

 

 
 
1
  www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html 

2
  www.wipo.int/pct/guide/en/index.html 

3
 www.wipo.int/pct/guide/en/index.html 

4
  www.epo.org 

5
 www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal.html 

6
 Ενημερωτικό Δελτίο PCT: www.wipo.int/pct/en/newslett/index.html 

Επίσημες ανακοινώσεις (Εφημερίδα PCT): www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html 

 

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html
http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html
http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html
http://www.epo.org/
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal.html
http://www.wipo.int/pct/en/newslett/index.html
http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html
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15 Οι υποψήφιοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δι-
αδικασία PCT στη διεθνή φάση θα πρέπει να συμβουλεύονται τις Διοικητι-
κές Οδηγίες στο πλαίσιο της PCT («AI»)

7
, τις Κατευθυντήριες γραμμές για 

τα Γραφεία Παραλαβής της PCT («GL/RO») και τις Κατευθυντήριες γραμμές 
για τη Διεθνή έρευνα και την Προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο της PCT 
(«Κατευθυντήριες γραμμές ISPE», «GL/ISPE»)

8
, που διατίθενται στη διαδικ-

τυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ. Οποιαδήποτε αναφορά του παρόντος Οδηγού 
σε «Κατευθυντήριες γραμμές» («GL/EPO»), ωστόσο, αφορούν τις Κατευ-
θυντήριες γραμμές για την Εξέταση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλω-
μάτων Ευρεσιτεχνίας, όπως τροποποιήθηκαν το 2012

9
. 

 

 

 

 Σχέση μεταξύ της PCT και της ΣΕΔΕ  

16 Για τις διεθνείς αιτήσεις που αποτελούν το αντικείμενο της διαδικασίας ενώ-
πιον του ΕΓΔΕ υπό οποιαδήποτε από τις ιδιότητές του (βλ. σημείο 5) ισχύ-
ουν οι διατάξεις της Συνθήκης PCT και οι σχετικοί Κανονισμοί («Κανόνες 
PCT»), όπως συμπληρώνονται από τις διατάξεις της ΣΕΔΕ. 

Άρθρο. 150(2) ΣΕΔΕ 

GL/EPO Γενικό  

Μέρος, 3.1 

17 Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της ΣΕΔΕ και της PCT ή 
των Κανονισμών PCT, υπερισχύει η PCT. 

 

18 Από την έναρξη ισχύος της ΣΕΔΕ 2000, στις 13 Δεκεμβρίου 2007, το ΕΓΔΕ 
έχει αποσύρει όλες τις ειδοποιήσεις ασυμβατότητας με τις διατάξεις της PCT.

10 

OJ 2007, 692 

19 Σύμφωνα με την αρχή της επικράτησης της PCT, οι αιτούντες θα πρέπει να 
αναφέρονται στις Κατευθυντήριες γραμμές για τη Διεθνή έρευνα και την 
Προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο της PCT (GL/ISPE και Κατευθυντήριες 
γραμμές ISPE) για πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές και τις διαδικασίες 
έρευνας και εξέτασης ενώπιον του ΕΓΔΕ ως ISA, SISA και IPEA. Στις διαδι-
κασίες αυτές, Οι κατευθυντήριες γραμμές για την Εξέταση στο Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (GL/EPO) εφαρμόζονται μόνο στο 
βαθμό που μπορούν να εφαρμοστούν σύμφωνα με το συμπληρωματικό 
ρόλο της EPC στη διεθνή φάση (βλ. σημείο 16). Στα σημεία όπου οι Κατευ-
θυντήριες γραμμές ISPE παρέχουν στη Διεθνή Αρχή αρχή διάφορες επιλο-
γές, το ΕΓΔΕ θα ακολουθεί την επιλογή που συμφωνεί περισσότερο με τις 
πρακτικές του στο πλαίσιο της ΣΕΔΕ, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV (βλ. 
σημείο 219). 

 

20 Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Κατευθυντήριες γραμμές ISPE αφήνουν μια 
δυνατότητα επιλογής μεταξύ εναλλακτικών κατευθυντήριων γραμμών τις 
οποίες μπορεί να επικαλεστεί κάθε ISA/IPEA κατά περίπτωση. Οι επιλογές 
ορίζονται στα παραρτήματα στα κεφάλαια των Κατευθυντήριων γραμμών 
ISPE. Μια λίστα με τις επιλογές πολιτικής που επιλέγονται από το ΕΓΔΕ 
παρέχεται στο παράρτημα IV. 

 

21 Επιπλέον, σε μια συμφωνία μεταξύ του ΕΓΔΕ και το Διεθνές Γραφείο του 
WIPO («Συμφωνία ΕΠΟ-ΠΟΔΙ") σχετικά με τη λειτουργία του ΕΓΔΕ ως Διε-
θνούς Αρχής (ISA, SISA και IPEA) ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά 
με τις εργασίες του ΕΓΔΕ υπό την ιδιότητα αυτή. Η συμφωνία της 2ας Οκ-
τωβρίου 2007, που ισχύει σήμερα, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά με 
ισχύ από την 1η Απριλίου 2012. 

 

7
  AI: www.wipo.int/pct/en/texts/index.htm 

8
  GL/ISPE και GL/RO: www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.htm 

9
  www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html 

10
 www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 

OJ 2010, 304 

OJ 2012, 256 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.htm
http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.htm
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html
http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html


 

12 

Ο ρόλος του ΕΓΔΕ στη διεθνή φάση 

22 Για τις διεθνείς αιτήσεις υπό την PCT, το ΕΓΔΕ μπορεί να ενεργεί ως εξής: 

- Γραφείο Παραλαβής («RO») (βλ. σημεία 42 κ.επ.), 

- Διεθνής Αρχή Έρευνας («ISA») (βλ. σημεία 188 κ.επ.), 

- Αρχή Συμπληρωματικής Διεθνούς Έρευνας («SISA») (βλ. σημεία 
274 κ.επ.) και 

Άρθρα 1-49 PCT Άρθρα  

150-153 ΣΕΔΕ  

GL/EPO E-VIII 

 - Αρχή Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης («IPEA») (βλ. σημεία 296 
κ.επ.). 
 

 

23 Κατά τη διάρκεια της διεθνούς φάση της επεξεργασίας μιας διεθνούς αίτη-
σης κανένα καθορισμένο ή εκλεγμένο Γραφείο δεν έχει τη δυνατότητα να 
επεξεργαστεί ή να εξετάσει την αίτηση. Ωστόσο, η απαγόρευση αυτή μπορεί 
να αρθεί με το ρητό αίτημα του αιτούντος (βλ. σημεία 427 κ.επ.). 

Αίτηση Euro-PCT 

Άρθρα 23, 40 PCT  

Οδηγός PCT  

του ΠΟΔΙ 3.005, 5.005 

24 Οι διεθνείς αιτήσεις για τις οποίες το ΕΓΔΕ είναι ένα καθορισμένο Γραφείο 
(βλ. σημείο 30) και στις οποίες έχει δοθεί μια ημερομηνία διεθνούς κατάθε-
σης έχουν - από την ημερομηνία αυτή - την ισχύ μιας κανονικής Ευρωπαϊ-
κής αίτησης (Απευθείας ευρωπαϊκή αίτηση). Μια τέτοια διεθνής αίτηση, που 
ισοδυναμεί με μια κανονική αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, 
αναφέρεται ως ένα «Αίτηση Euro-PCT». 

Άρθρα 11(3), 45(1) PCT 

 Άρθρο 153(2) ΣΕΔΕ 

25 Σε κάθε διεθνή αίτηση για την οποία το ΕΓΔΕ είναι καθορισμένο Γραφείο 
χορηγείται (επίσης) ένας αριθμός ευρωπαϊκής αίτησης. Ο αριθμός αυτός 
κοινοποιείται στον αιτούντα σε μια ειδοποίηση που ενημερώνει τον αιτούντα 
σχετικά με τις απαιτήσεις για την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση (Έντυπο 
ΕΓΔΕ 1201), η οποία, κατά κανόνα, εκδίδεται δέκα μήνες μετά τη διεθνή 
δημοσίευση της αίτησης. 

 

26 Το Παράρτημα II περιέχει ένα γράφημα που απεικονίζει τα διάφορα στάδια 
της αίτησης Euro-PCT με τις πιο σημαντικές προθεσμίες. 

Ο ρόλος του ΕΓΔΕ στην ευρωπαϊκή φάση 

 

27 Όταν μια διεθνής αίτηση εισέλθει στην εθνική φάση ενώπιον του ΕΓΔΕ, η 
διεθνής αίτηση θεωρείται ότι βρίσκεται στην ευρωπαϊκή φάση. 

Άρθρο 22(1), (3), 

39(1), (2) PCT  

Καν. 159(1)  

ΣΕΔΕ Οδηγός  

PCT του ΠΟΔΙ 

5.005 

28 Η προθεσμία για την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση είναι 31 μήνες από την 
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή, αν διεκδικείται προτεραιότητα, από 
την παλαιότερη ημερομηνία προτεραιότητας (βλ. σημείο 443). 

 

29 Μια ενημερωμένη επισκόπηση της ισχύουσας προθεσμίας για την είσοδο 
στην εθνική φάση σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος της PCT - συμπεριλαμβα-
νομένων των συμβαλλόμενων κρατών της ΣΕΔΕ όπου προτιμάται η εθνική 
οδός - είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ

11
. 

 

 

11
    www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html 

 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html
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30 Εάν μια διεθνής αίτηση εισέλθει στην ευρωπαϊκή φάση (βλ. σημεία 443 
κ.επ.), το ΕΓΔΕ θα ενεργήσει: 

- ως καθορισμένο Γραφείο εάν η επεξεργασία της διεθνούς αίτησης 
έγινε μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεφαλαίο I της PCT (δι-
εθνής έρευνα και δημοσίευση της αίτησης), 

- ως εκλεγμένο Γραφείο εάν η επεξεργασία της διεθνούς αίτησης, 
κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, πραγματοποιήθηκε επίσης σύμ-
φωνα με τις διαδικασίες του Κεφαλαίου II της PCT (διεθνής προκα-
ταρκτική εξέταση) (βλ. σημεία 296 κ.επ. και σημεία 407 κ.επ.). 

Άρθρο. 153(1) ΣΕΔΕ 

 Συμβαλλόμενα κράτη της PCT και της ΣΕΔΕ  

31 Τα κράτη για τα οποία τέθηκε πιο πρόσφατα σε ισχύ η ΣΕΔΕ είναι το Σαν 
Μαρίνο (SM) την 1η Ιουλίου 2009, η Αλβανία (AL) την 1η Μαΐου 2010 και η 
Σερβία (RS) την 1η Οκτωβρίου 2010. Ως εκ τούτου, την 1η Οκτωβρίου 2012 
η ΣΕΔΕ βρισκόταν σε ισχύ σε συνολικά 38 κράτη

12
: Αλβανία (AL), Αυστρία 

(AT), Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Γαλλία (FR), Γερμανία (DE), Δανία (Dk), 
Δημοκρατία της Τσεχίας (CZ), Ελβετία (CH),ΕΛΛΑΔΑ (GR), Εσθονία (EE), 
Ηνωμένο Βασίλειο (GB), ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IE), Ισλανδία (IS), Ισπανία (ES), Ιταλία 
(IT), Κροατία (HR), Κύπρος (CY), Λετονία (LV), Λιθουανία (LT), Λιχτενστάιν 
(LI), Λουξεμβούργο (LU), Μάλτα (MT), Μονακό (MC), Νορβηγία (NO), Ολ-
λανδία (NL), Ουγγαρία (HU), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Πρώην Γιο-
υγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (MK), Ρουμανία (RO), ΣΑΝ ΜΑΡΙ-

ΝΟ (SM), ΣΕΡΒΙΑ (RS), Σλοβακία (SK), Σλοβενία (SI), Σουηδία (Se), ΤΟΥΡΚΙΑ 

(TR), και Φινλανδία (Fi). 

OJ 2009, 396  

OJ 2010, 96 

OJ 2010, 394  

GL/EPO, Γενικό  

Μέρος, 6 

32 Όλα τα συμβαλλόμενα κράτη της ΣΕΔΕ είναι επίσης συμβαλλόμενα 
κράτη της PCT και δεσμεύονται από το Κεφάλαιο ΙΙ αυτής. Επομένως, 
το ΕΓΔΕ μπορεί να λειτουργήσει ως καθορισμένο και εκλεγμένο Γραφείο για 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο κράτος της ΣΕΔΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η 
διεθνής αίτηση κατατέθηκε κατά ή μετά την ημερομηνία κατά την οποία η 
ΣΕΔΕ τέθηκε σε ισχύ για το εν λόγω κράτος. Αυτό σημαίνει ότι κανένα ευ-
ρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν μπορεί να χορηγηθεί για ένα συμβαλ-
λόμενο κράτος της ΣΕΔΕ βάσει διεθνούς αίτησης που έχει κατατεθεί πριν 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ΣΕΔΕ για το κράτος αυτό. 

Άρθρο 64 PCT 

33 Για ορισμένα συμβαλλόμενα κράτη της ΣΕΔΕ, η προστασία των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας βάσει διεθνούς αίτησης μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω της 
ευρωπαϊκού οδού, δηλαδή με την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση για την α-
πόκτηση ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το εν λόγω κράτος, 
δεδομένου ότι τα κράτη αυτά έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εισόδου στην 
εθνική φάση ενώπιον του αντίστοιχου εθνικού Γραφείου (βλ. σημείο 121). 

Άρθρο 45(2) PCT 

34 Για πληροφορίες σχετικά με τα «κράτη επέκτασης», βλ. σημεία 122 και ε-
πόμενα. 

Εκπροσώπηση στη διεθνή φάση 

 

35 Οποιοσδήποτε δικηγόρος, πράκτορας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλο 
πρόσωπο («πράκτορας») που έχει το δικαίωμα να ενεργεί ενώπιον του εθ-
νικού ή περιφερειακού γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο οποίο κατα-
τέθηκε η διεθνής αίτηση έχει το δικαίωμα να ενεργεί και ενώπιον: 

- του Γραφείου Παραλαβής, 

 

12
   www.epo.org/about-us/epo/member-states.html 

Άρθρο 27(7), 49 PCT 

Καν. 90.1 PCT 

Άρθρο 133, 134 EPC 

Οδηγός PCT του  

ΠΟΔΙ 5.041-5.051, 

10.019-10.023,  

11.001-11.014 

http://www.epo.org/about-us/epo/member-states.html


 

14 

- του IB, 

- της αρμόδιας ISA, 

- της αρμόδιας SISA και 

- της αρμόδιας IPEA. 

36 Ένας πράκτορας που έχει διοριστεί έτσι ενώπιον του Γραφείου Παραλαβής 
αναφέρεται ως «πράκτορας για τη διεθνή φάση». Συνιστάται θερμά στους 
αιτούντες να ορίσουν έναν πράκτορα ήδη από τη στιγμή της κατάθεσης διε-
θνούς αίτησης στο Γραφείο Παραλαβής (βλ. Παράρτημα VIII). 

 

37 Δύο ή περισσότεροι αιτούντες μπορούν να επιλέξουν έναν κοινό πράκτο-
ρα για τη διεθνή φάση ή έναν από τους εν λόγω αιτούντες που είναι υπήκο-
ος ή κάτοικος συμβαλλόμενου κράτους της PCT ως κοινό εκπρόσωπο, ο 
οποίος με τη σειρά του μπορεί έπειτα να ορίσει έναν πράκτορα. 

Καν. 2.2, 2.2bis, 90.2, 

90.3 PCT 

38 Εάν δεν έχει οριστεί κοινός πράκτορας ή κοινός εκπρόσωπος, ο αιτών που 
αναφέρεται πρώτος στην αίτηση που έχει το δικαίωμα να καταθέσει διεθνή 
αίτηση στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής θα θεωρείται ο κοινός εκπρόσω-
πος των αιτούντων (βλ. σημεία 100 κ.επ.). Ο θεωρούμενος κοινός εκπρό-
σωπος δεν έχει το δικαίωμα να υπογράφει δηλώσεις απόσυρσης για λογα-
ριασμό των συν-αιτούντων. Εάν ένας θεωρούμενος κοινός εκπρόσωπος 
έχει διορίσει έναν πράκτορα, ο τελευταίος μπορεί να εκτελέσει εγκύρως κά-
θε πράξη που θα μπορούσε να εκτελεστεί από το θεωρούμενο κοινό εκ-
πρόσωπο. 

Καν. 90bis.5 PCT 

39 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση ενώπιον του ΕΓ-
ΔΕ παρέχονται στα σημεία 96 κ.επ. (ΕΓΔΕ ως RO), σημεία 209 κ.επ. (ΕΓΔΕ 
ως ISA), σημεία 342 κ.επ. (ΕΓΔΕ ως IPEA) και στα σημεία 455 κ.επ. (ΕΓΔΕ 
ως καθορισμένο ή επιλεγμένο Γραφείο). 
 

Υπολογισμός των προθεσμιών στη διεθνή φάση 
 

 

40 Εάν μια προθεσμία σε οποιαδήποτε διαδικασία στη διεθνή φάση αρχίζει να 
τρέχει κατά την έκδοση μιας ειδοποίησης, καθοριστική για τον υπολογισμό 
της λήξης της εν λόγω προθεσμίας είναι η ημέρα της ημερομηνίας της εν 
λόγω ειδοποίησης και όχι η ημερομηνία παραλαβής της. Εν προκειμένω, η 
PCT διαφέρει από τη ΣΕΔΕ, όπου υπόψη λαμβάνεται όχι η ημερομηνία που 
φέρει μια ειδοποίηση, που κατά κανόνα είναι η ημερομηνία της αποστολής, 
αλλά η ημερομηνία παραλαβής αυτής. 

Καν. 80.6 PCT  

Καν. 131(2) ΣΕΔΕ 

41 Ωστόσο, εάν ο αιτών αποδείξει, προς ικανοποίηση του ΕΓΔΕ ως Γραφείο 
Παραλαβής, ISA, SISA ή IPEA ότι η αποστολή μιας ειδοποίησης δεν έλαβε 
χώρα κατά την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο, η πραγματική ημερομη-
νία αποστολής θα πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της 
ισχύουσας προθεσμίας. Επιπλέον, εάν μια ανακοίνωση ελήφθη πάνω από 
επτά ημέρες μετά την ημερομηνία που φέρει, η εφαρμοστέα προθεσμία θα 
επεκταθεί κατά τον αριθμό των ημερών καθυστέρησης παραλαβής μετά 
από επτά ημέρες από την ημερομηνία που φέρει. 
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B.  Το ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής  
στο πλαίσιο της PCT 

 Ποιος μπορεί να καταθέσει διεθνή αίτηση στο ΕΓΔΕ;  

42 Μια διεθνής αίτηση κατ' επιλογή του αιτούντος δύναται να κατατεθεί: 

- στο εθνικό γραφείο του συμβαλλόμενου κράτους της PCT του ο-
ποίου είναι κάτοικος ή υπήκοος ο αιτών ή στο γραφείο που ενεργεί 
για το κράτος αυτό ή 

- - στο IB ως Γραφείο Παραλαβής 

Άρθρα 9, 10 PCT 

Καν. 19.1, 19.2 PCT  
Οδηγός PCT του  

ΠΟΔΙ 5.008-5.009 

43 Υπάρχει και μια τρίτη επιλογή για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 
είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι ενός συμβαλλόμενου κράτους της ΣΕ-
ΔΕ, καθώς μπορούν επίσης να καταθέτουν διεθνείς αιτήσεις στο ΕΓΔΕ 
ως Γραφείο Παραλαβής. Στις περιπτώσεις αυτές, αρκεί ένας τουλάχισ-
τον αιτών να είναι υπήκοος ή κάτοικος ενός συμβαλλόμενου κράτους  
της ΣΕΔΕ. Ένα πρόσωπο που αναφέρεται μόνο ως εφευρέτης δεν θεω-
ρείται αιτών. 

Καν. 4.5(d), 18 PCT 

Άρθρο 151 ΣΕΔΕ  

Καν. 157 ΣΕΔΕ 

GL/EPO E-VIII, 1  

Ενημερωτικό Δελτίο PCT 

5/2012, 8 

44 Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αιτούντες, αρκεί τουλάχιστον ένας 
από τους αιτούντες να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές. Αυτό ισχύει και στην 
περίπτωση που ένας υπήκοος ή κάτοικος ενός συμβαλλόμενου κράτους 
της ΣΕΔΕ αναφέρεται στην αίτηση PCT ως αιτών για ένα συμβαλλόμενο 
κράτος της PCT. Ωστόσο, οι αιτούντες για τον εθνικό και περιφερειακό κα-
θορισμό ενός συμβαλλόμενου κράτους της PCT θα πρέπει να είναι οι ίδιοι. 
Με άλλα λόγια, οι αιτούντες για τον καθορισμό «EP» ενός συμβαλλόμενου 
κράτους της ΣΕΔΕ (περιφερειακός καθορισμός) και για τον εθνικό καθορισ-
μό του ίδιου κράτους δεν πρέπει να είναι διαφορετικοί. Το ίδιο ισχύει για 
οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο κράτος της PCT που μπορεί να καθορισ-
τεί τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο μιας περιφερειακής συνθή-
κης ευρεσιτεχνίας. Έτσι, στην περίπτωση αυτή, ο απλούστερος τρόπος να 
προχωρήσετε είναι να ορίσετε τον αιτούντα «για ένα μόνο συμβαλλόμενο 
κράτος της PCT» ως αιτούντα μόνο για ένα συμβαλλόμενο κράτος PCT που 
δεν ανήκει σε περιφερειακή συνθήκη ευρεσιτεχνίας. 

Ενότητα 203 AI  

Οδηγός PCT  

του ΠΟΔΙ 

5,022 

45 Όταν το ΕΓΔΕ λειτουργεί ως Γραφείο Παραλαβής, το ΕΓΔΕ θα επεξεργασ-
τεί την αίτηση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης PCT, συμ-
περιλαμβανομένων των Κατευθυντήριων Γραμμών για το Γραφείο Παραλα-
βής στο πλαίσιο της PCT (GL/RO) και των Διοικητικών Οδηγιών στο πλαί-
σιο της PCT (AI) (βλ. σημεία 11 κ.επ.). 

Πού να καταθέσετε εάν το ΕΓΔΕ είναι το Γραφείο Παραλαβής; 

 

46 Εάν ο αιτών έχει επιλέξει το ΕΓΔΕ ως γραφείο παραλαβής, η διεθνής αίτηση 
πρέπει να αποσταλεί άμεσα σε ένα από τα γραφεία κατάθεσης του ΕΓΔΕ και 
όχι σε ένα εθνικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (βλ. σημείο 43). 

Άρθρο 10 PCT  

Καν. 157(1) ΣΕΔΕ 

47 Το ΕΓΔΕ έχει γραφεία κατάθεσης στο Μόναχο, τη Χάγη και το Βερολίνο. 
Σημειώνεται ότι το υποκατάστημα στη Βιέννη δεν είναι γραφείο κατάθεσης. 
Οι διευθύνσεις του ΕΓΔΕ παρέχονται στο Παράρτημα V. 

OJ 2007, Ειδική έκδοση 3, 
A.1, A.2 

48 Το εθνικό δίκαιο ενός συμβαλλόμενου κράτους της ΣΕΔΕ μπορεί να ορίζει 
ότι μια διεθνής αίτηση πρέπει να κατατίθεται στο ΕΓΔΕ, ως Γραφείο Πα-
ραλαβής μέσω του εθνικού γραφείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Μόνο 
στην περίπτωση αυτή μπορεί η αίτηση να κατατεθεί στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο 

Άρθρο 75(2), 151 ΣΕΔΕ 

Καν. 157(1) ΣΕΔΕ 
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Παραλαβής μέσω του εθνικού γραφείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του εν 
λόγω συμβαλλόμενου κράτους της ΣΕΔΕ. 

49 Εάν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η διεθνής αίτηση πρέπει να κατατεθεί 
στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής μέσω του αρμόδιου εθνικού γραφείου 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το γραφείο αυτό θα ενεργήσει μόνο ως «γραφε-
ίο κατάθεσης» για το ΕΓΔΕ και όχι ως Γραφείο Παραλαβής. Η ημερομηνία 
παραλαβής της αίτησης από το εν λόγω εθνικό γραφείο διπλωμάτων ευρε-
σιτεχνίας, για λογαριασμό του ΕΓΔΕ ως Γραφείου Παραλαβής, θα πρέπει 
να θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης, με την προϋπόθεση ότι η αίτηση 
πληροί τις απαιτήσεις της PCT για τη χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης. 

 

50 Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αντίστοιχο εθνικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσι-
τεχνίας πρέπει να διασφαλίζει ότι η σχετική αίτηση θα περιέλθει στο ΕΓΔΕ 
το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από το τέλος του δέκατου τρίτου μήνα 
από την υποβολή της ή, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, από την παλαιότε-
ρη ημερομηνία προτεραιότητας. 

Καν. 157(3) ΣΕΔΕ 

51 Οι διευθύνσεις των εθνικών αρχών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των συμ-
βαλλόμενων κρατών της ΣΕΔΕ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εθ-
νική νομοθεσία που ορίζει ποιες διεθνείς αιτήσεις για τις οποίες ο αιτών έχει 
επιλέξει το ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής πρέπει να υποβάλλονται μέσω 
του εθνικού γραφείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, παρέχονται στο φυλλάδιο 
«Εθνικό δίκαιο σχετικά με τη ΣΕΔΕ»

13
. 

Τα στοιχεία της διεθνούς αίτησης 

 

52 Κάθε διεθνής αίτηση πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Αίτηση 
PCT, περιγραφή, αξίωση(-εις) και μια περίληψη. Σχέδια πρέπει να υποβάλ-
λονται μόνο όταν είναι αναγκαία για την κατανόηση της εφεύρεσης. Όσον 
αφορά τις διεθνείς αιτήσεις στον τομέα της βιοτεχνολογίας βλ. επίσης τις 
πληροφορίες στα σημεία 146 κ.επ. 

Άρθρο 3(2), 7 PCT 

53 Η διεθνής αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής σε 
ένα μόνο αντίγραφο. Ωστόσο, εάν η αίτηση κατατεθεί με φαξ, θα πρέπει 
να κατατεθεί αντίγραφο επιβεβαίωσης παραλαβής (βλ. σημεία 71 κ.επ.). 

Ενσωμάτωση με αναφορά των ελλειπόντων σημείων και στοιχείων 

Καν. 11.1 PCT  

Καν. 157(2) EPC 

OJ 2007,  

Ειδική Έκδοση 3 

A.3 

54 Εάν ο αιτών έχει παραλείψει να καταθέσει ένα μέρος της περιγραφής, των 
αξιώσεων ή των σχεδίων της διεθνούς αίτησης ή ένα ολόκληρο στοιχείο, 
ήτοι ολόκληρη την περιγραφή ή όλες τις αξιώσεις, τα εν λόγω μέρη και στοι-
χεία δύνανται να ενσωματωθούν στη διεθνή αίτηση υπό τους όρους που 
προβλέπονται στους Κανόνες 4.18 και 20 της PCT. Εάν πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις, η ενσωμάτωση αυτή δεν θα επηρεάσει την ημερομηνία διε-
θνούς κατάθεσης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: 

Καν. 4.18, 20.5, 20.6, 

20.7 PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

6,028 

55 Πρώτον, η ενσωμάτωση αυτή προϋποθέτει ότι τα παραλειπόμενα μέρη ή 
στοιχεία θα πρέπει να περιέχονται πλήρως στην αίτηση βάσει της οποίας 
διεκδικήθηκε (νομίμως) προτεραιότητα κατά την ημερομηνία διεθνούς 
κατάθεσης (βλ. σημεία 128 κ.επ.). Ο έλεγχος για την «πλήρη συμπερίλη-
ψη» προϋποθέτει ότι το μεταγενέστερα υποβληθέν παραλειπόμενο μέρος - 
π.χ. μια παράγραφος, μια σελίδα ή ένα σχέδιο - είναι πανομοιότυπο με το 
αντίστοιχο κείμενο/ σχέδιο στο έγγραφο προτεραιότητας. 

 

56 Δεύτερον, η αίτηση PCT πρέπει να περιέχει δήλωση ενσωμάτωσης μέσω 
παραπομπής στην αίτηση (τις αιτήσεις) προτεραιότητας. Μια δήλωση για το 
σκοπό αυτό προβλέπεται ήδη στο Πλαίσιο VI του Εντύπου αίτησης PCT. 

 

13
    www.epo.org/patents/law/legal-texts/national-law-epc.html 

 

http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/national-law-epc.html
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57 Εάν πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις, ο αιτών που παρέλειψε να κατα-
θέσει ένα μέρος ή στοιχείο μπορεί να το συμπεριλάβει επιβεβαιώνοντας την 
ενσωμάτωσή του με αναφορά. Αυτό προϋποθέτει ότι πληρούνται επίσης οι 
όροι επιβεβαίωσης που καθορίζονται στους Κανόνες 20.6 και 20.7 της PCT. 

 

58 Η διαδικασία ενώπιον του ΕΓΔΕ ως ISA/ IPEA στην περίπτωση θετικής/ αρνη-
τικής απόφασης από το Γραφείο Παραλαβής επί αιτήσεως για την ενσωμάτω-
ση μέσω παραπομπής παρατίθεται κατωτέρω (βλ. σημεία 231, 369). 

 

59 Ένας αιτών που επιθυμεί να προσθέσει παραλειπόμενα μέρη ή στοιχεία σε 
μια διεθνή αίτηση που δεν έχει καμία βάση διεκδίκησης προτεραιότητας 
από παλαιότερη αίτηση μπορεί να το πράξει υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στον Κανόνα 20.5 της PCT. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η 
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνολικά θα είναι η ημερομηνία κατά-
θεσης των παραλειπόμενων μερών ή τμημάτων. 

Ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης 

 

60 Οι αιτούντες θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά την ημερομηνία κατά την 
οποία η διεθνής αίτηση πρέπει να κατατεθεί και ως εκ τούτου να επιλέξουν 
τον κατάλληλο τρόπο κατάθεσης της αίτησης για την εξασφάλιση της έγκαι-
ρης παραλαβής σε ένα γραφείο κατάθεσης του ΕΓΔΕ (βλ. σημείο 47). 

Άρθρο 11 PCT 

61 Η ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης μιας αίτησης που έχει κατατεθεί στο ΕΓ-
ΔΕ ως γραφείο παραλαβής είναι η ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση 
παραλαμβάνεται σε ένα από τα γραφεία κατάθεσης του ΕΓΔΕ ή, σε εξαιρε-
τικές περιπτώσεις (βλ. σημεία 49-51), σε ένα εθνικό γραφείο διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας ενός συμβαλλόμενου κράτους της ΣΕΔΕ που ενεργεί ως 
γραφείο κατάθεσης για λογαριασμό του ΕΓΔΕ. 

 

62 Κάθε διεθνής αίτηση έχει μια ενιαία ημερομηνία κατάθεσης. Ο όρος «ημε-
ρομηνία διεθνούς κατάθεσης» δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται σαν να υπάρ-
χει οποιαδήποτε περαιτέρω ημερομηνία κατάθεσης σε σχέση με μια διεθνή 
αίτηση. Η λέξη «διεθνής» αναφέρεται μόνο στο γεγονός ότι η εν λόγω αίτη-
ση κατατέθηκε ως αίτηση σύμφωνα με την PCT. 

 

63 Η ημερομηνία (διεθνούς) κατάθεσης δεν πρέπει να συγχέεται με την ημερομη-
νία εισόδου στην ευρωπαϊκή φάση ενώπιον του ΕΓΔΕ ή σε οποιαδήποτε εθνι-
κή φάση ενώπιον ενός καθορισμένου/ εκλεγμένου Γραφείου (βλ. Παράρτημα 
ΙΙ). Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μετά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση, οποια-
δήποτε αναφορά στην ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής διεθνούς αίτησης 
είναι μια αναφορά στην ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης (βλ. σημεία 443 κ.επ.). 

Επιλογές κατάθεσης, εάν το ΕΓΔΕ είναι το Γραφείο Παραλαβής 

 

64 Οι διεθνείς αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, είτε σε έντυπη είτε 
σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική κατάθεση). Μπορούν να κατατίθενται 
άμεσα, ταχυδρομικώς, με φαξ ή μέσω διαδικτύου. Εάν η αίτηση κατατεθεί 
σε ηλεκτρονική μορφή ενδέχεται να εφαρμόζεται μια έκπτωση στο προβλε-
πόμενο τέλος (βλ. σημείο 182). 

Αριθμός αντιγράφων των εγγράφων που έχουν κατατεθεί 

Καν. 11.1 PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

6,003 

OJ 2007, Ειδική έκδοση 3, 
A.1, A.2, A.3 

65 Τα έγγραφα που συνιστούν μια διεθνή αίτηση πρέπει να κατατεθούν σε ένα 
μόνο αντίγραφο στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής: Έντυπο αίτησης PCT, 
περιγραφή, αξιώσεις, περίληψη και σχέδια (Πλαίσιο IX του Εντύπου αίτη-
σης PCT). Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αναφέρε-
ται στον Κανόνα 3.3(a)(ii) της PCT και παρατίθεται στη δεξιά πλευρά του 
Πλαισίου IX του Εντύπου αίτησης PCT. 

Άρθρα 3(2), 4-7 PCT 

Καν. 3.3, 4-8, 11.1(b) 

PCT 

Καν. 157(2) ΣΕΔΕ 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 
5.010, 5.179-5.180 
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Απευθείας ή ταχυδρομική κατάθεση 

66 Καταρχάς, η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης που αναγνωρίζεται σε μια 
αίτηση που κατατίθεται στο ΕΓΔΕ απευθείας ή μέσω ταχυδρομείου είναι η 
ημερομηνία της παράδοσης ή παραλαβής, αντίστοιχα, σε ένα γραφείο 
κατάθεσης του ΕΓΔΕ. Στο Μόναχο (στις οδούς «Kohlstrasse» και 
«Zollstrasse») και στο Βερολίνο έχουν εγκατασταθεί αυτοματοποιημένα 
γραμματοκιβώτια δίπλα στο κτίριο του ΕΓΔΕ. Αυτά τα αυτοματοποιημένα 
γραμματοκιβώτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Στη Χά-
γη, τα έγγραφα μπορούν να παραδοθούν στο θυρωρό στο κεντρικό κτήριο, 
ανά πάσα στιγμή. 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

Τεύχος I/B2 

OJ 2007, Ειδική έκδοση  

3, A.1, A.2 

OJ 2010, 642 

 Απώλεια ή καθυστέρηση στην ταχυδρόμηση  

67 Σε περίπτωση απώλειας ή καθυστέρησης, το ΕΓΔΕ δέχεται αποδεικτικά 
στοιχεία της ταχυδρόμησης ενός εγγράφου μόνο εάν το έγγραφο ταχυδρο-
μήθηκε με τις ταχυδρομικές αρχές ή αντ' αυτών χρησιμοποιήθηκε κάποια 
από τις ακόλουθες υπηρεσίες παράδοσης: Chronopost, DHL, Federal 
Express, Flexpress, TNT, SkyNet ή UPS. Ως απόδειξη, η επιβεβαίωση της 
εγγραφής στο ταχυδρομείο ή της παραλαβής από την υπηρεσία παράδο-
σης πρέπει να παρέχονται μετά από αίτημα του ΕΓΔΕ. 

Καν. 82.1(d), (e) PCT 

OJ 2007, Ειδική έκδοση  

3, A.1 

68 Σημειώνεται ότι ο Κανόνας 82 της PCT που δικαιολογεί μια καθυστέρηση 
στην ταχυδρόμηση δεν ισχύει για την περίοδο προτεραιότητας, διότι η διά-
ταξη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε σχέση με τις προθεσμίες που κα-
θορίζονται στην PCT. Ωστόσο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ενδέχεται να 
αποκατασταθεί ένα δικαίωμα προτεραιότητας (βλ. σημεία 131 κ.επ.). Για το 
λόγο αυτό, συνιστάται να καταθέσετε την αίτηση το συντομότερο δυνατόν. 

Κατάθεση μέσω φαξ 

Άρθρο 48(1) PCT  

Καν. 82.1 PCT  

OJ 2010, 351 

69  
 
 
 
 

 
70 

Μια διεθνής αίτηση μπορεί, μαζί με άλλα έγγραφα εκτός από εξουσιοδοτήσεις 
και έγγραφα προτεραιότητας, να κατατεθεί μέσω φαξ στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο 
Παραλαβής. Οι αριθμοί φαξ παρέχονται στο Παράρτημα V, σημείο 3. 

 

Εάν μια διεθνής αίτηση κατατίθεται μέσω φαξ, ημερομηνία παραλαβής της 
αίτησης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία τα έγγραφα της αίτησης 
που αποστέλλονται μέσω φαξ λαμβάνονται πλήρως από το ΕΓΔΕ. Κάθε 
ένα από τα γραφεία κατάθεσης του ΕΓΔΕ βασίζεται στη ζώνη  Ώρας Κεντρι-
κής Ευρώπης (CET). 

Καν. 92.4 PCT  

OJ 2007,  

ΕΙδική Έκδοση 3,  

A.2, A.3 OJ 2008,16  

OJ 2010, 642 

71 Εάν μια διεθνής αίτηση κατατεθεί μέσω φαξ, το πρωτότυπο, δηλ. το αντίγ-
ραφο επιβεβαίωσης θα πρέπει να κατατεθεί ταυτόχρονα και το φαξ θα 
πρέπει να δηλώνει ότι το αντίγραφο επιβεβαίωσης κατατέθηκε χωριστά σε 
έντυπη μορφή την ίδια εκείνη στιγμή (βλ. σημείο 66). 

OJ 2007,  

Ειδική Έκδοση 3,  

A.3 

OJ 2010, 642 

72 Περαιτέρω, στο πρώτο φύλλο του Εντύπου αίτησης PCT που κατατίθεται 
ως αντίγραφο επιβεβαίωσης θα πρέπει να αναφέρεται ότι η διεθνής αίτηση 
έχει ήδη υποβληθεί με φαξ, με την ένδειξη «CONFIRMATION COPY» (Αν-
τίγραφο επιβεβαίωσης), ακολουθούμενη από την ημερομηνία της μετάδο-
σης του φαξ. 

 

73 Εάν το αντίγραφο επιβεβαίωσης δεν υποβληθεί εγκαίρως, ο αιτών θα κλη-
θεί να το υποβάλει. Εάν το αντίγραφο επιβεβαίωσης δεν έχει ληφθεί ακόμη 
και μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται σε μια δεύτερη σχετική 
πρόσκληση, η αίτηση θα θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί (βλ, σημείο 423). 

Καν. 92.4(d), (e), 

(f) PCT 
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Email, τηλεγράφημα, telex και παρεμφερή μέσα 

74 Μια διεθνής αίτηση δεν μπορεί να κατατεθεί στο ΕΓΔΕ μέσω email, τηλεγ-
ραφήματος, telex ή παρεμφερών μέσων. Οι αιτήσεις που κατατίθενται κατ' 
αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να λάβουν έγκυρη ημερομηνία κατάθεσης. 
Για την κατάθεση σε ηλεκτρονική μορφή, βλ. σημεία 82 κ.επ. 

OJ 2000, 458 

OJ 2007,  

Ειδική Έκδοση 3, 

A.3 

75 Τα email, τηλεγραφήματα, telex και παρεμφερή μέσα δεν έχουν νομική 
ισχύ στις διαδικασίες στο πλαίσιο της PCT και δεν μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν εγκύρως για την εκτέλεση οποιασδήποτε διαδικαστικής ενέργει-
ας. Ως εκ τούτου, καμία προθεσμία για οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια δεν 
δύναται να τηρηθεί με τη χρήση κάποιου από τα μέσα αυτά. 

 

 Κατάθεση περαιτέρω εγγράφων  

76 Μετά την κατάθεση μιας διεθνούς αίτησης, μπορούν να κατατεθούν και άλ-
λα έγγραφα σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του ΕΓΔΕ απευθείας, τα-
χυδρομικώς ή με φαξ (εκτός εξουσιοδοτήσεων και εγγράφων προτεραιότη-
τας) στα γραφεία κατάθεσης του ΕΓΔΕ. 

OJ 2007,  

Ειδική Έκδοση 3, 

A.3 

77 Κανένα αντίγραφο επιβεβαίωσης περαιτέρω εγγράφου δεν χρειάζεται να 
κατατεθεί, αλλά το Γραφείο Παραλαβής μπορεί να ζητήσει την κατάθεση 
ενός αντιγράφου επιβεβαίωσης (βλ. σημείο 71), κάτι που θα συμβεί ιδίως 
εάν ο αιτών έχει υποβάλει έντυπα αντικατάστασης σύμφωνα με τον Κανόνα 
26 PCT ή/ και έντυπα προς ενσωμάτωση μέσω παραπομπής σύμφωνα με 
τον Κανόνα 20.6 PCT. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις συνιστάται στον αιτο-
ύντα να υποβάλλει αντίγραφο επιβεβαίωσης με δική του πρωτοβουλία αμέ-
σως μετά την αποστολή των εντύπων αυτών μέσω φαξ. 

Βεβαίωση παραλαβής 

Καν. 20.6, 26 PCT 

78 Η παραλαβή διεθνούς αίτησης σε ένα γραφείο κατάθεσης του ΕΓΔΕ κατά 
κανόνα επιβεβαιώνεται ταχυδρομικώς εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών. 
Η επιβεβαίωση αυτή επιβεβαιώνει ρητά την παραλαβή όλων των ξεχωρισ-
τών εγγράφων και στοιχείων που απαρτίζουν τη διεθνή αίτηση (π.χ. περιγ-
ραφή, αξιώσεις, περίληψη, μέσο αποθήκευσης δεδομένων, επιστολή κ.λπ.). 

OJ 2007,  

Ειδική Έκδοση 3, A.3 

OJ 2010, 642 

GL/EPO, A-II, 3.1 

79 Από την 1η Μαρτίου 2011, η παραλαβή μιας διεθνούς αίτησης επιβεβαιώ-
νεται με το αυτοματοποιημένο Έντυπο 1031. Το έντυπο αυτό, ως εκ τούτου, 
δεν μπορεί πλέον να υποβληθεί από τον ίδιο τον αιτούντα και δεν μπορεί 
πλέον να το μεταφορτωθεί από τη διαδικτυακή τοποθεσία του ΕΓΔΕ. 

 

80 Κατόπιν αιτήματος, το ΕΓΔΕ επιβεβαιώνει επίσης την παραλαβή μιας διε-
θνούς αίτησης απευθείας, ταχυδρομικώς ή μέσω φαξ κατόπιν πληρωμής 
του σχετικού διοικητικού τέλους

14
. Για τη διασφάλιση της έγκαιρης επιβεβαί-

ωσης, η αίτηση για επιβεβαίωση μέσω φαξ και αποδείξεις της πληρωμής των 
διοικητικών τελών (π.χ. τραπεζική εντολή) ή μια σχετική εντολή χρέωσης θα 
πρέπει να επισυνάπτονται στα έγγραφα ή να κατατεθούν ταυτόχρονα. Ο αι-
τών δεν πρέπει να παραλείψει να παράσχει επίσης έναν αριθμό φαξ στον 
οποίο θα πρέπει να σταλεί η επιβεβαίωση παραλαβής. Εάν δεν υποδεικνύε-
ται κάποιος αριθμός φαξ, η επιβεβαίωση αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διε-
ύθυνση του αιτούντος ή, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του. 

 

81 Εάν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για αυτήν την εσπευσμένη διαδικασία, η 
επιβεβαίωση εκδίδεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή 
της αίτησης. 

 

14
   www.epo.org/applying/forms-fees.html 

 

http://www.epo.org/applying/forms-fees.html


 

20 

Ηλεκτρονική κατάθεση 

82 Μια διεθνής αίτηση μπορεί να κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο ΕΓΔΕ 
ως Γραφείο Παραλαβής, είτε διαδικτυακά είτε εκτός διαδικτύου σε ένα μέσο 
αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων («φυσικό μέσο»). 

Καν. 89bis PCT  

OJ 2009, 182  

OJ 2010, 226  

OJ 2012, 448  

GL/EPO A-II, 1.3 

 Διαδικτυακή κατάθεση  

83 Για διαδικτυακή κατάθεση στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΓΔΕ ή το λο-
γισμικό PCT-SAFE που παρέχεται από το IB,. Το λογισμικό επιτρέπει στους 
αιτούντες να συμπληρώσουν το Έντυπο αίτησης PCT (Έντυπο PCT/RO/101) 
απευθείας στα ηλεκτρονικά έντυπα που είναι αποδεκτά από το ΕΓΔΕ ως 
Γραφείο Παραλαβής. 

Μέρος 7,  

Παράρτημα F AI 

OJ 2012, 448  

OJ 2012, 486 

84 Το λογισμικό Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΓΔΕ και η απαιτούμενη έξυπνη 
κάρτα παρέχονται δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τις 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΓΔΕ στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΕΓΔΕ

15
. 

 

85 Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό PCT-SAFE παρέχονται στη διαδικτυ-
ακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ

16
. 

 

86 Εάν μια διεθνής αίτηση κατατεθεί διαδικτυακά στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παρα-
λαβής, η παραλαβή των εγγράφων επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά από το 
ΕΓΔΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας υποβολής αυτών. Η επι-
βεβαίωση περιλαμβάνει την ταυτότητα του Γραφείου Παραλαβής, δηλαδή 
του ΕΓΔΕ, την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής, έναν αριθμό αναφοράς 
ή αίτησης που χορηγείται από το ΕΓΔΕ, μια λίστα των διαβιβαζόμενων αρ-
χείων και ένα μήνυμα σε συμπιεσμένη μορφή. 

Κατάθεση σε φυσικό μέσο («κατάθεση εκτός διαδικτύου») 

 

87 Τα φυσικά μέσα που γίνονται δεκτά από το ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής 
είναι CD-R, DVD+R και DVD-R. Μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές πλη-
ροφορίες του Οδηγού PCT του ΠΟΔΙ.

17
 

OJ 2007, Ειδική Έκδοση 
3, A.5 

88 Εάν η διεθνής αίτηση κατατεθεί σε φυσικό μέσο, η επιβεβαίωση παραλαβής 
αποστέλλεται ταχυδρομικώς (βλ. σημείο 78). 

Ηλεκτρονική κατάθεση σε μορφή προ-μετατροπής 

 

89 Εάν οποιοδήποτε έγγραφο που απαρτίζει τη διεθνή αίτηση έχει παρασκευ-
αστεί με μετατροπή από μια διαφορετική ηλεκτρονική μορφή εγγράφου 
(μορφή προ-μετατροπής), μπορεί να επιτραπεί στον αιτούντα να υποβάλει 
το έγγραφο σε αυτή τη μορφή, μαζί με μια δήλωση ότι η διεθνής αίτηση σε 
ηλεκτρονική μορφή είναι ένα πλήρες και ακριβές αντίγραφο του εγγράφου 
στη μορφή προ-μετατροπής. Κάθε έγγραφο προ-μετατροπής θα πρέπει να 
είναι σε μορφή που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην 
Απόφαση του Προέδρου της 12ης Ιουλίου 2007. Επιπλέον, συνιστάται η 
υποβολή των εγγράφων προ-μετατροπής σε μορφή αρχείων ZIP. 

 
15

  www.epo.org/applying/online-services/online-filing.html 

16
  www.wipo.int/pct-safe/en 

17
  www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexc/ax_c_ep.pdf 

    www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexd/ax_d_ep.pdf 

Άρθρα 5, 6 PCT 

OJ 2007, Ειδική Έκδοση 
3, 

A.5 

Ενημερωτικό Δελτίο PCT 

7/2008, 1 

http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing.html
http://www.wipo.int/pct-safe/en
http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexd/ax_d_ep.pdf
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Κατάθεση PCT-EASY  

90 Από την 1η Απριλίου 2007, το ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής έχει παύσει να 
δέχεται διεθνείς αιτήσεις που κατατίθενται σε μορφή PCT-EASY. Εάν μια 
αίτηση κατατεθεί σε μορφή PCT-EASY μαζί με μια δισκέτα PCT-EASY, η 
τελευταία δεν θα ληφθεί υπόψη και η αίτηση θα υποβληθεί σε επεξεργασία 
ως κανονική αίτηση που κατατέθηκε εντύπως. 

OJ 2007, 58 

 Τμηματικές αιτήσεις  

91 Η PCT δεν προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής τμηματικής αίτησης. Μια 
τμηματική αίτηση με μια διεθνή αίτηση ως μητρική της δεν μπορεί να κατα-
τεθεί στο ΕΓΔΕ ως καθορισμένο/εκλεγμένο Γραφείο, εκτός αν η μητρική 
αίτηση έχει εισέλθει εγκύρως στην ευρωπαϊκή φάση (βλ. σημείο 645). 

Αίτηση PCT 

GL/EPO A-VII, 4.1 

92 Οι διεθνείς αιτήσεις πρέπει να κατατίθενται με τη χρήση του Εντύπου αί-
τησης PCT (PCT/RO/101) ή ανάλογη εκτύπωση υπολογιστή. Οι αιτούντες 
καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το Έντυπο αίτησης PCT και τις επεξη-
γηματικές σημειώσεις πριν από τη συμπλήρωση του εντύπου. Για την κα-
τάθεση σε ηλεκτρονική μορφή, βλ. σημεία 82 κ.επ. 

Άρθρα 3, 4, 11(1)(iii) 

PCT 

Καν. 3, 4 PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ  

5.015-5.093 

93 Το έντυπο αίτησης PCT με τις επεξηγηματικές σημειώσεις και το φύλλο υ-
πολογισμού του εφαρμοστέου τέλους παρέχονται στα Παραρτήματα VI και 
VII. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών και των επεξηγηματικών σημειώσεων 
διατίθενται δωρεάν από το ΕΓΔΕ, το IB και εθνικά γραφεία διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας. Και τα δύο έγγραφα είναι επίσης διαθέσιμα για μεταφόρτωση 
από τη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ

18
. 

Καθορισμός του εφευρέτη 

Ενημερωτικό δελτίο PCT  

9/2012, 1 

94 Συνιστάται να προσδιορίζεται πάντα ο εφευρέτης (Πλαίσιο III, Έντυπο αίτη-
σης PCT), εκτός εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. Το όνομα και η 
διεύθυνση του εφευρέτη πρέπει να παρέχονται στο Έντυπο αίτησης PCT αν 
ο αιτών επιθυμεί να εισέλθει στο εθνικό στάδιο ενός κράτους που ορίζει ότι 
τα στοιχεία του εφευρέτη πρέπει να παρέχονται στην αίτηση κατά την κατά-
θεση. Οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης είναι θέμα εθνικού δικαίου. Για 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την εθνική νομοθεσία καθενός 
από τα συμβαλλόμενα κράτη της PCT, δείτε τον Οδηγό PCT του ΠΟΔΙ. 

Άρθρο 4(1)(v) PCT  

Καν. 4.1(a)(iv) PCT  

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

5.035-5.038  

Ενημερωτικό δελτίο  

PCT 

7-8/2012, 1-2 

10/2012, 9-10 

95 Στο μέτρο που ο αιτών έχει ως στόχο να αποκτήσει ευρωπαϊκό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, τα δεδομένα που αφορούν τον εφευρέτη - αν δεν έχουν ήδη 
υποβληθεί κατά τη διάρκεια της διεθνούς φάσης - πρέπει να παρασχεθούν 
κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση (βλ. σημεία 448 και 602). 

Εκπροσώπηση στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του ΕΓΔΕ ως 
Γραφείου Παραλαβής 

Άρθρο 22(1) PCT 

Καν. 159, 163(1) ΣΕΔΕ 

GL/EPO E-VIII, 2.3.4 

96 Πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση του αιτούντος κατά τη διάρκεια 
της διεθνούς φάσης πρέπει να παρέχονται στο Πλαίσιο IV του Εντύπου αί-
τησης PCT. Πριν από τη συμπλήρωση του πλαισίου, οι υποψήφιοι πρέπει 
να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται στις σημειώσεις του 
Εντύπου αίτησης PCT σχετικά με το Πλαίσιο IV και τις πληροφορίες που 
δίνονται παρακάτω (βλ. σημεία 97-114). 

 

 
18

  www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm 

Άρθρο 27(7), 49 PCT Καν. 
90.1 PCT Άρθρα 133, 134 
ΣΕΔΕ 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 
11.001-11.014 

OJ 1994, 538 
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97 Δύο κατηγορίες εκπροσώπων - πρακτόρων σύμφωνα με την ορολογία της 
PCT - έχουν το δικαίωμα να ενεργούν ενώπιον του ΕΓΔΕ ως Γραφείου Πα-
ραλαβής: 

- οποιοσδήποτε επαγγελματίας εκπρόσωπος που περιέχεται στον κατά-
λογο επαγγελματιών εκπροσώπων που τηρείται από το ΕΓΔΕ 

- οποιοσδήποτε νομικός επαγγελματίας πιστοποιημένος για την ενασχόλη-
ση με ζητήματα διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε ένα από τα συμβαλλόμενα 
κράτη της ΣΕΔΕ, του οποίου η επίσημη έδρα βρίσκεται στο κράτος αυτό. 

  

98 Μόνο ένα άτομο που ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες αυτές 
μπορεί να διοριστεί ως εκπρόσωπος για μια διεθνή αίτηση που κατατίθεται 
στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής (βλ. σημεία 42-43). Ο κατάλογος των 
επαγγελματιών εκπροσώπων διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία του 
ΕΓΔΕ

19
. 

 

99 Ο πράκτορας πρέπει πάντα να αναφέρεται ονομαστικά στο Πλαίσιο IV του 
Εντύπου αίτησης PCT, εκτός αν ανήκει σε μια ένωση επαγγελματιών εκ-
προσώπων που είναι εγγεγραμμένη ως τέτοια στο ΕΓΔΕ (βλ. σημεία 106 
κ.επ.). Ο πράκτορας μπορεί να επιλέξει τη διεύθυνση του όπως ο ίδιος επι-
θυμεί, υπό την προϋπόθεση ότι η διεύθυνση αυτή βρίσκεται εντός ενός 
συμβαλλόμενου κράτους της ΣΕΔΕ. 

Δύο ή περισσότεροι αιτούντες - κοινός πράκτορας και κοινός εκπρόσωπος 

 

100 Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αιτούντες, μπορούν να διορίσουν έναν 
επαγγελματία εκπρόσωπο (βλ. σημείο 96) ως «κοινό πράκτορα» (βλ. ση-
μείο 37). 

Καν. 90.2 PCT 

101 Επιπλέον, εάν η αίτηση υποβάλλεται από δύο ή περισσότερους αιτούντες, αυ-
τοί μπορούν επίσης να ορίσουν έναν εξ αυτών ως «κοινό εκπρόσωπο» (βλ. 
σημείο 37). Εάν δεν έχει διοριστεί κάποιος κοινός πράκτορας ή εκπρόσωπος, ο 
πρώτος αιτών που αναφέρεται στο Έντυπο αίτησης του PCT που δικαιούται να 
υποβάλει αίτηση στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής θεωρείται ότι είναι ο κοινός 
αντιπρόσωπος («θεωρούμενος κοινός εκπρόσωπος») (βλ. σημείο 37). 

 

102 Εάν δεν έχει διοριστεί κοινός εκπρόσωπος, η αλληλογραφία αποστέλλεται στη 
διεύθυνση του (θεωρούμενου) κοινού εκπροσώπου. Εάν ο (θεωρούμενος) κοι-
νός εκπρόσωπος έχει διορίσει έναν πράκτορα, η αλληλογραφία θα αποστέλλε-
ται στη διεύθυνση του πράκτορα του (θεωρούμενου) κοινού εκπροσώπου. Μια 
διαφορετική διεύθυνση μπορεί να παρέχεται ως διεύθυνση για την αλληλογρα-
φία μόνον εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (βλ. σημείο 108). 

Πώς να διορίσετε έναν πράκτορα, κοινό πράκτορα ή κοινό εκπρόσωπο 

 

103 Ο διορισμός ενός πράκτορα, κοινού πράκτορα ή κοινού εκπροσώπου για τη 
διεθνή φάση απαιτεί μια δήλωση για το σκοπό αυτό στο Έντυπο αίτησης 
PCT (Πλαίσιο IV του Εντύπου αίτησης PCT) ή σε ξεχωριστή ειδοποίηση 
(«πληρεξούσιο»). Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έντυπο 
«PCT/Model of power of attorney» (PCT/ Μοντέλο πληρεξουσίου) που δια-
τίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ.

20
 Εάν ο πράκτορας, κοινός 

πράκτορας ή κοινός εκπρόσωπος πρέπει ταυτόχρονα να διοριστεί και για 
τη διαδικασία στην ευρωπαϊκή φάση, οι αιτούντες καλούνται να συμβουλευ-
τούν τις πληροφορίες που παρέχονται στα σημεία 113 κ.επ. 

 
19

  www.epo.org/patents/Grant-procedure/representatives 
20

  www.epo.org/applying/forms-fees.html 

Καν. 90.4, 90,5 PCT 

http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/representatives
http://www.epo.org/applying/forms-fees.html
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104 Προκειμένου ο διορισμός του πράκτορα, του κοινού πράκτορα ή του κοινού 
εκπροσώπου να είναι έγκυρος, το Έντυπο αίτησης ή το Πληρεξούσιο PCT 
θα πρέπει να είναι δεόντως υπογεγραμμένο από όλους τους αιτούντες για 
λογαριασμό των οποίων πρόκειται να ενεργεί ο εν λόγω πράκτορας, κοινός 
πράκτορας ή κοινός εκπρόσωπος (βλ. σημεία 159 κ.επ.). 

 

105 Ο διορισμός ενός (κοινού) πράκτορα μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με 
αναφορά στην αίτηση PCT ή σε ξεχωριστή ειδοποίηση σε ένα υφιστάμενο 
γενικό πληρεξούσιο που έχει κατατεθεί στο ΕΓΔΕ, εάν ένα αντίγραφό του 
επισυνάπτεται στην Αίτηση PCT/ την ξεχωριστή ειδοποίηση. 

 

106 Σημειώνεται ότι ένα πληρεξούσιο δεν μπορεί να υποβληθεί μέσω φαξ (βλ. 
σημείο 69). 

Ένωση επαγγελματιών εκπροσώπων 

 

107 Εάν ο αιτών επιθυμεί να διορίσει τα μέλη μιας ένωσης επαγγελματιών εκ-
προσώπων ως πράκτορες, το όνομα της ένωσης και ο αριθμός εγγραφής 
της θα πρέπει να αναγράφονται στο Πλαίσιο IV του Εντύπου αίτησης PCT. 

Διεύθυνση για την αλληλογραφία 

Καν. 90 PCT  

Άρθρο 150(2) ΣΕΔΕ  

Καν. 152(11) ΣΕΔΕ 

108 Εάν δεν έχει διοριστεί κανένας εκπρόσωπος, η αλληλογραφία αποστέλλε-
ται στον αιτούντα. Σε αυτή την περίπτωση υποψήφιες εταιρίες με δραστη-
ριότητες σε διαφορετικές τοποθεσίες μπορούν να ορίσουν μια διεύθυνση 
αλληλογραφίας σε ένα συμβαλλόμενο κράτος της ΣΕΔΕ. Δεδομένου ότι η 
φροντίδα της αλληλογραφίας ενός άλλου προσώπου απαιτεί αρμοδιότητα 
εκπροσώπησης του εν λόγω προσώπου, δεν μπορεί να υποδειχθεί η διε-
ύθυνση ενός τρίτου προσώπου, αλλά μόνο μια διεύθυνση του ίδιου του 
αιτούντος. 

Παραίτηση 

Άρθρο 27(7) PCT  

Άρθρο 150 ΣΕΔΕ  

OJ 1980, 397 

109 Το ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής (και επίσης ως ISA, SISA και IPEA) έχει 
παραιτηθεί από την απαίτηση υποβολής ενός υπογεγραμμένου χωριστού 
πληρεξουσίου για τον αποτελεσματικό διορισμό ενός πράκτορα, κοινού 
πράκτορα ή κοινού εκπροσώπου εάν η αίτηση PCT δεν υπογράφεται από 
όλους τους αιτούντες. Η παραίτηση αυτή δεν ισχύει για ένα νομικό επαγ-
γελματία, που αναφέρεται στο Άρθρο 134(8) της ΣΕΔΕ, αν το πρόσωπο 
αυτό δεν είναι επίσης επαγγελματίας εκπρόσωπος. 

Καν. 90.4(d) PCT 

Άρθρο 134 ΣΕΔΕ  

OJ 2010, 335 

110 Το ΕΓΔΕ έχει επίσης παραιτηθεί από την απαίτηση επισύναψης ενός αντιγ-
ράφου του γενικού πληρεξουσίου στην αίτηση PCT ή σε χωριστή ειδοποί-
ηση εάν ο διορισμός ενός (κοινού) πράκτορα πραγματοποιείται με παρα-
πομπή σε ένα γενικό πληρεξούσιο. 

Καν. 90.5(c) PCT 

111 Ωστόσο, για λόγους στρατηγικής και σύνεσης, συνιστάται στους (κοινούς) 
πράκτορες και τους κοινούς εκπροσώπους να λάβουν ρητή εξουσιοδότηση 
από όλους τους αιτούντες με άμεση υπογραφή της αίτησης PCT ή μέσω 
δεόντως υπογεγραμμένων εξουσιοδοτήσεων. Η εξουσιοδότηση κάθε αι-
τούντος απαιτείται σε κάθε περίπτωση υποβολής οποιασδήποτε α-
νάκλησης. 

Καν. 90.4(e), 90.5(d), 

90bis PCT 

112 Το ΕΓΔΕ μπορεί να απαιτήσει την υποβολή ξεχωριστού πληρεξουσίου ή 
αντιγράφου γενικού πληρεξουσίου σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας ως προς 
το δικαίωμα ενός (κοινού) πράκτορα ή κοινού εκπροσώπου να ενεργεί για 
λογαριασμό των αιτούντων. 

 

OJ 2010, 335 
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 Διορισμός ενός πράκτορα για την ευρωπαϊκή φάση με το ΕΓΔΕ ως Γραφείο 
Παραλαβής 

 

113 Ένας (κοινός) πράκτορας που διορίζεται στην αίτηση PCT ως πράκτορας 
για μια διεθνή αίτηση διορίζεται μόνο για τη διεθνή φάση. Αυτό σημαίνει ότι 
ένας επαγγελματίας εκπρόσωπος εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ενώπιον 
του ΕΓΔΕ, ο οποίος ενήργησε για τον αιτούντα (τους αιτούντες) στη διεθνή 
φάση δεν θεωρείται αυτομάτως και εκπρόσωπος για την ευρωπαϊκή φάση. 
Ωστόσο, εάν το ΕΓΔΕ είναι Γραφείο Παραλαβής και ο πράκτορας διορίζεται 
με χωριστή εξουσιοδότηση, ο αιτών (οι αιτούντες) μπορεί ταυτόχρονα να 
υποδείξει σε αυτήν την εξουσιοδότηση ότι ο πράκτορας έχει επίσης διορισ-
τεί ως εκπρόσωπος του αιτούντος (των αιτούντων) ενώπιον του ΕΓΔΕ ως 
καθορισμένου ή εκλεγμένου Γραφείου στην ευρωπαϊκή φάση. Για το διο-
ρισμό ενός πράκτορα για τη διεθνή και την ευρωπαϊκή φάση ταυτόχρονα, ο 
αιτών μπορεί να χρησιμοποιήσει το Έντυπο EPA/EPO/OEB 1003 που δια-
τίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΕΓΔΕ

21
. 

Άρθρο 27(7), 49 PCT  

Καν. 90.1 PCT  

Άρθρο 134 ΣΕΔΕ  

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

 11.001 

GL/EPO A-VIII, 1.5 

114 Εάν ο διορισμός ενός πράκτορα γίνεται με αναφορά σε υφιστάμενο γενικό 
πληρεξούσιο και κατάθεση ενός αντιγράφου (βλ. σημείο 105), ο διορισμός 
του πράκτορα και για την ευρωπαϊκή φάση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά 
σε ξεχωριστή ειδοποίηση. 

Για ποια κράτη μπορούν να κατατεθούν διεθνείς αιτήσεις; 

 

115 Μια διεθνής αίτηση μπορεί να ζητά δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή άλλη μορφή 
προστασίας (υπόδειγμα χρησιμότητας, για παράδειγμα) για οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο κράτος της PCT. 

Άρθρο 4(1)(ii),  

11 (1)(iii)(b) PCT 

Καν. 4.9(a), (b) PCT 

Άρθρο 153(1) ΣΕΔΕ  

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

 5.052 

116 Μετά την κατάθεση της αίτησης PCT, ο αιτών θα αποκτήσει αυτόματη και 
πλήρη κάλυψη όλων των καθορισμών κρατών που διατίθενται στο πλαίσιο 
της PCT κατά την ημερομηνία κατάθεσης, σε σχέση με κάθε είδος προστα-
σίας που διατίθεται και σε σχέση τόσο με περιφερειακά όσο και με εθνικά 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ο (αυτόματος) καθορισμός κρατών EP καλύπτει 
όλα τα συμβαλλόμενα κράτη της ΣΕΔΕ στα οποία η PCT και η ΣΕΔΕ βρίσ-
κονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της διεθνούς αίτησης. 

Ενημερωτικό δελτίο  

PCT 5/2012, 8-9 

117 Καμία απόφαση για τα συμβαλλόμενα κράτη της ΣΕΔΕ με την οποία επιδι-
ώκεται προστασία μέσω ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν χρειά-
ζεται να ληφθεί μέχρι την είσοδο της αίτησης στην ευρωπαϊκή φάση (βλ. 
σημεία 412 κ.επ.). Εάν ένα κράτος προσχωρήσει στη ΣΕΔΕ μετά την ημε-
ρομηνία διεθνούς κατάθεσης, το ΕΓΔΕ δεν μπορεί να λειτουργήσει ως κα-
θορισμένο Γραφείο για το εν λόγω συμβαλλόμενο κράτος της ΣΕΔΕ και δεν 
είναι δυνατή η χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το 
κράτος αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, η ημερομηνία εισόδου στην ευρωπαϊκή φά-
ση είναι άνευ σημασίας. 

Μη καθορισμός κράτους για λόγους εθνικού δικαίου 

 

118 Για λόγους εθνικής νομοθεσίας, τα πλαίσια ελέγχου στο Πλαίσιο V του Εν-
τύπου αίτησης PCT προβλέπουν εξαιρέσεις από τον κατά τα άλλα αυτόμα-
το καθορισμό της Γερμανίας (DE), της Ιαπωνία (JP) και της Δημοκρατίας 
της Κορέας (KR). Η επιλογή των πλαισίων ελέγχου για τους καθορισμούς 
αυτούς δεν θεωρείται ως ανάκληση μιας επιλογής, αλλά ως μη καθορισμός 
των εν λόγω κρατών. 

21
   http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/ 

0/F0E8FAC1BF4ED2A7C125737E004E4C9A/$File/1003 form 11 11.pdf 

Καν. 4.9(b) PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ  

5.053 
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119 Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των κρατών αυτών, η κατάθεση μιας διε-
θνούς αίτησης που περιέχει τον καθορισμό του εν λόγω κράτους και διεκδι-
κεί την προτεραιότητα μιας προγενέστερης εθνικής αίτησης που έχει κατα-
τεθεί στο κράτος αυτό (για τη Γερμανία: για το ίδιο είδος προστασίας) θα έχει 
ως αποτέλεσμα η προηγούμενη εθνική αίτηση να παύσει αυτοδικαίως να 
ισχύει, με τις ίδιες συνέπειες όπως η ανάκληση της προγενέστερης εθνικής 
αίτησης. Για να αποφευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, θα πρέπει να επιλεχθεί το 
κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου (Πλαίσιο V του Εντύπου αίτησης PCT). Οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για το λεγόμε-
νο «αυτο-καθορισμό» από τα εθνικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

 

120 Όσον αφορά τα συμβαλλόμενα κράτη στη ΣΕΔΕ, το πρόβλημα του αυτο-
καθορισμού αφορά αποκλειστικά τη Γερμανία (DE) και μόνο αν η αίτηση PCT 
περιλαμβάνει τον αυτόματο καθορισμό της Γερμανίας για ένα εθνικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας. Ο καθορισμός της Γερμανίας για τους σκοπούς ενός ευρωπα-
ϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν θεωρείται αυτο-καθορισμός και επομέ-
νως δεν επηρεάζεται. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κανένας λόγος για την ανάκ-
ληση του αυτόματου καθορισμού EP. 

 

121 Το εθνικό δίκαιο ενός αριθμού συμβαλλόμενων κρατών της ΣΕΔΕ ορίζει ότι 
στη βάση μιας αίτησης PCT μόνο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
μπορεί να αποκτηθεί για τα κράτη αυτά. Τα κράτη που κατ' αυτόν τον τρόπο 
αποκλείουν τη χορήγηση εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, κατά την 1η 
Οκτωβρίου 2012, είναι το Βέλγιο (BE), η Γαλλία (FR), η Ελλάδα (GR), η Ιρ-
λανδία (IE), η Ιταλία (IT), η Κύπρος (CY), η Λετονία (LV), η Μάλτα (MT), το 
Μονακό (MC), η Ολλανδία (NL) και η Σλοβενία (SI). 

Επέκταση 

Άρθρο 45(2) PCT 

122 Με ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία δεν αποτελούν μέρος της ΣΕΔΕ 
και συνεπώς δεν «περιλαμβάνονται» στον καθορισμό EP, το ΕΓΔΕ έχει 
συμφωνήσει μια λεγόμενη «συμφωνία επέκτασης». Σύμφωνα με την εν λό-
γω συμφωνία ο αιτών μπορεί, στην ευρωπαϊκή φάση, να επεκτείνει την αί-
τησή του σε κάθε «κράτος επέκτασης», υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν-
ται όλες οι απαιτήσεις. Η έγκυρη επέκταση απαιτεί, πρώτον, ότι κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης η συμφωνία επέκτασης βρισκόταν σε ισχύ και, δεύ-
τερον, ότι το εν λόγω κράτος επέκτασης ήταν συμβαλλόμενο κράτος της 
PCT κατά την ημερομηνία κατάθεσης και καθορίστηκε για ένα εθνικό δίπ-
λωμα ευρεσιτεχνίας στη διεθνή φάση. 

GL/EPO Γενικό  

Μέρος, 7, A-III, 12 

123 Τα κράτη επέκτασης που απαριθμούνται κατωτέρω ήταν ήδη συμβαλλόμενα 
κράτη της PCT κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας επέκ-
τασης. Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2004, όλα τα συμβαλλόμενα κρά-
τη PCT καθορίζονται αυτόματα για ένα εθνικό και, κατά περίπτωση, ένα πε-
ριφερειακό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (βλ. σημείο 116). 

 

124 Κατά την 1η Οκτωβρίου 2012 βρίσκεται σε ισχύ συμφωνία επέκτασης με τα 
εξής κράτη: 

 

 - Βοσνία-Ερζεγοβίνη (BA) (από 1η Δεκεμβρίου 2004) 

- Μαυροβούνιο (ME) (από 1η Μαρτίου 2010). 

OJ 2004, 563, 619  

OJ 2007, 406  

OJ 2010, 10 

125 Όσον αφορά την επέκταση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στη 
Δημοκρατία του Μαυροβουνίου (ME) μετά τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας 
του στις 3 Ιουνίου 2006 και πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ε-
πέκτασης την 1η Μαρτίου 2010, γίνεται αναφορά στις πληροφορίες που πε-
ριέχονται στην Επίσημη Εφημερίδα. 

 

126 Οι συμφωνίες επέκτασης με την Αλβανία (AL), την Κροατία (HR), τη Λετονία 
(LV), τη Λιθουανία (LT), την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακε-
δονίας (MK), τη Ρουμανία (RO), τη Σερβία (RS) και τη Σλοβενία τερματίστη-
καν όταν αυτά τα κράτη προσχώρησαν στη ΣΕΔΕ. Το σύστημα επέκτασης 

OJ 2002, 463  

OJ 2003, 1  

OJ 2004, 481  

OJ 2005, 299  

OJ 2007, 637  
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εξακολουθεί να ισχύει μετά τη σχετική ημερομηνία λήξης για όλες τις 
αιτήσεις που υποβάλλονται πριν από την ημερομηνία κατά την οποία 
η εν λόγω συμφωνία επέκτασης τερματίστηκε. 

OJ 2008, 507  

OJ 2010, 96  

OJ 2010, 394 

127 Η απόφαση για τα κράτη για τα οποία ζητείται επέκταση - και σύμφωνα με 
αυτήν απαιτείται η έγκαιρη καταβολή του τέλους (των τελών) επέκτασης - 
δεν χρειάζεται να ληφθεί έως ότου η αίτηση πρέπει να εισέλθει στην ευρω-
παϊκή φάση (βλ. σημεία 551 κ.επ.). 

Διεκδίκηση προτεραιότητας 

OJ 2009, 603 

128 Μια δήλωση σε μια διεθνή αίτηση που διεκδικεί την προτεραιότητα μιας ή 
περισσότερων προηγούμενων αιτήσεων που κατατέθηκαν σε ή για οποιο-
δήποτε συμβαλλόμενο κράτος της Σύμβασης των Παρισίων για την Προσ-
τασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας («Σύμβαση των Παρισίων») ή σε ή για 
οποιοδήποτε μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που δεν 
είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση των Παρισίων πρέπει πάντοτε να 
αναφέρει την ημερομηνία κατά την οποία η προηγούμενη αίτηση κατατέθη-
κε, το κράτος ή τα κράτη όπου κατατέθηκε και τον αριθμό αίτησης (των αι-
τήσεων) με τον οποίο κατατέθηκε. Εάν η προηγούμενη αίτηση ήταν περιφε-
ρειακή, αρκεί η αναφορά του ονόματος της αρχής που χορήγησε το δίπλω-
μα ευρεσιτεχνίας στο πλαίσιο της περιφερειακής συμφωνίας - δηλαδή «EP» 
στην περίπτωση αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Πλαίσιο 
VI, Έντυπο αίτησης PCT). 

Άρθρο 8(1) PCT 

Καν. 2.4, 4,10 PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ  

5.007, 5.057-5.071,  

6.038-6.044  

OJ 2007, 692 

129 Προτεραιότητα από μια αίτηση που κατατέθηκε σε ή για ένα μέλος του ΠΟΕ 
που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση των Παρισίων μπορεί να 
απαιτηθεί μόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του ΕΓΔΕ ως καθο-
ρισμένοι Γραφείο για μια αίτηση που κατατέθηκε στις ή μετά τις 13 Δεκεμ-
βρίου 2007. 

 

130 Εάν η αίτηση προτεραιότητας δεν κατατέθηκε από τον αιτούντα αλλά μετα-
βιβάστηκε σε αυτόν, η μεταβίβαση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν 
από την κατάθεση της αίτησης. Αποδείξεις του δικαιώματος κατά την ημε-
ρομηνία διεθνούς κατάθεσης πρέπει να υποβληθούν (μόνο) αν η διάρκεια 
ισχύος του διεκδικούμενου δικαιώματος καθίσταται συναφής στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ενώπιον του ΕΓΔΕ. 

Αποκατάσταση του δικαιώματος προτεραιότητας 

GL/EPO A-III, 6.1 

131 Εάν μια διεθνής αίτηση κατατεθεί μετά τη λήξη της περιόδου προτεραιότη-
τας, δύναται να κατατεθεί αίτημα για την αποκατάσταση του δικαιώματος 
προτεραιότητας σύμφωνα με τον Κανόνα 26bis.3 της PCT ενώπιον του ΕΓ-
ΔΕ ως Γραφείου Παραλαβής. Ένα αίτημα για αποκατάσταση της προτεραιό-
τητας μπορεί επίσης να κατατεθεί στο ΕΓΔΕ κατά την είσοδο στην ευρωπαϊ-
κή φάση, αλλά η επίδρασή του θα περιορίζεται per se στις διαδικασίες χο-
ρήγησης ενώπιον του ΕΓΔΕ (βλ. σημεία 624 κ.επ.). 

Άρθρο 8 PCT  

Καν. 2.4, 26bis.2(c), 

26bis.3, 80.5, 82  

PCT 

Άρθρο 122 EPC 

Άρθρο 2.13 RFees 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ  

5.063-5.069  

OJ 2007, 692  

Ενημερωτικό δελτίο 

PCT 4/2007, 1-5 

132 Εάν η τελευταία ημέρα του έτους προτεραιότητας συμπίπτει με μη εργάσιμη 
ημέρα ή αργία για το ΕΓΔΕ, το έτος προτεραιότητας λήγει την αμέσως επό-
μενη εργάσιμη ημέρα. Ο Κανόνας 82 της PCT σχετικά με την καθυστέρηση 
στην παραλαβή της διεθνούς αίτησης, λόγω προβλημάτων στην ταχυδρό-
μηση, δεν ισχύει για τη 12μηνη προθεσμία για τη διεκδίκηση προτεραιότη-
τας, δεδομένου ότι η προθεσμία αυτή δεν καθορίζεται στην PCT. 

 

133 Το ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής μπορεί να εγκρίνει μια αίτηση για αποκα-
τάσταση του δικαιώματος προτεραιότητας μόνο εάν πληρούνται οι ακόλου-
θες προϋποθέσεις: 
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- η ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης βρίσκεται εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία έληξε η περίοδος προτεραιότητας 

- η αίτηση για την αποκατάσταση κατατίθεται εντός της προθεσμίας των 
δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η περίοδος προ-
τεραιότητας 

- το τέλος για την αποκατάσταση του δικαιώματος προτεραιότητας κατα-
βάλλεται εντός της ίδιας προθεσμίας, η οποία δεν παρατείνεται εάν το 
ΕΓΔΕ λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής 

- η αίτηση για την αποκατάσταση συνοδεύεται από μια δήλωση που εξη-
γεί τους λόγους για την αποτυχία κατάθεσης της αίτησης εντός της προ-
θεσμίας προτεραιότητας, μαζί με οποιαδήποτε τυχόν διαθέσιμη απόδει-
ξη αυτού και 

- η αδυναμία κατάθεσης της διεθνούς αίτησης εντός της προθεσμίας προ-
τεραιότητας προέκυψε παρά τη λήψη της δέουσας επιμέλειας που επι-
βάλλουν οι περιστάσεις από τον αιτούντα. 

134 Η λήψη απόφασης του Γραφείου Παραλαβής επί μιας αίτησης για την απο-
κατάσταση της προτεραιότητας δεν είναι απαραίτητη για τη διεθνή έρευνα, 
εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την 
οποία έληξε η περίοδος προτεραιότητας, διότι στην περίπτωση αυτή η διεκ-
δίκηση προτεραιότητας δεν μπορεί να θεωρηθεί άκυρη κατά τη διάρκεια της 
διεθνούς φάσης (βλ. σημείο 233). 

Καν. 26bis.2(c) PCT 

135 Εάν ο αιτών δεν έχει ζητήσει αποκατάσταση της προτεραιότητας στο πλαί-
σιο της διαδικασίας ενώπιον του ΕΓΔΕ ως Γραφείου Παραλαβής ή εάν η 
αίτηση για την αποκατάσταση έχει απορριφθεί από το ΕΓΔΕ, ο αιτών μπορεί 
να υποβάλει νέα αίτηση στην εθνική φάση, δηλαδή στις διαδικασίες ενώπιον 
του ΕΓΔΕ (βλ. σημεία 624 κ.επ.) καθώς και κάθε άλλου καθορισμένου Γρα-
φείου που δεν έχει ορίσει κάποια επιφύλαξη ως προς την εφαρμογή των 
Κανόνων 49ter.1 και .2 PCT. 

 

136 Εάν το ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής έχει εγκρίνει μια αίτηση αποκατάστα-
σης, η απόφαση αυτή είναι έγκυρη και δεν θα επανεξεταστεί κατά τη διαδι-
κασία ενώπιον του ΕΓΔΕ ως καθορισμένου Γραφείου (βλ. σημεία 628-629). 
Εάν δεν ισχύει κάποια επιφύλαξη, αυτή η θετική απόφαση, κατά κανόνα, 
γίνεται επίσης δεκτή από τα λοιπά καθορισμένα Γραφεία. 

Καν. 49ter.1 και 2 PCT 

137 Για πληροφορίες ως προς τα γραφεία που έχουν ορίσει κάποια επιφύλαξη 
σχετικά, γίνεται αναφορά στις πληροφορίες του Οδηγού PCT του ΠΟΔΙ (βλ. 
σημεία 11 κ.επ.). 

Παράδοση του εγγράφου προτεραιότητας 

 

138 Σε περίπτωση που ο αιτών διεκδικεί προτεραιότητα από προηγούμενη αίτη-
ση, επικυρωμένο αντίγραφο της εν λόγω προγενέστερης αίτησης («το έγ-
γραφο προτεραιότητας») πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Παραλαβής ή το 
Διεθνές Γραφείο εντός 16 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας. Ωσ-
τόσο, εάν η προηγούμενη αίτηση είχε κατατεθεί στο Γραφείο Παραλαβής, ο 
αιτών μπορεί να ζητήσει από το Γραφείο Παραλαβής να διαβιβάσει επικυ-
ρωμένο αντίγραφο της προηγούμενης αίτησης στο Διεθνές Γραφείο. Για το 
σκοπό αυτό παρέχεται ένα πλαίσιο ελέγχου στο Πλαίσιο VI του Εντύπου 
αίτησης PCT. 

Καν. 17.1(a), (b) PCT 

139 Εάν το ΕΓΔΕ κληθεί να προετοιμάσει και να διαβιβάσει ένα έγγραφο προτε-
ραιότητας στο Διεθνές Γραφείο, επιβάλλει ένα σχετικό τέλος. 

Καν. 17.1(b) PCT 

Άρθρο 3(1) RFees 

140 Σημειώνεται ότι η διαδικασία με την οποία το ΕΓΔΕ περιλαμβάνει δωρεάν 
αντίγραφο της προηγούμενης αίτησης από την οποία διεκδικείται προτεραι-
ότητα στο φάκελο της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν 
ισχύει όσον αφορά μια διεθνή αίτηση που υποβάλλεται σε επεξεργασία από 

Καν. 17.1(b-bis) PCT 

OJ 2012, 492 

 Ενημερωτικό δελτίο PCT 
12/2010, 8 
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το ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής (βλ. σημείο 614). Επιπλέον, η υποχρέωση 
προσκόμισης του εγγράφου προτεραιότητας δεν μπορεί να καλυφθεί με ένα 
αίτημα στο Διεθνές Γραφείο στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Ψηφιακής Πρόσβα-
σης (DAS) για την ανάκτηση του εγγράφου αυτού από μια ηλεκτρονική βιβ-
λιοθήκη, γιατί το ΕΓΔΕ δεν συμμετέχει σε αυτό το σύστημα. 

 

141 Ένα έγγραφο προτεραιότητας δεν μπορεί να υποβληθεί με φαξ (βλ. σημείο 69). 

Η Διεθνής Αρχή Έρευνας (ISA) 

 

142 Εάν η διεθνής αίτηση κατατεθεί στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής, το ΕΓΔΕ 
είναι η μόνη αρμόδια ISA. Ως εκ τούτου, αυτό δεν χρειάζεται να εισαχθεί 
στο Πλαίσιο VII του Εντύπου αίτησης PCT. 

Λαμβάνοντας υπόψη μια προηγούμενη έρευνα 

Άρθρο 16 PCT 

Καν. 4.1(b)(iv), 4.14bis 

PCT 

Άρθρο 152 EPC 

143 Ο αιτών μπορεί να υποβάλει μια αίτηση στο Γραφείο Παραλαβής ώστε το 
αποτέλεσμα μιας προηγούμενης έρευνας που έχει διεξαχθεί από το ΕΓΔΕ ή 
από οποιοδήποτε άλλο γραφείο να ληφθεί υπόψη. Μια επιστροφή του διε-
θνούς τέλους έρευνας χορηγείται, όμως, μόνο υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο σημείο 144. 

Επιστροφή του τέλους έρευνας που καταβάλλεται για μια εφαρμογή 
προτεραιότητας 

Καν. 4.12 PCT 

144 Ο αιτών ο οποίος είναι της γνώμης ότι η ΕΡΟ μπορεί να στηρίξει την έρευνά 
του εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε μια προηγούμενη έκθεση έρευνας που έχει 
ήδη προετοιμαστεί από το ΕΓΔΕ σχετικά με μια αίτηση της οποίας έχει διεκ-
δικηθεί έγκυρα (Πλαίσιο VI του Εντύπου αίτησης PCT) μπορεί να λάβει ε-
πιστροφή χρημάτων για το διεθνές τέλος έρευνας που έχει καταβληθεί. Το 
ΕΓΔΕ, ενεργώντας ως ISA, αποφασίζει αν πληρούνται οι απαιτήσεις και, 
ενδεχομένως, επιστρέφει το αντίστοιχο ποσό (βλ. σημείο 213). Σε περίπτω-
ση που διεκδικείται προτεραιότητα από μια αίτηση για την οποία το ΕΓΔΕ 
έχει διενεργήσει έρευνα, το τμήμα συνέχισης του Πλαισίου VII στην αίτηση 
PCT δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί. 

Καν. 4.1, 4.12, 

12bis.1(d), 16.3, 

41 PCT 

Συμφωνία 

ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ  

Άρθρο 5(2)  

OJ 2010, 304  

OJ 2012, 256  

Οδηγός PCT του  

ΠΟΔΙ 5.073 

OJ 2009, 99  

OJ 2010, 341 

GL/EPO A-X, 10.2.3 

145 Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για οποιαδήποτε έρευνα, εκτός από μια 
έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί από το ΕΓΔΕ για μια αίτηση από την 
οποία διεκδικείται εγκύρως δικαίωμα προτεραιότητας. 

 

 

 Αιτήσεις που περιέχουν αναφορά σε βιολογικό υλικό  

146 Σύμφωνα με την PCT, το ερώτημα ως προς το αν μια αναφορά σε κατατιθέ-
μενο βιολογικό υλικό πρέπει να περιλαμβάνεται σε μια διεθνή αίτηση επα-
φίεται στην εθνική νομοθεσία των καθορισμένων κρατών. Η PCT, ωστόσο, 
ορίζει το περιεχόμενο μιας απαιτούμενης αναφοράς και καθορίζει την προ-
θεσμία για την παροχή μιας τέτοιας αναφοράς. 

Καν. 13bis PCT  

Καν. 31-34 ΣΕΔΕ  

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ  

11.075-11.087  

OJ 2010, 506  

Ενότητα 209 AI 

147 Μια αναφορά σε βιολογικό υλικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της PCT θα 
πρέπει να θεωρείται από κάθε καθορισμένο Γραφείο ότι πληροί τις απαιτή-
σεις του εθνικού δικαίου του ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο για την 
προσκόμιση της αναφοράς. Ωστόσο, μια εθνική απαίτηση μπορεί να προσ-
τεθεί και να γίνει απαίτηση της PCT κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του ΙΒ. 
Το ΕΓΔΕ έχει κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής (βλ. σημεία 148-149). 

 

 



 29 

148 Το ΕΓΔΕ έχει ενημερώσει το IB ότι αν το βιολογικό υλικό δεν έχει κατατεθεί 
από τον αιτούντα αλλά από κάποιον άλλο, η διεθνής αίτησης πρέπει να α-
ναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση του τελευταίου (του καταθέτη). Επιπλέ-
ον, εντός 16 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας πρέπει να υποβ-
ληθεί ένα έγγραφο, στο οποίο ο καταθέτης: 

- έχει εξουσιοδοτήσει τον αιτούντα να αναφερθεί στο βιολογικό υλικό και 

- έχει δώσει την ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συγκατάθεσή του για τη 
διάθεση του κατατεθειμένου υλικού στο κοινό. 

Καν. 13bis.4, 7 PCT 
Καν. 31(1)(d) ΣΕΔΕ 

149 Η εξουσιοδότηση αυτή, ωστόσο, δεν απαιτείται αν ο καταθέτης μεταβιβάσει 
τα δικαιώματά του επί της κατάθεσης στον αιτούντα το αργότερο κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, το έγγραφο που περιέχει τη 
μεταβίβαση θα πρέπει να υποβληθεί αντ' αυτού. Για περισσότερες πληρο-
φορίες βλ. Παράρτημα L του Οδηγού PCT του ΠΟΔΙ και τις πληροφορίες 
στον Οδηγό για τους Αιτούντες, Μέρος 1, παράγραφοι 76 και επόμενες. 

 

150 Εάν οποιαδήποτε απαίτηση σχετικά με την αναφορά σε βιολογικό υλικό δεν 
πληρούται εντός 16 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας της αίτη-
σης, αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί κατά τη διαδικασία ενώπιον του ΕΓΔΕ 
ως καθορισμένου Γραφείου, δηλαδή κατά την έναρξη της ευρωπαϊκής φά-
σης. Κατά συνέπεια, η διεθνής αίτηση μπορεί να απορριφθεί λόγω ανεπαρ-
κούς αποκάλυψης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης ενώπιον του 
ΕΓΔΕ ως καθορισμένου/ εκλεγμένου Γραφείου. 

 

151 Λεπτομέρειες σχετικά με κατατεθειμένο βιολογικό υλικό που δεν περιλαμβά-
νονται στην περιγραφή θα πρέπει να παρέχονται σε ξεχωριστό έντυπο 
(PCT/RO/134) (Πλαίσιο IX, πλαίσιο ελέγχου 8, Έντυπο αίτησης PCT). Το 
έντυπο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται, επίσης, εάν ο αιτών επιθυμεί τη 
διάθεση δειγμάτων μόνο σε έναν εμπειρογνώμονα. 

 

152 Η παράδοση δειγμάτων βιολογικού υλικού από το ΕΓΔΕ πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τον Κανόνα 33 της ΣΕΔΕ. Κατά συνέπεια, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του Κανόνα 33 ΣΕΔΕ, το ΕΓΔΕ, υπό την ιδιότητά του ως καθο-
ρισμένο Γραφείο, παρέχει δείγματα βιολογικού υλικού σε τρίτους από τη διεθνή 
δημοσίευση και μετά, δηλαδή κατά τη διάρκεια της διεθνούς φάσης. Το ΕΓΔΕ 
έχει ενημερώσει το IB ότι εάν ο αιτών επιθυμεί διάθεση του βιολογικού υλικού 
μόνο με την παροχή ενός δείγματος σε έναν εμπειρογνώμονα που καθορίζεται 
από τον αιτούντα, ο αιτών οφείλει να ενημερώσει το IB αναλόγως πριν από την 
ολοκλήρωση της τεχνικής προετοιμασίας για τη δημοσίευση της διεθνούς αίτη-
σης, εφόσον η δημοσίευση γίνεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ. 
Εάν η διεθνής αίτηση δεν δημοσιεύθηκε σε επίσημη γλώσσα του ΕΓΔΕ, η ειδο-
ποίηση για τη λύση του εμπειρογνώμονα μπορεί να υποβληθεί μέχρι την ολοκ-
λήρωση της τεχνικής προετοιμασίας για τη δημοσίευση της μετάφρασης αυτής 
της αίτησης. Το γεγονός ότι έχει επιλεγεί αυτή η λύση θα δημοσιευθεί στην 
πρώτη σελίδα της δημοσιευμένης μετάφρασης της αίτησης. 
 

Καν. 13bis.6 PCT Καν. 
32(1), 33 ΣΕΔΕ OJ 
1992, 470  

OJ 2010, 498  

Ενημερωτικό δελτίο  

PCT 

7-8/2010, 6 

11/2011, 5 

 Αιτήσεις που αποκαλύπτουν αλληλουχίες νουκλεοτιδίων και αμινοξέων  

153 Εάν η διεθνής αίτηση αποκαλύπτει μία ή περισσότερες αλληλουχίες νουκ-
λεοτιδίων ή/και αμινοξέων, θα πρέπει να περιέχει μια καταχώρηση αλλη-
λουχίας, η οποία θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο (Πρότυ-
πο ΠΟΔΙ ST.25) που προβλέπεται στο παράρτημα C των Διοικητικών Οδη-
γιών υπό την PCT και δημοσιεύεται στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ. Η 
καταχώρηση αλληλουχίαςπρέπει να συμμορφώνεται με την έκδοση του 
Προτύπου ST.25 του ΠΟΔΙ που ισχύει κατά την ημερομηνία κατά την οποία 
υποβάλλεται η καταχώρηση αλληλουχίας.

22 

 

22
   www.wipo.int/standards/en/pdf/archives/03-25-01arc2009.pdf 

Καν. 5.2, 13ter.1 PCT  

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

5.099-5.108,  

7.005-7.012, 11.088 

OJ 2011, 372, 376 

Ενότητα 101, 207, 

208, 513, 610, 707(a) 

και (a-bis)  

Παράρτημα C AI  

Ενημερωτικό δελτίο PCT  

12/2010, 5  

7-8/2009, 10 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/archives/03-25-01arc2009.pdf
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154 Οποιαδήποτε καταχώρηση αλληλουχίας που δεν περιλαμβάνεται στη διεθνή 
αίτηση ως κατατεθειμένη - εάν δεν επιτρέπεται ως τροποποίηση υπό το Άρ-
θρο 34 PCT (βλ. σημείο 363) - δεν αποτελεί μέρος της διεθνούς αίτησης. 

 

155 Οι πίνακες που σχετίζονται με τις καταχωρήσεις αλληλουχίας θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται ως αναπόσπαστο τμήμα της περιγραφής στην ίδια μορφή 
με το υπόλοιπο της αίτησης. Οι σελίδες πινάκων σχετικά με καταχωρήσεις 
αλληλουχίας υπολογίζονται σαν κανονικές σελίδες της περιγραφής για την 
οποία καταβάλλονται τέλη πλήρων σελίδων (βλ. σημείο 169). 

 

156 Το ΕΓΔΕ δέχεται καταχωρήσεις αλληλουχίας που κατατίθενται σε ηλεκτρο-
νικά μέσα όπως ορίζονται από το ΕΓΔΕ (βλ. σημείο 87). 

 

157 Εάν μια διεθνής αίτηση κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή, μια καταχώρηση 
αλληλουχίας που αποτελεί μέρος της εν λόγω αίτησης και κατατίθεται σε 
μορφή κειμένου σύμφωνα με το παράρτημα C, δεν λαμβάνεται υπόψη για 
τον υπολογισμό του (τμήματος τέλους σελίδων του) τέλους διεθνούς κατά-
θεσης (βλ. σημείο 167) και δεν θα υπάρχει ανάγκη κατάθεσης δεύτερου αν-
τιγράφου για τους σκοπούς της διεθνούς έρευνας και, ενδεχομένως, της 
διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης (βλ. σημεία 260, 389). 

 

158 Εάν επιλεγεί οποιαδήποτε άλλη επιλογή για την κατάθεση μιας καταχώρη-
σης αλληλουχίας - π.χ. κατάθεση σε έντυπη μορφή ή σε μορφή εικόνας - το 
ποσό του τμήματος του τέλους σελίδων του τέλους διεθνούς κατάθεσης υ-
πολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη κάθε σελίδα της καταχώρησης αλληλουχί-
ας. Περαιτέρω, εάν το ΕΓΔΕ ενεργεί ως ISA, SISA ή/ και IPEA μια καταχώ-
ρηση αλληλουχίας θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά σε μορφή κειμένου 
σύμφωνα με το παράρτημα C (βλ. σημεία 260 κ.επ.). 

Υπογραφή 

Καν. 13ter.1 PCT  

OJ 2011, 372, 376 

GL/EPO A-IV, 5,  

E-VIII, 2.4.2 

159 Το Έντυπο αίτησης PCT ή, κατά περίπτωση, το πληρεξούσιο πρέπει να 
φέρει την υπογραφή του αιτούντος. 

 

Καν. 4.1(d), 4.15, 

 26.2bis(a), 

51bis.1(a)(vi) PCT  

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

 5.013-5.014 

160 Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αιτούντες, κάθε αιτών πρέπει να υπογ-
ράψει την αίτηση, ή κάθε αιτών για τον οποίο έχει διοριστεί ένας  πράκτορας 
πρέπει να υπογράψει ένα πληρεξούσιο (Πλαίσιο IX, Έντυπο αίτησης PCT, βλ. 
σημείο 97). Ωστόσο, εάν υπάρχουν περισσό-τεροι του ενός αιτούντες το ΕΓ-
ΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής δεν θα καλέσει τον αιτούντα να προσκομίσει τις 
ελλιπείς υπογραφές αν το Έντυπο αίτησης PCT έχει υπογραφεί από τουλά-
χιστον έναν από τους αιτούντες. Οποιοδήποτε καθορισμένο Γραφείο, ωσ-
τόσο, μπορεί να απαιτήσει την ελλιπή υπογραφή οποιουδήποτε αιτούντος 
που δεν έχει υπογράψει την αίτηση PCT για το συγκεκριμένο καθορισμένο 
κράτος. 

 

161 Το ΕΓΔΕ ως καθορισμένο Γραφείο δεν απαιτεί την υποβολή μιας ελλιπούς 
υπογραφής κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση. 

 

162 Αν το Έντυπο αίτησης PCT δεν έχει υπογραφεί από τον αιτούντα αλλά από 
τον πράκτορά του, δεν χρειάζεται να υποβληθεί υπογεγραμμένο πληρεξού-
σιο ή ένα αντίγραφο ενός γενικού πληρεξουσίου δεδομένου ότι η απαίτηση 
αυτή έχει αρθεί από το ΕΓΔΕ (βλ/ σημείο 109). Ωστόσο, για λόγους στρατη-
γικής και σύνεσης, συνιστάται στους πράκτορες να λάβουν ρητή εξουσιοδό-
τηση από όλους τους αιτούντες, με άμεση υπογραφή της αίτησης PCT ή 
μέσω δεόντως υπογεγραμμένων εξουσιοδοτήσεων (βλ. σημεία 111 κ.επ.). 

Καν. 90.3, 90.4,  

90.5 PCT 

OJ 2010, 335 
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Γλώσσα της διεθνούς αίτησης 

163 Η διεθνής αίτηση, δηλαδή η αίτηση, η περιγραφή, οι αξιώσεις, τα σχέδια και 
η περίληψη, πρέπει να κατατεθεί στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής στην 
αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Μια διεθνής αίτηση που κατατίθεται 
σε άλλη γλώσσα θα διαβιβαστεί στο IB που θα ενεργήσει ως Γραφείο Παρα-
λαβής αντί του ΕΓΔΕ. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
μιας αίτησης στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής σε οποιαδήποτε άλλη 
γλώσσα, όπως προβλέπεται στο άρθρο της ΣΕΔΕ για τις αιτήσεις ευρωπαϊ-
κού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που δεν κατατίθενται μέσω της διαδρομής 
PCT (Απευθείας ευρωπαϊκές αιτήσεις). 

Άρθρο 3(4)(i), 11(1)(ii) 

PCT 

Καν. 12, 19.4 PCT  

Άρθρο 14, 150(2) ΣΕΔΕ 

Καν. 3, 157(2) ΣΕΔΕ 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

5.013-5.014 

OJ 1993, 540 

164 Εάν η αίτηση κατατίθεται στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες του, η γλώσσα αυτή θα είναι η γλώσσα της διαδικασίας 
και δεν μπορεί να μεταβληθεί ούτε κατά τη διάρκεια της διεθνούς φάσης 
ούτε κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση (βλ. σημεία 418-419). Ωστό-
σο, με την εξαίρεση τροποποιήσεων και διορθώσεων στην αίτηση, για την 
οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα της διεθνούς αίτησης, κάθε 
άλλη αλληλογραφία με το ΕΓΔΕ μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε από τις 
τρεις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ. 

Τέλη 

OJ 1993, 540 

Εφ. 4/08 

OJ 2010, 572 

165 Για τις πληρωμές των τελών που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της 
διεθνούς φάσης συνιστάται στους αιτούντες να συμβουλεύονται τις εκάσ-
τοτε επικαιροποιημένες πληροφορίες που διατίθενται τόσο στη διαδικτυα-
κή τοποθεσία του ΕΓΔΕ όσο και στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ. 
Επιπλέον, οδηγίες για την καταβολή των τελών, εξόδων και τιμών παρέ-
χονται σε κάθε τεύχος της Επίσημης Εφημερίδας. 

Άρθρο 3(4)(iv) PCT  

Καν. 14-16 PCT  

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

5.185-5.199 

166 Οι πληρωμές τελών στο ΕΓΔΕ μπορούν να πραγματοποιούνται εγκύρως από 
οποιονδήποτε: αιτούντες, εκπροσώπους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 

 

167 Για τις διεθνείς αιτήσεις, τα ακόλουθα τέλη καταβάλλονται απευθείας στο 
ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής: 

- το τέλος διαβίβασης, 

- το τέλος διεθνούς κατάθεσης και 

- - το τέλος διεθνούς έρευνας. 

 

168 Τα τέλη διαβίβασης, διεθνούς κατάθεσης και έρευνας είναι πληρωτέα εντός 
ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της διεθνούς αίτησης. 

Καν. 14.1, 15.4,  

16.1(f) PCT 

169 Εάν η αίτηση περιέχει περισσότερα από 30 φύλλα,  το τέλος διεθνούς 
κατάθεσης αυξάνεται, κατά ένα σταθερό ποσό που πρέπει να καταβληθεί 
για κάθε φύλλο άνω των 30 φύλλων. Το εν λόγω πρόσθετο τέλος θεωρείται 
μέρος του τέλους διεθνούς κατάθεσης και πρέπει να καταβληθεί από τον 
αιτούντα μαζί με το (βασικό) τέλος κατάθεσης. Ο αιτών πρέπει να υπολογί-
σει μόνος του το εφαρμοστέο πρόσθετο ποσό και να μην περιμένει σχετική 
ειδοποίηση, επειδή, από τη λήξη της προθεσμίας ενός μηνός και έπειτα, το 
εκκρεμές ποσό μπορεί μόνο να καταβληθεί έγκυρα μαζί με ένα επιπλέον 
τέλος καθυστέρησης (βλ. σημείο 185). 

 

170 Εάν η αίτηση περιέχει μια καταχώρηση αλληλουχίας ως μέρος της περιγρα-
φής, οι σελίδες που αποτελούν το τμήμα εκείνο δεν λαμβάνονται υπόψη για 
τον υπολογισμό του τέλους σελίδων εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 
(βλ. σημεία 153 κ.επ.). 
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Τα ποσά των τελών 

171 Τα ποσά των τελών διαβίβασης και διεθνούς έρευνας καθορίζονται από το 
ΕΓΔΕ και παρέχονται στον τρέχοντα Πίνακα τελών και εξόδων του ΕΓΔΕ 
που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα. 

Καν. 157(4) ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.2, 2.18 RFees 

172 Εάν το ΕΓΔΕ ενεργεί ως Γραφείο Παραλαβής, καμία μείωση του τέλους διε-
θνούς έρευνας δεν εφαρμόζεται (βλ. σημεία 213 κ.επ.). 

 

173 Το ποσό του τέλους διεθνούς κατάθεσης, συμπεριλαμβανομένου του τέλους 
σελίδων, καθορίζεται από τον ΠΟΔΙ σε ελβετικά φράγκα και αναφέρεται 
στον Πίνακα τελών που επισυνάπτεται ως παράρτημα στους Κανονισμούς 
PCT (Πίνακας τελών PCT) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών. Τα 
ποσά που είναι πληρωτέα σε σχέση με το τέλος διεθνούς κατάθεσης, το 
τέλος έρευνας και το τέλος διαβίβασης είναι εκείνα που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία παραλαβής της διεθνούς αίτησης. 

Καν. 15.3, 16.1(f), 

14.1(c), 96.1 PCT 

Πίνακας τελών PCT 

174 Οι προϋποθέσεις για τη μείωση του τέλους διεθνούς κατάθεσης ορίζονται 
στα σημεία 178 και επόμενα. 

Μέθοδοι πληρωμής 

 

175 Όλα τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν στο ΕΓΔΕ θα πρέπει να καταβάλ-
λονται σε ευρώ, μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή εμβάσματος σε τραπεζικό 
λογαριασμό του ΕΓΔΕ. Για τα άτομα που διατηρούν καταθετικό λογαριασμό 
στο ΕΓΔΕ, οι πληρωμές μπορούν να γίνονται με εντολές χρέωσης. Ωστόσο, 
η δυνατότητα αυτόματης χρέωσης δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για οποιαδή-
ποτε πληρωμή τελών στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής, ISA και IPEA. Ε-
πιλέον, η πληρωμή τελών μέσω πιστωτικής κάρτας δεν είναι δυνατή και η 
δυνατότητα πληρωμής μέσω επιταγής καταργήθηκε από το ΕΓΔΕ το 2008. 
Κάθε τεύχος της Επίσημης Εφημερίδας παρέχει οδηγίες σχετικά με την κα-
ταβολή των τελών. 

OJ 2007, 626  

OJ 3/2009,  

Προσάρτημα 

176 Το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ για κάθε τέλος που ορίζεται σε ελβετικά φράγ-
κα από τον ΠΟΔΙ τροποποιείται κατά διαστήματα. Τα εκάστοτε τρέχοντα 
ποσά των τελών δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, τις Επίσημες α-
νακοινώσεις (Εφημερίδα PCT) και το Ενημερωτικό δελτίο PCT (βλ. σημεία 
11 κ.επ.). 

 

177 Η ημερομηνία που θεωρείται ως ημερομηνία πραγματοποίησης μιας πλη-
ρωμής καθορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Τελών του ΕΓΔΕ. 

Μειώσεις 

Άρθρο 7(3) RFees 

178 Το τέλος διεθνούς κατάθεσης μειώνεται κατά 90%, εάν πληρούνται οι απαι-
τήσεις που προβλέπονται στο σημείο 5 του Πίνακα Τελών PCT. Εάν υπάρ-
χουν περισσότεροι του ενός αιτούντες, οι απαιτήσεις της μείωσης θα πρέπει 
να πληρούνται από όλους αυτούς. 

Σημείο 5 Προγράμματος 

Τελών PCT  

Άρθρο 8 RFees 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

5,188 

179 Όσον αφορά τους αιτούντες που έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν διεθνή 
αίτηση στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής (βλ. σημείο 42), η μείωση ισχύει 
εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος ή κάτοικος ενός από 
τα ακόλουθα κράτη: Αλβανία (AL), Βουλγαρία (BG), Κροατία (HR), Τσεχική 
Δημοκρατία (CZ), Εσθονία (EE), Ουγγαρία (HU), Λετονία (LV), Λιθουανία 
(LT), Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (MK), Πολωνία 
(PL), Ρουμανία (RO), Σερβία (RS), Σλοβακία (SK), Τουρκία (TR). Κατά την 
1η Οκτωβρίου 2012, αυτά τα συμβαλλόμενα κράτη της ΣΕΔΕ/ PCT εμπίπ-
τουν στα κριτήρια του σημείου 5(α) του Πίνακα Τελών PCT. 
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180 Εάν η αίτηση υποβάλλεται από περισσότερους από έναν αιτούντα, μόνο ένας 
χρειάζεται να είναι υπήκοος και κάτοικος ενός από τα συμβαλλόμενα κράτη 
της ΣΕΔΕ/ PCT που αναφέρονται παραπάνω, αλλά κάθε αιτών πρέπει να 
πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο σημείο 5 του Πίνακα Τελών PCT. 

 

181 Ένα  κατάλογος των κρατών των οποίων οι υπήκοοι/ κάτοικοι μπορούν να 
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μείωσης δημοσιεύεται 
στο Ενημερωτικό δελτίο PCT. 

 

182 Εάν το ΕΓΔΕ λειτουργεί ως Γραφείο Παραλαβής, μια μείωση του τέλους διε-
θνούς κατάθεσης μπορεί να εφαρμοστεί εάν η αίτηση έχει κατατεθεί σε η-
λεκτρονική μορφή (βλ. σημείο 82). Το επίπεδο της μείωσης εξαρτάται από 
τη μορφή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση (PDF ή XML). 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

 5.189 

183 Το ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής δεν δέχεται διεθνείς αιτήσεις που κατατί-
θενται στη μορφή PCT-EASY. Εάν μια αίτηση κατατίθεται σε αυτή τη μορφή, 
το ΕΓΔΕ θα την επεξεργαστεί ως αίτηση που κατατέθηκε σε έντυπη μορφή 
και, ως εκ τούτου, δεν θα εφαρμοστεί καμία μείωση (βλ. σημείο 90). 

 

184 Το Έντυπο αίτησης PCT περιέχει ένα φύλλο υπολογισμού τελών το οποίο οι 
αιτούντες καλούνται να χρησιμοποιήσουν για τον υπολογισμό των τελών 
(Παράρτημα VII). 

Καθυστερημένη καταβολή των τελών 

 

185 Εάν καμία αμοιβή δεν καταβληθεί εντός των προβλεπομένων προθεσμιών 
(βλ. σημείο 168) ή εάν τα ποσά που καταβάλλονται δεν επαρκούν για την 
κάλυψη των οφειλόμενων τελών, το ΕΓΔΕ καλεί τον αιτούντα να καταβάλει 
το ποσό που λείπει μαζί με το εφαρμοστέο τέλος καθυστερημένης πληρω-
μής ύψους 50% επί του ποσού των μη καταβληθέντων τελών, αλλά τουλά-
χιστον ίσο με το τέλος διαβίβασης. 

Άρθρο 14(3)(a) PCT  

Καν. 16bis PCT  

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

5.193-5.196 

OJ 1992, 383 

186 Το τέλος καθυστερημένης κατάθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του 
τέλους διεθνούς κατάθεσης, όπως καθορίζεται στον Πίνακα Τελών PCT χω-
ρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε τέλος που οφείλεται για κάθε φύλλο 
της διεθνούς αίτησης που υπερβαίνει τα 30 φύλλα. 

 

187 Εάν ο αιτών δεν καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη, μαζί με το τέλος καθυσ-
τερημένης πληρωμής εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της πρόσκλη-
σης, η διεθνής αίτηση θα θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί και το Γραφείο Παρα-
λαβής θα την κηρύξει αποσυρθείσα. 
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Γ. Το ΕΓΔΕ ως Διεθνής Αρχή  
Έρευνας (ISA) και Συμπληρωματική  
Διεθνής Αρχή Έρευνας (SISA) 

I.      Γενικά 

188 Από την 1η Ιουλίου 2010, το ΕΓΔΕ με την ιδιότητά του ως Διεθνής Αρχή 
σύμφωνα με τη Συνθήκη PCT, δεν λειτουργεί μόνο ως ISA και IPEA αλλά 
και ως Συμπληρωματική διεθνής αρχή έρευνας (SISA). Το κεφάλαιο αυτό 
παρουσιάζει αρχικά τη διαδικασία ενώπιον του ΕΓΔΕ ως ISA και στο τέλος 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του ΕΓΔΕ ως SISA 
(βλ. σημεία 274 κ.επ.). Το Κεφάλαιο Δ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη 
διαδικασία ενώπιον του ΕΓΔΕ ως IPEA. 

 

189 Η συμφωνία ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ καθορίζει τις λεπτομέρειες των διαδικασιών ενώ-
πιον του ΕΓΔΕ ως Διεθνούς Αρχής. Η συμφωνία της 2ας Οκτωβρίου 2007, 
που ισχύει σήμερα, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά με ισχύ από την 1η 
Ιουλίου 2010. Το Παράρτημα Γ, Μέρος Ι, της συμφωνίας αναθεωρήθηκε με 
ισχύ από την 1η Απριλίου 2012. 

Ο ρόλος του ΕΓΔΕ ως ISA 

OJ 2010, 304  

OJ 2012, 256 

190 Το ΕΓΔΕ ως ISA πραγματοποιεί για κάθε διεθνή αίτηση μια Έκθεση Διεθνούς 
Έρευνας (ISR) και μια Γραπτή Γνωμοδότηση της Διεθνούς Αρχής Έρευνας 
(WO-ISA) σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι της PCT (βλ. σημεία 221 κ.επ.). 

 

191 Η ISR περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις αναφορές των εγγράφων της προϋ-
πάρχουσας στάθμης της τεχνικής που θεωρούνται συναφή, την κατηγοριοπο-
ίηση του αντικειμένου της εφεύρεσης και μια ένδειξη των πεδίων της έρευνας. 

Καν. 43 PCT 

192 Η WO-ISA παρέχει στον αιτούντα μια προκαταρκτική, μη δεσμευτική γνω-
μοδότηση σχετικά με τα ζητήματα του νεωτερισμού, της εφευρετικής δρασ-
τηριότητας και της βιομηχανικής εφαρμογής. Αυτό επιτρέπει στον αιτούντα 
να αποφασίσει, ήδη από το στάδιο της έρευνας, εάν θέλει να προχωρήσει 
στην εθνική/ περιφερειακή φάση. Για αυτόν και άλλους λόγους, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, η διεθνής προκαταρκτική εξέταση ενδέχεται να μην έχει 
προστιθέμενη αξία (βλ. σημεία 301 κ.επ.). Ως εκ τούτου, πριν από τη λήψη 
μιας απόφασης σχετικά με την κατάθεση μιας αίτησης για διεθνή προκα-
ταρκτική εξέταση, οι αιτούντες καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τις 
πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμότητα της διαδικασίας δυνάμει του κεφα-
λαίου II της PCT. 

Αρμοδιότητα του ΕΓΔΕ ως ISA 

 

193 Παρά το γεγονός ότι η αρμοδιότητα της ΕΠΟ να ενεργεί ως ISA είναι κατ' 
αρχήν καθολική, δηλαδή δεν περιορίζεται σε διεθνείς αιτήσεις από π.χ. 
συμβαλλόμενα κράτη της ΣΕΔΕ, η αρμοδιότητά της να ενεργεί ως ISA για 
μια διεθνή αίτηση, όπως αναφέρεται παρακάτω, δεν εφαρμόζεται αυτόματα 
(βλ. σημεία 194 κ.επ.). 

Καθορισμός από το Γραφείο Παραλαβής 

Άρθρο 16 PCT  

Καν. 35 PCT  

Άρθρο 152 ΣΕΔΕ 

Συμφωνία ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ, 

Άρθρο 3(1) 

OJ 2010, 304  

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

7.002 

194 Το ΕΓΔΕ μπορεί να ενεργεί ως ISA μόνον υπό την προϋπόθεση ότι το Γρα-
φείο Παραλαβής όπου κατατέθηκε η αίτηση έχει καθορίσει το ΕΓΔΕ ως ISA. 

 

195 Δεδομένου ότι τα περισσότερα Γραφεία Παραλαβής έχουν καθορίσει το ΕΓ-  
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ΔΕ, μόνο τα κράτη που δεν έχουν (ακόμη) καθορίσει το ΕΓΔΕ ως ISA (και 
IPEA) έως την 1η Οκτωβρίου 2012 αναφέρονται εδώ: Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα (AE), Αντίγκουα και Μπαρμπούντα (AG), Αυστραλία (AU), Κανα-
δάς (CA), Κίνα (CN), Ντομίνικα (DM), Κομόρες (KM), Άγιος Χριστόφορος 
και Νέβις (KN), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (KP), Δημοκρατία της Κορέας 
(KR), Παπούα Νέα Γουινέα (PG). Επικαιροποιημένες πληροφορίες διατί-
θενται στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ (βλ. σημείο 14). 

196 Εάν το IB ενεργεί ως Γραφείο Παραλαβής, το ΕΓΔΕ είναι αρμόδιο ως ISA/ 
IPEA αν η διεθνής αίτηση μπορούσε να κατατεθεί σε ένα Γραφείο Παραλα-
βή που είχε καθορίσει το ΕΓΔΕ ως ISA/ IPEA κατά την ημερομηνία κατάθε-
σης της αίτησης. 

Περιορισμένη αρμοδιότητα 

Συμφωνία ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ, 

Άρθρο 3(3) 

OJ 2010, 304 

197 Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ΕΓΔΕ έχει περιορισμένη αρμοδιότητα ως ISA. 
Το ΕΓΔΕ δεν θα προβαίνει σε διεθνή έρευνα για οποιαδήποτε διεθνή αίτη-
ση που κατατίθεται από υπήκοο ή κάτοικο των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων 
των Ηνωμένων Πολιτειών (USPTO) ως Γραφείο Παραλαβής εάν εφόσον η 
αίτηση περιέχει μία ή περισσότερες αξιώσεις που αφορούν στον τομέα των 
επιχειρηματικών μεθόδων, όπως ορίζονται στο παράρτημα Α της 
συμφωνίας ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ. 

OJ 2010, 304 

198 Επιπλέον, εάν το IB ενήργησε ως Γραφείο Παραλαβής σε σχέση με μια τέ-
τοια αίτηση, το ΕΓΔΕ δεν είναι αρμόδιο ως ISA εάν η διεθνής αίτηση θα 
μπορούσε να έχει κατατεθεί στο USPTO ως Γραφείο Παραλαβής, εκτός εάν 
ένας τουλάχιστον από τους αιτούντες είναι υπήκοος ή κάτοικος ενός συμ-
βαλλόμενου κράτους της ΣΕΔΕ (βλ. σημείο 43). 

 

199 Όσον αφορά τις διεθνείς αιτήσεις που αφορούν μια επιχειρηματική μέθοδο 
και για τις οποίες δεν ισχύει ο περιορισμός της αρμοδιότητας, το ΕΓΔΕ 
μπορεί επίσης να αρνηθεί να προβεί σε (πλήρη) διεθνή έρευνα για τους 
λόγους που αναφέρονται κατωτέρω (βλ. σημείο 255). 

Επιλογή ISA και συνέπειες 

 

200 Εάν το Γραφείο Παραλαβής έχει ορίσει περισσότερες από μία ISA, ο αιτών 
πρέπει να αναφέρει την ISA της επιλογής του στην αίτηση PCT (Πλαίσιο 
VII) και στο φύλλο υπολογισμού τελών (Πλαίσιο 2) (βλ. Παράρτημα VII). 
Μόνο μία ISA μπορεί να επιλεγεί. Για παράδειγμα, το ΕΓΔΕ μπορεί να επι-
λεγεί ως ISA για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στο USPTO και για αιτήσεις 
στα αγγλικά που έχουν κατατεθεί στο JPO ως Γραφείο Παραλαβής. 

Καν. 4.1(b)(iv), 

4.14bis PCT 

Συμφωνία 

ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ, 

Άρθρο 3(2),  

Παράρτημα A(ii) 

OJ 2010, 304  

OJ 2009, 206 

201 Οι αιτούντες που εξετάζουν την επιλογή ISA θα πρέπει να έχουν κατά νου 
ότι το ΕΓΔΕ θα ενεργήσει ως  IPEA μόνο εάν η διεθνής έρευνα διεξήχθη 
από το ίδιο το ΕΓΔΕ ή από οποιαδήποτε άλλη «Ευρωπαϊκή ISA». Κα-
τά την 1η Οκτωβρίου 2012, το ΕΓΔΕ, τα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας και το Σκανδι-
ναβικό Ινστιτούτο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ενεργούν ως Ευρωπαϊκές 
ISA (βλ. σημείο 311). 

 

202 Εάν το ΕΓΔΕ ενεργεί ως ISA, η έκθεση της συμπληρωματική ευρωπαϊκής 
έρευνας καταργείται και κανένα σχετικό τέλος έρευνας δεν οφείλεται κατά 
την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση (βλ. σημείο 567). 

 

203 Εάν το ΕΓΔΕ ενεργεί ως IPEA, παρέχεται μείωση της τάξεως του 50% του 
τέλους που οφείλεται για την εξέταση στην ευρωπαϊκό φάση (βλ. σημείο 589). 

Άρθρο 14(2) RFees 
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 Μετάφραση  

204 Για τους σκοπούς της διεθνούς έρευνας από το ΕΓΔΕ ως ISA, η αίτηση 
πρέπει να συντάσσεται σε μία από τις τρεις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ, 
δηλαδή αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. Όταν η διεθνής αίτηση κατατίθεται 
σε διαφορετική γλώσσα, ο αιτών πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο Πα-
ραλαβής μετάφραση αυτής σε μία από τις τρεις επίσημες γλώσσες του ΕΓ-
ΔΕ. Η μετάφραση αυτή πρέπει να προσκομίζεται εντός προθεσμίας ενός 
μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της διεθνούς αίτησης από το Γραφε-
ίο Παραλαβής. 

Καν. 12.3 PCT 

205 Εάν η αίτηση δεν κατατέθηκε στο Γραφείο Παραλαβής σε μια γλώσσα δη-
μοσίευσης PCT, η γλώσσα της μετάφρασης που υποβάλλεται για τους 
σκοπούς της διαδικασίας ενώπιον του ΕΓΔΕ ως ISA καθορίζει τη γλώσσα 
στην οποία δημοσιεύεται η διεθνής αίτηση. Σε κάθε περίπτωση όπου η 
γλώσσα της διεθνούς δημοσίευσης είναι επίσημη γλώσσα του ΕΓΔΕ, η 
γλώσσα αυτή θα είναι η γλώσσα της διαδικασίας της ευρωπαϊκής φάση και 
δεν μπορεί να αλλάξει. Ως εκ τούτου, οι αιτούντες πρέπει να εξετάσουν 
προσεκτικά σε ποια γλώσσα θα υποβάλουν μια μετάφραση για τους σκο-
πούς της διεθνούς έρευνας. 

Καν. 48.3 PCT  

OJ 2010, 572 

Εφ. 4/08 της 16.2.2010 

206 Μετά την καταβολή του τέλους έρευνας, το γραφείο παραλαβής διαβιβάζει 
αμέσως αντίγραφο της μετάφρασης και του εντύπου αίτησης PCT («αντίγ-
ραφο έρευνας») στο ΕΓΔΕ ως ISA. 

Γλώσσα περαιτέρω αλληλογραφίας 

Άρθρο 12(1) PCT 

Καν. 23.1(b) PCT 

207 Σε οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία με το ΕΓΔΕ ως ISA, ο αιτών μπορεί 
να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τις τρεις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ 
(βλ. σημείο 164). 

Κατάθεση αίτησης στα ολλανδικά 

Καν. 92.2(b) PCT 

OJ 1993, 540 

208 Μια εξαίρεση στις απαιτήσεις μετάφρασης για τους σκοπούς της διεθνούς 
έρευνας από το ΕΓΔΕ ως ISA ισχύει μόνον εφόσον η αίτηση κατατέθηκε στο 
γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Βελγίου ή της Ολλανδίας ως Γραφείο 
Παραλαβής, δεδομένου ότι - παρόλο που δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα - το 
ΕΓΔΕ ως ISA δέχεται επίσης αιτήσεις που έχουν συνταχθεί στα ολλανδικά. 
Ως εκ τούτου, η μετάφραση μιας διεθνούς αίτησης που κατατίθεται στα ολ-
λανδικά στο γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Βελγίου ή της Ολλανδίας 
δεν απαιτείται για τους σκοπούς της διεθνούς έρευνας από το ΕΓΔΕ ως ISA. 
Ωστόσο, εντός 14 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας, μια μετάφρα-
ση πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Παραλαβής σε μια γλώσσα δημοσίευσης 
αποδεκτή από το Γραφείο Παραλαβής για τους σκοπούς της διεθνούς δημο-
σίευσης. Η ISR και ηWO-ISA συντάσσονται στη γλώσσα της διεθνούς δημο-
σίευσης. Για τους παραπάνω λόγους, το ενδεχόμενο κατάθεσης μιας αίτησης 
στα ολλανδικά πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. 

Καν. 12.3, 12.4, 43.4, 

48.3 PCT 

Συμφωνία ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ, 

Παράρτημα A(i) 

OJ 2010, 304 

 Εκπροσώπηση ενώπιον του ΕΓΔΕ ως ISA  

209 Οι αιτούντες μπορούν να εκπροσωπούνται ενώπιον του ΕΓΔΕ ως ISA από 
τον πράκτορα που διορίζεται για την κατάθεση της διεθνούς αίτησης και έχει 
το δικαίωμα να ενεργεί ενώπιον του Γραφείου Παραλαβής, δηλαδή τον 
πράκτορα για τη διεθνή φάση (βλ. σημεία 36 κ.επ.). 

Άρθρο 49 PCT 

Καν. 83.1bis(b), 90.1(a), 

(b), (d) PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

11.001-11.014  

Ενημερωτικό Δελτίο PCT 

4/2008, 7 

210 Ένας αιτών μπορεί επίσης να διορίσει έναν πράκτορα για να τον εκπροσω-
πεί ειδικά ενώπιον του ΕΓΔΕ ως ISA. Επιπλέον, ο πράκτορας που έχει 
διοριστεί για τη διεθνή φάση - και, συνεπώς, μεταξύ άλλων και για τη διαδι-
κασία ενώπιον της ISA - μπορεί να διορίσει έναν υπο-πράκτορα που θα 
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εκπροσωπεί τον αιτούνται ειδικά ενώπιον του ΕΓΔΕ ως ISA. Όλες οι επικοι-
νωνίες που εκδίδονται από την ISA αποστέλλονται στον πράκτορα που ορί-
ζεται ειδικά για τη διαδικασία ενώπιον του ΕΓΔΕ ως ISA. 

211 Οποιοσδήποτε πράκτορας που διορίζεται ειδικά για να ενεργεί ενώπιον του 
ΕΓΔΕ ως ISA πρέπει να έχει το δικαίωμα να ενεργεί ενώπιον του ΕΓΔΕ (βλ. 
σημείο 98). 

 

212 Οι απαιτήσεις όσον αφορά την υποβολή χωριστού πληρεξούσιο ή αντίγρα-
φο τυχόν γενικού πληρεξουσίου έχουν αρθεί από το ΕΓΔΕ ως ISA (βλ. ση-
μείο 109). 

Μείωση του τέλους έρευνας 

OJ 2010, 335 

213 Το τέλος έρευνας που πρέπει να καταβληθεί εάν το ΕΓΔΕ ενεργεί ως ISA 
μειώνεται κατά 75% εάν ο αιτών ή, εάν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι υπο-
ψήφιοι, κάθε  αιτών είναι φυσικό πρόσωπο και υπήκοος ή κάτοικος ενός 
κράτους που δεν αποτελεί συμβαλλόμενο κράτος της ΣΕΔΕ και κατά 
την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έχει ταξινομηθεί ως χαμηλού εισο-
δήματος ή κατώτερου μεσαίου εισοδήματος οικονομία από την Παγκόσμια 
Τράπεζα. Ένας πίνακας που περιέχει αυτή την ταξινόμηση διατίθεται στη 
διαδικτυακή τοποθεσία του ΕΓΔΕ.

23 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

5.188-5.189 

OJ 2008, 521 

GL/EPO A-X, 9.3.3 

214 Η συνέπεια της απαίτησης ότι κάθε αιτών πρέπει να είναι φυσικό πρόσω-
πο και υπήκοος ή κάτοικος ενός κράτους που δεν έχει προσχωρήσει στη 
ΣΕΔΕ είναι ότι οποιοσδήποτε αιτών που είναι υπήκοος ή κάτοικος ενός 
συμβαλλόμενου κράτους της ΣΕΔΕ δεν πληροί, ήδη για το λόγο αυτό, τις 
προϋποθέσεις για τη μείωση του τέλους έρευνας (και του τέλος για τη διε-
θνή προκαταρκτική εξέταση), αλλά μπορούν να πληροί τις προϋποθέσεις 
για τη μείωση του τέλους διεθνούς κατάθεσης (βλ. σημείο 178) και του τέ-
λους επεξεργασίας (βλ. σημείο 354). 

Επιστροφή του τέλους έρευνας 

 

215 Όταν το ΕΓΔΕ μπορεί να βασιστεί την ISR σε μια προηγούμενη έρευνα που 
έχει πραγματοποιηθεί για μια αίτηση βάσει της οποίας διεκδικείται εγκύ-
ρως προτεραιότητα για τη διεθνή αίτηση, το καταβληθέν τέλος έρευνας θα 
πρέπει να επιστραφεί εν μέρει ή στο σύνολό του ανάλογα με το βαθμό στον 
οποίο το ΕΓΔΕ επωφελείται από την εν λόγω προηγούμενη έρευνα (βλ. 
σημείο 143). 

Καν. 4.12, 12bis, 16.3, 

41.1 PCT Οδηγός PCT 

του ΠΟΔΙ 5.073 

OJ 2009, 99 OJ 2010, 

341 

216 Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για προγενέστερη έρευνα που δεν έχει 
πραγματοποιείται από το ίδιο το ΕΓΔΕ ή/ και εάν δεν έχει εγκύρως διεκδι-
κηθεί σχετική προτεραιότητα (βλ. σημείο 144). 

 

 

 

 

 

 

23
    www.epo.org/applying/forms-fees/international-fees/information.html 

 

 

http://www.epo.org/applying/forms-fees/international-fees/information.html
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II.     Η διαδικασία ενώπιον του ΕΓΔΕ ως ISA 

  Γενικά 

217 Ο στόχος της διεθνούς έρευνας είναι να ανακαλύψει τη σχετική προϋπάρ-
χουσα στάθμη της τεχνικής. Η PCT ορίζει ως προϋπάρχουσα στάθμη της 
τεχνικής οτιδήποτε έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού σε όλο τον κόσμο μέ-
σω γραπτής γνωστοποίησης. Η προϋπάρχουσα στάθμη της τεχνικής είναι 
χρήσιμη προκειμένου να καθοριστεί εάν η εφεύρεση είναι νέα και εμπεριέχει 
εφευρετική δραστηριότητα. 

Άρθρο 15, 27(5) PCT 

 Καν. 33.1 PCT 

GL/EPO B-II, 2, B-III, 1,  

E-VIII, 3 

218 Ο ορισμός της προϋπάρχουσας στάθμης της τεχνικής στον Κανόνα 33 PCT 
ισχύει αποκλειστικά για τη διεθνή φάση της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι 
κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής φάσης, το ΕΓΔΕ εφαρμόζει τα κριτήρια 
που ισχύουν στο πλαίσιο της ΣΕΔΕ για τον καθορισμό της σχετικής προϋ-
πάρχουσας στάθμης της τεχνικής. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής μιας διε-
θνούς έρευνας είναι ισοδύναμο με εκείνο μιας ευρωπαϊκής έρευνας. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ μιας διεθνούς και μιας 
ευρωπαϊκής έρευνας, είτε σε σχέση με τη μέθοδο και την ποιότητα της 
έρευνας είτε σε σχέση με τις πηγές όπου πραγματοποιείται έρευνα για την 
προϋπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. 

 

219 Το ΕΓΔΕ διεξάγει τη διεθνή έρευνα σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμ-
μές ISPE (βλ. σημείο 19). Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι κατευθυντή-
ριες γραμμές επαφίουν στην ISA την επιλογή μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
επιλογών (πολιτικής). Μια λίστα με τις επιλογές που επιλέγονται από το 
ΕΓΔΕ παρέχεται στο Παράρτημα IV. 

 

220 Σύμφωνα με την αρχή της συμπληρωματικής εφαρμογής της ΣΕΔΕ, το ΕΓ-
ΔΕ ως ISA εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την Εξέταση ενώπιον 
του ΕΓΔΕ στα σημεία όπου οι Κατευθυντήριες γραμμές ISPE δεν ορίζουν 
κάτι συναφές (βλ. σημεία 16-21). 

Σύνταξη της ISR και της WO-ISA 

 

221 Για κάθε αίτηση, το ΕΓΔΕ ως ISA εκδίδει τόσο μια Έκθεση Διεθνούς Έρευ-
νας (ISR), ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μια «δήλωση περί μη-έκδοσης 
ISR» (βλ. σημείο 252) όσο και μια Γραπτή Γνωμοδότηση της Διεθνούς Αρ-
χής Έρευνας (WO- ISA). 

Άρθρο 12, 18 PCT  

Καν. 43, 43bis, 44 PCT  

OJ 2003, 574 

222 Η διαδικασία για τη σύνταξη της ISR και της WO-ISA είναι παρόμοια με εκε-
ίνη για τη σύνταξη της έκθεσης ευρωπαϊκής έρευνας και της γνωμοδότησης 
της ευρωπαϊκής έρευνας (ESOP). 

 

223 Η WO-ISA παρέχει στον αιτούντα μια προκαταρκτική μη δεσμευτική γνω-
μοδότηση σχετικά με το εάν η διεκδικούμενη εφεύρεση φαίνεται να είναι 
καινοτόμος, να εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα και είναι βιομηχανικά 
εφαρμόσιμη. Μια WO-ISA που συντάσσεται από το ΕΓΔΕ ως ISA θα είναι 
συγκρίσιμη με τη γραπτή γνωμοδότηση που εκδίδεται από το ΕΓΔΕ για μια 
απευθείας ευρωπαϊκή αίτηση (ESOP) (βλ. σημείο 218). 

Άρθρο 33 PCT 

224 Κατά περίπτωση, η WO-ISA θα παρέχει επίσης μια γνωμοδότηση σχετικά 
με θέματα όπως τυχόν πρόσθετο αντικείμενο, ενότητα της εφεύρεσης, 
ανεπάρκεια της αποκάλυψης, υποστήριξη των αξιώσεων στην περιγραφή, 
σαφήνεια, περιεκτικότητα και τυπικά ελαττώματα (π.χ. απουσία σημείων 
αναφοράς). 

 

225 Η WO-ISA μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μια WO-ISA χαρακτηρίζεται 
ως θετική εάν δεν περιέχει ενστάσεις ή περιέχει μόνο κάποιες μικρές εν-
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στάσεις που δεν εμποδίζουν μια άμεση χορήγηση στην ευρωπαϊκή φάση. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η WO-ISA θεωρείται αρνητική (βλ. σημείο 228). 

226 Η ISR συντάσσεται και στη συνέχεια διαβιβάζεται στον αιτούντα και το ΙΒ, 
εντός τριών μηνών από την παραλαβή του αντιγράφου έρευνας της αίτησης 
στο ΕΓΔΕ ή εντός εννέα μηνών από την παλαιότερη ημερομηνία προτεραι-
ότητας (ισχύει όποια από τις δύο προθεσμίες λήγει αργότερα). 

Καν. 23, 42 PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

7,023 

GL/ISPE 16.03 

227 Η WO-ISA θα συνταχθεί την ίδια στιγμή με την ISR για παράδοση μαζί με την 
ISR στον αιτούντα και το ΙΒ. Το ΕΓΔΕ στέλνει την ISR και τη WO-ISA στον 
αιτούντα, μαζί με ένα αντίγραφο κάθε εγγράφου που αναφέρεται στην ISR. 

 

228 Εάν το ΕΓΔΕ ενήργησε ως ISA (αλλά όχι ως IPEA), ο αιτών πρέπει να πα-
ράσχει μια ουσιαστική απάντηση σε τυχόν ελλείψεις που ορίζονται στη WO-
ISA («αρνητική WO-ISA) κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση («υποχ-
ρεωτική απάντηση») (βλ. σημεία 493 κ.επ.). 

Πολλές ανεξάρτητες αξιώσεις 

Καν. 161 EPC 

GL/EPO E-VIII, 3.2 

229 Κατά κανόνα, η WO-ISA παρέχει μια γνώμη για όλες τις αξιώσεις που διε-
ρευνήθηκαν. Ωστόσο, εάν υπάρχουν πολλές ανεξάρτητες αξιώσεις, μόνο 
μία ανεξάρτητη αξίωση σε κάθε κατηγορία εξετάζεται λεπτομερώς. Όσον 
αφορά τις περαιτέρω ανεξάρτητες αξιώσεις παρέχονται κάποια σύντομα 
σχόλια. Κατά περίπτωση δύναται να εγερθεί ένσταση ως προς τη σαφήνεια 
και τη λακωνικότητα βάσει του Άρθρου 6 της PCT. Περαιτέρω, η ISA μπορεί 
να ασκήσει τη διακριτική της ευχέρεια να ζητήσει από τον αιτούντα να διε-
υκρινίσει το αντικείμενο που πρέπει να διερευνηθεί (βλ. σημείο 259). 

Εγκυρότητα της διεκδίκησης προτεραιότητας 

Άρθρο 6 PCT 

230 Εάν κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας το έγγραφο (τα έγγραφα) προ-
τεραιότητας δεν είναι διαθέσιμο (διαθέσιμα) στην ISA, η έρευνα θα διεξαχθεί 
ως εάν η αξίωση προτεραιότητας είναι έγκυρη. 

Ενσωμάτωση με αναφορά των ελλειπόντων σημείων και στοιχείων 

 

231 Έαν το γραφείο παραλαβής έχει εγκρίνει ένα αίτημα για ενσωμάτωση μέσω 
παραπομπής σύμφωνα με τους Κανόνες 4.18 και 20.6 της PCT (βλ. σημεία 
54 κ.επ.), αλλά το ΕΓΔΕ ως ISA δεν θεωρεί ότι τα σχετικά μέρη ή/ και στοι-
χεία περιέχονται πλήρως στην αίτηση προτεραιότητας, θα αναφέρει αυτή 
την αρνητική διαπίστωση στη WO-LSA, για παράδειγμα, εάν το ελλείπον 
κείμενο έχει εισαχθεί στην περιγραφή της αίτησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην έχει ακριβώς την ίδια έννοια όπως στο έγγραφο προτεραιότητας. 

Καν. 4.18, 20,6 PCT 

232 Επιπλέον, η έρευνα θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύψει όλη τη συνα-
φή προϋπάρχουσα στάθμη της τεχνικής εάν, σύμφωνα με τα ευρήματα της 
ISA, η διεθνής αίτηση έχει χρονολογηθεί εκ νέου από ένα καθορισμένο 
Γραφείο στην εθνική φάση. Η εκ νέου χρονολόγηση της ημερομηνίας κατά-
θεσης μπορεί να αποφευχθεί με την προϋπόθεση ότι ο αιτών αποσύρει τα 
μεταγενέστερα καταβληθέντα ελλείποντα τμήμα ή στοιχεία που δεν θεωρεί-
ται ότι περιέχονται πλήρως στην αίτηση προτεραιότητας (βλ. σημείο 54 
κ.επ.). 

Αποκατάσταση της προτεραιότητας 

 

233 Το ΕΓΔΕ ως ISA πρέπει να θεωρεί έγκυρη οποιαδήποτε διεκδίκηση προτε-
ραιότητας εάν η διεθνής αίτηση που διεκδικεί το δικαίωμα προτεραιότητας 
κατατεθεί εντός δύο μηνών από τη λήξη του έτους προτεραιότητας («αρχή 
της διατήρησης»). Ως εκ τούτου, ακόμη και εάν υποβληθεί αίτηση για την 
αποκατάσταση της προτεραιότητας ή εάν μια τέτοια αίτηση έχει απορριφθεί 

Καν. 26bis.2(c) PCT 
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ή δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση για αυτήν κατά τη διεξαγωγή της διε-
θνούς έρευνας, αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στη διαδικασία ενώπιον της 
ISA (βλ. σημείο 134). 

 Διεθνής δημοσίευση της αίτησης και της ISR  

234 Η διεθνής δημοσίευση της διεθνούς αίτησης από το IB λαμβάνει χώρα αμέ-
σως μετά τη λήξη των 18 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας. Εάν 
η ISR είναι διαθέσιμη εκείνη τη στιγμή θα δημοσιευθεί μαζί με την αίτηση. 
Εάν όχι, η ISR δημοσιεύεται χωριστά από τη διεθνή αίτηση, όταν παραληφ-
θεί από το ΙΒ. Από την 1η Ιουλίου 2012, τρίτα πρόσωπα μπορούν να υπο-
βάλλουν στο IB, μεταξύ της ημερομηνίας διεθνούς δημοσίευσης και 28 μη-
νών από την ημερομηνία προτεραιότητας της διεθνούς αίτησης, τυχόν πα-
ρατηρήσεις που αναφέρονται στην προϋπάρχουσα στάθμη της τεχνικής 
σχετικά με την καινοτομία ή/ και την εφευρετική δραστηριότητα της εφεύρε-
σης που αξιώνεται στη διεθνή αίτηση. 

Άρθρο 21 PCT R. 89, 48 

PCT 

Ενότητα 801-805 AI 

Ενημερωτικό δελτίο PCT 

7-8/2012, 17-19 

235 Σε αντίθεση με την ISR, η WO-ISA δεν θα δημοσιευθεί.  

Πρόσβαση στη WO-ISA 

OJ 2003, 574 

236 Το IB και η ISA δεν επιτρέπουν, εκτός εάν εξουσιοδοτηθούν σχετικώς από 
τον αιτούντα, σε κανέναν την πρόσβαση στη WO-ISA πριν από την παρέ-
λευση 30 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας. Μετά την ημερομη-
νία αυτή το ΕΓΔΕ ως καθορισμένο Γραφείο παρέχει πρόσβαση στην WO-
ISA. Εάν η αίτηση είναι το αντικείμενο διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης 
από το ΕΓΔΕ ως IPEA, η WO-ISA που συντάσσεται από το ΕΓΔΕ ως ISA 
θα πρέπει να θεωρείται μια πρώτη γραπτή γνωμοδότηση για τους σκοπούς 
της διαδικασίας δυνάμει του κεφαλαίου II της PCT και μπορεί ως εκ τούτου 
να κοινοποιηθεί ως μέρος της κατάθεσης που προβλέπεται στο Κεφάλαιο ΙΙ, 
ακόμη και πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας των 30 μηνών 
(βλ. σημείο 403). 

Διαδικασία μετά την παραλαβή της ISR και της WO-ISA 

Καν. 44bis.2, 44ter, 

94.2, 94.3 PCT  

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

7.031-7.032 

OJ 2007, Ειδική έκδοση 

3, J.2, J.3 

237 Δεν υπάρχει δυνατότητα για οποιαδήποτε μορφή διαλόγου μεταξύ του αιτο-
ύντος και της ISA σχετικά με το περιεχόμενο της ISR ή/ και της WO-ISA. 
Ωστόσο, ο αιτών έχει το δικαίωμα να υποβάλει στο IB τροποποιήσεις στις 
αξιώσεις σύμφωνα με το Άρθρο της 19 PCT, καθώς και άτυπες γραπτές 
παρατηρήσεις σχετικά με τη WO-ISA. Επιπλέον, ο αιτών μπορεί να εξετάσει 
το ενδεχόμενο υποβολής μιας αίτησης για διεθνή προκαταρκτική εξέταση 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο II της PCT (βλ. σημείο 301 κ.επ.). 

Τροποποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 PCT 

Άρθρο 19 PCT  

R. 46 PCT  

Ενημερωτικό δελτίο PCT 

10/2004, 7  

3/2005, 8 

6/2010, 8 

238 Οι τροποποιήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 19 της PCT δημοσιεύονται από το 
IB. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες εάν υπάρχει λόγος για τον καλύτερο καθορισμό 
του πεδίου εφαρμογής των αξιώσεων για το σκοπό της εξασφάλισης προ-
σωρινής προστασίας στα συμβαλλόμενα κράτη  PCT που την προσφέρουν 
(βλ. σημείο 642). 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

9.004-9.011 

239 Εάν ο αιτών επιθυμεί να υποβάλει τροποποιήσεις στις αξιώσεις, θα πρέπει 
να υποβάλει ένα πλήρες σύνολο των αξιώσεων σε αντικατάσταση του συ-
νόλου των αξιώσεων που είχε καταθέσει. Επιπλέον, η βάση για τις τροπο-
ποιήσεις στην υποβληθείσα αίτηση πρέπει να αναφέρεται σε μια συνοδευτι-
κή επιστολή. 

Άρθρο 19 PCT 

Καν. 46.4 και 46.5, 

70.2 PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

9.004-9.011 Ενότητα 205 

AI Ενημερωτικό δελτίο 

PCT 9/2010, 12 

240 Οι τροποποιήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 19 της PCT πρέπει να κατατίθεν-
ται αποκλειστικά στο IB στη γλώσσα της διεθνούς δημοσίευσης. 

Ενημερωτικό Δελτίο PCT 

6/2010, 8 
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241 Οποιαδήποτε τροποποίηση των αξιώσεων βάσει του Άρθρου 19 της PCT 
πρέπει να γίνεται: 

- εντός δύο μηνών από την ημερομηνία διαβίβασης της έκθεσης έρε-
υνας ή 

- εντός 16 μηνών από την (πρώτη) ημερομηνία προτεραιότητας (ισ-
χύει όποια από τις δύο προθεσμίες λήγει αργότερα). 

Οι αργότερα κατατεθειμένες τροποποιήσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν 
παραληφθεί προτού ολοκληρωθούν οι τεχνικές προετοιμασίες για τη διεθνή 
δημοσίευση. 

Άτυπες παρατηρήσεις 

Καν. 46.1 PCT 

242 Εάν ο αιτών επιθυμεί να υποβάλει άτυπες παρατηρήσεις, μπορεί να τις υ-
ποβάλει αποκλειστικά στο IB. Οι άτυπες παρατηρήσεις θα πρέπει να είναι 
στη γλώσσα της διεθνούς δημοσίευσης και μπορούν να υποβληθούν μόνο 
κατά τη διάρκεια της διεθνούς φάσης, δηλαδή εντός 30 μηνών από την 
(πρώτη) ημερομηνία προτεραιότητας, αλλά κατά προτίμηση πριν από την 
παρέλευση 28 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας. Το IB δεν θα 
αποστέλλει τις παρατηρήσεις αυτές στην IPEA. 

Αίτηση για διεθνή προκαταρκτική εξέταση 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

7.030 

243 Εάν κατατεθεί ή πρόκειται να κατατεθεί αίτηση για διεθνή προκαταρκτική 
εξέταση σύμφωνα με το Κεφάλαιο II της PCT, οποιαδήποτε απάντηση στη 
WO-ISA θα πρέπει να υποβάλλεται στην IPEA με τη μορφή τροποποιήσε-
ων ή/ και επιχειρημάτων βάσει του Άρθρου 34 της PCT ως μέρος της διαδι-
κασίας προκαταρκτικής εξέτασης (βλ. σημείο 362 κ.επ.). 

Διεθνής προκαταρκτική έκθεση για τη δυνατότητα κατοχύρωσης με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - Κεφάλαιο I 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

7.030 

244 Εάν δεν κατατεθεί αίτηση για διεθνή προκαταρκτική εξέταση, η WO-ISA θα 
πρέπει να μετατραπεί από το IB σε Διεθνή Προκαταρκτική Έκθεση επί της 
δυνατότητας κατοχύρωσης (IPRP Κεφάλαιο I). Περαιτέρω, θα πρέπει να 
κοινοποιηθεί σε όλα τα καθορισμένα Γραφεία κατά τη λήξη 30 μηνών από 
την ημερομηνία προτεραιότητας. Ένα αντίγραφο αποστέλλεται αμέσως 
στον αιτούντα. Οι τυχόν άτυπες παρατηρήσεις θα προσαρτηθούν στην 
IPRP - Κεφάλαιο Ι. 

Καν. 44bis,  

93bis.1 PCT 

245 Η IPRP Κεφάλαιο I, μαζί με τυχόν άτυπες παρατηρήσεις, θα είναι διαθέσιμη 
για δημόσιο έλεγχο στο IB, αλλά όχι πριν από την παρέλευση 30 μηνών 
από την ημερομηνία προτεραιότητας. Το ίδιο ισχύει και για τη WO-ISA (βλ. 
σημείο 236). 

Επισπευσμένη Διεκδίκηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (PPH) βάσει 
μιας WO-ISA που έχει συνταχθεί από το ΕΓΔΕ ως ISA 

Καν. 44ter, 94.1(b) PCT 

GL/EPO E-VIII, 2.10 

246 Η PPH επιτρέπει στους αιτούντες των οποίων οι αξιώσεις έχουν κριθεί κα-
τάλληλες για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας να επωφεληθούν από 
μια επίσπευση της επεξεργασίας μιας αντίστοιχης αίτησης που έχει κατατε-
θεί σε ένα συνεργαζόμενο γραφείο της PPH, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στα 
εμπλεκόμενα γραφεία να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα αποτελέσματα των 
συναφών εργασιών

24
. 

OJ 2012, 32  

OJ 2012, 89 

247 Σύμφωνα με το πιλοτικό πρόγραμμα PCT-PPH, μια αίτηση PPH μπορεί να  

24    
Για πληροφορίες, δείτε www.trilateral.net/index.html 

 

http://www.trilateral.net/index.html
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βασίζεται στο πιο πρόσφατο προϊόν των εργασιών υπό την PCT, δηλαδή τη 
WO-ISA ή την IPER. Σε περίπτωση που το ΕΓΔΕ είναι η ISA (ή/ και η IPEA) 
και η διεθνής αίτηση περιλαμβάνει αξιώσεις που έχουν κριθεί κατάλληλες 
για κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από το ΕΓΔΕ ως ISA (ή/ και 
IPEA), ο αιτών μπορεί, βάσει της PPH, να ζητήσει ταχεία εξέταση στο JPO 
και το USPTO όταν η εφαρμογή έχει εισέλθει στο εθνικό στάδιο ενώπιον 
των γραφείων αυτών. 

248 Οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης στο JPO και 
το USPTO για τη συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα PCT-PPH περιγρά-
φονται στις διαδικτυακές τοποθεσίες του JPO και του USPTO

25
. Το πιλοτικό 

πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ έως τις 28 Ιανουαρίου 2014. 

 

249 Ανεξάρτητα από το πιλοτικό πρόγραμμα PPH, κάθε αιτών μπορεί να ζητή-
σει επισπευσμένη εξέταση στο πλαίσιο του προγράμματος PACE στο πλαί-
σιο της διαδικασίας ενώπιον του ΕΓΔΕ ως καθορισμένο Γραφείο ανά πάσα 
στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα PACE, 
ανατρέξτε στα σημεία 441 κ.επ. 

OJ 2010, 352 

III.       Άρνηση εκτέλεσης μιας (πλήρους) διεθνούς έρευνας  

 Πότε μπορεί το ΕΓΔΕ να αρνηθεί να εκτελέσει μια (πλήρη) έρευνα;  

250 Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους το ΕΓΔΕ ως ISA μπορεί να αρ-
νηθούν ή δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσει μια (πλήρη) διεθνή έρευνα. Η 
άρνηση αυτή μπορεί να αφορά π.χ. το αντικείμενο της αίτησης (βλ. σημείο 
254), μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις όσον αφορά την περιγραφή, τις 
αξιώσεις και τα σχέδια της αίτησης (βλ. σημείο 257), ελλιπείς καταχωρήσεις 
αλληλουχίας (βλ. σημείο 260) ή έλλειψη ενότητας της εφεύρεσης (βλ. σημε-
ίο 262 κ.επ.). 

 

251 Όσον αφορά την (περαιτέρω) διαδικασία στη διεθνή φάση, σημειώνεται ότι, 
εάν μια αξίωση αφορά μια εφεύρεση για την οποία δεν έχει συνταχθεί ISR, 
το ΕΓΔΕ ως IPEA δεν θα πραγματοποιήσει διεθνή προκαταρκτική εξέταση 
για την εν λόγω αξίωση (βλ. σημείο 382). Αυτό ισχύει και στην περίπτωση 
που έχουν κατατεθεί τροποποιήσεις ή/ και επιχειρήματα βάσει του Άρθρου 
34 της PCT. 

Καμία έρευνα 

Καν. 66.1(e) PCT 

252 Εάν δεν πραγματοποιηθεί καθόλου έρευνα, το ΕΓΔΕ ως ISA θα συντάξει 
μια «δήλωση μη έκδοσης ISR» και θα αιτιολογήσει την απόφασή του αυτή 
στην εν λόγω δήλωση και στη WO-ISA. 

Μερική έρευνα 

Άρθρο 17(2)(a) PCT 

Ενημερωτικό δελτίο 

PCT 10/2007, 7 

253 Εάν συντρέχει οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω 
για τη μη εκτέλεση μιας διεθνούς έρευνας όσον αφορά ορισμένες αξιώσεις 
μόνο, θα συνταχθεί μια ISR και μια WO-ISA σε σχέση με τις λοιπές αξιώσε-
ις. Στην περίπτωση αυτή, η διεθνής έρευνα θα είναι μερική έρευνα. 

Άρθρο 17(2)(b) PCT 

 Περιορισμοί που σχετίζονται με το αντικείμενο  

254 Το ΕΓΔΕ δεν υποχρεούται να εκτελέσει μια διεθνή έρευνα και να συντάξει μια 
ISR εάν η αίτηση αφορά σε αντικείμενο που δεν θεωρείται εφεύρεση ή επιδεκ-
τική βιομηχανικής εφαρμογής ή που εξαιρείται από τη δυνατότητα κατοχύρω-
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΕΔΕ. Εδώ, τα κριτήρια που εφαρμόζον 

 
25

 
 
 Δείτε www.jpo.go.jp και www.uspto.gov 

Άρθρο 17(2)(a)(i) PCT 

Καν. 39.1 PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

7,013 

Συμφωνία ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ, 

Άρθρο 4, Παράρτημα B 

OJ 2010, 304 

http://www.jpo.go.jp/
http://www.uspto.gov/
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ται για την απόφαση μη εκτέλεσης μιας διεθνούς έρευνας είναι τα ίδια που ισ-
χύουν και για την ευρωπαϊκή διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι η διακριτική ευχέρε-
ια μιας ISA να μην διερευνήσει ένα αντικείμενο, που ορίζεται στον Κανόνα 39.1 
της PCT, χρησιμοποιείται από το ΕΓΔΕ ως ISA μόνο στο βαθμό που το εν λό-
γω αντικείμενο δεν διερευνάται υπό τις διατάξεις της ΣΕΔΕ. 

Επιχειρηματικές μέθοδοι 

GL/EPO B-VIII, 

1-3 

255 Προσοχή εφιστάται στο πεδίο των επιχειρηματικών μεθόδων (βλ. σημείο 
197). Το ΕΓΔΕ ως ISA δεν θα προβεί σε διεθνή έρευνα σχετικά με μια αίτη-
ση, στο βαθμό που το αντικείμενό της δεν σχετίζεται παρά μόνο με μια μέ-
θοδο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, απουσία οποιουδήποτε 
εμφανούς τεχνικού χαρακτήρα. 

Καν. 39.1(iii) PCT 

OJ 2007, 592 

256 Επιπλέον, εάν το διεκδικούμενο αντικείμενο περιλαμβάνει τεχνικά μέσα, θα 
συνταχθεί μια ISR. Ωστόσο, στο βαθμό που τα εμπλεκόμενα τεχνικά ήταν 
ευρέως διαθέσιμα σε οποιονδήποτε κατά την ημερομηνία κατάθεσης, κανέ-
να έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο δεν θεωρείται απαραίτητο, λόγω της δη-
μοσιότητάς τους και κανένα έγγραφο δεν θα πρέπει να αναφέρεται στην 
ISR. Αντ' αυτού θα προστεθεί μια δήλωση ότι αυτά τα τεχνικά μέσα θεωρο-
ύνται τόσο κοινότοπα που καμία παραπομπή θεωρείται απαραίτητη. 

Πολύπλοκες αιτήσεις 

 

257 Επιπλέον, το ΕΓΔΕ ως ISA σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν θα εκτελεί μια 
διεθνή έρευνα ή θα εκτελεί μια έρευνα που περιορίζεται στα τμήματα του 
διεκδικούμενου αντικειμένου, εάν τα έγγραφα της αίτησης δεν συμμορφώ-
νονται με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι α-
δύνατη μια ουσιαστική έρευνα για το σύνολο ή μέρος των αξιώσεων. Οι αι-
τήσεις αυτές συχνά αναφέρονται ως «πολύπλοκες αιτήσεις». 

Άρθρο 17(2)(a)(ii) PCT 

Άρθρο 150(2) ΣΕΔΕ  

OJ 2000, 228 

GL/EPO B-VIII, 3.1 

258 Οι πολύπλοκες αιτήσεις θα εξετάζονται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες 
γραμμές ISPE, όπως συμπληρώνονται, ανάλογα με την περίπτωση, από 
την πρακτική του ΕΓΔΕ, όπως ορίζεται στις Κατευθυντήριες γραμμές για την 
Εξέταση (GL/ EPO) (βλ. σημεία 16-21). 

 

259 Πριν λάβει απόφαση βάσει του Άρθρου 17(2)(α)(ii) της PCT, η ISA μπορεί 
να καλέσει τον αιτούντα να παράσχει διευκρινίσεις του διεκδικούμενου αντι-
κειμένου σύμφωνα με τις παραγράφους 9.34 και 9.35 των Κατευθυντηρίων 
γραμμών ISPE. 

OJ 2011, 327 
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 Αλληλουχίες νουκλεοτιδίων και αμινοξέων  

260 Εάν η καταχώρηση αλληλουχίας μιας διεθνούς αίτησης δεν είναι διαθέσιμη 
σε ηλεκτρονική μορφή ή/ και δεν είναι σύμφωνη με το πρότυπο που προβ-
λέπεται στο Παράρτημα C των Διοικητικών Οδηγιών (Πρότυπο ST.25 του 
ΠΟΔΙ), το ΕΓΔΕ ως ISA θα καλέσει τον αιτούντα να προσκομίσει την κατα-
χώρηση αλληλουχίας στην απαιτούμενη μορφή και να πληρώσει ένα τέλος 
καθυστερημένης παράδοσης εντός μιας μη επεκτάσιμης προθεσμίας ενός 
μηνός από την ημερομηνία της πρόσκλησης. Δεν χρειάζεται να κατατεθεί 
έντυπη έκδοση της καταχώρησης αλληλουχίας. Αναλυτικές πληροφορίες 
παρέχονται στη σχετική Ανακοίνωση του ΕΓΔΕ της 26ης Μαρτίου 2010. 

Καν. 5.2, 13ter.1 PCT  

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

7.005-7.012 

Άρθρο 3 RFees 

OJ 2005, 225 

OJ 2007,Ειδική Έκδοση 3, 

C.2 

OJ 2011, 372  

OJ 2011, 376  

OJ 2011, 658  

OJ 3/2012, 

261 Εάν, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο αιτών δεν έχει υποβάλει την 
καταχώρηση αλληλουχίας στην απαιτούμενη ηλεκτρονική μορφή και δεν 
έχει καταβάλει το τέλος καθυστερημένης παράδοσης, το ΕΓΔΕ ως ISA θα 
πραγματοποιήσει τη διεθνή έρευνα χωρίς την καταχώρηση αλληλουχίας 
στο βαθμό που μπορεί να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική έρευνα χωρίς 
την εν λόγω καταχώρηση. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν 
πραγματοποιείται έρευνα ή πραγματοποιείται μερική έρευνα. Αυτό έχει επί-
σης συνέπειες για τη διαδικασία διεθνούς προκαταρκτικής διαδικασία εξέ-
τασης ενώπιον του ΕΓΔΕ ως IPEA (βλ. σημείο 382). 

Έλλειψη ενότητας της εφεύρεσης 

Προσάρτημα  

GL/EPO A-IV, 5,  

E-VIII, 2.4.2 

262 Εάν το ΕΓΔΕ ως ISA εκτιμά ότι η διεθνής αίτηση διεκδικεί περισσότερες 
από μία εφεύρεση, αναφέροντας τους λόγους για τη διαπίστωση αυτή, 
καλεί τον αιτούντα να καταβάλει για κάθε περαιτέρω εφεύρεση ένα 
πρόσθετο τέλος έρευνας, το οποίο πρέπει να καταβληθεί απευθείας στο 
ΕΓΔΕ. Ταυτόχρονα, το ΕΓΔΕ ενημερώνει τον αιτούντα για το αποτέλεσ-
μα της μερικής διεθνούς έρευνας, η οποία περιορίζεται σε εκείνα τα μέρη 
της αίτησης που σχετίζονται με την εφεύρεση που αναφέρεται πρώτη 
στις αξιώσεις. 

Άρθρο 17(3)(a) PCT  

Καν. 13, 40 PCT  

Καν. 158(1) ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.2 RFees 

OJ 1989, 61 

GL/ISPE 10.01-10.78 

263 Εάν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για τη μείωση του τέλους έρευνας, το 
τυχόν πρόσθετο τέλος έρευνας καταβάλλεται εγκύρως κατά την καταβολή 
του μειωμένου ποσού (βλ. σημείο 213). 

 

264 Εάν ο αιτών δεν καταβάλει κανένα πρόσθετο τέλος έρευνας , το ΕΓΔΕ συν-
τάσσει την ISR και τη WO-ISA, βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν ήδη 
κοινοποιηθεί. Η WO-ISA θα περιέχει τους λόγους για οποιαδήποτε τυχόν 
εγερθείσα ένσταση περί μη ενότητας. 

 

265 Εάν ο αιτών καταβάλει ένα ή περισσότερα πρόσθετα τέλη έρευνας εντός 
της καθορισμένης προθεσμίας, θα διερευνηθούν όλα τα μέρη της αίτησης 
για τα οποία έχουν καταβληθεί πρόσθετα τέλη έρευνας. Συνεπώς, η ISR και 
η WO-ISA θα συνταχθούν για όλες τις εφευρέσεις για τις οποίες έχει καταβ-
ληθεί ένα τέλος έρευνας. 

Περαιτέρω μη ενότητα 

 

266 Εάν σε απάντηση σε μια πρόσκληση από το ΕΓΔΕ ως ISA καταβληθούν τα 
απαραίτητα πρόσθετα τέλη έρευνας και η εν λόγω πρόσθετη έρευνα που θα 
διενεργηθεί αποκαλύψει περαιτέρω έλλειψη ενότητας («εκ των υστέρων»), 
δεν εκδίδεται περαιτέρω πρόσκληση για την καταβολή πρόσθετων τελών 
έρευνας και η διεθνής έρευνα περιορίζεται στην πρώτη εφεύρεση κάθε περαι-
τέρω εφεύρεσης για την οποία έχει καταβληθεί το εφαρμοστέο πρόσθετο τέ-
λος έρευνας. Εάν είναι πιθανό να προκύψει μια περαιτέρω έλλειψη ενότητας 
της εφεύρεση, η πρόσκληση για την καταβολή των εφαρμοστέων πρόσθετων 
τελών έρευνας θα περιέχει μια σχετική προειδοποίηση. 
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 Συνέπειες της μη καταβολής των πρόσθετων τελών  

267 Η απουσία ISR και WO-ISA όσον αφορά τα τμήματα της διεθνούς αίτησης 
για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το πρόσθετο τέλος έρευνας δεν επηρεά-
ζει, από μόνη της, καθόλου το κύρος της διεθνούς αίτησης. Ωστόσο, η 
εθνική νομοθεσία οποιουδήποτε καθορισμένου Γραφείου μπορεί να 
προβλέπει ότι τα μη διερευνηθέντα τμήματα θεωρούνται αποσυρθέντα, 
εκτός εάν καταβληθεί ένα ειδικό σχετικό τέλος. Για περισσότερες πληρο-
φορίες, δείτε το εθνικό κεφάλαιο για το αντίστοιχο καθορισμένο Γραφείο 
στον Οδηγό PCT του ΠΟΔΙ. 

Άρθρο 17(3)(b) PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

7.021 

268 Εάν το ΕΓΔΕ είναι ISA, η μη καταβολή ενός πρόσθετου τέλους έρευνας έχει 
τις ακόλουθες σημαντικές επιπτώσεις στις περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον 
του ΕΓΔΕ: 

- το ΕΓΔΕ ως IPEA δεν θα εκτελέσει τη διεθνή προκαταρκτική εξέταση 
για τυχόν αξιώσεις που συνδέονται με μια εφεύρεση για την οποία δεν 
καταβλήθηκε το πρόσθετο τέλος έρευνας και, ως εκ τούτου, για την ο-
ποία δεν συντάχθηκε ISR (βλ. σημείο 382) 

Καν. 66.1(e) PCT 

 - κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση, το ΕΓΔΕ ως καθορισμένο Γρα-
φείο θα εξετάσει κατά πόσον η αίτηση, η οποία εν τω μεταξύ μπορεί να 
έχει τροποποιηθεί από τον αιτούντα, ικανοποιεί την απαίτηση της ενό-
τητας της εφεύρεσης. Εάν όχι, η εξεταστική επιτροπή θα καλέσει τον αι-
τούντα να περιορίσει την αίτηση σε μία μόνο εφεύρεση. Σε περίπτωση 
που δεν έχουν διερευνηθεί όλες οι εφευρέσεις που περιλαμβάνονται 
στην αίτηση από το ΕΓΔΕ, λόγω της μη καταβολής του αντίστοιχου 
πρόσθετου τέλους έρευνας, ο αιτών πρέπει να περιορίσει την αίτηση σε 
μία από τις εφευρέσεις που καλύπτονται από την ISR (ή SISR, βλ. ση-
μείο 293). Δεδομένου ότι μια μη διερευνηθείσα εφεύρεση μπορεί να ε-
πιδιωχθεί μόνο στην ευρωπαϊκή φάση με την κατάθεση τμηματικής αί-
τησης, θα πρέπει να εξεταστεί καλά μια απόφαση περί μη πληρωμής 
των πρόσθετων τελών έρευνας στη διεθνή φάση (βλ. σημείο 635). 

Καν. 164 ΣΕΔΕ GL/EPO 

E-VIII, 2.4.1 

 Διαδικασία ένστασης  

269 Ένας αιτών μπορεί να καταβάλει ένα πρόσθετο τέλος έρευνας με «ένστα-
ση». Αυτό σημαίνει ότι κατά τη στιγμή της πληρωμής των πρόσθετων τε-
λών, ο αιτών ενίσταται στη διαπίστωση της έλλειψης ενότητας με μια γραπ-
τή αιτιολογημένη δήλωση που κατατίθεται στο ΕΓΔΕ ως ISA. Οι ενστάσεις 
αυτές μπορούν να αφορούν τη διαπίστωση της μη ενότητας αυτή καθ' ευατή 
ή τον αριθμό των απαιτούμενων πρόσθετων τελών. Η κατάθεση της ένστα-
σης δεν καθυστερεί τη διαδικασία της έρευνας. 

Καν. 40.2(c), (e) PCT 

Καν. 158(3) ΣΕΔΕ 

 Άρθρο 2.21 RFees  

OJ 2010, 320, 322 

270 Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά ή μετά την 13 Δεκεμβρίου 2007, ημε-
ρομηνία έναρξης ισχύος της EPC 2000, εφαρμόζεται μια διαδικασία ένστα-
σης μίας φάσης όπως ορίζεται στον Κανόνα 40.2 της PCT. Σύμφωνα με αυ-
τή τη διαδικασία, το μόνο όργανο που εξετάζει μια ένσταση ενώπιον του ΕΓΔΕ 
ως ISA είναι μια εξεταστική επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη: τον επι-
κεφαλής μιας διεύθυνσης, συνήθως επικεφαλής της διεύθυνσης από την οπο-
ία εκδόθηκε η πρόσκληση για την καταβολή των πρόσθετων τελών, έναν εξε-
ταστή με ειδική τεχνογνωσία ως προς την ενότητα της εφεύρεσης και, κατά 
κανόνα, ο εξεταστής που εξέδωσε την πρόσκληση. Τα συμβούλια εφέσεων 
δεν είναι πλέον αρμόδια να αποφασίζουν για ενστάσεις σε σχέση με οποια-
δήποτε διεθνή αίτηση που κατατέθηκε στις ή μετά τις 13 Δεκεμβρίου 2007. 

 

271 Για τις αιτήσεις που εκκρεμούσαν κατά την 13η Δεκεμβρίου 2007, εξακολο-
υθεί να ισχύει η διαδικασία δύο φάσεων που βρίσκεται σε ισχύ από την 
1η Απριλίου 2005. 
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272 Και οι δύο διαδικασίες προβλέπονται αναλυτικά στην Ανακοίνωση του ΕΓ-
ΔΕ της 24ης Μαρτίου 2010. Ακολούθως παρουσιάζεται συνοπτικά μόνο η 
διαδικασία ένστασης μίας φάσης. 

Διαδικασία ένστασης μίας φάσης 

OJ 2010, 322 

273 Σε περίπτωση που καταβάλλονται πρόσθετα τέλη με ένσταση και το τέλος 
ένστασης έχει επίσης καταβληθεί δεόντως, η ένσταση θα παραπεμφθεί 
στην εξεταστική επιτροπή για τη λήψη πρωτοβάθμιας και οριστικής απόφα-
σης. Εάν η εξεταστική επιτροπή διαπιστώσει ότι η ένσταση ήταν απολύτως 
δικαιολογημένη, τα πρόσθετα τέλη και το τέλος ένστασης θα επιστραφούν. 
Εάν η εξεταστική επιτροπή διαπιστώσει ότι η ένσταση ήταν δικαιολογημένη 
μόνο εν μέρει, θα πρέπει να επιστραφούν τα αντίστοιχα πρόσθετα τέλη αλ-
λά όχι και το τέλος ένστασης. 

 

IV.      Συμπληρωματική Διεθνής Έρευνα (SIS)  

 Γενικά  

274 Με την ιδιότητά του ως Αρχή Διεθνούς Έρευνας που έχει καθοριστεί για τη 
διενέργεια συμπληρωματικής διεθνούς έρευνας - στο εξής αναφερόμενη 
ως Αρχή Συμπληρωματικής Διεθνούς Έρευνας ή SISA - το ΕΓΔΕ θα 
πραγματοποιεί μια συμπληρωματική διεθνή έρευνα (SIS) μετά από αίτηση 
του αιτούντος. 

Καν. 45bis κ.επ. PCT 

Συμφωνία ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ,  

Παράρτημα E 

OJ 2010, 304 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

8.001-8.053 

OJ 2010, 316  

Ενημερωτικό δελτίο PCT  

4/2011, 9  

1/2012, 10 

275 Για μια επισκόπηση της γενικής διαδικασίας παραπομπής, μπορείτε να α-
νατρέξετε στις σχετικές πληροφορίες του Οδηγού PCT του ΠΟΔΙ. Για συγ-
κεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του ΕΓΔΕ που 
ενεργεί ως SISA γίνεται αναφορά στο Παράρτημα Ε της Συμφωνίας ΕΓΔΕ-
ΠΟΔΙ και την έκδοση Μαΐου της Επίσημης Εφημερίδας 2010. 

 

276 Μια αίτηση SIS μπορεί να κατατεθεί στο ΕΓΔΕ ως SISA για διεθνείς αιτήσε-
ις για τις οποίες την 1η Ιουλίου 2010 δεν έχει ακόμη λήξει η προθεσμία 19 
μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας. 

 

277 Ο σκοπός της SIS είναι να παράσχει στον αιτούντα μια έκθεση συμπληρω-
ματικής διεθνούς έρευνας (SISR), εκτός από την έρευνα που διενεργείται 
σύμφωνα με το Άρθρο 15 της PCT από την αρμόδια ISA («κύρια έρευνα») 
(βλ. σημείο 221). Ειδικότερα, ενόψει της αυξανόμενης γλωσσικής πολυ-
μορφίας της προϋπάρχουσας στάθμης της τεχνικής και λαμβάνοντας υπό-
ψη τις γλωσσικές γνώσεις που διατίθενται στο ΕΓΔΕ, μια SISR καταρτισμέ-
νη από το ΕΓΔΕ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για τους αιτούντες. 

 

278 Δεδομένου ότι η SISR καταρτίζεται εντός 28 μηνών από την ημερομηνία 
προτεραιότητας, μπορεί να βελτιώσει τη βάση για τη λήψη αποφάσεων σχε-
τικά με την είσοδο στην εθνική φάση και - ιδίως όταν μια SISR συντάσσεται 
από το ΕΓΔΕ - για την είσοδο ή όχι στην ευρωπαϊκή φάση. Η SIS μειώνει 
τον κίνδυνο να έρθει ο αιτών αντιμέτωπος με προϋπάρχουσα στάθμη της 
τεχνικής αφού έχει υποστεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση για την είσο-
δο στην εθνική/ περιφερειακή φάση. 

 

279 Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του ΕΓΔΕ ως SISA δεν συντάσσεται 
καμία γραπτή γνωμοδότηση. Ωστόσο, το ΕΓΔΕ θα παράσχει εξηγήσεις σε 
ένα παράρτημα της SISR («Παράρτημα πεδίου εφαρμογής»), οι οποίες έχουν 
την ίδια αξία με τις πληροφορίες που περιέχονται σε μια γραπτή γνωμοδότη-
ση που συντάσσεται από το ΕΓΔΕ ως ISA (WO-ISA) (βλ. σημείο 223). 
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280 Εάν το ΕΓΔΕ έχει ενεργήσει ως SISA και έχει συντάξει μια SISR καμία 
συμπληρωματική έκθεση ευρωπαϊκής έρευνας δεν θα συνταχθεί στην 
ευρωπαϊκή φάση. 

Περαιτέρω, ο αιτών θα κληθεί σε μια ειδοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 
161 της EPC να διορθώσει τις ελλείψεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 
πεδίου εφαρμογής της SISR κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση (βλ. 
σημείο 497). 

Πεδίο εφαρμογής και περιορισμοί της SIS 

Άρθρο. 153(7) ΣΕΔΕ 

Καν. 161 EPC 

OJ 2009, 594 

281 Το πεδίο εφαρμογής της έρευνας που διεξάγεται από το ΕΓΔΕ ως SISA - 
δηλαδή η διερευνηθείσα τεκμηρίωση - είναι το ίδιο όπως και για κάθε διεθνή 
έρευνα που εκτελείται από το ΕΓΔΕ ως ISA (βλ. σημείο 218). 

 

282 Η SIS διεξάγεται επί της διεθνούς αίτησης όπως είχε αρχικά κατατεθεί, και 
ούτε τυχόν κατατεθείσες τροποποιήσεις βάσει του Άρθρου 19 ή/ και 34 της 
PCT ούτε τυχόν άτυπες παρατηρήσεις λαμβάνονται υπόψη. 

Καν. 45bis.5(b) PCT 

283 Εάν η ISR είναι διαθέσιμη κατά το χρόνο εκτέλεσης της SIS, αυτή λαμβάνε-
ται υπόψη. Οποιοδήποτε έγγραφο της προϋπάρχουσας στάθμης της τεχνι-
κής που αναφέρεται στην ISR δεν αναφέρεται εκ νέου στη SISR, εκτός εάν 
το ΕΓΔΕ αξιολογεί διαφορετικά τη συνάφειά της. 

 

284 Το ΕΓΔΕ διεξάγει κατ' ανώτατο όριο 700 συμπληρωματικές έρευνες ετησίως.  

285 Οι σχετικοί με το αντικείμενο περιορισμοί που ορίζονται στο Παράρτημα 
A της Συμφωνίας ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ ισχύουν τόσο όταν που το ΕΓΔΕ ενεργεί ως 
ISA όσο και όταν ενεργεί ως SISA (βλ. σημεία 254 κ.επ.). Το ίδιο ισχύει και 
για οποιαδήποτε άλλη αιτία για τη μη εκτέλεση μιας (πλήρους) έρευνας, ήτοι 
πολύπλοκες αιτήσεις, ελλείπουσες καταχωρήσεις αλληλουχίας και μη-
ενότητα (βλ. σημεία 256 κ.επ.). Όσον αφορά τα στοιχεία της διαδικασίας σε 
περίπτωση που λείπει μια καταχώρηση αλληλουχίας και σε περίπτωση μη-
ενότητας, γίνεται αναφορά στα σημεία 289 και 293. 

 

286 Περαιτέρω, όπου το ΕΓΔΕ ενεργεί ως SISA μπορεί να αποφασίσει να μην 
διερευνήσει αξιώσεις που δεν διερευνήθηκαν από την ISA. Ωστόσο, σε πε-
ρίπτωση που το ΕΓΔΕ θα διερευνούσε τις εν λόγω αξιώσεις εάν ενεργούσε 
ως ISA, δεν θα ασκήσει τη διακριτική του ευχέρεια να μην διερευνήσει τις 
αξιώσεις αυτές ενεργώντας ως SISA. 

Απαιτήσεις για την υποβολή αίτησης SIS 

Καν. 45bis.5(c), (d), 

 (e) PCT 

287 Μια αίτηση SIS μπορεί να κατατεθεί στο IB εντός 19 μηνών από την ημε-
ρομηνία προτεραιότητας. Η αίτηση είναι έγκυρη μόνο εάν το τέλος συμπλη-
ρωματικής έρευνας και το τέλος διαχείρισης της συμπληρωματικής έρευνας 
πληρωθούν εγκύρως  στο IB σε ελβετικά φράγκα. 

Καν. 45bis.2 και .3 

PCT 

OJ 2009, 99  

OJ 2010, 341 

288 Εάν η αίτηση δεν κατατέθηκε στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα 
και δεν έχει κατατεθεί μετάφραση σε οποιαδήποτε από αυτές τις γλώσσες 
για το σκοπό της διαδικασίας ενώπιον της ISA ή για το σκοπό της διεθνούς 
δημοσίευσης, μια μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές θα πρέπει να 
κατατεθεί στο IB μαζί με την αίτηση SIS. 

Καν. 45bis.1(b)(iii) PCT 

289 Κατά περίπτωση, ο αιτών θα πρέπει, μαζί με την αίτηση SIS, να παράσ-
χει επίσης στο IB ένα αντίγραφο της καταχώρησης αλληλουχίας σε 
ηλεκτρονική μορφή, σε συμμόρφωση με το πρότυπο που προβλέπεται 
στο Παράρτημα C των Διοικητικών Οδηγιών (βλ. σημεία 260 κ.επ.). Το 
ΕΓΔΕ θα ξεκινήσει τη συμπληρωματική διεθνή έρευνα μόνο μετά την πα-
ραλαβή του αντιγράφου. Εάν αυτό δεν ληφθεί, το ΕΓΔΕ θα καλέσει τον 

Καν. 13ter, 45bis.5  

PCT 

Συμφωνία ΕΓΔΕ- 

ΠΟΔΙ, Αρ. 4 

Παράρτημα Ε 

OJ 2010, 316 

υπό σημείο 4 
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αιτούντα να προσκομίσει ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της καταχώρησης 
αλληλουχίας σύμφωνα με το εν λόγω Παράρτημα και να πληρώσει το 
τέλος καθυστερημένης παράδοσης . 

 Εκπροσώπηση ενώπιον του ΕΓΔΕ ως SISA  

290 Οι αιτούντες μπορούν να εκπροσωπούνται ενώπιον του ΕΓΔΕ ως SISA 
από τον πράκτορα που διορίζεται για την κατάθεση της διεθνούς αίτησης 
και έχει το δικαίωμα να ενεργεί ενώπιον του Γραφείου Παραλαβής, δηλαδή 
τον πράκτορα για τη διεθνή φάση (βλ. σημεία 36 κ.επ.). 

Άρθρο 49 PCT 

Καν. 83.1, 90.1(a), (b), 

(b-bis), (d) PCT  

OJ 2010, 335 

291 Ένας αιτών μπορεί επίσης να διορίσει έναν πράκτορα για να τον εκπρο-
σωπεί ειδικά ενώπιον του ΕΓΔΕ ως SISA. Επιπλέον, ο πράκτορας που 
έχει διοριστεί για τη διεθνή φάση - και, συνεπώς, μεταξύ άλλων και για τη 
διαδικασία ενώπιον της SISA - μπορεί να διορίσει έναν υπο-πράκτορα 
που θα εκπροσωπεί τον αιτούνται ειδικά ενώπιον του ΕΓΔΕ ως SISA. Ό-
λες οι επικοινωνίες που εκδίδονται από τη SISA αποστέλλονται στον 
πράκτορα που ορίζεται ειδικά για τη διαδικασία ενώπιον του ΕΓΔΕ ως 
ISA. Οποιοσδήποτε πράκτορας που διορίζεται ειδικά για να ενεργεί ενώ-
πιον του ΕΓΔΕ ως SISA πρέπει να έχει το δικαίωμα να ενεργεί ενώπιον 
του ΕΓΔΕ (βλ. σημείο 97). 

 

292 Οι απαιτήσεις όσον αφορά την υποβολή χωριστού πληρεξούσιο ή αντίγρα-
φο τυχόν γενικού πληρεξουσίου έχουν αρθεί από το ΕΓΔΕ ως SISA (βλ. 
σημείο 109). 

Έλλειψη ενότητας της εφεύρεσης 

 

293 Εάν το ΕΓΔΕ ως SISA είναι της γνώμης ότι η διεθνής αίτηση περισσότε-
ρες από μία εφεύρεση, αναφέροντας τους λόγους για τη διαπίστωση αυτή, 
θα εκτελέσει μια έρευνα μόνο για τα μέρη της αίτησης που αφορούν την 
κύρια εφεύρεση, δηλαδή την εφεύρεση που αναφέρεται πρώτη στις αξιώ-
σεις. Εάν, ωστόσο, η ISA έχει ήδη εγείρει ένσταση περί μη-ενότητας και ο 
αιτών έχει, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης SIS, ορίσει για ποια εφεύρε-
ση που προσδιορίζεται στο ISR πρόκειται να καταρτιστεί η SISR, το ΕΓΔΕ 
ως SISA: 

- θα περιορίσει την έρευνα του στην εν λόγω εφεύρεση, αν συμφωνεί με 
τη διαπίστωση της ISA 

- θα λάβει υπόψη την επιθυμία του αιτούντος, στο μέτρο του δυνατού, 
εάν δεν δικαιολογείται η ένσταση περί μη ενότητας της ISA, αλλά παρο-
υσιαστεί μια άλλη ένσταση περί μη ενότητας 

- θα εκτελέσει μια πλήρη έρευνα, εάν θεωρεί ότι ικανοποιείται η απαίτηση 
για ενότητα της εφεύρεσης. 

Καν. 45bis.1(d), 

45bis.6 PCT  

Άρθρο 2.22 RFees  

OJ 2010, 320, 322 

294 Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης ενότητας από το ΕΓΔΕ ως SISA, ο 
αιτών δεν μπορεί να καταβάλει πρόσθετα τέλη έρευνας για την επίτευξη 
της διενέργειας περαιτέρω ερευνών όπως κατά τη διαδικασία ενώπιον της 
ISA (βλ. σημείο 262). Ωστόσο, ο αιτών μπορεί να ζητήσει επανεξέταση 
της διαπίστωσης έλλειψης ενότητας εντός ενός μηνός από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της SISR, υπό την προϋπόθεση ότι η πληρωμή του πάγιου 
τέλους επανεξέτασης που ορίζεται από το ΕΓΔΕ έχει καταβληθεί εντός της 
ίδιας προθεσμίας. Το τέλος επανεξέτασης πρέπει να καταβάλλεται απευ-
θείας στο ΕΓΔΕ. Εάν η εξεταστική επιτροπή θεωρεί ότι η ένσταση περί 
έλλειψης ενότητας είναι (εν μέρει) δικαιολογημένη, συντάσσεται μια ανα-
θεωρημένη SISR λαμβάνοντας υπόψη την έκβαση της διαδικασίας επανε-
ξέτασης. 
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295 Κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση, το ΕΓΔΕ ως καθορισμένο/ εκλεγ-
μένο Γραφείο θα εξετάσει εάν η αίτηση για την οποία ενήργησε ως SISA - 
και η οποία εν τω μεταξύ μπορεί να έχει τροποποιηθεί - ικανοποιεί την απα-
ίτηση για ενότητα της εφεύρεσης και εάν ζητείται προστασία για μια εφεύ-
ρεση που καλύπτεται από την SISR. Εάν όχι, το τμήμα εξέτασης διαίρεση 
θα καλέσει τον αιτούντα να περιορίσει την αίτηση σε μία μόνο εφεύρεση 
που καλύπτεται από την SISR. Οποιαδήποτε άλλη εφεύρεση μπορεί να 
επιδιωχθεί στην ευρωπαϊκή φάση μόνο με κατάθεση τμηματικής αίτησης 
(βλ. σημείο 645). 

Καν. 164 EPC  

OJ 2009, 582  

GL/EPO E-VIII, 2.4.1 
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Δ. Το ΕΓΔΕ ως Αρχή Διεθνούς Προκαταρκτικής  
Εξέτασης (IPEA) - PCT Κεφάλαιο II 

I. Γενικά 

Σκοπός της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης 

296 Με την ιδιότητά του ως IPEA, το ΕΓΔΕ θα πραγματοποιήσει μια διεθνή 
προκαταρκτική εξέταση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει (έγκυρα) 
καταθέσει σχετική αίτηση και έχει πληρώσει τα σχετικά τέλη. Η χρησιμότητα 
αυτής της προαιρετικής διαδικασίας εξαρτάται από τη σχετική διεθνή αίτηση 
και, ειδικότερα, από το αποτέλεσμα της σχετικής διεθνούς έρευνας (βλ. ση-
μεία 221 κ.επ.). Ως εκ τούτου, πριν από τη λήψη απόφασης για το αν θα 
καταθέσουν αίτηση στο ΕΓΔΕ ως IPEA, οι αιτούντες συνιστάται να λαμβά-
νουν ιδιαίτερα υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ αυτού 
του κεφαλαίου (βλ. σημεία 299 κ.επ.). 

 

297 Ο σκοπός της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης σύμφωνα με το Κεφάλαιο 
ΙΙ της PCT δεν είναι χορήγηση ή άρνηση χορήγησης του διπλώματος ευρε-
σιτεχνίας, αλλά η παροχή μιας προκαταρκτικής και μη δεσμευτικής γνωμο-
δότησης σχετικά με το αν η διεκδικούμενη εφεύρεση φαίνεται να είναι καινο-
τόμος, να εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα και να είναι βιομηχανικά 
εφαρμόσιμη, όπως ορίζεται στο Άρθρο 33 της PCT. Η απόφαση για το αν 
πληρούνται αυτά τα κριτήρια δημοσιεύεται στη Διεθνή Προκαταρκτική Έκ-
θεση σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης («IPRP Κεφάλαιο II») που 
καταρτίζεται από την IPEA. 

Άρθρο 33, 35 PCT  

Καν. 64, 65, 67-70 PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ  

10.001-10.003 

OJ 2003, 574  

OJ 2011, 532 

298 Αν και δεν υπάρχει μια πλήρως ενιαία προσέγγιση ως προς τα κριτήρια της 
δυνατότητας κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις εθνικές νομοθε-
σίες των συμβαλλόμενων κρατών της PCT, η εφαρμογή τους κατά τη διάρ-
κεια της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης είναι τέτοια η IPRP Κεφάλαιο II 
να παρέχει στον αιτούντα μια καλή βάση για την αξιολόγηση των πιθανοτή-
των απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις διαδικασίες ενώπιον των 
διαφόρων καθορισμένων Γραφείων στην εθνική φάση. 

 

299 Ο όρος «IPRP Κεφάλαιο ΙΙ» δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα διαφορε-
τικό όνομα για την Έκθεση διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης (IPER). Και 
οι δύο όροι αναφέρονται στο ίδιο έγγραφο, την έκθεση που συντάσσεται 
από την αρμόδια IPEA και περιέχει το αποτέλεσμα της διεθνούς προκαταρ-
κτικής εξέτασης στην οποία προέβη η εν λόγω αρμόδια IPEA. Στο παρόν 
θα χρησιμοποιείται ακολούθως ο όρος IPER. 

Καν. 70.15(b) PCT 

300 Όπως αναφέρεται ανωτέρω, ο αιτών μπορεί να αντιδράσει στην ISR και τη 
WO-ISA που καταρτίζονται από την ISA καταθέτοντας τροποποιήσεις σύμ-
φωνα με το Άρθρο 19 της PCT ή «άτυπες παρατηρήσεις» στο IB ή υπο-
βάλλοντας αίτηση για διεθνή προκαταρκτική εξέταση (βλ. σημεία 316 κ.επ.). 
Σε περίπτωση που ο αιτών αποφασίσει να καταθέσει αίτηση για διεθνή 
προκαταρκτική εξέταση, το έντυπο της αίτησης, μαζί με τυχόν τροποποιή-
σεις ή/ και επιχειρήματα σύμφωνα με το Άρθρο 34 της PCT θα πρέπει να 
κατατεθεί απευθείας στην αρμόδια IPEA (βλ. σημείο 319 κ.επ.). 

Χρησιμότητα του Κεφάλαιο II της PCT 

 

301 Ανεξάρτητα από το αν έχει κατατεθεί μια τέτοια αίτηση, οι αιτούντες θα λά-
βουν μια προκαταρκτική μη δεσμευτική γραπτή γνωμοδότηση σχετικά με τη 
δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσης που διεκδικούν (WO-ISA, IPRP 
κεφάλαιο I), ως μέρος της διαδικασίας διεθνούς έρευνας (βλ. σημεία 221 

Ενημερωτικό δελτίο PCT 

4/2010, 8  

5/2010, 8  

9/2012, 13-15 
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κ.επ.). Ως εκ τούτου, η χρησιμότητα της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης 
σύμφωνα με το κεφάλαιο II της PCT θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά 
για κάθε διεθνή αίτηση. 

302 Η διεθνής προκαταρκτική εξέταση, γενικά, δεν θα έχει προστιθέμενη αξία, 
εκτός εάν κατατίθενται τροποποιήσεις ή/ και επιχειρήματα βάσει του Άρ-
θρου 34 της PCT που το ΕΓΔΕ πρέπει να λάβει υπόψη ως IPEA. Ελλείψει 
τέτοιων τροποποιήσεων ή/ και επιχειρημάτων, δεν θα υπάρχει λόγος το 
ΕΓΔΕ ως IPEA να καταλήξει σε διαφορετικό συμπέρασμα από αυτό στο 
οποίο κατέληξε υπό την ιδιότητά του ως ISA, όπως ορίζεται στη WO-ISA. 

 

  

303 Εάν η ISA έχει παράσχει στον αιτούντα μια δήλωση δυνάμει του Άρθρου 
17(2)PCT ότι δεν έχει καταρτιστεί ISR («δήλωση περί μη εκτέλεσης έρευ-
νας»), δεν συνιστάται η κατάθεση μιας σχετικής αίτησης, δεδομένου ότι το 
ΕΓΔΕ ως IPEA δεν θα εξετάσει αξιώσεις για τις οποίες δεν έχει καταρτιστεί 
ISR (βλ. σημείο 382). 

 

304 Επομένως, η κατάθεση μιας αίτησης για διεθνή προκαταρκτική εξέταση εί-
ναι, σε γενικές γραμμές, χρήσιμη μόνο αν η WO-ISA ήταν «αρνητική» και ο 
αιτών θεωρεί ότι οι τροποποιήσεις ή/ και τα επιχειρήματα που έχει καταθέ-
σει για το σκοπό της διαδικασίας του κεφαλαίου II της PCT μπορούν να ο-
δηγήσουν σε μια «θετική» IPER. Με άλλα λόγια, η διεθνής προκαταρκτική 
εξέταση δίνει στον αιτούντα τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε 
αρνητική διαπίστωση της ISA κατά τη διάρκεια της διεθνούς φάσης, σε αν-
τίθεση με τη σύνταξη και την υποβολή πολλαπλών απαντήσεων στα εθνικά/ 
περιφερειακά γραφεία όπου έχει γίνει εισαγωγή στην εθνική φάση. 

Επισπευσμένη Διεκδίκηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (PPH) βάσει 
μιας IPER που έχει συνταχθεί από το ΕΓΔΕ ως IPEA 

 

305 Η PPH επιτρέπει στους αιτούντες των οποίων οι αξιώσεις έχουν κριθεί κα-
τάλληλες για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας να επωφεληθούν από 
μια επίσπευση της επεξεργασίας μιας αντίστοιχης αίτησης που έχει κατατε-
θεί σε ένα συνεργαζόμενο γραφείο της PPH, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στα 
εμπλεκόμενα γραφεία να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα αποτελέσματα των 
συναφών εργασιών. 

OJ 2012, 32 

OJ 2012, 89 

306 Σύμφωνα με το πιλοτικό πρόγραμμα PCT-PPH, μια αίτηση PPH που κατα-
τίθεται στο JPO και το USPTO μπορεί επίσης να βασίζεται επίσης σε μια 
IPER που έχει συνταχθεί από το ΕΓΔΕ ως IPEA. Για περισσότερες πληρο-
φορίες, γίνεται αναφορά στα σημεία 246 κ.επ. 

 

307 Ανεξάρτητα από το πιλοτικό πρόγραμμα PPH, κάθε αιτών μπορεί να ζητή-
σει επισπευσμένη εξέταση στο πλαίσιο του προγράμματος PACE στο πλαί-
σιο της διαδικασίας ενώπιον του ΕΓΔΕ ως εκλεγμένο Γραφείο ανά πάσα 
στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα PACE, 
γίνεται αναφορά στο Κεφάλαιο Ε (βλ. σημεία 441 κ.επ.). 

Αρμοδιότητα του ΕΓΔΕ ως IPEA 

OJ 2010, 352 

308 Παρά το γεγονός ότι η αρμοδιότητα του ΕΓΔΕ ως IPEA είναι κατ' αρχήν κα-
θολική, δηλαδή δεν περιορίζεται σε διεθνείς αιτήσεις π.χ. από συμβαλλό-
μενα κράτη της ΣΕΔΕ, υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί ως προς την αρμο-
διότητά του (βλ. σημεία 309 κ.επ.). Ειδικότερα, τονίζεται ότι το ΕΓΔΕ είναι 
αρμόδιο να ενεργεί ως IPEA μόνο αν μια «ευρωπαϊκή ISA» πραγματοποίη-
σε τη διεθνή έρευνα (βλ. σημείο 311). 

Καθορισμός από το Γραφείο Παραλαβής 

Άρθρο 32 PCT  

Καν. 59.1 PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10,006 

309 Το ΕΓΔΕ ενεργεί ως IPEA για οποιαδήποτε αίτηση, υπό την προϋπόθεση Άρθρο 32 PCT 
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ότι το Γραφείο Παραλαβής στο οποίο κατατέθηκε η διεθνής αίτηση 
έχει ορίσει το ΕΓΔΕ ως IPEA. Οι ίδιες χώρες που δεν έχουν (ακόμη) ορί-
σει το ΕΓΔΕ ως ISA δεν το έχουν (ακόμη) ορίσει και ως IPEA (βλ. σημείο 
194). Επικαιροποιημένες πληροφορίες διατίθενται στα παραρτήματα του 
Οδηγού PCT του ΠΟΔΙ (βλ. σημείο 12). 

Συμφωνία ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ, 

Άρθρο 3(2), (3)  

OJ 2010, 304 

310 Σε περίπτωση που η διεθνής αίτηση κατατέθηκε στο IB, το ΕΓΔΕ είναι αρ-
μόδιο ως IPEA εάν η διεθνής αίτηση θα μπορούσε να έχει κατατεθεί σε ένα 
Γραφείο Παραλαβής που έχει καθορίσει το ΕΓΔΕ ως IPEA. 

Το ΕΓΔΕ ή μια ευρωπαϊκή ISA ενήργησε ως ISA 

 

311 Το ΕΓΔΕ, ωστόσο, θα ενεργεί ως IPEA μόνο αν η διεθνής έρευνα πραγμα-
τοποιήθηκε επίσης από το ΕΓΔΕ, από το γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνί-
ας της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Ισπανίας ή της Σουηδίας ή το Σκανδι-
ναβικό Ινστιτούτο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Οι αιτούντες που εξετάζουν 
την επιλογή του ως προς την ISA (Έντυπο αίτησης PCT, Πλαίσιο VII) θα 
πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη (βλ. επίσης σημείο 200). 

Επιλογή του αιτούντος 

Συμφωνία  

ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ, 

Άρθρο 3(2),  

Παράρτημα A(ii)  

OJ 2010, 304 

312 Όπου υπάρχουν πολλές αρμόδιες IPEA σε σχέση με μια συγκεκριμένη αί-
τηση, ο αιτών μπορεί να επιλέξει. Εδώ, πρέπει να θεωρηθεί ότι, όταν το 
ΕΓΔΕ ως IPEA έχει συντάξει την IPER το οφειλόμενο τέλος εξέτασης στην 
ευρωπαϊκή φάση μειώνεται κατά 50%, εάν το αντικείμενο που πρέπει να 
εξεταστεί καλύπτεται από την IPER (βλ. σημείο 589). 

Περιορισμένη αρμοδιότητα 

Καν. 35.2, 59,1 PCT 

Άρθρο 14(2) RFees 

313 Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ΕΓΔΕ έχει περιορισμένη αρμοδιότητα ως 
IPEA. Το ΕΓΔΕ δεν θα προβαίνει σε διεθνή έρευνα για οποιαδήποτε διεθνή 
αίτηση που κατατίθεται από υπήκοο ή κάτοικο των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Ση-
μάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (USPTO) ως Γραφείο Παραλαβής εάν ε-
φόσον η αίτηση περιέχει μία ή περισσότερες αξιώσεις που αφορούν στον 
τομέα των επιχειρηματικών μεθόδων, όπως ορίζονται στο παράρτημα Α 
της συμφωνίας ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ (βλ. σημείο 197). 

Συμφωνία ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ, 

Παράρτημα A 

OJ 2010, 304 

314 Ακόμη και αν το ΕΓΔΕ είναι αρμόδιο ως IPEA για μια αίτηση που επικαλεί-
ται μια επιχειρηματική μέθοδο, το ΕΓΔΕ ενδέχεται να μην προβεί σε εξέταση 
για τους λόγους που παρατίθενται κατωτέρω (βλ. σημεία 382 κ.επ.). 

OJ 2007, 592 

315 Σε περίπτωση που Γραφείο Παραλαβής ήταν το IB, το ΕΓΔΕ δεν είναι αρ-
μόδιο ως IPEA για διεθνείς αιτήσεις που αφορούν επιχειρηματικές μεθόδο-
υς (βλ. σημείο 197), εφόσον η διεθνής αίτηση θα μπορούσε να έχει κατατε-
θεί στο USPTO, εκτός εάν η αίτηση θα μπορούσε επίσης να έχει κατατεθεί 
στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής. 

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για διεθνή προκαταρκτική εξέταση 
στο ΕΓΔΕ; 

 

316 Οι μεμονωμένοι αιτούντες θα πρέπει να είναι κάτοικοι ή υπήκοοι ενός 
συμβαλλόμενου κράτους της PCT που δεσμεύεται από το Κεφάλαιο II της 
PCT. Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αιτούντες, τουλάχιστον ένας 
από αυτούς πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές. Δεύτερον, η διεθνής 
αίτηση πρέπει να έχει κατατεθεί σε ένα Γραφείο Παραλαβής ενός συμβαλ-
λόμενου κράτους της PCT ή ένα Γραφείο Παραλαβής που λειτουργεί για 
λογαριασμό ενός συμβαλλόμενου κράτους της PCT και δεσμεύεται από το 
Κεφάλαιο II της PCT. 

Άρθρο 31(2)(a) PCT 

Καν. 18.1, 54.1, 54.2 

PCT 

Άρθρο 152 EPC 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10.004, 10.017 
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317 Κατά την 1η Ιουλίου 2010, όλα τα συμβαλλόμενα κράτη της PCT δεσμεύον-
ται από το Κεφάλαιο ΙΙ και, ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις αυτές δεν αποτελο-
ύν εμπόδιο για οποιονδήποτε αιτούντα που επιθυμεί να καταθέσει αίτηση 
για μια εκκρεμούσα διεθνή αίτηση. 

 

 Πώς και πού πρέπει να κατατεθεί η αίτηση για διεθνή προκαταρκτική 
εξέταση; 

 

318 Η αίτηση για διεθνή προκαταρκτική εξέταση θα πρέπει να κατατεθεί με τη 
χρήση του προβλεπόμενου εντύπου (PCT/IPEA/401 - βλ. Παράρτημα IX), 
αντίγραφα του οποίου διατίθενται δωρεάν σε όλα τα Γραφεία Παραλαβής, 
το IB και το ΕΓΔΕ. Το έντυπο μπορεί επίσης να μεταφορτωθεί από τη δια-
δικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ

26
. 

Άρθρο 31(3) PCT  

Καν. 53 PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10.012 

319 Η αίτηση και κάθε άλλο έγγραφο σχετικά με τη διαδικασία του Κεφαλαίου ΙΙ 
(π.χ. τυχόν τροποποιήσεις ή/ και επιχειρήματα που έχουν κατατεθεί σύμ-
φωνα με το Άρθρο 34 της PCT) πρέπει να υποβάλλονται στο ΕΓΔΕ ως 
IPEA και όχι στο Γραφείο Παραλαβής ή το ΙΒ. Το ΕΓΔΕ ως IPEA αναγ-
ράφει την ημερομηνία παραλαβής επάνω στην αίτηση και ενημερώνει αμέ-
σως τον αιτούντα για την εν λόγω ημερομηνία. 

Άρθρο 31(6), 34(2)(b) 

PCT 

Καν. 59.3, 61 PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10,006 

320 Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί στο ΕΓΔΕ ως IPEA απευθείας, ταχυδρομικά ή 
με φαξ (βλ. σημεία 66-77). Η αίτηση αυτή δεν μπορεί ακόμη να κατατεθεί σε 
ηλεκτρονική μορφή. Μόλις καταστεί διαθέσιμη η δυνατότητα ηλεκτρονική 
υποβολή της αίτησης αυτής, μια σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε 
όλες τις σχετικές πηγές πληροφόρησης (βλ. σημεία 11 κ.επ.). 

 

321  Εάν η αίτηση κατατεθεί μέσω φαξ, καμία γραπτή επιβεβαίωση δεν χρειάζε-
ται να κατατεθεί, εκτός εάν ο αιτών κληθεί να το πράξει από το ΕΓΔΕ ως 
IPEA (βλ. σημείο 77). 

Τα γραφεία κατάθεσης του ΕΓΔΕ εμπίπτουν στη ζώνη Ώρας Κεντρικής Ευ-
ρώπης (CET) (βλ. Παράρτημα V). 

Πότε θα πρέπει να κατατεθεί στο ΕΓΔΕ η αίτηση για διεθνή προκα-
ταρκτική εξέταση; 

Καν. 92.4(e), (g) PCT  

OJ 2007, Ειδική έκδοση 3,  

A.3 (Άρθρα 3 και 7  

της Απόφασης) 

322 

323 Σύμφωνα με τον Κανόνα 54bis PCT, η αίτηση μπορεί εγκύρως να υποβλη-
θεί ανά πάσα στιγμή πριν από την παρέλευση όποιας από τις ακόλουθες 
περιόδους λήξει τελευταία: 

Καν. 54bis PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10.010 

 - τρεις μήνες από την ημερομηνία διαβίβασης της ISR και της WO-ISA 
από την ISA στον αιτούντα, ή 

 

 

 - 22 μήνες από την (πρώτη) ημερομηνία προτεραιότητας.  

324 Αυτή η προθεσμία διασφαλίζει ότι ο αιτών θα έχει στη διάθεσή του τουλά-
χιστον τρεις μήνες από την ημερομηνία της ταχυδρόμησης της ISR να απο-
φασίσει, με βάση το αποτέλεσμα της διεθνούς έρευνας που αναλύεται στην 
ISR και τη WO-ISA, αν θέλει να υποβάλει μια αίτηση με τροποποιήσεις ή/ 
και επιχειρήματα. 

 

325 Εάν η αίτηση υποβληθεί μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, η αίτηση θε-
ωρείται ως μη καταβληθείσα. 

Καν. 54bis.1(b) PCT 

326 Ο αιτών πρέπει να γνωρίζει ότι οι πιθανότητες απόσυρσης μιας αίτησης και 
επίτευξης επιστροφής του καταβληθέντος τέλους είναι περιορισμένες (βλ. 
σημείο 359). 

26  www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/demand/ed_demand.pdf 

Καν. 90bis.4 PCT 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/demand/ed_demand.pdf
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Έναρξη της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης 

327 Το ΕΓΔΕ ως IPEA δεν θα αρχίσει την εξέταση πριν από τη λήξη της προθεσ-
μίας που προβλέπεται στον Κανόνα 54bis της PCT, εκτός εάν ο αιτών ζητή-
σει να αρχίσει νωρίτερα. Τυχόν τροποποιήσεις ή/ και επιχειρήματα σύμφωνα 
με τον Κανόνα 34 της PCT που κατατίθενται μετά την κατάθεση της αίτησης, 
αλλά πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, θα πρέπει πάντα να λαμβά-
νονται υπόψη για τη διεθνή προκαταρκτική εξέταση (βλ. σημείο 363). 

Καν. 66.1, 66.4bis, 

69.1(a) PCT  

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10.051 

Ενημερωτικό δελτίο PCT 

3/2005, 8 

328 Όπου η WO-ISA θεωρείται μια πρώτη γραπτή γνωμοδότηση (βλ. σημείο 
372), μία μόνο παράταση ενός μηνός για την υποβολή απάντησης (τροπο-
ποιήσεις ή/ και επιχειρήματα σύμφωνα με το Άρθρο 34 της PCT) χορηγείται 
κατ' αρχήν, εφόσον ζητηθεί πριν από τη λήξη της κανονικής προθεσμίας 
σύμφωνα με τον Κανόνα 54bis της PCT και υπό την προϋπόθεση ότι η 
προθεσμία που παρατείνεται έτσι δεν λήγει μετά από 25 μήνες από την 
(πρώτη) ημερομηνία προτεραιότητας (βλ. επίσης σημείο 380). Η παράτα-
ση δεν ισχύει για την προθεσμία κατάθεσης της αίτησης, η οποία δεν 
μπορεί να παραταθεί. 

Καθυστέρηση της εθνικής φάσης μέχρι την πάροδο 30 μηνών 

Άρθρο 34(2)(c) PCT 

329 Τα περισσότερα συμβαλλόμενα κράτη εφαρμόζουν το Άρθρο 22 της PCT 
όπως τροποποιήθηκε με ισχύ από την 1η Απριλίου 2002. Για τα κράτη αυ-
τά, η προθεσμία 30/31 μηνών για την είσοδο στην εθνική/ περιφερειακή 
φάση ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο αιτών έχει υποβάλει το αίτημα για διε-
θνή προκαταρκτική εξέταση εντός 19 μηνών από την (πρώτη) ημερομηνία 
προτεραιότητας. 

Άρθρο 22(1), 39(1) PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10.010, 10.050 

330 Το ΕΓΔΕ επίσης εφαρμόζει το Άρθρο 22 της PCT όπως τροποποιήθηκε με 
ισχύ από την 1η Απριλίου 2002. Ως εκ τούτου, η προθεσμία για την είσοδο 
στην ευρωπαϊκή φάση είναι πάντα 31 μήνες από την ημερομηνία προτεραι-
ότητας (βλ. σημεία 414 κ.επ.). 

Καν. 159(1) ΣΕΔΕ 

331 Ωστόσο, για ένα μικρό αριθμό καθορισμένων Γραφείων εξακολουθεί να ισ-
χύει το παλαιό Άρθρο 22(1) της PCT. Ο κατάλογος των συμβαλλομένων 
κρατών για τα οποία εξακολουθεί να ισχύει αυτή η διάταξη δημοσιεύεται στη 
διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ (βλ. σημείο 12). Σύμφωνα με τις τελευταί-
ες πληροφορίες από το ΠΟΔΙ, διαθέσιμες στις 7 Σεπτεμβρίου 2012, η προ-
θεσμία 20/21 μηνών ισχύει και για τα ακόλουθα κράτη: Λουξεμβούργο (LU), 
Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας (TZ) και Ουγκάντα (UG). Ωστόσο, ό-
σον αφορά τον περιφερειακό καθορισμό καθενός από τα κράτη αυτά, ισ-
χύει η προθεσμία υπό το τροποποιημένο Άρθρο 22 της PCT

27
. 

Ενημερωτικό δελτίο PCT 

2/2005, 6 

332 Για το λόγο αυτό, εάν ένας αιτών θέλει να εισέλθει στην εθνική φάση για τα 
κράτη αυτά, η αίτηση θα πρέπει να παραληφθεί από την αρμόδια IPEA εν-
τός 19 μηνών από την (πρώτη) ημερομηνία προτεραιότητας, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα εισόδου στην εθνική φάση θα καθυστερήσει 
μέχρι την πάροδο 30/31 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας. 

 

333 Επιπλέον, για τα κράτη αυτά, ο αιτών πρέπει να σέβεται τη 19μηνη προ-
θεσμία, ακόμη και όταν η ISR και η WO-ISA δεν είναι ακόμη διαθέσιμες. Με 
άλλα λόγια, μια καθυστέρηση στη διεθνή έρευνα δεν έχει ως συνέπεια τη 
μεταβολή της 19μηνης προθεσμίας, δεδομένου ότι αυτή η προθεσμία υπο-
λογίζεται αποκλειστικά βάσει της (πρώτης) ημερομηνίας προτεραιότητας. 

 

 

27
   www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10.050 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html
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334 Για τα κράτη που εφαρμόζουν το παλιό άρθρο 22(1) της PCT, μια αίτηση 
που κατατέθηκε στο ΕΓΔΕ μετά την πάροδο 19 μηνών από την ημερομηνία 
προτεραιότητας, αλλά πριν από: 

- τρεις μήνες από την ημερομηνία διαβίβασης της ISR και της γραπτής 
γνωμοδότησης (WO-ISA) από την ISA στον αιτούντα, ή 

- 22 μήνες από την (πρώτη) ημερομηνία προτεραιότητας 

είναι έγκυρη, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την έναρξη της εθ-
νικής φάσης στους 30/31 μήνες για τα εν λόγω κράτη (βλ. σημείο 331). 

 

 Προθεσμία για την κατάρτιση της IPER  

335 Όταν τα έγγραφα που απαιτούνται για την προκαταρκτική εξέταση έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα, το ΕΓΔΕ ως IPEA θα συντάξει την IPER συνήθως 
εντός 28 μηνών από την πρώτη ημερομηνία προτεραιότητας. 

Μετάφραση της διεθνούς αίτησης 

Καν. 69.2 PCT 

336 Εάν ούτε η γλώσσα στην οποία κατατέθηκε η διεθνής αίτηση ούτε η γλώσ-
σα στην οποία δημοσιεύθηκε η αίτηση είναι μία από τις επίσημες γλώσσες 
του ΕΓΔΕ (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά), ο αιτών οφείλει, εντός της προ-
θεσμίας για την κατάθεση της αίτησης, να καταθέσει επίσης μια μετάφραση 
σε μία από αυτές τις γλώσσες στο ΕΓΔΕως IPEA. 

Καν. 55.2 PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10.011-10.013 

OJ 1993, 540 

337 Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, αν η διεθνής αίτηση κατατέθηκε στα ισπα-
νικά και το ισπανικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ενήργησε ως ISA. 
Ωστόσο, εάν η διεθνής αίτηση κατατέθηκε στα ισπανικά, αλλά το ΕΓΔΕ ε-
νήργησε ως ISA, ο αιτών δεν οφείλει να προσκομίσει μετάφραση στο ΕΓΔΕ 
ως IPEA. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η διεθνής προκαταρκτική εξέταση θα 
πραγματοποιηθεί βάσει της μετάφρασης που έχει ήδη παρασχεθεί για τους 
σκοπούς της διεθνούς έρευνας (βλ. σημείο 204). 

 

338 Οποιεσδήποτε τυχόν τροποποιήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη 
διεθνή προκαταρκτική εξέταση πρέπει να υποβάλλονται στη γλώσσα της 
διαδικασίας ενώπιον του ΕΓΔΕ ως IPEA. Εάν αρχικά δεν είχαν υποβληθεί 
στη γλώσσα αυτή, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει μετάφραση. 

Αιτήσεις που κατατίθενται στα ολλανδικά 

Καν. 53.9, 55.3, 66.9 

PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10,055 

339 Αν το ΕΓΔΕ ως IPEA για μια διεθνή αίτηση που είχε υποβληθεί αρχικά στα 
ολλανδικά στο ολλανδικό ή το βελγικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
ως Γραφείο Παραλαβής, ο αιτών δεν οφείλει να προσκομίσει μετάφραση 
της διεθνούς αίτησης, καθώς το ΕΓΔΕ ως IPEA θα χρησιμοποιήσει τη δη-
μοσιευμένη έκδοση της διεθνούς αίτησης που θα λάβει από το IB. Θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι η αίτηση και οι τροποποιήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 
34 της PCT θα πρέπει να υποβάλλονται στο ΕΓΔΕ ως IPEA στη γλώσσα 
της διεθνούς δημοσίευσης (βλ. σημεία 208 και 338). 

Γλώσσα στην αίτηση 

Καν. 12.4, 55.1,  

55.2(a), 66.9(a) PCT 

Συμφωνία ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ,  

Παράρτημα A(i) 

OJ 2010, 304  

OJ 2009, 206 

340 Η αίτηση πρέπει να κατατίθεται στη γλώσσα στην οποία κατατέθηκε η διε-
θνής αίτηση, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- Εάν η διεθνής αίτηση κατατέθηκε σε γλώσσα άλλη από τη γλώσσα στην 
οποία δημοσιεύθηκε, η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί στη γλώσσα της 
δημοσίευσης (π.χ. αίτηση στα ολλανδικά, βλ. σημείο 339). 

- Εάν μια μετάφραση της αίτησης (διπλώματος ευρεσιτεχνίας) πρέπει να 

Καν. 48.3, 55,1 PCT 
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κατατεθεί στο ΕΓΔΕ ως IPEA (βλ. σημεία 336 έως 338), η αίτηση (διε-
θνούς προκαταρκτικής εξέτασης) θα πρέπει να κατατεθεί στη γλώσσα 
αυτής της μετάφρασης (π.χ. αίτηση στα ισπανικά, βλ. σημείο 337). 

Γλώσσα περαιτέρω αλληλογραφίας 

341 Οποιαδήποτε άλλη αλληλογραφία με το ΕΓΔΕ ως IPEA μπορεί να πραγμα-
τοποιείται σε οποιαδήποτε από τις τρεις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ, με 
εξαίρεση τυχόν τροποποιήσεων στην αίτηση, που θα πρέπει να κατατίθεν-
ται στην ίδια γλώσσα με την αίτηση (βλ. σημείο 338). 

Καν. 92.2(b) PCT 

Άρθρο 150 ΣΕΔΕ  

Καν. 3 ΣΕΔΕ  

OJ 1993, 540 

 Εκπροσώπηση  

342 Οι αιτούντες μπορούν να εκπροσωπούνται ενώπιον του ΕΓΔΕ ως IPEA 
από τον πράκτορα που διορίζεται για την κατάθεση της διεθνούς αίτησης 
και έχει το δικαίωμα να ενεργεί ενώπιον του Γραφείου Παραλαβής, δηλαδή 
τον πράκτορα για τη διεθνή φάση (βλ. σημείο 36). Ο αιτών μπορεί επίσης 
να διορίσει έναν πράκτορα για να τον εκπροσωπήσει ειδικά ενώπιον του 
ΕΓΔΕ ως IPEA. Επιπλέον, ο πράκτορας που έχει διοριστεί για τη διεθνή 
φάση μπορεί να διορίσει έναν υπο-πράκτορα για την εκπροσώπηση του 
αιτούντος ειδικά ενώπιον του ΕΓΔΕ ως IPEA. 

Άρθρο 49 PCT 

Καν. 90.1(c), (d) PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10.019-10.023 

343 Οποιοσδήποτε πράκτορας που διορίζεται ειδικά για να ενεργεί ενώπιον του 
ΕΓΔΕ ως IPEA πρέπει να έχει το δικαίωμα να ενεργεί ενώπιον του ΕΓ-
ΔΕ. Συνιστάται ιδιαίτερα στους αιτούντες που δεν έχουν την κατοικία ή την 
έδρα τους σε ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη της ΣΕΔΕ να διορίσουν έναν 
πράκτορα που δικαιούται να παρίσταται ενώπιον του ΕΓΔΕ για τις διαδικα-
σίες ενώπιον του ΕΓΔΕ ως IPEA (βλ. σημεία 97 κ.επ.). 

Καν. 90.1(c) PCT 

Άρθρο 134 EPC 

344 Ο διορισμός ενός πράκτορα ειδικά ενώπιον του ΕΓΔΕ ως IPEA μπορεί να 
γίνει από τον αιτούντα ή τον πράκτορα για τη διεθνή φάση είτε με τη συμ-
πλήρωση του Πλαισίου ΙΙΙ του Εντύπου αίτησης PCT (PCT/IPEA/401) και 
την υπογραφή της αίτησης αυτής είτε με την υπογραφή και την υποβολή 
ενός ξεχωριστού πληρεξουσίου. Ο διορισμός μπορεί επίσης να πραγματο-
ποιηθεί με αναφορά στην αίτηση ή σε μια ξεχωριστή ειδοποίηση σε ένα εγ-
κύρως κατατεθέν γενικό πληρεξούσιο, αντίγραφο του οποίου θα πρέπει 
επίσης να υποβληθεί. Σε αυτή την περίπτωση, η αίτηση ή η χωριστή ειδο-
ποίηση μπορεί να υπογράφεται από τον αναφερόμενο πράκτορα. 

Καν. 90.4, 90,5 PCT 

345 Το ΕΓΔΕ ως IPEA έχει παραιτηθεί από την απαίτηση υποβολής ενός υπο-
γεγραμμένου χωριστού υπογεγραμμένο πληρεξουσίου στην περίπτωση 
που η αίτηση υπογράφεται από τον καθοριζόμενο πράκτορα για τη διαδι-
κασία ενώπιον του ΕΓΔΕ ως IPEA και όχι από τον αιτούντα ή τον πράκτορά 
του στη διεθνή φάση. 

Καν. 90.4(d), 90.5(c)  

PCT 

OJ 2010, 335 

346 Μια εξαίρεση στην παραίτηση αυτή εφαρμόζεται όταν η αίτηση έχει υπογρα-
φεί από έναν πράκτορα ο οποίος δεν είναι ο πράκτορας της εγγραφής, οι δύο 
πράκτορες δεν ανήκουν στο ίδιο γραφείο και ο νέος πράκτορας δεν διορίζεται 
σε συμπλήρωση του νωρίτερα διορισμένου πράκτορα αλλά διορίζεται με α-
νάκληση οποιουδήποτε προγενέστερου διορισμού (PCT/IPEA/401, Πλαίσιο 
III δεύτερο και τρίτο πλαίσιο ελέγχου). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υ-
ποβληθεί ένα ξεχωριστό πληρεξούσιο υπογεγραμμένο από τον αιτούντα ή 
τον πράκτορα της εγγραφής ή αντίγραφο ενός γενικού πληρεξουσίου. 

Ποια κράτη μπορούν να επιλεγούν; 

 

347 Η κατάθεση της αίτησης αποτελεί επιλογή όλων των συμβαλλομένων κρατών 
της PCT που ορίζονται στη διεθνή αίτηση και δεσμεύονται από το κεφάλαιο ΙΙ 
της PCT για ένα εθνικό και, όπου είναι δυνατόν, ένα περιφερειακό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας ταυτόχρονα (βλ. σημείο 317). Εάν μετά την κατάθεση της αίτη-

Άρθρο 31(4) PCT  

Καν. 53,7 PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10.005, 10.029 
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σης PCT ο αιτών έχει εγκύρως ανακαλέσει έναν καθορισμό, η κατάθεση της 
αίτησης αυτής δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή του εν λόγω κράτους. 

 Υπογραφή  

348 Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον αιτούντα ή, εάν υπάρχουν πε-
ρισσότεροι του ενός αιτούντες, από όλους τους αιτούντες. Εάν λείπει η υ-
πογραφή ενός ή περισσότερων από τους αιτούντες, το ΕΓΔΕ ως IPEA δεν 
θα καλέσει τους εν λόγω αιτούντες να προσκομίσουν τις ελλείπουσες υπογ-
ραφές με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένας από τους αιτούντες έχει 
υπογράψει την αίτηση (βλ. σημείο 345). 

Καν. 53.2(b), 53.8, 

60.1(a-ter), 90.3 PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10.031-10.032 

349 Ένας (κοινός) πράκτορα ή κοινός εκπρόσωπος μπορεί να υπογράψει την 
αίτηση εκ μέρους των αιτούτων που τον διόρισαν (βλ. σημεία 104 κ.επ.). 

 

350 Σε περίπτωση που η αίτηση είναι υπογεγραμμένη από έναν (κοινό) πράκ-
τορα, το ΕΓΔΕ ως IPEA δεν θα καλέσει τους αιτούντες να καταθέσουν (ξε-
χωριστό) πληρεξούσιο - αν δεν υπάρχει ήδη στο αρχείο - ή αντίγραφο ενός 
γενικού πληρεξούσιο εφόσον το ΕΓΔΕ έχει παραιτηθεί από τις απαιτήσεις 
αυτές (βλ. σημείο 109). 

Τέλη 

Καν. 90.4, 90,5 PCT 

OJ 2010, 335 

351 
352 

Για τη διεθνή προκαταρκτική εξέταση, το τέλος επεξεργασίας και το τέλος 
προκαταρκτικής εξέτασης θα πρέπει να καταβληθούν απευθείας στο ΕΓΔΕ 
ως IPEA. Το τέλος προκαταρκτικής εξέτασης ορίζεται από το ΕΓΔΕ. Το τέ-
λος επεξεργασίας προβλέπεται στον Πίνακα Τελών στο πλαίσιο της PCT, 
όπως δημοσιεύεται από το ΙΒ. 

Και τα δύο τέλη θα πρέπει να καταβληθούν εντός ενός μήνα από την ημε-
ρομηνία υποβολής της αίτησης ή εντός 22 μηνών από την ημερομηνία προ-
τεραιότητας (ισχύει όποια από τις δύο προθεσμίες λήγει αργότερα). Τα πο-
σά του τέλους επεξεργασίας και του τέλους προκαταρκτικής εξέτασης που 
πρέπει να καταβληθούν είναι τα ποσά που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
της πληρωμής. 

Άρθρο 31(5) PCT  

Καν. 57.3, 58 PCT 

Άρθρο 2.19 RFees  

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ  

10.035 -10.043 

OJ 3/2012, 

Προσάρτημα 

353 Οι αιτούντες καλούνται να χρησιμοποιήσουν το Φύλλο υπολογισμού τε-
λών που επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης (PCT/IPEA/401). 

Μειώσεις τελών 

 

354 Το τέλος επεξεργασίας μειώνεται κατά 90% υπό τις ίδιες προϋποθέσεις 
που ισχύουν και για τη μείωση του τέλους διεθνούς κατάθεσης (βλ. σημε-
ίο 178). 

Πίνακας τελών PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10.035 -10.041 

355 Το τέλος της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης μειώνεται κατά 75% 
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τη μείωση του τέλους διε-
θνούς έρευνας (βλ. σημείο 213). 

Συνέπειες της μη πληρωμής ή της καθυστερημένης πληρωμής των τελών 

OJ 2008, 521 

Συμφωνία ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ, 

Παράρτημα C-II  

OJ 2010, 304 

356 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποφεύγουν την καθυστερημένη ή ελλιπή κα-
ταβολή των τελών επεξεργασίας και διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης 
(βλ. σημεία 351 κ.επ.), δεδομένου ότι το ΕΓΔΕ δεν μπορεί να αρχίσει μια 
διεθνή προκαταρκτική εξέταση πριν κατατεθούν τα τέλη αυτά. Επομένως, 
τυχόν καθυστερήσεις στις πληρωμές μειώνουν το διαθέσιμο χρόνο για τη 
σύνταξη της IPER. 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10,047 

357 Σε περίπτωση που το ΕΓΔΕ ως IPEA διαπιστώσει ότι το ποσό που κατα-
βάλλεται είναι ανεπαρκές για να καλύψει τα τέλη επεξεργασίας και διεθνούς 

Καν. 58bis PCT  

OJ 1998, 282 
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προκαταρκτικής εξέτασης ή καμία πληρωμή δεν έχει πραγματοποιηθεί έως 
την ημερομηνία λήξης της σχετικής προθεσμίας, το ΕΓΔΕ ως IPEA καλεί 
τον αιτούντα να καταβάλει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη τόσο των 
τελών αυτών, όσο και του σχετικού τέλους καθυστερημένης πληρωμής εν-
τός ενός μηνός από την ημερομηνία της πρόσκλησης. Εάν ο αιτών συμ-
μορφωθεί με την πρόσκληση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η πλη-
ρωμή θεωρείται ότι έχει γίνει εμπρόθεσμα. Το τέλος καθυστερημένης πλη-
ρωμής είναι το 50% του ποσού των μη καταβληθέντων τελών, όπως ορίζε-
ται στην πρόσκληση. Ωστόσο, είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό του τέλους 
επεξεργασίας, αλλά όχι περισσότερο από το διπλάσιο αυτού. 

358 Εάν ο αιτών δεν συμμορφωθεί με την πρόσκληση αυτή, η αίτηση θε-
ωρείται μη καταβληθείσα και καμία IPER δεν θα συνταχθεί. Η απουσία 
μιας εγκύρως κατατεθειμένης αίτησης δεν έχει καμία συνέπεια για τη διαδι-
κασία ενώπιον του ΕΓΔΕ ως καθορισμένο Γραφείο, επειδή η προθεσμία 
που πρέπει να τηρηθεί για την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση είναι σε κάθε 
περίπτωση 31 μήνες από την ημερομηνία προτεραιότητας (βλ. σημείο 414). 

Επιστροφή του τέλους διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης 

 

359 Σε περίπτωση που η διεθνής αίτηση ή η αίτηση για διεθνή προκαταρκτική 
εξέταση ανακληθεί πριν ξεκινήσει η εξέταση και εντός 30 μηνών από την 
ημερομηνία προτεραιότητας, επιστρέφεται στον αιτούντα το 75% του τέλους 
διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης. Εάν η αίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υ-
ποβληθεί ή το τέλος καταβλήθηκε κατά λάθος, το τέλος επιστρέφεται στο 
ακέραιο. Κάθε καταβληθέν ποσό που υπερβαίνει το οφειλόμενο ποσό επί-
σης επιστρέφεται. 

Ελαττώματα στην αίτηση και πώς μπορούν να διορθωθούν 

Καν. 58.3 PCT 

Συμφωνία ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ, 

Παράρτημα C-II  

OJ 2010, 304 

360 Εάν η αίτηση δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις, το ΕΓΔΕ ως IPEA καλεί 
τον αιτούντα να διορθώσει τα ελαττώματα εντός ενός μηνός από την ημε-
ρομηνία της πρόσκλησης. Εάν ο αιτών συμμορφωθεί με την προθεσμία, η 
αίτηση θεωρείται ότι έχει ληφθεί κατά την πραγματική ημερομηνία κατάθε-
σης, με την προϋπόθεση ότι η αίτηση, όπως υποβλήθηκε, προσδιορίζει 
επαρκώς τη διεθνή αίτηση. Εάν ο αιτών δεν συμμορφωθεί με την πρόσκλη-
ση σε εύθετο χρόνο, η αίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί. 

Καν. 60.1 PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10.047-10.050 

361 Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες, ένα συχνό 
ελάττωμα αφορά την αποτυχία παροχής των απαραίτητων ενδείξεων ή/ και 
των υπογραφών όλων των αιτούντων. Ωστόσο, εάν οι απαιτούμενες ενδεί-
ξεις είναι διαθέσιμες για κάποιον από τους αιτούντες, ο οποίος έχει το δικα-
ίωμα κατάθεσης αίτησης, και η αίτηση έχει υπογραφεί από έναν από αυτο-
ύς, αυτό θεωρείται επαρκές και δεν θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση (βλ. 
σημείο 348). 

Καν. 53, 60.1(a-bis), 

60.1(a-ter) PCT 

II. Η διαδικασία της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης  
ενώπιον του ΕΓΔΕ ως IPEA 

Ποια έγγραφα αποτελούν τη βάση της διεθνούς προκαταρκτικής εξέ-
τασης; - Τροποποιήσεις - Ελλείποντα σημεία και στοιχεία 

 

362 Ο αιτών πρέπει να αναφέρει στο Πλαίοιο IV του εντύπου αίτησης 
(PCT/IPEA/401) εάν η διεθνής προκαταρκτική εξέταση θα πρέπει να βασί-
ζεται στη διεθνή αίτηση 

- όπως έχει (αρχικά) κατατεθεί, 

Άρθρα 19, 34 PCT 

Καν. 53.9, 66.1, 66.5, 

70.2(a), (c) PCT  

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10.025, 10.061 
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ή εάν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

- τροποποιήσεις στις αξιώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 19 της PCT ή/και 

- τροποποιήσεις στις αξιώσεις, την περιγραφή ή/και τα σχέδια σύμφωνα 
με το Άρθρο 34(2)(b) της PCT. 

Τροποποιήσεις 

363 Εάν πρέπει να ληφθούν υπόψη τροποποιήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 19 
της PCT, ο αιτών θα πρέπει να συνοδεύσει την αίτηση με ένα αντίγραφο 
αυτών. 

 

364 Τροποποιήσεις ή/ και επιχειρήματα που κατατίθενται σύμφωνα με το Άρθρο 
34 της PCT θα πρέπει κατά προτίμηση να υποβάλλονται μαζί με την αίτη-
ση. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη από το ΕΓΔΕ ως IPEA 
εάν έχουν κατατεθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση της 
αίτησης (βλ. σημείο 323). Τυχόν μεταγενέστερα κατατεθείσες τροποποιήσε-
ις ή/ και επιχειρήματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το ΕΓΔΕ ως 
IPEA εάν λαμβάνονται πριν από το σημείο στο οποίο έχει πραγματικά ξεκι-
νήσει η σύνταξη της γραπτής γνωμοδότησης ή της IPER. Επιπλέον, εάν 
συνταχθεί μια δεύτερη γραπτή γνωμοδότηση (βλ. σημείο 372), τυχόν μετα-
γενέστερα κατατεθείσες τροποποιήσεις ή/ και επιχειρήματα θα λαμβάνονται 
υπόψη σε συνδυασμό με την απάντηση στη δεύτερη γραπτή γνωμοδότηση. 
Τροποποιήσεις ή/ και επιχειρήματα που δεν λαμβάνονται υπόψη από το 
ΕΓΔΕ ως IPEA μπορούν να κατατεθούν (εκ νέου) στα εκλεγμένα Γραφεία 
κατά την είσοδο στην εθνική φάση. 

Άρθρο 34(2)(b) PCT 

Καν. 66.1(b), 66.4bis 

PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10.024, 10.028 

OJ 2011, 532 

365 Εάν το ΕΓΔΕ ενήργησε ως ISA, το ΕΓΔΕ ως IPEA θα εξετάσει τη WO-ISA, 
ως πρώτη γραπτή γνωμοδότηση για τους σκοπούς της διεθνούς προκα-
ταρκτικής εξέτασης και, κατά κανόνα, θα ξεκινήσει τη διεθνή προκαταρκτική 
εξέταση αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση της αίτησης 
(βλ. σημεία 323, 377). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να κατατεθούν εγκαί-
ρως οποιεσδήποτε τυχόν τροποποιήσεις ή/ και επιχειρήματα σύμφωνα με 
το Άρθρο 34 της PCT. 

 

366 Οι αιτούντες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι καμία από τις εν λόγω τροπο-
ποιήσεις δεν υπερβαίνουν την αποκάλυψη στη διεθνή αίτηση, όπως είχε 
αρχικά κατατεθεί. Σημειώνεται ότι αν μια τροποποίηση περιέχει έναν αρνη-
τικό περιορισμό, π.χ. μια «αποποίηση», το ΕΓΔΕ ως IPEA σύμφωνα με τη 
διακριτική ευχέρεια που προβλέπεται στις Κατευθυντήριες γραμμές ISPE 
εφαρμόζει την ίδια προσέγγιση σε σχέση με μια απευθείας ευρωπαϊκή αίτη-
ση (βλ. παράρτημα IV). Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να αναφέρουν σε 
συνοδευτικό έγγραφο 

- τις διαφορές μεταξύ της αίτησης όπως είχε αρχικά κατατεθεί και των 
τυχόν τροποποιήσεων, 

- τη βάση για τις τροποποιήσεις στην αίτηση όπως είχε κατατεθεί και 

- τους λόγους για τις εν λόγω τροποποιήσεις 

Καν. 66.8(a) PCT 

GL/ISPE A20.21 

GL/EPO H 

367 Εάν η βάση για οποιαδήποτε τροποποίηση δεν υποδεικνύεται όπως απαιτείται, 
το ΕΓΔΕ θα συντάξει τη γραπτή γνωμοδότηση ή/και την IPER σαν να μην είχε 
κατατεθεί καμία τροπολογία και χωρίς πρώτα να εκδώσει μια υπενθύμιση. 

Καν. 70.2(c-bis) PCT 

368 Εάν κατατεθούν τροποποιήσεις των αξιώσεων, θα πρέπει να υποβληθεί 
ένα πλήρες σύνολο αξιώσεων σε αντικατάσταση όλων των αξιώσεων που 
είχαν αρχικά κατατεθεί. 

Καν. 66.8(c) PCT 
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Ενσωμάτωση με αναφορά των ελλειπόντων σημείων και στοιχείων 

369 Εάν το Γραφείο Παραλαβής έχει εγκρίνει ένα αίτημα για ενσωμάτωση μέσω 
παραπομπής σύμφωνα με τα άρθρα 4.18 και 20.6 της PCT, αλλά το ΕΓΔΕ ως 
IPEA δεν θεωρεί ότι τα σχετικά σημεία και στοιχεία περιέχονται πλήρως στην 
αίτηση προτεραιότητας, θα το υποδείξει στην IPER (βλ. σημεία 54 κ.επ.). 

Καν. 4.18, 20,6 PCT 

 Πρώτη γραπτή γνωμοδότηση  

370 Μια γραπτή γνωμοδότηση για τους σκοπούς της διεθνούς προκαταρκτικής 
εξέτασης είναι μια κοινοποίηση που εκδίδεται από την IPEA και υποδεικνύει 
τυχόν σχόλια ή αντιρρήσεις σχετικά με τη διεθνή αίτηση. 

Άρθρα 33, 34,35 PCT 

Καν. 66.1bis, 66.2, 

66.3, 66.4 PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ 

10.064-10.066, 

10,074 

OJ 2003, 574 

371 Σύμφωνα με τον Κανόνα 66.1bis(a) της PCT, η WO-ISA θεωρείται μια 
(πρώτη) γραπτή γνωμοδότηση της IPEA για τους σκοπούς της διεθνούς 
προκαταρκτικής εξέτασης. Το ΕΓΔΕ έχει γνωστοποιήσει στο Διεθνές Γραφε-
ίο σύμφωνα με τον Κανόνα 66.1bis(b) της PCT ότι η διάταξη αυτή εφαρμό-
ζεται μόνο από το ΕΓΔΕ ως IPEA στο βαθμό που η WO-ISA έχει συνταχθεί 
από το ΕΓΔΕ ως ISA. 

Δεύτερη γραπτή γνωμοδότηση 

 

372 Πριν από την έκδοση μιας «αρνητικής» IPER, το ΕΓΔΕ ως IPEA θα εκδώ-
σει, κατά κανόνα, μια δεύτερη γραπτή γνωμοδότηση, παρέχοντας έτσι στον 
αιτούντα μια ακόμη ευκαιρία να υποβάλει τυχόν τροποποιήσεις ή/ και επιχε-
ιρήματα για την αντιμετώπιση τυχόν αντιρρήσεων. Για τη δεύτερη γραπτή 
γνωμοδότηση δεν απαιτείται κατάθεση σχετικής αίτησης. Μια δεύτερη 
γραπτή γνωμοδότηση θα εκδοθεί υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει κα-
ταθέσει εγκαίρως μια ουσιαστική απάντηση είτε στη WO-ISA που έχει συν-
ταχθεί από το ΕΓΔΕ είτε στην πρώτη γραπτή γνωμοδότηση που έχει συν-
ταχθεί από το ΕΓΔΕ ως IPEA. Η διαδικασία μπορεί να είναι διαφορετική και 
μια δεύτερη γραπτή γνωμοδότηση δεν είναι απαραίτητο να εκδοθεί εάν ο 
αιτών καταθέσει μια αίτηση για τηλεφωνική διαβούλευση (βλ. σημείο 385). 
Στο πλαίσιο αυτό, ο όρος «αρνητική» IPER θα πρέπει να ερμηνεύεται ως 
μια IPER που ενημερώνει τον αιτούντα για μια ανεπάρκεια στην οποία 
πρέπει να απαντήσει σύμφωνα με τον Κανόνα 161(1) της ΣΕΔΕ εάν απο-
φασίσει να εισέλθει στην ευρωπαϊκή φάση (βλ. σημεία 493 κ.επ.). Εάν η 
IPER δεν περιέχει ενστάσεις ή μόνο μικρές αντιρρήσεις που δεν εμποδίζουν 
την απευθείας χορήγηση στην ευρωπαϊκή φάση, η IPER θεωρείται θετική. 

Το ΕΓΔΕ δεν ήταν η ISA 

OJ 2011, 532 

373 Εάν το ΕΓΔΕ ενεργεί IPEA, αλλά δεν συνέταξε τη WO-ISA διότι η διεθνής 
έρευνα διεξήχθη από μία από τις άλλες ευρωπαϊκές ISA (βλ. σημείο 200), η 
WO-ISA που έχει συνταχθεί από οποιαδήποτε τέτοια ISA δεν θεωρείται 
(πρώτη) γραπτή γνωμοδότηση του ΕΓΔΕ ως IPEA (βλ. σημείο 371). Σε αυ-
τές τις περιπτώσεις, το ΕΓΔΕ στη λειτουργία του ως IPEA θα εκδώσει μια 
πρώτη γραπτή γνωμοδότηση αν έχει αντιρρήσεις. Ο αιτών μπορεί να απαν-
τήσει σε αυτή την γραπτή γνωμοδότηση καταθέτοντας τυχόν τροποποιήσεις 
ή/ και επιχειρήματα εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτήν. 

OJ 2011, 532 

374 Σε αυτή την περίπτωση μια δεύτερη γραπτή γνωμοδότηση θα εκδοθεί υπό 
την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει υποβάλει τροποποιήσεις ή/ και επιχειρή-
ματα για την αντιμετώπιση τυχόν αντιρρήσεων που διατυπώθηκαν στην 
πρώτη γραπτή γνωμοδότηση και ότι υπάρχουν αντιρρήσεις που παραμέ-
νουν εκκρεμείς, επομένως η IPER θα ήταν αρνητική αν επρόκειτο να εκδο-
θεί βάσει της κατάθεσης ως έχει. 
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 Διεθνής προκαταρκτική εξέταση ενώπιον του ΕΓΔΕ: τέσσερα σενάρια  

375 Προς διευκόλυνση της κατανόησης, η διαδικασία ενώπιον του ΕΓΔΕ ως 
IPEA μπορεί να συνοψιστεί σε τέσσερα σενάρια: 

Πρώτη περίπτωση: Το ΕΓΔΕ ενήργησε ως ISA και δεν διατύπωσε αντιρρήσεις 

OJ 2011, 532 

376 Εάν η WO-ISA που συντάχθηκε από το ΕΓΔΕ ως ISA δεν περιέχει αντιρ-
ρήσεις ως προς τη διεθνή αίτηση («θετική WO-ISA»), το ΕΓΔΕ ως IPEA θα 
θεωρήσει τη WO-ISA ως πρώτη γραπτή γνωμοδότηση για τους σκοπούς 
της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης (βλ. σημείο 370). Το ΕΓΔΕ ως IPEA 
θα χρησιμοποιήσει σε αυτή την περίπτωση τη διακριτική του ευχέρεια για να 
προχωρήσει στην έκδοση της IPER αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας 
για την κατάθεση της αίτησης. Ως εκ τούτου, η IPER δεν θα έχει καμία 
προστιθέμενη αξία σε σχέση με τις πληροφορίες που παρέχονται στη WO-
ISA, εκτός εάν ο αιτών καταθέσει τροποποιήσεις ή/ και επιχειρήματα που το 
ΕΓΔΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη ως IPEA. 

Δεύτερη περίπτωση: Το ΕΓΔΕ ενήργησε ως ISA και διατύπωσε αντιρρήσεις 

Άρθρο 34(2)(c) PCT 

377 Εάν η WO-ISA που συντάχθηκε από το ΕΓΔΕ ως ISA περιέχει αντιρρήσε-
ις ως προς τη διεθνή αίτηση («αρνητική WO-ISA»), το ΕΓΔΕ ως IPEA θα 
θεωρήσει τη WO-ISA ως πρώτη γραπτή γνωμοδότηση για τους σκοπούς 
της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης (βλ. σημείο 370). Ωστόσο, η WO-
ISA δεν θα επανεκδοθεί ως πρώτη γραπτή γνωμοδότηση του ΕΓΔΕ ως 
IPEA. Μια δεύτερη γραπτή γνωμοδότηση θα εκδοθεί υπό την προϋπόθεση 
ότι ο αιτών έχει καταθέσει τροποποιήσεις ή/ και επιχειρήματα σε απάντηση 
στη WO-ISA, που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διεθνή προκαταρκτική 
εξέταση και ότι υπάρχουν αντιρρήσεις που παραμένουν εκκρεμεί, επομέ-
νως η IPER θα ήταν αρνητική αν επρόκειτο να εκδοθεί βάσει της κατάθεσης 
ως έχει. 

Τρίτη περίπτωση: Το ΕΓΔΕ δεν ενήργησε ως ISA και το ΕΓΔΕ ως IPEA δεν 
έχει αντιρρήσεις 

Καν. 66.1bis, 66.4, 

66.4bis PCT  

OJ 2003, 574 

378 Εάν η WO-ISA εκδόθηκε από μια ISA, εκτός του ΕΓΔΕ, η WO-ISA δεν θεω-
ρείται ότι είναι η πρώτη γραπτή γνωμοδότηση του ΕΓΔΕ ως IPEA (βλ. ση-
μείο 370). Ωστόσο, εάν το ΕΓΔΕ ως IPEA δεν έχει αντιρρήσεις για την 
(τροποποιημένη) αίτηση για την οποία έχει ζητηθεί προκαταρκτική εξέταση, 
μπορεί να προβεί σε έκδοση της IPER αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμί-
ας για την κατάθεση της αίτησης αυτής (βλ. σημεία 323, 372). 

Τέταρτη περίπτωση: Το ΕΓΔΕ δεν ενήργησε ως ISA και το ΕΓΔΕ ως IPEA 
έχει αντιρρήσεις 

Άρθρο 34(2)(c) PCT 

379 Εάν η WO-ISA εκδόθηκε από μια ISA, εκτός του ΕΓΔΕ, η WO-ISA δεν θεω-
ρείται ότι είναι η πρώτη γραπτή γνωμοδότηση του ΕΓΔΕ ως IPEA (βλ. ση-
μείο 373). Εάν το ΕΓΔΕ ως IPEA έχει αντιρρήσεις για την αίτηση για την 
οποία έχει ζητηθεί προκαταρκτική εξέταση, θα εκδώσει μια πρώτη γραπτή 
γνωμοδότηση. Ο αιτών μπορεί να απαντήσει σε αυτή την γραπτή γνωμοδό-
τηση καταθέτοντας τυχόν τροποποιήσεις ή/ και επιχειρήματα εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται σε αυτήν. Μια δεύτερη γραπτή γνωμοδότηση θα 
εκδοθεί υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει υποβάλει τροποποιήσεις ή/ 
και επιχειρήματα για την αντιμετώπιση τυχόν αντιρρήσεων που διατυπώθη-
καν στην πρώτη γραπτή γνωμοδότηση και ότι υπάρχουν αντιρρήσεις που 
παραμένουν εκκρεμείς, επομένως η IPER θα ήταν αρνητική αν επρόκειτο 
να εκδοθεί βάσει της κατάθεσης ως έχει. 

Καν. 66.1bis, 66.2, 

66.4, 66.4bis PCT 
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 Προθεσμία για την απάντηση στη γραπτή γνωμοδότηση  

380 Η προθεσμία για την απάντηση στην πρώτη γραπτή γνωμοδότηση από το 
ΕΓΔΕ ως IPEA είναι συνήθως δύο μήνες, αλλά μπορεί να επεκταθεί σε μια 
μέγιστη περίοδο τριών μηνών κατόπιν αιτήματος του αιτούντος. Το αίτημα 
αυτό θα πρέπει να υποβληθεί πριν από τη λήξη της δίμηνης προθεσμίας. Μια 
παράταση θα χορηγηθεί μόνο εάν η παράταση της προθεσμίας δεν λήγει 
μετά από 25 μήνες από την ημερομηνία προτεραιότητας. Μια παράταση της 
προθεσμίας μπορεί επίσης να ζητηθεί εάν η WO-ISA θεωρείται ότι είναι η 
πρώτη γραπτή γνώμη του ΕΓΔΕ ως IPEA (βλ. σημείο 370). Η προθεσμία για 
την απάντηση στη δεύτερη γραπτή γνωμοδότηση ή, ανάλογα με την περίπ-
τωση, στην πρόσκληση που συνοδεύει τα πρακτικά μιας τηλεφωνικής διαβο-
ύλευσης, είναι συνήθως δύο μήνες και όχι μικρότερη από ένα μήνα (βλ. σημε-
ίο 385), εκτός εάν ο αιτών έχει συμφωνήσει σε μια μικρότερη προθεσμία. 

Διεθνής προκαταρκτική εξέταση και SIS 

Καν. 66.2(d)(e), 69.2 

PCT 

OJ 2011, 532 

381 Το ΕΓΔΕ ως IPEA θα λαμβάνει υπόψη κάθε SISR (μόνο) εάν είναι διαθέσι-
μη κατά το χρόνο διεξαγωγής της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης. Μια 
περαιτέρω γραπτή γνωμοδότηση θα εκδοθεί πριν από τη σύνταξη της IPER 
στην εξαιρετική περίπτωση που το περιεχόμενο της SISR θα αλλάξει τη 
γνώμη του ΕΓΔΕ όπως ορίζεται στη WO-ISA που έχει συνταχθεί από το 
ΕΓΔΕ ως ISA. 

Άρνηση εκτέλεσης της προκαταρκτικής εξέτασης 

Καν. 45bis.8(c) PCT 

382 Το ΕΓΔΕ ως IPEA δεν θα εκτελέσει μια διεθνή προκαταρκτική εξέταση σχε-
τικά με οποιαδήποτε αξίωση για την οποία δεν πραγματοποιήθηκε διεθνής 
έρευνα (βλ. σημείο 251). Στο πλαίσιο αυτό, δεν έχει σημασία αν ο αιτών θα 
καταθέσει τροποποιήσεις ή/ και επιχειρήματα που, υποτιθεμένως, θα αντι-
παρέλθουν τους λόγους για την απόφαση της ISA να μην διενεργήσει έρευ-
να για τις εν λόγω αξιώσεις. 

Άρθρο 17(2)(a) PCT 

Καν. 66.1(e), 

66.2(a)(vi) PCT 

383 Περαιτέρω, το ΕΓΔΕ ως IPEA θα κάνει χρήση της διακριτικής του ευχέρειας 
για να μην πραγματοποιήσει την προκαταρκτική εξέταση, εφόσον η αίτηση 
αναφέρεται σε αντικείμενο που αναφέρεται στον Κανόνα 67 της PCT, στο 
βαθμό που το εν λόγω αντικείμενο δεν θεωρείται εφεύρεση ή εφεύρεση ε-
πιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής ή εξαιρείται από τη δυνατότητα κατοχύ-
ρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΕΔΕ. Εδώ, γίνεται αναφορά στις 
πληροφορίες που δημοσιεύονται από το ΕΓΔΕ για τις διεθνείς αιτήσεις που 
διεκδικούν την κατοχύρωση μιας επιχειρηματικής μεθόδου (βλ. σημείο 315). 

Άρθρο 34(4) PCT  

Καν. 67 PCT 

Συμφωνία ΕΓΔΕ-ΠΟΔΙ,  

Άρθρο 4 

OJ 2010, 304  

OJ 2007, 592 

384 Επίσης, εάν η αίτηση δεν συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις σε 
τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορεί να σχηματιστεί ουσιαστική άποψη επί της 
καινοτομίας, της εφευρετική δραστηριότητα ή της βιομηχανικής εφαρμογής, δεν 
θα συνταχθεί προκαταρκτική γνωμοδότηση επί των θεμάτων αυτών. 

Αίτημα για διαβούλευση μέσω τηλεφώνου 

 

385 Δεδομένου ότι τα θέματα που θα συζητηθούν πρέπει να είναι σαφή, ένα 
αίτημα για προσωπική επικοινωνία δεν θα εγκριθεί προτού ο αιτών υποβά-
λει τροποποιήσεις ή/ και τα επιχειρήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
από το ΕΓΔΕ ως IPEA. Ένα αίτημα για προσωπική επικοινωνία μπορεί να 
εγκριθεί από το ΕΓΔΕ ως IPEA μόνο μία φορά και μόνο με τη μορφή τηλε-
φωνικής διαβούλευσης. 

Άρθρο 34(2)(a) PCT 

Καν. 66.6 PCT 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ  

10.067 

OJ 2011, 532 

386 Εάν ο αιτών υποβάλει αίτημα για διαβούλευση μέσω τηλεφώνου πριν από 
την έκδοση μιας δεύτερης γραπτή γνωμοδότησης, θα λάβει τα πρακτικά της 
τηλεφωνικής διαβούλευσης μαζί με μια πρόσκληση να υποβάλει περαιτέρω 
τροποποιήσεις ή/ και επιχειρήματα εντός της προθεσμίας που ορίζεται για 
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την απάντηση σε αυτήν. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα εκδοθεί δεύτερη 
γραπτή γνωμοδότηση. 

387 Εάν ο αιτών ζητήσει διαβούλευση μέσω τηλεφώνου ή/ και μια δεύτερη 
γραπτή γνωμοδότηση πριν από την έκδοση δεύτερης γραπτής γνωμοδότη-
σης, η επιλογή να αποφασίσει αν θα συζητήσει με τον αιτούντα τηλεφωνι-
κώς ή θα συντάξει μια δεύτερη γραπτή γνωμοδότηση επαφίεται στη διακρι-
τική ευχέρεια του ΕΓΔΕ ως IPEA. 

 

388 Εάν ο αιτών υποβάλλει αίτημα για διαβούλευση μέσω τηλεφώνου μετά από 
την έκδοση μιας δεύτερης γραπτής γνωμοδότησης, αλλά πριν από την ημε-
ρομηνία έκδοσης της IPER, τα πρακτικά της τηλεφωνική διαβούλευσης θα 
αποσταλούν στον αιτούντα, αλλά δεν θα συνοδεύονται από μια πρόσκληση 
για την υποβολή περαιτέρω τροποποιήσεων ή/ και επιχειρημάτων και καμία 
τέτοια τροποποίηση ή/ και επιχείρημα δεν θα γίνει δεκτό, εκτός αν έχει 
συμφωνηθεί κατά τη διαβούλευση μέσω τηλεφώνου. 

Αλληλουχίες νουκλεοτιδίων και αμινοξέων 

 

389 Εάν η ISR δεν καταρτίστηκε εν όλω ή εν μέρει επειδή η ISA δεν είχε στη 
διάθεσή της την καταχώρηση αλληλουχίας ηλεκτρονικά και στην καθορισ-
μένη μορφή (βλ. σημείο 260), αυτό μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία δυ-
νάμει του κεφαλαίου II PCT. 

Καν. 13ter.2, 66.1(e)  

PCT 

OJ 2011, 372, 376 

390 Εάν το ΕΓΔΕ ως IPEA δεν έχει στη διάθεσή του μια καταχώρηση αλληλου-
χίας σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις, ο αιτών 
μπορεί να κληθεί να προσκομίσει την καταχώρηση αλληλουχίας στην απαι-
τούμενη μορφή και με το απαιτούμενο μέσο και να καταβάλει το τέλος κα-
θυστερημένης παράδοσης. 

 

391 Εάν δεν έχει διεξαχθεί (πλήρης) διεθνής έρευνα, το ΕΓΔΕ ως IPEA δεν θα 
εκτελέσει τη διεθνή προκαταρκτική εξέταση εάν δεν μπορεί να εκτελεστεί 
μια ουσιαστική εξέταση (βλ. σημείο 382). Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ΕΓΔΕ 
ως IPEA δεν εκδίδει πρόσκληση για την κατάθεση μιας καταχώρησης αλλη-
λουχίας σύμφωνα με το άρθρο 13ter.2 της PCT και συνιστάται στους αιτο-
ύντες να μην καταθέσουν οποιαδήποτε καταχώρηση αλληλουχίας σε αυτό 
το προχωρημένο στάδιο. 

Ενότητα της εφεύρεσης 

 

392 Σε περίπτωση που το ΕΓΔΕ ως IPEA θεωρεί ότι η διεθνής αίτηση στερείται 
ενότητας της εφεύρεσης, θα καλέσει τον αιτούντα είτε να περιορίσει τις αξι-
ώσεις ώστε να ικανοποιεί την απαίτηση αυτή είτε, στο βαθμό που οι εφευ-
ρέσεις που έχουν διερευνηθεί, να πληρώσει τα εφαρμοστέα πρόσθετα τέλη 
προκαταρκτικής εξέτασης. 

Άρθρο 34(3) PCT 

Καν. 68.2, 68.3(c) PCT 

Καν. 158(2) ΣΕΔΕ  

OJ 2010, 320, 322 

393 Εάν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για τη μείωση του τέλους προκαταρ-
κτικής εξέτασης, το τυχόν πρόσθετο τέλος έρευνας καταβάλλεται εγκύρως 
κατά την καταβολή του μειωμένου ποσού (βλ. σημείο 355). 

 

394 Εάν ο αιτών δεν καταβάλει κανένα πρόσθετο τέλος προκαταρκτικής εξέτα-
σης, το ΕΓΔΕ συντάσσει την IPER βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν 
ήδη κοινοποιηθεί. 

 

395 Εάν ο αιτών καταβάλει ένα ή περισσότερα πρόσθετα τέλη προκαταρκτικής 
εξέτασης εντός της καθορισμένης προθεσμίας, θα διερευνηθούν όλα τα μέ-
ρη της αίτησης για τα οποία έχουν καταβληθεί πρόσθετα τέλη προκαταρκτι-
κής εξέτασης. Συνεπώς, η IPER θα συνταχθεί για όλες τις εφευρέσεις για τις 
οποίες έχει καταβληθεί ένα τέλος προκαταρκτικής εξέτασης. 
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396 Ο αιτών μπορεί να πληρώσει οποιαδήποτε πρόσθετα τέλη με ένσταση, 
σύμφωνα με τον Κανόνα 68.3(c) PCT. Η διαδικασία ενστάσεων είναι η ίδια 
με αυτή που ισχύει ενώπιον του ΕΓΔΕ ως ISA (βλ. σημεία 262 κ.επ.). 

Καν. 158(3) ΣΕΔΕ  

Άρθρο 2.21 RFees,  

OJ 2010, 320, 322 

397 Κατά περίπτωση, το ΕΓΔΕ ως IPEA θα βασίσει την εξέταση στα αποτελέσ-
ματα της διαδικασίας ένστασης, εάν υπάρχουν, πριν από τη σύνταξη της 
IPER. 

 

398 Τυχόν αξιώσεις που αφορούν εφευρέσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί 
έκθεση διεθνούς έρευνας δεν θα αποτελούν το αντικείμενο μιας διεθνούς 
προκαταρκτικής εξέτασης από το ΕΓΔΕ ως IPEA (βλ. σημείο 382). 

Καν. 66.1(e) PCT 

 Τι πρέπει να γίνει μετά την παραλαβή της IPER;  

399 Η IPER διαβιβάζεται στον αιτούντα και το ΙΒ. Κατόπιν τούτου, ο αιτών δεν 
έχει καμία περαιτέρω ευκαιρία να υποβάλει σχόλια στο ΕΓΔΕ ως IPEA. Θα 
πρέπει τώρα να αποφασίσει με βάση τα αποτελέσματα της διεθνούς προκα-
ταρκτικής εξέτασης, όπως αναλύονται στην IPER, εάν επιθυμεί να συνεχίσει 
τη διεθνή αίτηση περαιτέρω με είσοδο στην εθνική/ περιφερειακή φάση ε-
νώπιον των εκλεγμένων Γραφείων. 

Άρθρο 36. 39 PCT  

Καν. 71.1 PCT 

400 Εάν το ΕΓΔΕ ενήργησε ως IPEA, ο αιτών θα κληθεί, ανάλογα με την περίπ-
τωση, να διορθώσει τις ελλείψεις που αναφέρονται στην IPER («αρνητική 
IPER») κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση (βλ. σημεία 493 κ.επ.). 

Καν. 161 EPC 

GL/EPO E-VIII, 3.2 

401 Όλα τα (περαιτέρω) ζητήματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή φάση - 
διαδικασία ενώπιον του ΕΓΔΕ ως καθορισμένου ή εκλεγμένου Γραφείου 
- αναλύονται στο Κεφάλαιο E. 

 

 Εμπιστευτικότητα της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης  

402 Το IB και το ΕΓΔΕ ως IPEA ενδέχεται να μην επιτρέπουν σε τρίτους την 
πρόσβαση στο αρχείο της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης χωρίς σχετική 
εξουσιοδότηση από τον αιτούντα. 

Άρθρο 36(3), 38 PCT  

Καν. 73.2, 94.1(c),  

94.3 PCT  

Άρθρο 128 ΣΕΔΕ 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ  

10.003, 10.081 

OJ 1999, 329  

OJ 2003, 382  

OJ 2007, Ειδική έκδοση 3, 

J.2, J.3 

GL/EPO E-VIII, 2.10 

403 Μόλις η IPER συνταχθεί και διαβιβαστεί στο ΙΒ, το τελευταίο αποστέλλει ένα 
αντίγραφο της IPER σε κάθε εκλεγμένο Γραφείο. Από εκείνη τη στιγμή, το IB 
παρέχει επίσης αντίγραφα της IPER κατόπιν αιτήσεως, σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο για λογαριασμό του ΕΓΔΕ ως IPEA. 

 

 

404 Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της IPER, το ΕΓΔΕ ως εκλεγμένο Γραφε-
ίο επιτρέπει πρόσβαση στο φάκλεο της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΕΔΕ. 
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E.  Διαδικασία Euro-PCT ενώπιον του ΕΓΔΕ  
ως καθορισμένου (PCT Κεφάλαιο I)  
ή εκλεγμένου (PCT Κεφάλαιο II) Γραφείου 

I.      Γενικά 

405 Πριν από το τέλος της διεθνούς φάσης, ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει 
αν και πού θέλει να προχωρήσει με τη διεθνή αίτηση σε εθνική/ περιφερεια-
κή φάση ενώπιον των καθορισμένων/ εκλεγμένων Γραφείων. 

 

406 Εάν ο αιτών επιθυμεί να αποκτήσει ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, θα 
πρέπει να εισέλθει σε αυτό που είναι γνωστό ως «ευρωπαϊκή φάση», πράγ-
μα που σημαίνει ότι θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις (βλ. σημεία 443 και 
επόμενα) για την έναρξη της επεξεργασίας της αίτησής του από το ΕΓΔΕ, ως 
καθορισμένου ή εκλεγμένου Γραφείο σε εύθετο χρόνο (βλ. σημείο 414). 

Πότε είναι το ΕΓΔΕ καθορισμένο ή εκλεγμένο Γραφείο; 

 

407 Εάν ένας αιτών εισέλθει στην ευρωπαϊκή φάση χωρίς να έχει ζητήσει διεθνή 
προκαταρκτική εξέταση σύμφωνα με το κεφάλαιο II, το ΕΓΔΕ θα λειτουργή-
σει ως «καθορισμένο Γραφείο» (βλ. σημεία 408 κ.επ.). Ωστόσο, εάν πριν 
από την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση η αίτηση είχε υποβληθεί σε επεξερ-
γασία σύμφωνα με το Κεφάλαιο II της PCT, το ΕΓΔΕ θα λειτουργήσει στην 
ευρωπαϊκή φάση ως «εκλεγμένο Γραφείο» (βλ. σημεία 411 κ.επ.). 

Πότε μπορεί το ΕΓΔΕ να ενεργεί ως καθορισμένο Γραφείο; 

Άρθρο 2(xiii) και (xiv) 

PCT 

Άρθρο. 153(1) ΣΕΔΕ 

GL/EPO E-VIII, 2 

408 Δεδομένου ότι όλα τα συμβαλλόμενα κράτη στη ΣΕΔΕ είναι συμβαλλόμενα 
κράτη της PCT, το ΕΓΔΕ μπορεί να λειτουργήσει ως καθορισμένο Γραφείο 
για οποιοδήποτε συμβαλλόμενο κράτος της ΣΕΔΕ, εφόσον η διεθνής αίτη-
ση κατατέθηκε κατά ή μετά την ημερομηνία κατά την οποία η ΣΕΔΕ τέθηκε 
σε ισχύ για το εν λόγω κράτος (βλ. σημείο 31). 

 

409 Εάν η απαίτηση αυτή δεν ικανοποιείται, ενδέχεται κατά την ημερομηνία κα-
τάθεσης να υπήρχε σε ισχύ μια συμφωνία επέκτασης που προβλέπει την 
επέκταση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο κράτος για το 
οποίο ζητείται προστασία διπλώματος ευρεσιτεχνίας (βλ. σημεία 122 κ.επ.). 

 

410 Επιπλέον, αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας για οποιοδήποτε συμβαλλόμενο κράτος της ΣΕΔΕ ότι ούτε η 
διεθνής αίτηση ούτε ο (αυτόματος) καθορισμός του εν λόγω κράτους έχει 
ανακληθεί κατά τη διάρκεια της διεθνούς φάσης. 

Πότε μπορεί το ΕΓΔΕ να ενεργεί ως εκλεγμένο Γραφείο; 

Καν. 90bis PCT 

411 Για το ΕΓΔΕ ως εκλεγμένο Γραφείο, ισχύουν οι απαιτήσεις που ισχύουν και 
για το ΕΓΔΕ ως καθορισμένο Γραφείο (βλ. σημεία 408-410). Επιπλέον, όμως, 
τουλάχιστον ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη της ΣΕΔΕ πρέπει να έχει εκλε-
γεί για ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην αίτηση για διεθνή προκα-
ταρκτική εξέταση. Δεδομένου ότι η κατάθεση της αίτησης αποτελεί επιλογή 
όλων των συμβαλλομένων κρατών της PCT που είχαν οριστεί, όπου είναι 
δυνατόν, για ένα εθνικό και ένα περιφερειακό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η απαί-
τηση αυτή θα ικανοποιείται αυτόματα για κάθε κράτος που ήταν συμβαλλόμε-
νο κράτος της ΣΕΔΕ κατά την ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης, εκτός αν ο 
αιτών έχει αποσύρει εν τω μεταξύ την επιλογή αυτή (βλ. σημεία 31, 347). 
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 Πότε πρέπει ο αιτών να αποφασίσει σχετικά με το πεδίο εφαρμογής 
της προστασίας που ζητείται για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας; 

 

412 Κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση, ο αιτών πρέπει να καταβάλει το 
τέλος καθορισμού (βλ. σημείο 544). Η καταβολή του τέλους αυτού επιβεβα-
ιώνει τον καθορισμό όλων συμβαλλόμενων κρατών της ΣΕΔΕ που είχαν 
οριστεί κατά την ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης για ένα ευρωπαϊκό δίπ-
λωμα ευρεσιτεχνίας (βλ. σημεία 31, 115 κ.επ.). 

Καν. 159(1)(d) ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.3 RFees  

OJ 2008, 513 

413 Εντός της προθεσμίας για την καταβολή του τέλους καθορισμού, ο αιτών 
πρέπει να αποφασίσει για τα κράτη επέκτασης για τα οποία επιζητεί επέκ-
ταση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και να πληρώσει τα εφαρ-
μοστέα τέλη επέκτασης (βλ. σημεία 122 κ.επ., 551 κ.επ.). Για κάθε επέκτα-
ση θα πρέπει να καταβληθεί ένα τέλος επέκτασης και δεν υπάρχει κάποιο 
ενιαίο τέλος επέκτασης. 

Πότε πρέπει να ξεκινήσει η ευρωπαϊκή φάση ενώπιον του ΕΓΔΕ, ως 
καθορισμένου ή εκλεγμένου Γραφείου; 

 

414 Εάν, μετά την εξέταση της ISR και της WO-ISA (βλ. σημεία 237 κ.επ.) και, 
κατά περίπτωση, του αποτελέσματος της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτα-
σης, όπως αναλύεται στην IPER (βλ. σημεία 399 κ.επ.) ή/ και μιας συμπλη-
ρωματικής διεθνούς έρευνας (βλ. σημεία 274 κ.επ.), ο αιτών αποφασίσει να 
προχωρήσει περαιτέρω τη διεθνή αίτησή του ενώπιον του ΕΓΔΕ ως καθο-
ρισμένου ή εκλεγμένου Γραφείου, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απα-
ιτήσεις για την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση αργότερο εντός προθεσμίας 
31 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης ή, εάν διεκδικείται προτεραιότη-
τα, από την πρώτη ημερομηνία προτεραιότητας (βλ. σημεία 128 κ.επ.). 

Άρθρο 22(1)(3), 

39(1)(a)(b) PCT  

Καν. 159(1) ΣΕΔΕ 

415 Η προθεσμία για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την είσοδο στην 
Ευρωπαϊκή φάση εκτείνεται έτσι κατά ένα μήνα μετά την κανονική προθεσ-
μία των 30 μηνών που προβλέπεται στα Άρθρα 22(1) και 39(1)(a) της PCT 
και ισχύει ανεξάρτητα από το εάν κατατέθηκε ή όχι αίτηση για διεθνή προ-
καταρκτική εξέταση (βλ. σημεία 329-330). 

 

416 Εάν η προθεσμία των 31 μηνών λήξει μια ημέρα κατά την οποία ένα από τα 
γραφεία κατάθεσης του ΕΓΔΕ δεν είναι ανοικτό για τη λήψη εγγράφων, η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα κατά την 
οποία όλα τα γραφεία κατάθεσης είναι ανοιχτά για την παραλαβή εγγράφων 
και κατά την οποία παραδίδεται αλληλογραφία. 

Καν. 80.5 PCT  

Καν. 134 ΣΕΔΕ 

417 Εάν ο αιτών δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την είσοδο στην ευ-
ρωπαϊκή φάση εντός της προθεσμίας των 31 μηνών η αίτηση Euro-PCT 
κατά κανόνα θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί (βλ. σημείο 445). 

Γλώσσα διαδικασιών στην ευρωπαϊκή φάση 

Άρθρο 24(1)(iii), 39(2) 

PCT 

Καν. 160 EPC 

418 Η γλώσσα των διαδικασιών είναι μία από τις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ 
(αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά). Εάν η διεθνής αίτηση αυτή δημοσιεύθηκε 
από τον ΠΟΔΙ (βλ. σημείο 234) σε μία από τις επίσημες γλώσσες του ΕΓ-
ΔΕ, η γλώσσα αυτή θα είναι η γλώσσα των διαδικασιών στην ευρωπαϊκή 
φάση. Εάν όχι, η επίσημη γλώσσα του ΕΓΔΕ στην οποία θα υποβληθεί με-
τάφραση κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση είναι η γλώσσα της διαδι-
κασίας (βλ. σημεία 505 κ.επ.). 

Άρθρα 14(3), 153(5) 

ΣΕΔΕ 

Καν. 159(1)(a) ΣΕΔΕ 

419 Το ΕΓΔΕ δεν επιτρέπει αλλαγή της γλώσσας των διαδικασιών. Γίνεται ανα-
φορά στην απόφαση G 4/08 του Διευρυμένο Συμβουλίου Εφέσεων. 

 

OJ 2010, 572 
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 Πώς και πού θα πρέπει ο αιτών να εκκινήσει τη διαδικασία ενώπιον 
του ΕΓΔΕ ως καθορισμένου/ εκλεγμένου Γραφείου (Έντυπο 1200); 

 

420 Για την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση, συνιστάται στους αιτούντες να χρησι-
μοποιούν την πιο πρόσφατη έκδοση του Εντύπου 1200 (Παράρτημα XI). 

Άρθρα 22, 39 PCT 

Καν. 49.4, 76,5 PCT 

421 Το έντυπο μπορεί να μεταφορτωθεί από τη διαδικτυακή τοποθεσία του ΕΓ-
ΔΕ

28
. Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις επεξηγηματικές 

σημειώσεις πριν από τη συμπλήρωση του εντύπου. 

 

422 Το έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί απευθείας στο ΕΓΔΕ. Δεν θα πρέπει να 
απευθυνθεί στο ΙΒ ή σε οποιαδήποτε αρχή ενός συμβαλλόμενου κράτους της 
ΣΕΔΕ που είναι αρμόδια για τη λήψη αιτήσεων ευρωπαϊκού διπλώματος ευ-
ρεσιτεχνίας. 

OJ 2007 Ειδική Έκδοση 3, 

A.3 

423 Εάν κατατεθεί σε έντυπη μορφή, είτε ταχυδρομικώς είτε με φαξ, μόνο ένα 
αντίγραφο του εγγράφου πρέπει να υποβληθεί. Εάν το έντυπο κατατεθεί με 
φαξ, ένα αντίγραφο επιβεβαίωσης πρέπει να υποβληθεί μόνο κατόπιν σχετι-
κής προσκλήσεως από το ΕΓΔΕ. 

 

424 Το Έντυπο 1200 μπορεί επίσης να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω 
διαδικτύου ή σε ένα αποδεκτό μέσο αποθήκευσης δεδομένων, με τη χρήση 
του λογισμικού Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΓΔΕ. Το τέλος κατάθεσης (το 
βασικό μέρος του) μειώνεται εάν το Έντυπο 1200 κατατεθεί μέσω διαδικτύου 
(βλ. σημείο 532)

29
. 

OJ 2007, Ειδική Έκδοση 3, 

A.5 

Άρθρο 2.1 RFees  

OJ 2009, 182  

OJ 2012, 448 

 

425 Δεδομένου ότι το IB αποστέλλει στο ΕΓΔΕ ως καθορισμένο/ εκλεγμένο Γρα-
φείο αντίγραφο της διεθνούς αίτησης και της ISR (συμπεριλαμβανομένης της 
WO-ISA), καθώς και, κατά περίπτωση, της IPER με τα παραρτήματά της, ο 
αιτών δεν πρέπει να υποβάλει τα έγγραφα αυτά (βλ. σημείο 449). Ωστόσο, ο 
αιτών μπορεί να υποβάλει μια μετάφραση της διεθνούς αίτησης και των πε-
ραιτέρω εγγράφων, όπως ορίζεται κατωτέρω (βλ. σημεία 505 κ.επ.). 

Άρθρο 20, 36(3) PCT  

Καν. 73 PCT 

 

426 Οι αιτούντες οφείλουν να αναφέρουν τον ευρωπαϊκό αριθμό αίτησης, ο ο-
ποίος, κατά κανόνα, κοινοποιείται σε αυτούς περίπου δέκα μήνες μετά τη διε-
θνή δημοσίευση (Έντυπο ΕΓΔΕ 1201). Οι υποψήφιοι στους οποίους δεν έχει 
ακόμη κοινοποιηθεί αυτός ο αριθμός κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων 
βημάτων για την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση θα πρέπει να αναφέρουν αντ' 
αυτού τον αριθμό της αίτησης PCT ή τον αριθμό δημοσίευσης PCT. 

 

 Αίτηση για εσπευσμένη επεξεργασία  

427 Ένας αιτών μπορεί να ζητήσει από το ΕΓΔΕ ως καθορισμένο ή εκλεγμένο 
Γραφείο να ξεκινήσει την επεξεργασία της αίτησης Euro-PCT ανά πάσα στιγ-
μή πριν τη λήξη της προθεσμίας των 31 μηνών. 

Άρθρο 23(2), 40(2) PCT  

Καν. 90bis.6 PCT 

Καν. 159 ΣΕΔΕ 

GL/EPO E-VIII, 2.4.1, 

2,8 

428 Για το σκοπό αυτό, ο αιτών θα πρέπει να καταθέσει μια ρητή αίτηση εσπε-
υσμένης επεξεργασίας, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο Έντυπο 1200. Ε-
πιπλέον, θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις για την είσοδο στην ευρωπαϊκή 
φάση σαν η προθεσμία των 31 μηνών που προβλέπεται στον Κανόνα 
159(1) της ΣΕΔΕ να έληγε κατά την ημερομηνία που ζήτησε την εσπε-
υσμένη επεξεργασία. 

 

 

429 Αυτό σημαίνει ότι, για την εσπευσμένη επεξεργασία μιας αίτησης πρέπει να 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: πληρωμή του τέλους κατάθεσης  

 

28
  www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-application/European-applications/forms.html

 

29
   www.epoline.org/portal/public 
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(βλ. σημείο 530), κατάθεση της μετάφρασης (κατά περίπτωση, βλ. σημείο 
505), καθορισμός των εγγράφων της αίτησης (βλ. σημείο 469), καταβολή του 
τέλους έρευνας (κατά περίπτωση, βλ. σημείο 575). Το ποιες περαιτέρω απαι-
τήσεις πρέπει να ικανοποιούνται εξαρτάται από την ημερομηνία κατά την ο-
ποία ζητείται η εσπευσμένη επεξεργασία, δεδομένου ότι οι προθεσμίες για 
την καταβολή του τέλους καθορισμού (Κανόνας 39(1) ΣΕΔΕ) και του τέλους 
ανανέωσης (Κανόνας 51(1) ΣΕΔΕ) και για την υποβολή της αίτησης για εξέ-
ταση και την καταβολή του σχετικού τέλους εξέτασης (Κανόνας 70(1) ΣΕΔΕ) 
δεν έχουν ακόμη λήξει κατά την ημερομηνία αυτή (βλ. σημεία 544, 593 κ.επ. 
και 580 κ.επ.). Ο όρος «απαραίτητες προϋποθέσεις» χρησιμοποιείται για να 
αναφερθεί στις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται για την υποβολή αίτησης 
εσπευσμένης επεξεργασίας προκειμένου η αίτηση αυτή να εγκριθεί. 

430 Ανάλογα με την περίπτωση, το πιστοποιητικό έκθεσης θα πρέπει επίσης να 
κατατεθεί κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση (βλ. σημείο 605). Ωστόσο, 
εάν η απαίτηση αυτή δεν ικανοποιείται, αυτό δεν θα εμποδίσει την αίτηση εσ-
πευσμένης επεξεργασίας να γίνει δεκτή, αλλά θα επηρεάσει την προϋπάρχο-
υσα στάθμη της τεχνικής που το ΕΓΔΕ λαμβάνει υπόψη κατά τη διαδικασία. 

GL/EPO B-VI, 5.5 

431 Τα τέλη αξιώσεων για οποιεσδήποτε αξιώσεις που υπερβαίνουν τον αριθμό 
των δεκαπέντε δεν θα πρέπει να κατατεθούν παρά από τη στιγμή της λήξης 
της περιόδου υπό τον Κανόνα 162(2) της ΣΕΔΕ και μετά. Ως εκ τούτου, η 
πληρωμή τους δεν αποτελεί απαίτηση για την αποδοχή μιας αίτησης εσπευσ-
μένης επεξεργασίας. 

 

432 Τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν για να γίνει δεκτή μια αίτηση εσπευσ-
μένης επεξεργασίας δεν πρέπει να καταβληθούν μέσω αυτόματης χρε-
ωστικής εντολής, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή τα τέλη χρεώνονται 
- και επομένως πληρώνονται - κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 
των 31 μηνών. 

 

433 Εάν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εσπευσμένης επεξεργασίας 
πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις (βλ. σημείο 429), η αίτηση 
εσπευσμένης επεξεργασίας θα γίνει δεκτή από την ημερομηνία αυτή και η 
αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας θα υποβληθεί σε επεξεργασία με τον ίδιο 
τρόπο όπως και κάθε αίτηση Euro-PCT που έχει εισέλθει στην ευρωπαϊκή 
φάση. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι το ΕΓΔΕ ως καθορισμένο/ εκλεγμέ-
νο Γραφείο θα εκδώσει την ανακοίνωση σύμφωνα με τον Κανόνα 161/162 της 
ΣΕΔΕ αμέσως αφού διαπιστώσει ότι η αίτηση για εσπευσμένη επεξεργασία 
μπορεί να γίνει δεκτή (βλ. σημείο 480). Επιπλέον, από την ημερομηνία απο-
δοχής της αίτησης εσπευσμένης επεξεργασίας, ο αιτών μπορεί να υποβάλει 
μια τμηματική αίτηση (βλ. σημείο 645). 

 

434 Εάν, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εσπευσμένης επεξεργασίας 
δεν πληρούται καμία απαραίτητη προϋπόθεση (βλ. σημείο 447), η αίτηση εσ-
πευσμένης επεξεργασίας δεν θα γίνει δεκτή κατά την ημερομηνία παραλαβής 
της αίτησης, αλλά μόνο κατά την πρώτη έκτοτε ημερομηνία κατά την οποία θα 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την ημερομηνία 
αυτή (βλ. σημείο 429). Μόνο σε αυτήν την τελευταία ημερομηνία η αίτηση θα 
εισέλθει στην ευρωπαϊκή φάση και από εκείνη τη στιγμή θα υποβληθεί σε ε-
πεξεργασία με τον ίδιο τρόπο όπως και κάθε απευθείας ευρωπαϊκή αίτηση 
Euro-PCT που έχει εισέλθει στην ευρωπαϊκή φάση. 

 

435 Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αποδοχή της αίτησης εσπευσ-
μένης επεξεργασίας πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 31 μηνών, το ΕΓ-
ΔΕ ως καθορισμένο/ εκλεγμένο Γραφείο δεν μπορεί να ξεκινήσει την επεξερ-
γασία της αίτησης μέχρι την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. 

 

436 Από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης εσπευσμένης επεξεργασίας του 
αιτούντος, οποιαδήποτε επακόλουθη απόσυρση υπό τον Κανόνα 90bis της 
PCT δεν θα έχει καμία ισχύ ως προς τη διαδικασία στην Ευρωπαϊκή φάση. 

 

437 Σημειώνεται ότι αν η εσπευσμένη επεξεργασία ζητείται διότι ο αιτών δεν επι-
θυμεί μόνο την επεξεργασία της αίτησης ενώπιον του ΕΓΔΕ ως καθορισμένο-
υ/ εκλεγμένου Γραφείου αλλά και την έναρξη εξέτασης της αίτησης, ο αιτών 
θα πρέπει να έχει καταθέσει μια έγκυρη αίτηση εξέτασης (συμπεριλαμβανομέ-
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νης της πληρωμής του τέλους εξέτασης), σύμφωνα με το Άρθρο 94 ΣΕΔΕ, 
ακόμη και αν η προθεσμία σύμφωνα με τον Κανόνα 70(1) ΣΕΔΕ δεν έχει ακό-
μη λήξει κατά την ημερομηνία της πραγματικής εισόδου στην ευρωπαϊκή φά-
ση, δεδομένου ότι η εξέταση θα διεξαχθεί μόνο αν η αίτηση εξέτασης έχει κα-
τατεθεί εγκύρως. 

438 Επιπλέον, εάν μια αίτηση για εξέταση κατατεθεί ενώπιον του ΕΓΔΕ και, κατά 
περίπτωση, ο αιτών έχει λάβει την έκθεση συμπληρωματικής ευρωπαϊκής 
έρευνας, η εξέταση θα ξεκινήσει μόνο μετά την παραλαβή μιας υπόδειξης 
από τον αιτούντα ότι επιθυμεί να προχωρήσει περαιτέρω με την αίτηση και, 
εφόσον απαιτείται, μια απάντηση στην εκτεταμένη έκθεση ευρωπαϊκής έρευ-
νας. Ο αιτών μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμά του να ερωτηθεί εάν ε-
πιθυμεί να προχωρήσει περαιτέρω. Μπορεί να υποδείξει την παραίτηση αυτή 
στο πλαίσιο 4.2 του Εντύπου 1200. 

Καν. 70(2), 70a(2) ΣΕΔΕ 

439 Εάν το ΕΓΔΕ ενεργεί ως καθορισμένο Γραφείο και το IB δεν του έχει διαβι-
βάσει αντίγραφο της διεθνούς αίτησης, της ISR και της WO-ISA, ο αιτών 
μπορεί αλλά δεν υποχρεούται να καταθέσει στο IB ένα σχετικό αίτημα.  
Εάν χρειαστεί, το ΕΓΔΕ θα φροντίσει το ίδιο για αυτό. 

Άρθρο 20 PCT 

Καν. 44bis.2(b), 

47.4 PCT 

440 Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που το ΕΓΔΕ ενεργεί ως εκλεγμένο Γραφείο 
και το IB δεν του έχει ακόμη διαβιβάσει αντίγραφο της διεθνούς αίτησης, της 
ISR και της WO-ISA, καθώς και της IPER με τα παραρτήματά της. 

Ταχεία επεξεργασία των αιτήσεων - το πρόγραμμα «PACE» 

Άρθρο 36(3)(a) PCT 

Καν. 61.2(d), 73.2(b) 

PCT 

441 Ένα έγκυρο αίτημα για εσπευσμένη επεξεργασία προκαλεί την εκτέλεση της επε-
ξεργασίας της αίτησης από το ΕΓΔΕ ως καθορισμένο/ επιλεγμένο Γραφείο πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας των 31 μηνών. Πέραν της δυνατότητας αίτησης 
εσπευσμένης επεξεργασίας, ο αιτών μπορεί να ζητήσει επιτάχυνση της επεξερ-
γασίας της αίτησής του στην ευρωπαϊκή φάση. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλεται 
χωριστή αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος PACE κατά την έναρξη της ευ-
ρωπαϊκής φάσης ή αργότερα (Έντυπο ΕΓΔΕ 1005). Ανάλογα με τη στιγμή υπο-
βολής της σχετικής αίτησης και τις σχετικές υποδείξεις στο έντυπο, η επιταχυμέ-
νη επεξεργασία μπορεί να καλύπτει την εξέταση των διατυπώσεων, τη σύνταξη 
της έκθεσης συμπληρωματικής ευρωπαϊκής έρευνας, όταν η εν λόγω έκθεση 
πρέπει να καταρτιστεί (βλ. σημεία 562 κ.επ.), ή/ και την ουσιαστική εξέταση. 

Συνδυασμένη αίτηση PACE και παραίτηση από την Ειδοποίηση  
του Κανόνα 161/162 

OJ 2010, 352 

GL/EPO E-VII, 3 

442 Εάν έχει κατατεθεί μια αίτηση PACE, το ΕΓΔΕ θα πρέπει επίσης να σεβαστεί 
την εξάμηνη προθεσμία που προβλέπεται στους Κανόνες 161 και 162 της 
ΣΕΔΕ και επομένως δεν θα είναι σε θέση να ξεκινήσει τη συμπληρωματική 
ευρωπαϊκή έρευνα ή εξέταση πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας (βλ. 
σημείο 479). Για το λόγο αυτό, ένας αιτών που ενδιαφέρεται για την επιτά-
χυνση της διαδικασίας μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο παραίτησης από το 
δικαίωμα της ειδοποίησης που ορίζεται στον Κανόνα 161/162. Η διαδικασία 
που ακολουθείται παρατίθεται κατωτέρω (βλ. σημείο 485). 

OJ 2011, 354 

II. Τι είναι η «είσοδος στην ευρωπαϊκή φάση»; 

Επισκόπηση των βημάτων που πρέπει να ακολουθούνται για την είσο-
δο στην ευρωπαϊκή φάση 

 

443 Η διαδικασία που γενικά αναφέρεται ως «είσοδος στην ευρωπαϊκή φάση» δεν 
είναι μια πράξη από μόνη της, αλλά μπορεί να περιγραφεί ως μια σειρά από 
«βήματα» που πρέπει να ακολουθηθούν ή, με άλλα λόγια, ως δέσμη απαιτή-
σεων που πρέπει να ικανοποιηθούν εντός 31 μηνών από την ημερομηνία 
κατάθεσης ή, ενδεχομένως, την πρώτη ημερομηνία προτεραιότητας που δι-

GL/EPO, E-VIII,  

2.1.2, 2.1.3 
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εκδικείται για τη διεθνή αίτηση («προθεσμία 31 μηνών»). Το ποιες προϋπο-
θέσεις πρέπει να πληρούνται κατά την προθεσμία των 31 μηνών εξαρτάται 
σε κάποιο βαθμό από την εκάστοτε περίπτωση. 

444 Ορισμένες από τις απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται σε κάθε περίπτωση, 
όπως η καταβολή του τέλους κατάθεσης (σημείο 530) και ο καθορισμός των 
εγγράφων στα οποία πρέπει να βασιστεί η επεξεργασία στην ευρωπαϊκή φά-
ση (σημεία 469 κ.επ.). Περαιτέρω, κατά κανόνα, οφείλεται το τέλος καθορισ-
μού και η αίτηση για την εξέταση πρέπει να κατατεθεί στη λήξη της προθεσ-
μίας των 31 μηνών για την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση, εκτός εάν η ISR 
δημοσιεύθηκε εξαιρετικά αργά (βλ. σημεία 544, 583). Ωστόσο, η κατάθεση 
μιας μετάφρασης, για παράδειγμα, απαιτείται μόνο εάν η διεθνής αίτηση δεν 
δημοσιεύθηκε σε μια επίσημη γλώσσα του ΕΓΔΕ (σημεία 505 κ.επ.). Αυτό 
σημαίνει ότι για κάθε αίτηση, ο αιτών πρέπει να ελέγξει ποιες απαιτήσεις 
πρέπει να ικανοποιούνται εντός της προθεσμίας των 31  μηνών. 

 

445 Εάν ο αιτών δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται κατά 
την προθεσμία των 31 μηνών, σε πολλές περιπτώσεις - ανάλογα με ακριβώς 
ποια προϋπόθεση δεν πληρούται - το αποτέλεσμα είναι ότι η αίτηση θεωρείται 
αποσυρθείσα από την ημερομηνία λήξης της εν λόγω προθεσμίας. Μια απώλεια 
των δικαιωμάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά μόνο εάν ικανοποιηθούν εγκα-
ίρως οι αυστηρές προϋποθέσεις υπό τις οποίες εφαρμόζεται ένα διορθωτικό 
μέτρο. Εάν όχι, η αίτηση αποσύρεται ανεπιστρεπτί. Κάθε μία από τις απαιτήσεις 
αυτές θα συζητηθούς λεπτομερώς παρακάτω (βλ. σημεία 447 κ.επ.). 

Άρθρο 24(1)(iii), 39(2) 

PCT 

Άρθρο 121, 122 ΣΕΔΕ 

Καν. 135, 136, 160, 

162, 163 ΣΕΔΕ 

446 Όλες οι απαιτήσεις των οποίων η μη έγκαιρη ικανοποίηση οδηγεί σε απώλεια 
των δικαιωμάτων (άμεσα) κατά τη λήξη της προθεσμίας των 31 μηνών ανα-
φέρονται στον Κανόνα 159 της ΣΕΔΕ. Δεδομένης αυτής της νομικής επίπτω-
σης, συνήθως καλούνται «ελάχιστες απαιτήσεις» για την είσοδο στην ευρω-
παϊκή φάση. 

Ελάχιστες απαιτήσεις 

 

447 Για να ξεκινήσει η ευρωπαϊκή φάση, ο αιτών οφείλει να λάβει τουλάχιστον 
τα ακόλουθα μέτρα εντός 31 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης ή, εάν 
διεκδικείται προτεραιότητα, από την πρώτη ημερομηνία προτεραιότητας: 

Καν. 159 EPC 

 - να παράσχει τη μετάφραση αν η αίτηση Euro-PCT δεν δημοσιεύτηκε σε 
μία από τις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ (βλ. σημεία 505 κ.επ.), 

Άρθρο 153(4) ΣΕΔΕ 

Καν. 159(1)(a) ΣΕΔΕ 

 - να καθορίσει τα έγγραφα αίτησης στα οποία θα βασιστεί η ευρωπαϊκή 
διαδικασία χορήγησης (βλ. σημεία 469 κ.επ.), 

Καν. 159(1)(b) ΣΕΔΕ 

 - να πληρώσει το τέλος κατάθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 78(2) της 
ΣΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός πρόσθετου τέλους σελίδων για αιτή-
σεις που υπερβαίνουν τις 35 σελίδες (βλ. σημεία 530 κ.επ.), 

Καν. 159(1)(c) ΣΕΔΕ 

 - να πληρώσει το τέλος καθορισμού (και οποιαδήποτε τέλη επέκτασης) 
εάν η περίοδος που προβλέπεται στον Κανόνα 39 της ΣΕΔΕ έχει λήξει 
νωρίτερα (βλ. σημεία 544 κ.επ.), 

Καν. 159(1)(d) ΣΕΔΕ 

 - να πληρώσει το τέλος αναζήτησης εάν πρόκειται να καταρτιστεί μια έκ-
θεση συμπληρωματικής ευρωπαϊκής αναζήτησης (βλ. σημεία 575 κ.επ.), 

Άρθρο 153(7) ΣΕΔΕ 

Καν. 159(1)(e) ΣΕΔΕ 

 - να καταθέσει την αίτηση εξέτασης και να πληρώσει το τέλος εξέτασης 
εάν η περίοδος που προβλέπεται στον Κανόνα 70(1) της ΣΕΔΕ έχει λήξει 
νωρίτερα (βλ. σημεία 580 κ.επ.), 

Καν. 159(1)(f) ΣΕΔΕ 

 - να πληρώσει το τέλος ανανέωσης για το τρίτος έτος, εάν η περίοδος 
που προβλέπεται στον Κανόνα 51(1) της ΣΕΔΕ έχει λήξει νωρίτερα (βλ. 
σημεία 593 κ.επ.), 

Καν. 159(1)(g) ΣΕΔΕ 
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 - κατά περίπτωση (σε σπάνιες περιπτώσεις), να καταθέσει το πιστοποιητι-
κό της έκθεσης που αναφέρεται στο Άρθρο 55(2) της ΣΕΔΕ (βλ. σημεία 
605 κ.επ.). 

Καν. 159(1)(h) ΣΕΔΕ 

 Περαιτέρω απαιτήσεις  

448 Εκτός από τις «ελάχιστες απαιτήσεις» που αναφέρονται στο σημείο 447, ο 
αιτών μπορεί να κληθεί να λάβει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα 
στο πλαίσιο της προθεσμίας των 31 μηνών. Αυτές οι επιπλέον απαιτήσεις 
δεν αναφέρονται ως «ελάχιστες απαιτήσεις» δεδομένου ότι η αποτυχία συμ-
μόρφωσης με αυτές δεν έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την απώλειας των δικαι-
ωμάτων (βλ. σημείο 444). 

Οι εν λόγω περαιτέρω απαιτήσεις είναι οι εξής: 

 

 - πληρωμή οποιωνδήποτε οφειλόμενων τελών αξιώσεων (βλ. σημεία 596 
κ.επ.), 

Καν. 162 EPC 

 - κατάθεση των στοιχείων του εφευρέτη (βλ. σημεία 602 κ.επ.), Καν. 163(1) ΣΕΔΕ 

 - παράδοση του αριθμού κατάθεσης ή του αντιγράφου της(των) αίτησης(-εων) 
για την(τις) οποία(-ες) διεκδικείται προτεραιότητα (βλ. σημεία 611 κ.επ.), 

Καν. 163(2) ΣΕΔΕ 

 - παράδοση μιας καταχώρησης αλληλουχίας σε συμμόρφωση με το αντίσ-
τοιχο πρότυπο (βλ. σημείο 523), 

Καν. 163(3) ΣΕΔΕ 

 - παράδοση των στοιχείων αιτούντος που αναφέρονται στον Κανόνα 
163(4) της ΣΕΔΕ αναφορικά με κάθε αιτούντα (βλ. σημεία 602 κ.επ.), 

Καν. 163(4) ΣΕΔΕ 

 - διορισμός ενός επαγγελματία εκπροσώπου (βλ. σημείο 455), Καν. 163(5) ΣΕΔΕ 

 - παράδοση ενός αντιγράφου των αποτελεσμάτων οποιασδήποτε έρευνας 
έχει διενεργηθεί από ή για λογαριασμό της αρχής στην οποία κατατέθηκε 
η αίτηση προτεραιότητας (βλ. σημεία 473 κ.επ.). 

Καν. 141(1) ΣΕΔΕ 

449 Το IB αποστέλλει στο ΕΓΔΕ το αντίγραφο της διεθνούς αίτησης που απαιτεί-
ται δυνάμει του άρθρου 22(1) ή 39(1) της PCT πριν από τη λήξη της προθεσ-
μίας των 31 μηνών. Ως εκ τούτου, ο αιτών δεν θα πρέπει να υποβάλει αντίγ-
ραφο της αίτησης στο ΕΓΔΕ. 

Άρθρο 20, 22(1), 

39(1) PCT 

450 Εάν έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 19 της PCT (βλ. σημε-
ία 238 κ.επ.), το αντίγραφο που διαβιβάζεται από το IB περιλαμβάνει επίσης 
τις τροποποιήσεις αυτές και τη σχετική δήλωση του αιτούντος. 

Τα ποσά των τελών που πρέπει να καταβληθούν στην ευρωπαϊκή φάση 

Άρθρο 19(1), (2) PCT 

451 Τα ποσά όλων των τελών που μπορεί να οφείλονται κατά την είσοδο στην 
ευρωπαϊκή φάση και μετά αναφέρονται στην τρέχουσα έκδοση των Κανόνων 
σχετικά με τα Τέλη (RFees), καθώς και τον Πίνακα τελών και εξόδων του ΕΓ-
ΔΕ, που δημοσιεύεται ως προσάρτημα στην Επίσημη Εφημερίδα και μπορεί 
να βρεθεί στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΕΓΔΕ

30
. Οδηγίες για την καταβολή 

των εφαρμοστέων τελών και εξόδων δημοσιεύονται σε κάθε τεύχος της Επί-
σημης Εφημερίδας. 

OJ 3/2012 Προσάρτ. 

452 Όλα τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή 
φάση θα πρέπει να καταβάλλονται στο ΕΓΔΕ σε ευρώ. Μια λίστα με τραπε-
ζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα του ΕΓΔΕ και πληροφορίες 

30  www.epo.org/applying/forms-fees.html 
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σχετικά με τις διάφορες επιλογές για την πραγματοποίηση μιας έγκυρης 
πληρωμής, για παράδειγμα, μέσω ενός λογαριασμού καταθέσεων που τη-
ρείται στο ΕΓΔΕ, διατίθενται σε κάθε τεύχος της Επίσημης Εφημερίδας και 
στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΕΓΔΕ.

31
 

453 Οι αιτούντες που έχουν καταθετικό λογαριασμό μπορούν επίσης να κάνουν 
χρήση της διαδικασίας αυτόματης χρέωσης σε σχέση με οποιοδήποτε τέλος 
που πρέπει να καταβληθεί εντός της προθεσμίας των 31 μηνών αλλά και με-
τά από αυτή. Εάν μια αυτόματη εντολή χρέωσης κατατεθεί εγκαίρως, οποιο-
δήποτε τέλος που πρέπει να καταβληθεί εντός της προθεσμίας των 31 μηνών 
θα χρεωθεί την τελευταία ημέρα της προθεσμίας αυτής. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς καταθέσεων, γίνεται αναφορά 
στο προσάρτημα του τρίτου τεύχους της Επίσημης Εφημερίδας 2009. 

OJ 3/2009 Προσάρτ. 

454 Σημειώνεται ότι η πληρωμή οποιουδήποτε τέλους τοις μετρητοίς, με επιταγή 
ή με πιστωτική κάρτα δεν είναι δυνατή. 

 

III. Εκπροσώπηση 

Απαιτήσεις ειδικά για αιτούντες που δεν έχουν ούτε την κατοικία ούτε 
την κύρια έδρα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους σε ένα συμ-
βαλλόμενο κράτος της ΣΕΔΕ - «μη εδρεύοντες αιτούντες» (Έντυπο 
1200, Ενότητες 2 και 3) 

 

455 Οι αιτούντες που δεν έχουν ούτε την κατοικία ούτε την κύρια έδρα επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων τους εντός της επικράτειας ενός από τα συμβαλ-
λόμενα κράτη της ΣΕΔΕ πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν επαγγελμα-
τία εκπρόσωπο και να ενεργούν μέσω αυτού σε όλες τις διαδικασίες που 
θεσπίζονται από τη ΣΕΔΕ.

32
 Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να διοριστεί 

εγκαίρως ένας επαγγελματίας εκπρόσωπος. 

Άρθρο 27(7) PCT  

Άρθρο 133(2), 134 ΣΕΔΕ 

GL/EPO A-III, 2.1, 

16, A-VIII, 1, E-VIII, 

2.3.1 

456 Δύο κατηγορίες επαγγελματιών εκπροσώπων έχουν το δικαίωμα να ενερ-
γούν ενώπιον του ΕΓΔΕ: 

- οποιοσδήποτε επαγγελματίας εκπρόσωπος που περιέχεται στον κατά-
λογο επαγγελματιών εκπροσώπων που τηρείται από το ΕΓΔΕ

33
, και 

- οποιοσδήποτε νομικός επαγγελματίας πιστοποιημένος για την ενασχόλη-
ση με ζητήματα διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε ένα από τα συμβαλλόμενα 
κράτη της ΣΕΔΕ, του οποίου η επίσημη έδρα βρίσκεται στο κράτος αυτό. 

 

457 Ωστόσο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των 31 μηνών σύμφωνα με τον Κανόνα 
159 της ΣΕΔΕ, οι μη εδρεύοντες αιτούντες μπορούν είτε να ικανοποιήσουν ο-
ποιαδήποτε απαίτηση μόνοι τους είτε να ενεργούν μέσω ενός επαγγελματία 
εκπροσώπου που έχει το δικαίωμα να ενεργεί ενώπιον του ΕΓΔΕ. Αυτό σημαί-
νει ότι ένας μη εδρεύων αιτών μπορεί ο ίδιος, εντός της προθεσμίας των 31 
μηνών, για παράδειγμα να υπογράψει και να καταθέσει το Έντυπο ΕΓΔΕ 1200, 
να υποβάλει τροπολογίες, να καταθέσει μια μετάφραση της αίτησης κ.λπ. 

 

458 Οι μη εδρεύοντες αιτούντες που δεν έλαβαν μόνοι τους τα απαιτούμενα 
μέτρα για την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση εντός της προθεσμίας των 31 
μηνών μπορούν επακολούθως να εκτελέσουν αυτά και τα λοιπά διαδικασ-
τικά βήματα (π.χ. κατάθεση αιτήματος για αποκατάσταση των δικαιωμάτων) 
μόνο μέσω ενός επαγγελματία εκπροσώπου που έχει το δικαίωμα να 
ενεργεί ενώπιον του ΕΓΔΕ. 

 

 
 

 

31  www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-application/costs-and-fees/fee-payment-methods.html 
32  www.epo.org/patents/Grant-procedure/representatives.html 
33  www.epo.org/applying/online-services/representatives.html 
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459 Η μόνη εξαίρεση στον κανόνα ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας των 31 μη-
νών οι μη εδρεύοντες αιτούντες πρέπει να ενεργούν στο πλαίσιο της διαδι-
κασίας ενώπιον του ΕΓΔΕ ως καθορισμένου/ εκλεγμένου Γραφείου μέσω 
ενός επαγγελματία εκπροσώπου είναι ότι οι πληρωμές στο ΕΓΔΕ μπορούν 
να γίνονται έγκυρα από οποιοδήποτε πρόσωπο. 

GL/EPO A-X, 1 

 

460 Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο αιτών να ενεργεί μέσω του πράκτορα που 
έχει διορίσει για τη διεθνή φάση, εάν ο τελευταίος δεν είναι επαγγελματίας 
αντιπρόσωπος που δικαιούται να ενεργεί ενώπιον του ΕΓΔΕ (βλ. σημείο 
456). Περαιτέρω, εάν ο εκπρόσωπος είναι ο διορισμένος πράκτορας για τη 
διεθνή φάση, αυτό δεν σημαίνει ότι ορίζεται αυτόματα εκπρόσωπος για την 
ευρωπαϊκή φάση. Απαιτείται χωριστή πράξη διορισμού (βλ. σημείο 113). 

 

461 Η μόνη περίπτωση στην οποία δεν χρειάζεται να γίνει νέα πράξη διορισμού 
είναι εάν ο επαγγελματίας εκπρόσωπος διορίστηκε εγκύρως στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ενώπιον του ΕΓΔΕ ως Γραφείου Παραλαβής και ο διορισμός περι-
λαμβάνει ρητώς εκπροσώπηση στην ευρωπαϊκή φάση (βλ. σημείο 113). 

 

462 Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους μη εδρεύοντες αιτούντες να διορίσο-
υν έναν επαγγελματία εκπρόσωπο ενώπιον του ΕΓΔΕ εγκαίρως, ήτοι πριν 
από την έναρξη των διαδικασιών ενώπιον του ΕΓΔΕ ως καθορισμένου/ εκ-
λεγμένου Γραφείου και να υποδείξουν το διορισμό αυτό στο Έντυπο 1200, 
Ενότητες 2 και 3 (βλ. σημεία 466 κ.επ.). 

 

463 Εάν κανένας επαγγελματίας εκπρόσωπος δεν έχει διοριστεί για τις διαδικασίες 
στην ευρωπαϊκή φάση, κάθε ειδοποίηση που εκδίδεται από το ΕΓΔΕ ως καθο-
ρισμένο/ εκλεγμένο Γραφείο θα κοινοποιείται στη διεύθυνση του αιτούντος. 

Μη τήρηση της υποχρέωσης διορισμού επαγγελματία εκπροσώπου 

 

464 Σε περίπτωση αποτυχίας διορισμού ενός επαγγελματία εκπροσώπου, όπου 
αυτό απαιτείται, ο αιτών θα κληθεί από το ΕΓΔΕ να το πράξει εντός προθεσ-
μίας δύο μηνών. Μέχρι το ΕΓΔΕ να ενημερωθεί για έναν (έγκυρο) διορισμό, 
οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια πραγματοποιείται από τον αιτούντα θα 
πρέπει να θεωρείται μη πραγματοποιηθείσα. Εάν η ανεπάρκεια δεν έχει δι-
ορθωθεί εντός της παρεχόμενης προθεσμίας, η αίτηση θα απορριφθεί. 

Καν. 163(5), (6) ΣΕΔΕ 

465 Η άρνηση αυτή μπορεί να διορθωθεί με ένα αίτημα για περαιτέρω επεξερ-
γασία. Το αίτημα αυτό θα εγκριθεί εάν εντός δύο μηνών από την κοινοποίη-
ση της άρνησης διοριστεί ένας επαγγελματίας εκπρόσωπος και καταβληθεί 
το προβλεπόμενο τέλος περαιτέρω επεξεργασίας. 

Πώς να διορίσετε έναν εκπρόσωπο - εξουσιοδότηση 

Άρθρο 121 ΣΕΔΕ  

Καν. 135 ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.12 RFees 

466 Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του ΕΓΔΕ ως καθορισμένου/ εκλεγμέ-
νου Γραφείου, δεν χρειάζεται, κατά κανόνα, να κατατεθεί μια εξουσιοδότηση 
ή (μια αναφορά σε) ένα γενικό πληρεξούσιο από έναν εκπρόσωπο που α-
ποτελεί επαγγελματία εκπρόσωπο εγγεγραμμένο στο σχετικό κατάλογο του 
ΕΓΔΕ. Αυτό σημαίνει ότι για να είναι έγκυρος ο διορισμός, ένας επαγγελμα-
τίας εκπρόσωπος πρέπει απλώς να ενημερώσει το ΕΓΔΕ για το διορισμό 
του σε σχέση με τη συγκεκριμένη αίτηση (βλ. σημείο 113). 

Άρθρο 133 ΣΕΔΕ  

Καν. 152(1)-(3) ΣΕΔΕ  

OJ 2007, Ειδική έκδοση 3, 

L.1 

467 Νομικοί επαγγελματίες που δικαιούνται να ενεργούν ενώπιον του ΕΓΔΕ (βλ. 
σημείο 456) και υπάλληλοι που εκπροσωπούν έναν αιτούντα και δεν είναι 
επαγγελματίες εκπρόσωποι θα πρέπει, κατά κανόνα, να καταθέσουν υπο-
γεγραμμένη εξουσιοδότηση ή μια αναφορά σε γενική εξουσιοδότηση. Ωσ-
τόσο, δεν χρειάζεται να κατατεθεί (νέα) εξουσιοδότηση σε περίπτωση που 
το ΕΓΔΕ ενήργησε ως γραφείο παραλαβής και η εξουσιοδότηση ανέθετε 
ρητώς στον νομικό επαγγελματία/ υπάλληλο να ενεργεί ενώπιον του ΕΓΔΕ 
στην ευρωπαϊκή φάση (βλ. σημείο 113). 

Άρθρο 133(3)  

και 134(8) ΣΕΔΕ GL/EPO 

A-VIII,  

1.5-1.6 
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468 Σε περίπτωση που πρόκειται να κατατεθεί μια εξουσιοδότηση, συνιστάται η 
χρήση του Εντύπου ΕΓΔΕ 1003 (Παράρτημα VIII) για τις ατομικές εξουσιο-
δοτήσεις και του Εντύπου ΕΓΔΕ 1004 για τις γενικές εξουσιοδοτήσεις. Εάν 
μια εξουσιοδότηση απαιτείται αλλά δεν ληφθεί, το ΕΓΔΕ θα καλέσει τον αι-
τούντα ή τον εκπρόσωπο αυτού να την υποβάλει εντός προθεσμίας που θα 
ορίζεται στην πρόσκληση. 

GL/EPO A-VIII, 1.7 

IV. Έγγραφα αίτησης στα οποία θα βασίζεται η διαδικασία 
ενώπιον του ΕΓΔΕ ως καθορισμένο/ εκλεγμένο Γραφείο 
(Έντυπο 1200, Ενότητα 6) 

Ποια έκδοση της αίτησης Euro-PCT λαμβάνεται ως βάση για τη διαδι-
κασία της ευρωπαϊκής φάσης (Έντυπο 1200, Ενότητες 6.1 και 6.2); 

 

469 Όταν μια εφαρμογή εισέρχεται στην ευρωπαϊκή φάση, ο αιτών οφείλει να 
προσδιορίζει τα έγγραφα της αίτησης, όπως είχε αρχικά κατατεθεί ή τροποποι-
ήθηκαν, στα οποία πρέπει να βασιστεί η ευρωπαϊκή διαδικασία χορήγησης. 

Καν. 159(1)(b) ΣΕΔΕ 

470 Τα έγγραφα επί των οποίων πρέπει να βασίζεται η διαδικασία ενώπιον του 
ΕΓΔΕ ως καθορισμένου/ εκλεγμένου Γραφείου θα πρέπει να υποδεικνύον-
ται στην Ενότητα 6 του Εντύπου 1200 και, όπου απαιτείται, περαιτέρω διε-
υκρινίσεις μπορούν να παρέχονται σε ένα πρόσθετο φύλλο. Ο αιτών θα 
πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι ενδείξεις στην ενότητα 6 ή/ και στο πρόσθετο 
φύλλο αντιστοιχούν σε κάθε ένδειξη που παρέχεται στον πίνακα για την 
Ενότητα 6 που παρέχεται για τον υπολογισμό του πρόσθετου τέλος (σελί-
δων) που καταβάλλεται για τις αιτήσεις που περιλαμβάνουν περισσότερες 
από 35 σελίδες (βλ. σημεία 530 κ.επ.). 

 

471 Εάν το ΕΓΔΕ ενεργεί ως καθορισμένο Γραφείο, τα έγγραφα που αποτελο-
ύν τη βάση για τις διαδικασίες στην ευρωπαϊκή φάση πρέπει να υποδεικνύ-
ονται στην Ενότητα 6.1. 

 

472 Εάν το ΕΓΔΕ ενεργεί ως εκλεγμένο Γραφείο, τα έγγραφα που αποτελούν 
τη βάση για τις διαδικασίες στην ευρωπαϊκή φάση πρέπει να υποδεικνύον-
ται στην Ενότητα 6.2. Εάν ο αιτών έχει υποβάλει εκθέσεις δοκιμών στο ΕΓ-
ΔΕ ως IPEA, θεωρείται ότι το ΕΓΔΕ μπορεί επίσης να τις χρησιμοποιήσει 
στην ευρωπαϊκή διαδικασία χορήγησης. 

Πληροφορίες σχετικά με την προϋπάρχουσα στάθμη της τεχνική  
(Έντυπο 1200, Ενότητα 6.3) 

 

473 Εάν ο αιτών έχει διεκδικήσει το δικαίωμα προτεραιότητας ενός ή περισσότερων 
προηγούμενων αιτήσεων, θα πρέπει, κατά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή φάση, 
να καταθέσει τα αποτελέσματα οποιασδήποτε έρευνας που πραγματοποιήθηκε 
από ή για λογαριασμό του γραφείου πρώτης κατάθεσης (OFF) για κάθε αίτηση 
της οποίας διεκδικείται προτεραιότητα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για διεθνείς 
αιτήσεις που κατατίθενται από την 1η Ιανουαρίου 2011. 

Άρθρο 124 EPC 

Καν. 70b, 141 ΣΕΔΕ 

OJ 2010, 410, 600  

OJ 2011, 62, 64 

474 Η υποχρέωση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από τη μορφή και το μέσο όπου κα-
ταρτίζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως για παράδειγμα μια έκθεση 
έρευνας, μια λίστα καταγεγραμμένων προϋπαρχουσών τεχνικών ή ένα (συ-
ναφές) μέρος της έκθεσης εξέτασης. Ο αιτών πρέπει να καταθέσει ένα πλή-
ρες αντίγραφο του κάθε σχετικού εγγράφου, όπως το έλαβε από την αρμόδια 
αρχή. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να καταθέσει ούτε μετάφραση των αποτελεσ-
μάτων της έρευνας ούτε αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται σε αυτά. 

 

475 Εάν τα αποτελέσματα της έρευνας για την αίτηση προτεραιότητας δεν είναι 
διαθέσιμα κατά τη στιγμή της εισόδου στην ευρωπαϊκή φάση, ο αιτών πρέ-
πει να τα καταθέσει αμέσως μόλις τα παραλάβει. 
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476 Δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους του αιτούντος όταν εφαρμόζεται 
απαλλαγή. Πρώτον, αυτή είναι η περίπτωση όπου το ΕΓΔΕ είναι η αρχή 
που πραγματοποίησε την έρευνα για μια αίτηση διεκδικούμενης προτεραιό-
τητας και συνέταξε μια έκθεση έρευνας σε έναν από τους ακόλουθους τύ-
πους: μια ευρωπαϊκή έκθεση έρευνας, μια ISR, μια διεθνούς τύπου έκθεση 
έρευνας ή μια έκθεση έρευνας σχετικά με μια εθνική αίτηση που έχει συν-
ταχθεί για λογαριασμό ενός εθνικού γραφείου (Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Ελ-
λάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Τουρκία). 

OJ 2010, 600 

477 Μία επιπλέον απαλλαγή από την υποχρέωση κατάθεσης αντιγράφου όλων 
των αποτελεσμάτων έρευνας για μια αίτηση προτεραιότητας ισχύει εάν διεκ-
δικείται προτεραιότητα μιας πρώτης κατάθεσης σε κάποιο από τα εξής κράτη: 

 

 - Αυστρία 

- Ιαπωνία 

- Ηνωμένο Βασίλειο 

- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

OJ 2012, 540 

478 Εάν τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση διεκδικούμε-
νης προτεραιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ΕΓΔΕ αλλά δεν έχουν ληφ-
θεί, ο αιτών θα κληθεί να καταθέσει, εντός μιας προθεσμίας δύο μηνών που 
αναφέρεται στην πρόσκληση, το αντίγραφο των ελλειπόντων αποτελεσμά-
των έρευνας ή/ και μια δήλωση ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν βρίσκονται 
(εν όλω ή εν μέρει) στη διάθεσή του. Η πρόσκληση θα εκδοθεί κατά τη στιγ-
μή που το τμήμα εξέτασης αναλάβει την ευθύνη για την αίτηση. 

Τροποποίηση της αίτησης - Ειδοποίηση του Κανόνα 161/162 

 

479 Για τους σκοπούς της διαδικασίας ενώπιον του ΕΓΔΕ ως καθορισμένου/ 
εκλεγμένου Γραφείου, ο αιτών μπορεί πάντα να καταθέσει (προαιρετικά) 
τροποποιήσεις εντός της προθεσμία των 31 μηνών και, εάν στη συνέχεια 
αλλάξει γνώμη, μπορεί να καταθέσει (περαιτέρω) τροποποιήσεις μέχρι τη 
λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στη συνδυασμένη Ειδοποίηση σύμ-
φωνα με τους Κανόνες 161 και 162 της ΣΕΔΕ (Ειδοποίηση του Κανόνα 
161/162). Όπως αναφέρεται παρακάτω, ο αιτών μπορεί επίσης να υποχ-
ρεούται να καταθέσει (υποχρεωτικά) τροποποιήσεις ή/ και παρατηρήσεις 
επί της αίτησης εντός της χρονικής προθεσμίας που ορίζεται στην Ειδοποί-
ηση του Κανόνα 161/162 (βλ. σημείο 494). Το αν μια απάντηση είναι υποχ-
ρεωτική ή όχι αναφέρεται σαφώς στην Ειδοποίηση αυτή, επομένως η δια-
τύπωσή της διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση (Έντυπα ΕΓΔΕ 1226AA, 
1226BB και 1226CC). 

Άρθρα 28, 41 PCT 

Καν. 52.1(a), 78.1(a) 

PCT 

Άρθρο 123(2) ΣΕΔΕ  

Καν. 137(2), 161(1), (2)  

ΣΕΔΕ GL/EPO E-VIII, 

3.1-3.3 

OJ 2009, 299  

OJ 2010, 350  

OJ 2010, 634 

480 Η Ειδοποίηση του Κανόνα 161/162 εκδίδεται εγκαίρως για κάθε αίτηση μό-
λις η αίτηση εισέλθει στην ευρωπαϊκή φάση και υπό την προϋπόθεση ότι η 
ISR βρίσκεται στη διάθεση του ΕΓΔΕ. Αυτό σημαίνει ότι εκδίδεται επίσης και 
σε περίπτωση που ο αιτών έχει ήδη καταθέσει, με το Έντυπο 1200 ή μετέ-
πειτα, τροποποιήσεις ή/ και παρατηρήσεις που θα αποτελέσουν τη βάση 
για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής φάσης. 

 

481 Σύμφωνα με τους Κανόνες 161 και 162 της ΣΕΔΕ, η προθεσμία που καθο-
ρίζεται στην Ειδοποίηση είναι έξι μήνες. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να 
παραταθεί. 

 

482 Μετά τη λήξη της περιόδου των έξι μηνών, οι περαιτέρω δυνατότητες τροπο-
ποίησης της αίτησης είναι περιορισμένες. Εάν διεξαχθεί μια συμπληρωματική 
ευρωπαϊκή έρευνα, ο αιτών έχει πάντα μια επιπλέον ευκαιρία να υποβάλει 
τροποποιήσεις μετά την παραλαβή της έκθεσης (βλ. σημείο 489). Τυχόν επα-
κόλουθες τροποποιήσεις απαιτούν τη συγκατάθεση του τμήματος εξέτασης. 

Καν. 137(3) ΣΕΔΕ 
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483 Οι τροποποιήσεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν την 
αποκάλυψη στη διεθνή αίτηση, όπως αυτή κατατέθηκε. 

Άρθρα 28(2),  

41(2) ΣΣΔΕ  

Άρθρο 123(2) ΣΕΔΕ 

484 Όποτε κατατίθενται τροποποιήσεις, ο αιτών οφείλει να τις προσδιορίζει και 
να υποδεικνύει τη βάση τους στην αίτηση, όπως αυτή έχει κατατεθεί. Εάν δεν 
το κάνει, το τμήμα εξέτασης μπορεί να εκδώσει μια ειδοποίηση ζητώντας τη 
διόρθωση της παράλειψης αυτής εντός μιας μη παρατεινόμενης προθεσμίας 
ενός μηνός. Εάν η έλλειψη αυτή δεν διορθωθεί εγκαίρως, αίτηση θα θεωρείται 
ότι έχει αποσυρθεί σύμφωνα με το Άρθρο 94(4) της ΣΕΔΕ. Η απώλεια των 
δικαιωμάτων μπορεί να διορθωθεί μέσω της περαιτέρω επεξεργασίας. 

Παραίτηση από την Ειδοποίηση του Κανόνα 161/162 

Άρθρο 94(4) ΣΕΔΕ  

Καν. 137(4) ΣΕΔΕ  

GL/EPO E-VIII, 3.4 

485 Προκειμένου να επιταχυνθεί η ευρωπαϊκή διαδικασία χορήγησης, ο αιτών 
μπορεί, εάν το επιθυμεί, εκτός από την αίτηση PACE (βλ. σημείο 441), να 
παραιτηθεί από το δικαίωμά του στην Ειδοποίηση του Κανόνα 161/162 επι-
σημαίνοντας το πλαίσιο στην Ενότητα 6.4 του Εντύπου 1200. 

OJ 2011, 354 

486 Η παραίτηση αυτή θα είναι αποτελεσματική και καμία Ειδοποίηση του Κανόνα 
161/162 δεν θα εκδοθεί εάν ο αιτών έχει λάβει όλα τα μέτρα που απαιτούνται 
για να κάνει την έκδοσή της περιττή. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να διασφαλίσει 
ότι η αίτηση μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση της ευρωπαϊκής δια-
δικασίας χορήγησης χωρίς την έκδοση της εν λόγω Ειδοποίησης. Αυτό σημα-
ίνει ότι εντός της προθεσμίας των 31 μηνών θα πρέπει να έχει: 

- πληρώσει οποιαδήποτε τέλη αξιώσεων που οφείλονται για το σύνολο 
των αξιώσεων που υποδεικνύονται ως βάση για τη διαδικασία στην ευ-
ρωπαϊκής φάση, και 

- καταθέσει μια ουσιαστική απάντηση, ανάλογα με την περίπτωση, στη WO-
ISA, την IPER ή την SISR που συντάχθηκε από το ΕΓΔΕ, εάν, ελλείψει μιας 
τέτοιας απάντησης, το ΕΓΔΕ θα καλούσε τον αιτούντα να καταθέσει μια τέ-
τοια σύμφωνα με τον Κανόνα 161(1) ΣΕΔΕ («υποχρεωτική απάντηση»). 

 

487 Εάν οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις για την έγκυρη απαλλαγή από την υ-
ποχρέωση αυτή δεν ικανοποιείται, θα εκδοθεί μια Ειδοποίηση του Κανόνα 
161/162 και η επεξεργασία της αίτησης δεν θα ξεκινήσει μέχρι να λήξει η 
εξάμηνη προθεσμία που ορίζεται στην Ειδοποίηση αυτή. Αυτό ισχύει ακόμη 
και αν κατατεθεί ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος PACE (βλ. σημείο 441). 

Τροποποιήσεις και η Ειδοποίηση του Κανόνα 161/162 εάν διεξάγεται 
μια συμπληρωματική ευρωπαϊκή έρευνα 

 

488 Εάν το ΕΓΔΕ δεν ενήργησε ως ISA ή SISA για την αίτηση, κατά την είσοδο 
στην ευρωπαϊκή φάση θα συντάξει μια έκθεση συμπληρωματικής ευρωπαϊκής 
έρευνας (βλ. σημείο 562). Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην 
Ειδοποίηση του Κανόνα 161/162, ο αιτών μπορεί να υποβάλει («προαιρετι-
κά») τυχόν τροποποιήσεις και παρατηρήσεις. Όλες οι τροποποιήσεις και πα-
ρατηρήσεις που κατατίθενται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Ειδο-
ποίηση αυτή θα ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης συμπληρωμα-
τικής ευρωπαϊκής έρευνας και της γνωμοδότησης για την έρευνα (βλ. σημεία 
562, 564). Αυτό σημαίνει ότι η συμπληρωματική ευρωπαϊκή έρευνα θα βασί-
ζεται στο τελευταίο σύνολο αξιώσεων που έχει υποβληθεί έως τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής για το οποίο έχουν καταβληθεί όλα τα προβλεπόμενα τέλη 
αξιώσεων (βλ. σημείο 597). 

Καν. 161(2) ΣΕΔΕ 

OJ 2010, 406, σημείο 6  

OJ 2010, 634 

GL/EPO E-VIII, 3.1-3.2, 

4,3 

489 Μετά την έκδοση της έκθεσης συμπληρωματικής ευρωπαϊκής έρευνας, ο αι-
τών μπορεί, κατ' αρχάς, να διατυπώσει παρατηρήσεις τόσο για την έκθεση 
όσο και για τη γνωμοδότηση και να καταθέσει («προαιρετικά») τυχόν τροπο-

Καν. 137(2) και 70a(2)  

ΣΕΔΕ 
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ποιήσεις στην περιγραφή, τις αξιώσεις και τα σχέδια εντός της προθεσμίας 
που καθορίζεται στην ειδοποίηση σύμφωνα με τον Κανόνα 70α(2) της ΣΕΔΕ, 
για να υποδείξει εάν επιθυμεί να προχωρήσει περαιτέρω με την αίτηση. 

490 Δεύτερον, εάν στη γνωμοδότηση έρευνας αναφέρονται οποιεσδήποτε ελλε-
ίψεις, ο αιτών θα πρέπει, σύμφωνα με τον Κανόνα 70α(2) ΣΕΔΕ να απαν-
τήσει στις εγερθείσες αντιρρήσεις. Η αίτηση θα θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί 
εάν ο αιτών δεν υποβάλει ουσιαστική απάντηση στην ειδοποίηση σύμφωνα 
με τον Κανόνα 70α(2) της ΣΕΔΕ («υποχρεωτική απάντηση»). Η απώλεια 
των δικαιωμάτων μπορεί να διορθωθεί μέσω της περαιτέρω επεξεργασίας. 

Άρθρο 121 ΣΕΔΕ  

Καν. 135, 70a(2) ΣΕΔΕ 

491 Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του τμήματος εξέτασης το να δεχθεί ή 
όχι οποιαδήποτε περαιτέρω τροποποίηση σε μεταγενέστερο στάδιο της 
διαδικασίας. 

Τροποποιήσεις και η Ειδοποίηση του Κανόνα 161/162 εάν δεν διεξα-
χθεί συμπληρωματική ευρωπαϊκή έρευνα 

Καν. 137(3) ΣΕΔΕ 

492 Εάν το ΕΓΔΕ έχει πραγματοποιήσει μια έρευνα για μια διεθνή αίτηση 
υπό την ιδιότητά του ως ISA ή SISA, δεν θα προβεί σε συμπληρωματική 
ευρωπαϊκή έρευνα κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση (β. σημείο 562), 
και τυχόν τροποποιήσεις που κατατίθενται εντός της προθεσμίας που ορίζε-
ται στην Ειδοποίηση του Κανόνα 161/162 θα χρησιμεύσουν ως βάση για 
την εξέταση. 

Καν. 137(2) και 161(1) 

ΣΕΔΕ 

GL/EPO E-VIII, 3.2 

493 Εάν το ΕΓΔΕ στη διεθνή φάση έκανε οποιαδήποτε αρνητική διαπίστωση και 
συνέταξε μια «αρνητική WO-ISA» ή, όπου το ΕΓΔΕ ενήργησε ως IPEA, μια 
«αρνητική IPER» ή διατύπωσε «αντιρρήσεις» στις επεξηγηματικές σημειώ-
σεις σχετικά με την SISR («αρνητική SISR»), ο αιτών καλείται σύμφωνα με 
τον Κανόνα 161(1) ΣΕΔΕ να απαντήσει στη διαπίστωση αυτή («υποχρεωτι-
κή απάντηση»). 

 

494 Εάν μια απάντηση είναι υποχρεωτική, ο αιτών οφείλει να απαντήσει στην 
Ειδοποίηση του Κανόνα 161/162 εντός της εξάμηνης προθεσμίας που ορί-
ζεται σε αυτήν, εκτός αν έχει ήδη υποβληθεί μια ουσιαστική απάντηση. Για 
τους σκοπούς του Κανόνα 161(1) ΣΕΔΕ, τυχόν νέες τροποποιήσεις που 
έχουν κατατεθεί κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση και μέχρι τη στιγμή 
έκδοσης της Ειδοποίησης του Κανόνα 161/162 θεωρείται ότι αποτελούν μια 
απάντηση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει δηλώσει - κατά προτίμηση 
στο Πλαίσιο 6 του Εντύπου 1200 - ότι αποτελούν τη βάση για τη διεκπεραί-
ωση της αίτησης στην ευρωπαϊκή φάση. 

 

495 Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και για τροποποιήσεις που έγιναν κατά 
την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση ή αργότερα, αλλά υπό ορισμένες προϋ-
ποθέσεις που καθορίζονται λεπτομερώς στις Κατευθυντήριες γραμμές, οι 
τροποποιήσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 19 ή/ και 34 ΣΣΔΕ και διατη-
ρούνται για την επεξεργασία της αίτησης στην ευρωπαϊκή φάση θα αποτε-
λούν απάντηση. 

GL/EPO E-VIII, 3.2-3.3 

496 Εάν μια «υποχρεωτική απάντηση» δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, η αίτηση 
θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί σύμφωνα με τον Κανόνα 161(1) ΣΕΔΕ. Μπο-
ρεί να υποβληθεί αίτημα για περαιτέρω επεξεργασία. 

Άρθρο 121 ΣΕΔΕ  

Καν. 135 ΣΕΔΕ 

497 Περαιτέρω, εάν το ΕΓΔΕ ενήργησε ως ISA, SISA ή IPEA στη διεθνή φάση, 
και ανεξάρτητα από το αν το ΕΓΔΕ στη διεθνή φάση έκανε οποιαδήποτε 
αρνητική διαπίστωση (βλ. σημείο 493), ο αιτών έχει το δικαίωμα να υποβά-
λει (περαιτέρω) παρατηρήσεις σχετικά με τη WO-ISA, την IPER και την 
SISR και να καταθέσει (περαιτέρω) εκούσιες τροποποιήσεις κατά το δοκούν 
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση. 

Καν. 137(2) ΣΕΔΕ 
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498 Όλες οι παρατηρήσεις και τροποποιήσεις που κατατίθενται εγκύρως από 
τον αιτούντα σε υποχρεωτική ή εθελοντική βάση εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στην Ειδοποίηση του Κανόνα 161/162 θα πρέπει να ληφθούν υπό-
ψη στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης. Αυτό σημαίνει ότι η εξέταση θα 
βασίζεται στο τελευταίο σύνολο αξιώσεων που έχει υποβληθεί έως τη λήξη 
της προθεσμίας αυτής για το οποίο έχουν καταβληθεί όλα τα προβλεπόμε-
να τέλη αξιώσεων (βλ. σημεία 596 κ.επ.). 

OJ 2010, 634 

499 Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του τμήματος εξέτασης το να δεχθεί ή 
όχι οποιαδήποτε περαιτέρω τροποποίηση σε μεταγενέστερο στάδιο της 
διαδικασίας εξέτασης. 

Τροποποιήσεις και τέλη αξιώσεων 

Καν. 137(3) ΣΕΔΕ 

500 Τα τέλη αξιώσεων υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των αξιώσεων που 
περιέχονται στην αίτηση στη μορφή που είναι, σύμφωνα με τις ενδείξεις στο 
Έντυπο 1200, που πρέπει να λαμβάνονται ως βάση για τη διαδικασία στην 
ευρωπαϊκή φάση. Το ποσό του τέλους αξιώσεων ποικίλλει, βάσει ενός συσ-
τήματος δύο βαθμίδων. Για τη 16η και κάθε περαιτέρω αξίωση θα πρέπει 
να καταβληθεί ένα τέλος αξιώσεων. Ωστόσο, για οποιαδήποτε αξίωση άνω 
των 50 αξιώσεων, οφείλεται υψηλότερο ποσό (βλ. σημεία 596 κ.επ.). 

Καν. 162 EPC 

Άρθρο 2.15 RFees 

OJ 2009, 118 (3.1)  

GL/EPO E-VIII, 2.1.3 

501 Τα τυχόν οφειλόμενα τέλη αξιώσεων θα πρέπει να καταβληθούν εντός της 
προθεσμίας 31 μηνών. Εάν ο αιτών δεν καταφέρει να πληρώσει (το ορθό 
ποσό για) τα τέλη αξιώσεων εμπρόθεσμα, καλείται στην Ειδοποίηση του 
Κανόνα 161/162 να καταβάλει το εκκρεμές ποσό εντός της μη παρατεινόμε-
νης εξάμηνης προθεσμίας που ορίζεται σε αυτήν (βλ. σημείο 481). Εάν διε-
ξαχθεί μια συμπληρωματική ευρωπαϊκή έρευνα, θα σχετίζεται με το τελευτα-
ίο σύνολο αξιώσεων που ελήφθη πριν από τη λήξη της εξάμηνης προθεσ-
μίας και θα περιοριστεί στις αξιώσεις για τις οποίες έχουν εμπρόθεσμα 
πληρωθεί όλα τα τυχόν ισχύοντα τέλη αξιώσεων. 

 

502 Σε περίπτωση που ο αριθμός των αξιώσεων αλλάξει ως συνέπεια μιας (πε-
ραιτέρω) τροποποίησης που υποβάλλεται εντός της εξάμηνης προθεσμίας 
που ορίζεται στην Ειδοποίηση του Κανόνα 161/162 (βλ. σημείο 481), ο α-
ριθμός αυτός είναι καθοριστικός για τον υπολογισμό του ύψους των τελών 
αξιώσεων που πρέπει να καταβληθούν. 

 

503 Εάν, συνεπεία τροποποιήσεων που επήλθαν πριν από τη λήξη της εξάμη-
νης προθεσμίας, ο αριθμός των αξιώσεων που αποτελούν τη βάση για την 
περαιτέρω διαδικασία μειωθεί, όλα τα τυχόν τέλη αξιώσεων που έχουν κα-
ταβληθεί αχρεωστήτως θα πρέπει να επιστραφούν. 

Καν. 162(3) ΣΕΔΕ 

504 Οι αξιώσεις για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα τέλη θεωρο-
ύνται εγκαταλειμμένες και ο αιτών ενημερώνεται σχετικά. Η απώλεια των 
δικαιωμάτων μπορεί να διορθωθεί μέσω της περαιτέρω επεξεργασίας. Στο-
ιχεία μιας αξίωσης που θεωρείται εγκαταλειμμένη και δεν περιέχονται άλ-
λως στην περιγραφή δεν μπορούν να επανεισαχθούν στην αίτηση. 

Άρθρο 121 ΣΕΔΕ  

ΚΑΝ. 135, 162(4) ΣΕΔΕ  

Εφ. 15/88 OJ 1990, 445 

V. Μετάφραση των εγγράφων της αίτησης και άλλων  
εγγράφων (Έντυπο 1200, Ενότητα 7) 

Πότε πρέπει ο αιτών να καταθέσει μετάφραση της αίτησης Euro-PCT; 

 

505 Εάν η αίτηση Euro-PCT δεν δημοσιεύθηκε από το IB σε επίσημη γλώσσα 
του ΕΓΔΕ (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), ο αιτών θα πρέπει, εντός της προ-
θεσμίας των 31 μηνών, να υποβάλει στο ΕΓΔΕ μετάφραση της αίτησης σε 
οποιοδήποτε από τις γλώσσες αυτές (Έντυπο 1200, Ενότητα 7). 

Άρθρο 22(1), 39(1) PCT  

Καν. 49.2 PCT  

Άρθρο 14(2), 153(4)  

ΣΕΔΕ 

Καν. 159(1)(a) ΣΕΔΕ  

GL/EPO E-VIII, 2.1.2 
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506 Εάν πρέπει να κατατεθεί μια μετάφραση, η γλώσσα της μετάφρασης καθο-
ρίζει τη γλώσσα της διαδικασίας ενώπιον του ΕΓΔΕ (βλ. σημείο 418). Σε 
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της αίτησης στην 
ευρωπαϊκή φάση, μπορούν να διορθωθούν τυχόν λάθη στη μετάφραση. 

Άρθρο. 14(3) ΣΕΔΕ 

507 Εάν η διεθνής αίτηση έχει δημοσιευθεί από το IB σε επίσημη γλώσσα του 
ΕΓΔΕ, δεν απαιτείται μετάφραση και οποιαδήποτε τυχόν μετάφραση έχει 
κατατεθεί θα πρέπει να αγνοηθεί, δεδομένου ότι η γλώσσα της διαδικασίας 
δεν μπορεί να αλλάξει από τη στιγμή της εισόδου στην ευρωπαϊκή φάση. 

Εφ. 4/08 

OJ 2010, 572 

508 Στις γραπτές διαδικασίες ο αιτών μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε 
επίσημη γλώσσα του ΕΓΔΕ, αλλά τυχόν τροποποιήσεις στην αίτηση πρέπει 
πάντοτε να κατατίθενται στη γλώσσα της διαδικασίας (βλ. σημείο 418). 

Καν. 3 EPC 

509 Όσον αφορά το ζήτημα του εάν πρέπει να υποβληθεί μετάφραση του εγ-
γράφου προτεραιότητας, γίνεται αναφορά στα σημεία 618 κ.επ. 

Συνέπειες της μη κατάθεσης μετάφρασης της αίτησης 

 

510 Εάν η μετάφραση της αίτησης Euro-PCT δεν έχει κατατεθεί εντός της προ-
θεσμίας, η αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί και ο αιτών ενημερώνεται 
σχετικά μέσω ανάλογης ειδοποίησης. Επιπλέον, η αίτηση δεν θα πρέπει να 
θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στην προϋπάρχουσα στάθμη της τεχνικής 
σύμφωνα με το Άρθρο 54(3) της ΣΕΔΕ (βλ. σημείο 644). 

Άρθρο 24(1)(iii),  

39(2) PCT  

Καν. 76.5 PCT 

Άρθρο 153(4) ΣΕΔΕ  

Καν. 112, 160 ΣΕΔΕ 

511 Η απώλεια των δικαιωμάτων θεωρείται ότι δεν έχει συμβεί εάν, εντός δύο μη-
νών από την κοινοποίηση της παραπάνω ειδοποίησης, κατατεθεί η μετάφραση 
και ζητηθεί περαιτέρω επεξεργασία με την καταβολή του σχετικού τέλους. 

Άρθρο 121 ΣΕΔΕ  

Καν. 135(1) ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.12 RFees 

512 Εναλλακτικά, ο αιτών μπορεί να ζητήσει αποκατάσταση των δικαιωμάτων 
σύμφωνα με τον Κανόνα 49.6 της PCT εάν η αίτηση θεωρείται ότι έχει απο-
συρθεί επειδή δεν κατατέθηκε εγκαίρως η μετάφραση. Ωστόσο, δεδομένου 
ότι το τέλος είναι υψηλότερο και οι απαιτήσεις αυστηρότερες, το εν λόγω 
διορθωτικό μέτρο δεν έχει πλεονεκτήματα, εκτός εάν η προθεσμία για το 
αίτημα περαιτέρω επεξεργασίας έχει ήδη λήξει. 

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η μετάφραση 

Καν. 49.6 PCT  

Άρθρο 122 ΣΕΔΕ  

Καν. 136 ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.13 RFees 

513 Η μετάφραση πρέπει πάντα να περιλαμβάνει: 

- την περιγραφή (όπως είχε αρχικά κατατεθεί) 

- τις αξιώσεις (όπως είχαν αρχικά κατατεθεί) 

- οποιοδήποτε κείμενο στα σχέδια (όπως είχαν αρχικά κατατεθεί) 

- την περίληψη (όπως δημοσιεύθηκε). 

Καν. 49.3 και .5 PCT 

514 Εάν το ΕΓΔΕ ενεργεί ως καθορισμένο Γραφείο, η μετάφραση θα πρέπει 
επίσης, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνει: 

Καν. 49.5 PCT 

 - μόνο εάν ο αιτών επιθυμεί οι τροποποιήσεις αυτές να αποτελούν τη 
βάση των περαιτέρω διαδικασιών, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των 
αξιώσεων δυνάμει του Άρθρου 19 της PCT στη μορφή μιας μετάφρα-
σης του πλήρους συνόλου των αξιώσεων που κατατίθενται σε αντικα-
τάσταση του συνόλου των αξιώσεων που είχε υποβληθεί αρχικά (βλ. 
σημείο 241) μαζί με, εφόσον έχει υποβληθεί στο IB, τη δήλωση σύμφω-
να με το Άρθρο 19(1) της PCT όπου εξηγούνται οι τροποποιήσεις κα-
θώς και, σε κάθε περίπτωση, τη συνοδευτική επιστολή σύμφωνα με τον 
Κανόνα 46.5(b) της PCT. Εάν η μετάφραση του πλήρους συνόλου των 

Άρθρο 19 PCT 

Καν. 46.4 και .5, 49.3,  

49.5(c), (c-bis) PCT 
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αξιώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με το Άρθρο 19 PCT δεν προσ-
κομιστεί ή δεν συνοδεύεται από μετάφραση, εφόσον έχει υποβληθεί στο 
IB, της δήλωσης σύμφωνα με το Άρθρο 19(1) της PCT καθώς και, σε 
κάθε περίπτωση, της συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με τον Κανόνα 
46.5(b) της PCT, οι τροποποιήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 19 της PCT 
δεν θα ληφθούν υπόψη για τις περαιτέρω διαδικασίες. Εάν απουσιάζει 
μόνο η δήλωση σύμφωνα με το Άρθρο 19(1) της PCT, μόνο αυτό το έγ-
γραφο δεν θα ληφθεί υπόψη. 

 - οποιαδήποτε δημοσιευθείσα αίτηση αποκατάσταση 

- οποιαδήποτε καταχώρηση αλληλουχίας, εκτός αν το κείμενο στην κατα-
χώρηση αλληλουχίας βρίσκεται στη διάθεση του ΕΓΔΕ στα αγγλικά (βλ. 
σημείο 527) 

Καν. 91.3(d), 

48.2(a)(vii) PCT  

Καν. 49.5(a-bis), 13ter 

PCT 

 - οποιαδήποτε ξεχωριστά κατατεθείσα αναφορά σε κατατεθειμένο βιολο-
γικό υλικό (Έντυπο 1200, Ενότητα 8). 

Καν. 49.5(h), 13bis.3 

και 13bis.4 PCT 

515 Επιλέον, εάν το ΕΓΔΕ ενεργεί ως εκλεγμένο Γραφείο, θα πρέπει να υπο-
βάλλονται οι μεταφράσεις οποιωνδήποτε τυχόν παραρτημάτων της έκ-
θεσης διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης (IPER) σε κάθε περίπτωση, 
δηλαδή ανεξάρτητα του αν επιζητείται προστασία για την ίδια έκδοση των 
εγγράφων αίτησης που αποτέλεσε αντικείμενο της εν λόγω έκθεσης. Ως εκ 
τούτου, η μετάφραση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων βάσει του Άρθρου 19 
PCT θα πρέπει επίσης να κατατίθεται πάντα, σε περίπτωση που οι εν λόγω 
τροποποιήσεις έχουν προσαρτηθεί στην IPER. 

Άρθρα 36(2)(b) και  

(3)(b), 39(2) PCT 

Καν. 70.16, 74.1(a) 

PCT 

516 Εάν ο αιτών επιθυμεί οι τροποποιήσεις των αξιώσεων που υποβλήθηκαν 
στο ΙΒ σύμφωνα με το Άρθρο 19 PCT να αποτελέσουν τη βάση για την πε-
ραιτέρω διαδικασία ενώπιον του ΕΓΔΕ, ως εκλεγμένου Γραφείου και οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν προσαρτηθεί στην IPER (για παράδειγμα 
επειδή θεωρήθηκαν αναιρεθείσες από μια τροποποίηση σύμφωνα με το 
άρθρο 34 PCT), τότε αυτές οι τροποποιήσεις και οποιαδήποτε δήλωση 
σύμφωνα με το Άρθρο 19(1) PCT που εξηγεί τις εν λόγω τροποποιήσεις, 
καθώς και, σε κάθε περίπτωση, η επιστολή σύμφωνα με τον Κανόνα 
46.5(b) της PCT θα πρέπει επίσης να παρασχεθούν σε μετάφραση, διότι 
διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη για τις περαιτέρω διαδικασίες. Εάν α-
πουσιάζει μόνο η δήλωση σύμφωνα με το Άρθρο 19(1) της PCT, μόνο αυτό 
το έγγραφο δεν θα ληφθεί υπόψη (βλ. σημείο 514). 

Συνέπειες της μη κατάθεσης μετάφρασης των παραρτημάτων της IPER 

 

517 Εάν η μετάφραση όλων των παραρτημάτων της IPER δεν κατατεθεί εμπρό-
θεσμα, ο αιτών καλείται να προσκομίσει την ελλείπουσα μετάφραση εντός 
δύο μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. Εάν ο αιτών 
δεν συμμορφωθεί με αυτή την υποχρέωση, η αίτηση Euro-PCT θεωρείται 
ότι έχει αποσυρθεί. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει περαιτέρω επεξεργασία (ή 
αποκατάσταση των δικαιωμάτων του, βλ. σημεία 511 κ.επ.). 

Άρθρο 121 ΣΕΔΕ Καν. 

135, 160 ΣΕΔΕ 

VI. Βιολογικό υλικό και αλληλουχίες νουκλεοτιδίων και αμινοξέων 

 Βιολογικό υλικό (Έντυπο 1200, Ενότητα 8)  

518 Για την επαρκή αποκάλυψη μιας εφεύρεσης που περιλαμβάνει τη χρήση 
βιολογικού υλικού ή αφορά βιολογικό υλικό το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στο 
κοινό και το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί στην αίτηση κατά τρόπο ε-
παρκή για έναν αρμόδιο εμπειρογνώμονα, θα πρέπει να πληρούνται ειδικές 
απαιτήσεις κατά την ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης (βλ. σημείο 146). Εάν 
οποιαδήποτε από αυτές τις προϋποθέσεις δεν πληρούται εντός της ισχύου-
σας προθεσμίας, δεν υπάρχει κανένα διορθωτικό μέτρο ενώπιον του ΕΓΔΕ 
ως καθορισμένου/ εκλεγμένου Γραφείου από τη στιγμή της εισόδου στην 

Καν. 13bis.3 και .4 

PCT 

Καν. 31, 32 ΣΕΔΕ  

OJ 2010, 506 
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ευρωπαϊκή φάση. Εκτεταμένες πληροφορίες παρέχονται στην Ανακοίνωση 
της 7ης Ιουλίου 2010 του ΕΓΔΕ. 

519 Εάν κατά την κατάθεση της διεθνούς αίτησης έγινε αναφορά στην κατάθεση 
βιολογικού υλικού σύμφωνα με τον Κανόνα 31 της ΣΕΔΕ, αλλά δεν υποβ-
λήθηκε καμία απόδειξη της κατάθεσης, με τη μορφή αντιγράφου της απόδε-
ιξης που εκδόθηκε από το ίδρυμα κατάθεσης, συνιστάται στον αιτούντα να 
το πράξει κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση. 

 

520 Εάν η αίτηση Euro-PCT δεν δημοσιεύθηκε από το IB σε επίσημη γλώσσα του 
ΕΓΔΕ, το βιολογικό υλικό που αναφέρεται στην αίτηση θα είναι διαθέσιμο κα-
τόπιν αίτησης, σε οποιοδήποτε πρόσωπο (μόνο) από την ημερομηνία δημοσί-
ευσης της μετάφρασης από το ΕΓΔΕ και μετά. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο 
αιτών υποβάλει τη δήλωση σύμφωνα με τον Κανόνα 32(1) της ΣΕΔΕ προτού 
ολοκληρωθούν οι τεχνικές προετοιμασίες για τη δημοσίευση της μετάφρασης 
από το ΕΓΔΕ, το εν λόγω βιολογικό υλικό θα διατίθεται μόνο με την έκδοση 
ενός δείγματος σε έναν εμπειρογνώμονα οριζόμενο από τον αιτούντα. 

Παραίτηση σύμφωνα με τον Κανόνα 33(2) της ΣΕΔΕ 

 

521 Η έκδοση ενός δείγματος βιολογικού υλικού μπορεί να ζητηθεί από οποιο-
δήποτε πρόσωπο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανόνα 33(1) 
της ΣΕΔΕ και απαιτεί ότι οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο έχει δεσμευτεί έναν-
τι του αιτούντος, σύμφωνα με τον Κανόνα 33(2) της ΣΕΔΕ, να μην διαθέσει 
το εν λόγω βιολογικό υλικό σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και να χρησιμοποι-
ήσει αυτό το υλικό μόνο για πειραματικούς σκοπούς. 

Καν. 33(2) ΣΕΔΕ  

OJ 2010, 498 

522 Στο Έντυπο 1200, Ενότητα 8, ο αιτών έχει τη δυνατότητα να παραιτηθεί 
από το δικαίωμά του να εξασφαλίσει μια τέτοια δέσμευση από τα πρόσωπα 
που υποβάλλουν αίτημα έκδοσης δείγματος βιολογικού υλικού σύμφωνα με 
τον Κανόνα 33(2) της ΣΕΔΕ, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών είναι ο κατα-
θέτης του βιολογικού υλικού. Η παραίτηση μπορεί, ωστόσο, να κατατεθεί σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με τη μορφή ενυπόγραφης δήλωσης που πε-
ριέχει τις προδιαγραφές του εν λόγω βιολογικού υλικού. 

Αλληλουχίες νουκλεοτιδίων και αμινοξέων (Έντυπο 1200, Ενότητα 9) 

 

523  Σε περίπτωση που η αίτηση Euro-PCT αποκαλύπτει αλληλουχίες νουκλεο-
τιδίων ή αμινοξέων, το ΕΓΔΕ ως καθορισμένο/ εκλεγμένο Γραφείο θα πρέ-
πει να έχει στη διάθεσή του μια καταχώρηση αλληλουχίας σε ηλεκτρονι-
κή μορφή (TXT), σε συμμόρφωση με το Πρότυπο ST.25 του ΠΟΔΙ,  
εντός της προθεσμίας των 31 μηνών. Η καταχώρηση αλληλουχίας δεν χρε-
ιάζεται να υποβληθεί σε έντυπη μορφή. Εκτεταμένες πληροφορίες παρέ-
χονται στην Ανακοίνωση της 28ης Απριλίου 2011 του ΕΓΔΕ. 

Καν. 5.2, 13ter.3 PCT 

Καν. 30, 163(3) ΣΕΔΕ  

OJ 2011, 372 και 376 

OJ 2007, Ειδική έκδοση 3, 

A.5 

GL/EPO A-IV, 5 και  

E-VIII, 2.4.2 

524 Κατά κανόνα, η απαιτούμενη καταχώρηση αλληλουχίας θα βρίσκεται στη 
διάθεση του ΕΓΔΕ εάν περιεχόταν στη διεθνή αίτηση σύμφωνα με τον Κα-
νόνα 5.2 PCT ή κατατέθηκε σύμφωνα με τον Κανόνα 13ter της PCT στο 
ΕΓΔΕ ως ISA/ SISA ή IPEA (βλ. σημεία 153 κ.επ.). Επιπλέον, θα είναι επί-
σης διαθέσιμη στο ΕΓΔΕ εάν έχει καταστεί διαθέσιμή από τον ΠΟΔΙ στο 
Patentscope και μπορεί να μεταφορτωθεί σε επεξεργάσιμη μορφή. 

525 Ο αιτών θα πρέπει να ελέγξει σε εύθετο χρόνο αν η καταχώρηση αλληλου-
χίας βρίσκεται στη διάθεση του ΕΓΔΕ στην απαιτούμενη μορφή και, εάν όχι, 
να την υποβάλει πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 31 μηνών διαδικτυ-
ακά ή σε ένα μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων. 

 

526 Εάν μια καταχώρηση αλληλουχίας πρέπει να κατατεθεί κατά την είσοδο 
στην ευρωπαϊκή φάση, ο αιτών πρέπει να επισυνάψει μια δήλωση που να 
βεβαιώνει ότι η καταχώρηση αλληλουχίας περιέχει μόνο τις πληροφορίες 
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αλληλουχίας που περιέχονται στα πρωτότυπα έγγραφα της αίτησης. Αυτή η 
δήλωση μπορεί να γίνει με την επισήμανση του αντίστοιχου πλαισίου στην 
Ενότητα 9.2 του Εντύπου 1200. 

527 Μετάφραση οποιουδήποτε κειμένου εντός μιας καταχώρησης αλληλουχίας 
που αποτελεί μέρος της περιγραφής ή κατατέθηκε στη συνέχεια, πρέπει να 
υποβληθεί μόνο αν δεν είναι ήδη διαθέσιμη στο ΕΓΔΕ στην αγγλική γλώσσα 
(βλ. σημείο 514). 

Συνέπειες της μη κατάθεσης μιας καταχώρησης αλληλουχίας 

Καν. 5.2(b), 12.1(d), 

13ter, 49.5(a-bis)  

PCT 

528 Εάν κατά τη λήξη της προθεσμίας των 31 μηνών, μια καταχώρηση αλληλο-
υχίας σε ηλεκτρονική μορφή συμβατή με το πρότυπο ST.25 του ΠΟΔΙ δεν 
βρίσκεται στη διάθεση του ΕΓΔΕ, ο αιτών καλείται να προσκομίσει την εν 
λόγω καταχώρηση αλληλουχίας και να πληρώσει τα τέλη καθυστερημένης 
παράδοσης εντός μιας μη παρατεινόμενης προθεσμίας δύο μηνών. 

Καν. 30(3), 163(3) ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.14a RFees 

529 Εάν η απαιτούμενη καταχώρηση αλληλουχίας δεν κατατεθεί εντός της ταχ-
θείσας προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται. Η άρνηση αυτή μπορεί να δι-
ορθωθεί με ένα αίτημα για περαιτέρω επεξεργασία. 

Άρθρο 121 ΣΕΔΕ  

Καν. 135 ΣΕΔΕ 

VII. Τέλος κατάθεσης  

530 Εντός της προθεσμίας των 31 μηνών θα πρέπει να καταβληθεί και το τέλος 
ευρωπαϊκής κατάθεσης, το οποίο αποτελείται από ένα βασικό τέλος κατάθε-
σης και ένα τυχόν πρόσθετο τέλος για την 36η και κάθε επόμενη σελίδα της 
αίτησης. Στην περίπτωση των αιτήσεων Euro-PCT, οι σελίδες που αποτελούν 
τη βάση για τη διαδικασία στην ευρωπαϊκή φάση υπολογίζονται όπως ορίζε-
ται κατωτέρω. Το εν λόγω πρόσθετο τέλος αναφέρεται ως «τέλος σελίδων». 

Άρθρο 22(1), 39(1) PCT 

Άρθρο. 78(2) ΣΕΔΕ 

Καν. 159(1)(c) ΣΕΔΕ  

Άρθρο 2.1 RFees  

OJ 2009, 118, 338  

GL/EPO A-III, 13.1 

και E-VIII, 2.1.3 

531 Η υποχρέωση καταβολής του τέλους ευρωπαϊκής κατάθεσης κατά την εί-
σοδο στην ευρωπαϊκή φάση υλοποιεί το δικαίωμα του ΕΓΔΕ ως καθορισμέ-
νου/ εκλεγμένου Γραφείου να απαιτήσει την καταβολή ενός «εθνικού τέλο-
υς» σύμφωνα με τα Άρθρα 22(1) και 39(1) της PCT. 

 

532 Το βασικό τέλος κατάθεσης μειώνεται όταν το Έντυπο 1200 κατατίθεται μέ-
σω διαδικτύου (βλ. σημείο 424). 

Τέλος σελίδων 

 

533 Συνιστάται στους αιτούντες να υπολογίσουν το σωστό τέλος σελίδων με τη 
βοήθεια του Εντύπου 1200, Ενότητα 6, και ιδίως με το σχετικό πίνακα που 
αποτελεί μέρος του Εντύπου 1200. Οι ενδείξεις στην Ενότητα 6 και τον πί-
νακα αυτόν θα πρέπει να είναι ακριβείς και σωστές, προκειμένου να διασ-
φαλιστεί ότι το ΕΓΔΕ δεν θα θεωρήσει την αίτηση αποσυρθείσα λόγω κατα-
βολής ενός εσφαλμένου ποσού για το τέλος κατάθεσης. Ειδικότερα, εάν η 
διεθνής αίτηση δεν έχει δημοσιευθεί σε επίσημη γλώσσα του ΕΓΔΕ, ο αιτών 
θα πρέπει να συμβουλευθεί τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Επί-
σημη Εφημερίδα του 2009, σελίδα 338. 

Καν. 38(2) ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.1a RFees  

GL/EPO A-III,13.2 

534 Ανεξάρτητα από τη γλώσσα της δημοσίευσης, το τέλος σελίδων βασίζεται 
στη διεθνή αίτηση, όπως δημοσιεύθηκε. Υπολογίζονται οι σελίδες της πε-
ριγραφής, των αξιώσεων και των σχεδίων, συν μια σελίδα συνολικά για ο-
ποιεσδήποτε σελίδες με τα βιβλιογραφικά δεδομένα και την περίληψη Τυ-
χόν τροποποιημένες αξιώσεις βάσει του Άρθρου 19 της PCT θεωρούνται 
επίσης μέρος της διεθνούς δημοσίευσης και πρέπει να ληφθούν υπόψη, 
εκτός εάν ο αιτών έχει δηλώσει ότι η διαδικασία της ευρωπαϊκής φάση δεν 
πρέπει να βασίζεται σε αυτά. 
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535 Εάν έχουν κατατεθεί τροποποιήσεις των αξιώσεων για τη διαδικασία στην 
ευρωπαϊκή φάση, θα πρέπει πάντα να υποβάλλεται ολόκληρο το σύνολο 
αξιώσεων και το σύνολο αυτό θα αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του 
τέλους σελίδων και θα αντικαθιστά οποιοδήποτε προγενέστερα κατατεθέν 
σύνολο αξιώσεων. 

 

536 Εάν έχουν κατατεθεί τροποποιήσεις στην περιγραφή, για τον υπολογισμό 
του τέλους σελίδων οι σελίδες της περιγραφής μετριούνται ως εξής: οι σελί-
δες της περιγραφής όπως δημοσιεύθηκε συν τις σελίδες που υποβλήθηκαν 
ως τροποποιήσεις στην περιγραφή, μείον τις σελίδες που αντικαθίστανται 
από τις τροποποιήσεις στην περιγραφή που κατατέθηκαν κατά την είσοδο 
στην ευρωπαϊκή φάση. 

 

537 Εάν η αίτηση υποβλήθηκε σε επεξεργασία σύμφωνα με το Κεφάλαιο II της 
PCT, οι τροποποιήσεις που έχουν κατατεθεί βάσει του Άρθρου 34 PCT 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του τέλους σελίδων, 
εκτός εάν ο αιτών δηλώνει ότι οι σελίδες αυτές δεν πρέπει να αποτελούν τη 
βάση για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής φάσης. 

 

538 Το Έντυπο 1200 και κάθε καταχώρηση αλληλουχίας που παρουσιάζεται ως 
ένα ξεχωριστό μέρος της περιγραφής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προ-
τύπου ST.25 του ΠΟΔΙ, δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς αυτών 
των υπολογισμών. 

 

539 Τυχόν σελίδες με τροποποιήσεις που κατατέθηκαν μετά τη λήξη της προ-
θεσμίας των 31 μηνών δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του 
τέλους κατάθεσης. Κατά συνέπεια, ακόμη και αν οι τροποποιήσεις που υ-
ποβλήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας των 31 μηνών μειώνουν τον α-
ριθμό των σελίδων για τις οποίες έχει ήδη καταβληθεί το αντίστοιχο τέλος, 
δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων. 

Μη τήρηση της προθεσμίας για την καταβολή του τέλους κατάθεσης 

 

540 Εάν το τέλος κατάθεσης, δηλαδή το βασικό τέλος κατάθεσης ή/και κατά 
περίπτωση το τέλος σελίδων, δεν καταβληθεί πλήρως και εγκαίρως, η αίτη-
ση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί. Επιπλέον, η αίτηση Euro-PCT δεν θα 
πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στην προϋπάρχουσα στάθμη της 
τεχνικής σύμφωνα με το Άρθρο 54(3) της ΣΕΔΕ (βλ. σημείο 644). Ο αιτών 
ενημερώνεται για την απώλεια των δικαιωμάτων του μέσω ειδοποίησης 
σύμφωνα με τους Κανόνες 112(1) και 160(2) της ΣΕΔΕ. 

Άρθρο. 153(5) ΣΕΔΕ 

Καν. 160, 165 ΣΕΔΕ 

541 Περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να ζητηθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών από 
την κοινοποίηση της ειδοποίησης απώλειας των δικαιωμάτων, με την καταβολή 
του τέλους κατάθεσης της αίτησης ή του εκκρεμούς τμήματος του εν λόγω τέ-
λους, μαζί με το προβλεπόμενο τέλος για την περαιτέρω επεξεργασία. 

Άρθρο 121 ΣΕΔΕ  

Καν. 135 ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.12 RFees 

542 Εάν το βασικό τέλος κατάθεσης δεν έχει καταβληθεί (πλήρως) σε εύθετο 
χρόνο, το τέλος της περαιτέρω επεξεργασίας ανέρχεται στο 50% του βασι-
κού τέλους κατάθεσης. Εάν το τέλος σελίδων δεν έχει καταβληθεί (πλήρως), 
το τέλος για περαιτέρω επεξεργασία σε σχέση με αυτό το τμήμα του τέλους 
κατάθεσης ανέρχεται στο 50% του τέλους σελίδων για τον αριθμό των σελί-
δων για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το τέλος σελίδων. 

 

543 Ο αιτών μπορεί επίσης να ζητήσει αποκατάσταση των δικαιωμάτων του, 
εάν η αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί διότι δεν καταβλήθηκε εγκαίρως 
το τέλος κατάθεσης. Δεδομένου ότι το τέλος είναι υψηλότερο και οι απαιτή-
σεις αυστηρότερες, το εν λόγω διορθωτικό μέτρο δεν έχει πλεονεκτήματα, 
εκτός εάν η προθεσμία για το αίτημα περαιτέρω επεξεργασίας έχει ήδη λή-
ξει (βλ. σημείο 512). 

Καν. 49.6 PCT Άρθρο 122 

ΣΕΔΕ Καν. 136 ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.13 RFees 

OJ 2007, 692 
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VIII. Καθορισμοί κρατών και επεκτάσεις  

544 Ένα (σταθερό) τέλος καθορισμού θα πρέπει να καταβληθεί εντός 31 μηνών 
από την ημερομηνία κατάθεσης ή, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, από την 
πρώτη ημερομηνία προτεραιότητας, ή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της lSR (ισχύει όποια από τις δύο προθεσμίες λήγει αργότερα). 
Ως εκ τούτου, εκτός εάν η δημοσίευση της ISR καθυστέρησε σημαντικά, το τέ-
λος καθορισμού πρέπει να καταβληθεί εντός της προθεσμίας των 31 μηνών. 

Άρθρο 79(2) ΣΕΔΕ  

Καν. 39, 159(1)(d) ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.3 RFees  

OJ 2009, 118  

GL/EPO A-III, 11.3.9, 

 E-VIII, 2.1.3, 2.3.11 

545 Η καταβολή του τέλους καθορισμού θα είναι έγκυρη μόνον όσον αφορά 
συμβαλλόμενα κράτη της ΣΕΔΕ που καθορίστηκαν για ένα ευρωπαϊκό δίπ-
λωμα ευρεσιτεχνίας στη διεθνή αίτηση κατά την ημερομηνία διεθνούς κατά-
θεσης (βλ. σημείο 115). 

 

546 Υπενθυμίζεται στους αιτούντες ότι κατά την κατάθεση της αίτησης PCT, όλα 
τα συμβαλλόμενα κράτη της PCT καθορίζονται αυτόματα τόσο για ένα εθνι-
κό όσο και για ένα περιφερειακό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κατά περίπτωση. 
Ως εκ τούτου, η καταβολή του (κατ' αποκοπή) τέλους καθορισμού κατά την 
είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση επιβεβαιώνει τον καθορισμό των συμβαλλό-
μενων κρατών της ΣΕΔΕ που ήταν συμβαλλόμενα κράτη της ΣΕΔΕ και 
της PCT κατά την ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης (βλ. σημείο 116). Μια 
εξαίρεση εφαρμόζεται όταν ο αιτών έχει αποσύρει τον καθορισμό για ένα 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε σχέση με ένα ή περισσότερα συμ-
βαλλόμενα κράτη στη ΣΕΔΕ κατά τη διάρκεια της διεθνούς φάσης. 

 

547 Εάν ένα κράτος για το οποίο επιζητείται η προστασία διπλώματος ευρεσιτεχνί-
ας, δεν ήταν ούτε συμβαλλόμενο κράτος της ΣΕΔΕ, ούτε κράτος επέκτασης 
κατά την ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης (βλ. σημείο 551), ο αιτών πρέπει να 
εισέλθει στην εθνική φάση στο εν λόγω κράτος για να επιτύχει προστασία διπ-
λώματος ευρεσιτεχνίας για το κράτος αυτό βάσει της διεθνούς αίτησής του. Ε-
άν, όμως, πριν από την έναρξη ισχύος της ΣΕΔΕ για ένα κράτος υπήρχε σε 
ισχύ μια συμφωνία επέκτασης με αυτό το κράτος, η προστασία διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας στο κράτος αυτό μπορεί να επιτευχθεί στη βάση της συμφωνίας 
επέκτασης για κάθε αίτηση που έχει κατατεθεί πριν από την κατάργηση της εν 
λόγω συμφωνίας επέκτασης (βλ. σημείο 126). 

Μη τήρηση της προθεσμίας για την καταβολή του τέλους καθορισμού 

 

548 Εάν το τέλος καθορισμού δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, η αίτηση θεωρείται 
ότι έχει αποσυρθεί. Ο αιτών θα ενημερωθεί σχετικά μέσω μιας ειδοποίησης 
σύμφωνα με τους Κανόνες 112(1) και 160(2) της ΣΕΔΕ. 

Καν. 160 EPC 

GL/EPO E-VIII, 2.1.3 

549 Περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να ζητηθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της ειδοποίησης απώλειας των δικαιωμάτων, με την 
καταβολή του τέλους καθορισμού και του τέλους περαιτέρω επεξεργασίας, 
το οποίο ανέρχεται στο 50% του τέλους καθορισμού. 

Άρθρο 121 ΣΕΔΕ  

Καν. 135 ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.3, 2.12 RFees 

550 Δεδομένου ότι το τέλος καθορισμού δεν αποτελεί μέρος του εθνικού τέλους 
(βλ. σημείο 530), το διορθωτικό μέτρο της αποκατάστασης των δικαιωμά-
των σύμφωνα με τον Κανόνα 49.6 PCT δεν είναι διαθέσιμο. 

Επέκταση της αίτησης Euro-PCT (Έντυπο 1200, Ενότητα 11) 

Καν. 49.6 PCT 

551  Υπό ορισμένες συνθήκες, ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να 
επεκταθεί και σε χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα κράτη της ΣΕΔΕ κατά 
την ημερομηνία κατάθεσης, αλλά έχουν συνάψει συμφωνία επέκτασης με το 
ΕΓΔΕ για το σκοπό αυτό. 

GL/EPO A-III, 12  

και E-VIII, 2.1.3  

OJ 1994, 75, 1996,  

82; 1997, 538, 2004,  

117, 619; 2007, 406,  

2009, 603, 2010, 10 
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552 Η επέκταση ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι δυνατή μόνο 
αν το εν λόγω κράτος καθορίστηκε στη διεθνή αίτηση για ένα εθνικό δίπλω-
μα ευρεσιτεχνίας και κατά την ημερομηνία κατάθεσης βρισκόταν σε ισχύ μια 
συμφωνία επέκτασης με το ΕΓΔΕ (βλ. σημείο 122). 

553 Η επέκταση θεωρείται ότι έχει ζητηθεί για οποιαδήποτε διεθνή αίτηση που 
εισέρχεται στην ευρωπαϊκή φάση σε σχέση με οποιοδήποτε κράτος που ορί-
ζεται στην αίτηση και με το οποίο βρισκόταν σε ισχύ μια συμφωνία επέκτασης 
κατά την ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης. Ωστόσο, το εν λόγω αίτημα 
θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί σε σχέση με κάθε κράτος επέκτασης για το οπο-
ίο δεν έχει εμπρόθεσμα καταβληθεί το προβλεπόμενο τέλος επέκτασης. Ο 
αιτών θα πρέπει, συνεπώς, να ελέγξει προσεκτικά τα κράτη στα οποία 

 

 είναι δυνατή μια επέκταση και, εάν επιθυμεί επέκταση, να πληρώσει εμ-
πρόθεσμα τα απαιτούμενα τέλη επέκτασης. 

 

554 Σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις για τα κράτη επέκτασης, ένα 
πρόσθετο τέλος πρέπει να καταβληθεί εντός της ίδιας προθεσμίας που ισ-
χύει και για την καταβολή του τέλους καθορισμού (βλ. σημείο 530). 

 

555 Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένα κατ' αποκοπή τέλος επέκτασης, πρέπει να 
καταβληθεί ένα τέλος επέκτασης για καθένα από τα κράτη επέκτασης στα 
οποία επιθυμείται επέκταση. Το ύψος του τέλους επέκτασης μπορεί να 
βρεθεί στον Πίνακα τελών και εξόδων του ΕΓΔΕ (υπό τον τίτλο «Διάφορα 
τέλη» στο σημείο 4). 

 

556 Στο Έντυπο 1200, Ενότητα 11, ο αιτών μπορεί να αναφέρει τα κράτη για τα 
οποία προτίθεται να καταβάλει τέλος επέκτασης. Ωστόσο, το αίτημα επέκ-
τασης θεωρείται ανακληθέν εάν το τέλος επέκτασης για ένα κράτος επέκτα-
σης δεν καταβληθεί εγκαίρως. Εκτός από τα πλαίσια που προβλέπονται για 
τα κράτη με τα οποία βρισκόταν σε ισχύ μια συμφωνία επέκτασης την 1η 
Οκτωβρίου 2012 - δηλαδή τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ΒΑ) και το Μαυροβούνιο 
(ME) - μπορούν να υποδειχθούν και άλλα κράτη, υπό την προϋπόθεση ότι 
μια συμφωνία επέκτασης με τα κράτη αυτά βρισκόταν σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης της διεθνούς αίτησης. 

 

557 Κατά την πληρωμή των σχετικών τελών, ο αιτών θα πρέπει να υποδείξει τα 
κράτη επέκτασης για τα οποία καταβάλλεται πληρωμή των τελών επέκτα-
σης και ιδίως εάν η πληρωμή δεν αντιστοιχεί με τα στοιχεία που έχουν δη-
λωθεί στο Έντυπο 1200, Ενότητα 11. 

Μη τήρηση της προθεσμίας για την πληρωμή των τελών επέκτασης 

 

558 Εάν δεν πραγματοποιηθεί κάποια έγκυρη πληρωμή, οποιοδήποτε (θεωρο-
ύμενο) αίτημα επέκτασης θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί. 

GL/EPO A-III, 12.2  

OJ 2009, 603 

559 Εάν δεν καταβληθεί εγκαίρως ένα τέλος επέκτασης - ακόμη κι αν η πρόθε-
ση καταβολής του τέλους επέκτασης για ένα ή περισσότερα κράτη δηλώθη-
κε στο Έντυπο 1200, Ενότητα 11 - καμία ειδοποίηση δεν εκδίδεται σχετικά 
με την αποτυχία τήρησης της προθεσμίας πληρωμής των τελών αυτών. 
Ωστόσο, ο αιτών μπορεί ακόμη να πληρώσει ένα τέλος επέκτασης μετά τη 
λήξη της (βασικής) προθεσμία για την καταβολή του τέλους καθορισμού και 
των τελών επέκτασης υπό τις ακόλουθες συνθήκες: 

 

560 Πρώτον, εντός περιόδου χάριτος δύο μηνών από τη λήξη της βασικής προθεσ-
μίας, οποιοδήποτε τέλος επέκτασης καταβάλλεται πάντα με προσαύξηση 50%. 

 

561 Δεύτερον, όπου, ελλείψει έγκαιρης πληρωμής του τέλους καθορισμού, 
μπορεί να ζητηθεί περαιτέρω επεξεργασία αναφορικά με το τέλος καθο-
ρισμού, ο αιτών μπορεί, εντός δύο μηνών από την ειδοποίηση περί απώλε-
ιας των δικαιωμάτων του, να πληρώσει και τα εκκρεμή τέλη επέκτασης με 
προσαύξηση 50%. 
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IX. Συμπληρωματική ευρωπαϊκή έρευνα  

562 Κατά κανόνα, πρέπει να πραγματοποιείται συμπληρωματική ευρωπαϊκή 
έρευνα για κάθε διεθνή αίτηση που εισέρχεται στην ευρωπαϊκή φάση και να 
καταβάλλεται το σχετικό τέλος έρευνας. Για μια εξαίρεση σε αυτό, βλ. σημε-
ία 567 κ.επ. Όπως κάθε έκθεση ευρωπαϊκής έρευνας, η έκθεση συμπλη-
ρωματικής ευρωπαϊκής έρευνας συνοδεύεται από μια γνωμοδότηση σύμ-
φωνα με τον Κανόνα 62 της ΣΕΔΕ, τη γνωμοδότηση ευρωπαϊκής έρευνας 
(ESOP), σχετικά με το εάν η αίτηση και η εφεύρεση που αφορά ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις της ΣΕΔΕ. Η έκθεση συμπληρωματικής ευρωπαϊκής έρευ-
νας, μαζί με τη γνωμοδότηση έρευνας, είναι γνωστή ως «έκθεση εκτεταμέ-
νης (συμπληρωματικής) ευρωπαϊκής έρευνας» (EESR). 

Άρθρο. 153(7) ΣΕΔΕ 

Καν. 62, 159(1)(e) ΣΕΔΕ 

OJ 2005, 435-I 

GL/EPO B-II, 4.2, 4.3,  

E-VIII, 3.1 

563 Καμία γνωμοδότηση έρευνας δυνάμει του Κανόνα 62 της ΣΕΔΕ δεν εκδίδε-
ται εάν ο αιτών: 

- έχει υποβάλει το αίτημα για εξέταση σύμφωνα με τον Κανόνα 159(1)(f) 
της ΣΕΔΕ και 

- έχει παραιτηθεί του δικαιώματος να ερωτηθεί δυνάμει του Κανόνα 70(2) 
της ΣΕΔΕ εάν επιθυμεί να προχωρήσει περαιτέρω με την αίτηση (βλ. 
σημείο 584) 

 

 πριν διαβιβαστεί σε αυτόν η έκθεση συμπληρωματικής ευρωπαϊκής έρευ-
νας. Αντ' αυτού, θα εκδοθεί μια ειδοποίηση σύμφωνα με τον Κανόνα 71(1) ή 
71(3) της ΣΕΔΕ αντίστοιχα, με την οποία ο αιτών θα καλείται να διορθώσει 
ή/ και να τροποποιήσει την αίτηση ή θα ενημερώνεται για το κείμενο στο 
οποίο το ΕΓΔΕ προτίθεται να χορηγήσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

GL/EPO B-X, 1,4,  

B-XI, 7, C-VI, 3 

564 Η συμπληρωματική ευρωπαϊκό έρευνα γίνεται με βάση το τελευταίο σύνολο 
(τροποποιημένων) αξιώσεων που βρίσκεται στη διάθεση του ΕΓΔΕ κατά τη 
λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην Ειδοποίηση του Κανόνα 161/162 
(βλ. σημεία 488 κ.επ.). Αυτό το σύνολο αξιώσεων θεωρείται το τελικό σύνο-
λο κατά τη στιγμή της διεξαγωγής της έρευνας (βλ. σημείο 479). Εάν για 
κάποια αξίωση δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο τέλος αξιώσεων, η 
αξίωση αυτή δεν θα διερευνηθεί (βλ. σημεία 599 κ.επ.). 

Καν. 161 EPC 

565 Εάν διεξάγεται συμπληρωματική ευρωπαϊκή έρευνα, το Ευρωπαϊκό Δελτίο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας θα αναφέρει την ημερομηνία αποστολής της 
έκθεσης συμπληρωματικής ευρωπαϊκής έρευνας. Η έκθεση δεν δημοσιεύε-
ται, αλλά είναι διαθέσιμη μέσω της διαδικασίες επιθεώρησης αρχείων. 

 

566 Εάν κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής ευρωπαϊκής έρευνας το ΕΓΔΕ 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία έρευνα ή μπο-
ρεί να διεξαχθεί μόνο μια μερική έρευνα, θα εκδώσει, κατά περίπτωση, μια 
δήλωση περί μη έρευνας ή μια έκθεση μερικής συμπληρωματικής ευρωπαϊ-
κής έρευνας, που θα πάρει τη θέση της έκθεσης της ευρωπαϊκής έρευνας. 

Δεν διεξάγεται συμπληρωματική ευρωπαϊκή έρευνα 

Καν. 63 EPC 

GL/EPO B-VIII, 3.3, 

 και B-X, 8 

567 Κατά κανόνα διεξάγεται μια συμπληρωματική ευρωπαϊκή έρευνα. Αυτό δεν 
συμβαίνει και κανένα τέλος έρευνας δεν οφείλει να καταβληθεί μόνο σε περίπ-
τωση που το ΕΓΔΕ ενήργησε ως ISA ή SISA για την αίτηση στη διεθνή φάση. 

Άρθρο 153(7) ΣΕΔΕ  

OJ 2009, 594 

568 Εάν ισχύει η εξαίρεση αυτή, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που αντί της 
ISR εκδόθηκε μια δήλωση περί μη σύνταξης σύμφωνα με το Άρθρο 
17(2)(a) της PCT. 

Άρθρο 17(2)(a) PCT  

Άρθρο 153(6) ΣΕΔΕ 

569 Εάν δεν συνταχθεί έκθεση συμπληρωματικής ευρωπαϊκής έρευνας, η αίτη-
ση Euro-PCT, μετά από την εξέταση των διατυπώσεων, θα μεταβεί στη βά-
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ση της ουσιαστικής εξέτασης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγκύρως υποβ-
ληθεί μια αίτηση για εξέταση (βλ. σημεία 580 κ.επ.). 

Αποτέλεσμα της συμπληρωματικής ευρωπαϊκής έρευνας και επισ-
τροφή του τέλους εξέτασης 

570 Σε περίπτωση που η αίτηση για εξέταση κατατέθηκε πριν από τη διαβίβαση 
της έκθεσης συμπληρωματικής ευρωπαϊκής έρευνας, κάτι που συνήθως 
συμβαίνει (βλ. σημείο 583), το ΕΓΔΕ καλεί τον αιτούντα μετά τη διαβίβαση 
της έκθεσης συμπληρωματικής ευρωπαϊκής αναζήτησης να δηλώσει εάν επι-
θυμεί να προχωρήσει περαιτέρω με την αίτηση, εκτός εάν ο αιτών έχει παραι-
τηθεί ρητώς από το δικαίωμα να λάβει τέτοια πρόσκληση (βλ. σημείο 584). 

Καν, 70(2), 70a(2) ΣΕΔΕ 

OJ 2009, 533 

GL/EPO A-VI, 2.3, 

2.5, B-XI, 7 

571 Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί να προχωρήσει περαιτέρω, θα 
πρέπει να ειδοποιήσει σχετικά το ΕΓΔΕ εντός της καθορισμένης προθεσμί-
ας. Εντός της ίδιας προθεσμίας μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετι-
κά με την έκθεση συμπληρωματικής ευρωπαϊκής έρευνας καταθέτοντας 
τροποποιήσεις. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι, εάν το ΕΓΔΕ έχει εκ-
δώσει αρνητική γραπτή γνωμοδότηση, θα υποβάλει μια ουσιαστική (υποχ-
ρεωτική) απάντηση, ώστε να εξασφαλίσει ότι η αίτηση δεν θα θεωρηθεί α-
ποσυρθείσα δυνάμει απουσίας της απάντησης αυτής (βλ. σημείο 490). 

 

572 Εάν ο αιτών δεν επιθυμεί να προχωρήσει περαιτέρω, μπορεί να αποσύρει 
την αίτηση ή να μην απαντήσει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στη σχε-
τική πρόσκληση. Κατά συνέπεια αυτού, η αίτηση θα θεωρηθεί αποσυρθείσα. 

Καν. 70(3) ΣΕΔΕ 

573 Όταν η αίτηση αποσύρεται ή θεωρείται αποσυρθείσα πριν η υπόθεση περάσει 
στα χέρια του τμήματος εξέτασης, το τέλος εξέτασης επιστρέφεται στο ακέραιο. 

 

574 Εάν η επεξεργασία της αίτησης διακόπτεται αφού ο αιτών έχει δηλώσει ότι επι-
θυμεί να προχωρήσει περαιτέρω και η υπόθεση έχει περάσει στα χέρια του 
τμήματος εξέτασης, ο αιτών ενδέχεται να δικαιούται επιστροφή του 75% του 
τέλους εξέτασης. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που δεν συντάσσεται έκθεση 
συμπληρωματικής ευρωπαϊκής έρευνας συντάσσεται (βλ. σημεία 567 κ.επ.). 

Τέλος έρευνας για τη συμπληρωματική ευρωπαϊκή έρευνα 

Άρθρο 11 RFees  

OJ 2009, 542 

575 Εάν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια συμπληρωματική ευρωπαϊκή έρευ-
να, το τέλος ευρωπαϊκής έρευνας θα πρέπει να καταβληθεί εντός της προ-
θεσμίας των 31 μηνών. 

Μείωση του τέλους έρευνας 

Καν. 159(1)(e) ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.2 RFees  

OJ 2012, 207 

576 Εάν πρόκειται να συνταχθεί έκθεση συμπληρωματικής ευρωπαϊκής έρευ-
νας, το τέλος ευρωπαϊκής έρευνας μπορεί να μειωθεί. Οι μειώσεις του τέλο-
υς έρευνας που ισχύουν κατά την 1η Οκτωβρίου 2012 μπορούν να συνο-
ψισθούν ως εξής: 

Άρθρο 153(7) ΣΕΔΕ  

OJ 2005, 548 

OJ 2011, 616 

OJ 2012, 584 

GL/EPO A-X, 9.3.1 

 - μείωση 190 Ευρώ για διεθνείς αιτήσεις για τις οποίες η ISR συντάχθηκε 
αποκλειστικά από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ISA: Αυστραλιανό 
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Ιαπωνικό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας (JPO), Κορεατικό Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
(KIPO), Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων (Ρωσική Ομοσ-
πονδία), Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων 
των Ηνωμένων Πολιτειών (USPTO), Κρατικό Γραφείο Πνευματικής Ιδι-
οκτησίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (SIPO). 

 

 

 - μείωση 990 Ευρώ για διεθνείς αιτήσεις για τις οποίες η ISR συντάχθηκε 
από μια ευρωπαϊκή ISA: Αυστριακό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνί-
ας, Εθνικό Συμβούλιο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων της 
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Φινλανδίας, Ισπανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορι-
κών Σημάτων, Σουηδικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημά-
των, Σκανδιναβικό Ινστιτούτο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (NPI). 

 Επιστροφή του τέλους έρευνας  

577 Εάν η αίτηση διεκδικεί την προτεραιότητα μιας προγενέστερης αίτησης για 
την οποία πραγματοποιήθηκε έρευνα από το ΕΓΔΕ, το τέλος που καταβλή-
θηκε για τη συμπληρωματική ευρωπαϊκή έρευνα μπορεί να επιστραφεί (εν 
μέρει). Το ύψος της επιστροφής εξαρτάται από τον τύπο της προηγούμενης 
έρευνας και το βαθμό στον οποίο το ΕΓΔΕ επωφελείται από την έκθεση της 
προηγούμενης έρευνας κατά τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής ευρωπαϊ-
κής έρευνας. 

OJ 2009, 99  

OJ 2010, 338  

Άρθρο 9(2) RFees 

GL/EPO A-X, 10.2.1 

 Μη τήρηση της προθεσμίας για την καταβολή του τέλους έρευνας  

578 Εάν το τέλος έρευνας δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, η αίτηση Euro-PCT θα 
θεωρηθεί αποσυρθείσα και ο αιτών θα ενημερωθεί σχετικά μέσω μιας ειδο-
ποίησης σύμφωνα με τους Κανόνες 112(1) και 160(2) της ΣΕΔΕ. 

Καν. 160 ΣΕΔΕ 

579 Απώλεια των δικαιωμάτων θεωρείται ότι δεν έχει προκύψει, εάν εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω ειδοποίησης ζητηθεί περαιτέρω 
επεξεργασία με την καταβολή του τέλους περαιτέρω επεξεργασία, το οποίο 
ανέρχεται στο 50% του τέλους έρευνας, μαζί με το εκκρεμές τέλος έρευνας. 

Άρθρο 121 ΣΕΔΕ  

Καν. 135 ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.12 RFees 

X. Εξέταση 

Πώς θα καταθέσετε το αίτημα για εξέταση (Έντυπο 1200, Ενότητα 4) 

 

580 Ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να χορηγηθεί μόνο εάν η ου-
σιαστική εξέταση της αίτησης δείξει ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΣΕΔΕ. Η 
ουσιαστική εξέταση της αίτησης θα ξεκινήσει μόνο κατόπιν ρητού αιτήματος. 

Άρθρο 94 EPC 

GL/EPO E-VIII, 2.1.3, 

2.5.2 

581 Για το λόγο αυτό, ο αιτών πρέπει να καταθέσει γραπτό αίτημα για εξέταση. 
Εάν χρησιμοποιηθεί το Έντυπο 1200, όπως συνιστάται, (βλ. σημείο 420), η 
απαίτηση αυτή ικανοποιείται πάντα, δεδομένου ότι το κατάλληλο πλαίσιο 
ελέγχου είναι προεπιλεγμένο (Έντυπο 1200, Ενότητα 4). 

Καν. 70 EPC 

582 Το αίτημα για εξέταση είναι έγκυρο μόνο εάν έχει καταβληθεί το τέλος εξέ-
τασης. Ως εκ τούτου, το τέλος εξέτασης θα πρέπει να καταβληθεί εγκαίρως 
(βλ. σημεία 583 έως 586 και 591). 

Πότε πρέπει να κατατεθεί το αίτημα για εξέταση; Πότε πρέπει να κα-
ταβληθεί το τέλος εξέτασης; 

 

583 Το αίτημα για εξέταση πρέπει να κατατεθεί και το τέλος εξέτασης να καταβ-
ληθεί εντός 31 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης ή, εάν διεκδικείται 
προτεραιότητα, από την παλαιότερη ημερομηνία προτεραιότητας, ή μέχρι 
έξι μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της ISR (όποια από τις προ-
θεσμίες αυτές λήγει αργότερα). Ως εκ τούτου, κατά κανόνα και εκτός εάν η 
ISR δημοσιευθεί μετά από 25 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης ή την πρώτη ημερομηνία προτεραιότητας, το αίτημα για εξέταση 
πρέπει να κατατεθεί και το τέλος εξέτασης να καταβληθεί εντός της προ-
θεσμίας των 31 μηνών. 

Καν. 70(1), 159(1)(f) ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.6 RFees 

GL/EPO C-II, 1.2 

584 Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αίτημα για εξέταση πρέπει να κατατεθεί 
και το τέλος εξέτασης να καταβληθεί πριν η έκθεση συμπληρωματικής ευ-
ρωπαϊκής έρευνας διαβιβαστεί στον αιτούντα (βλ. σημείο 570). Μετά τη δι-
αβίβαση της έκθεσης, το ΕΓΔΕ θα καλέσει τον αιτούντα να δηλώσει αν επι-
θυμεί να προχωρήσει περαιτέρω με την αίτηση (βλ. σημείο 570). Ο αιτών 
μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμά του να ερωτηθεί αν επιθυμεί να 
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προχωρήσει περαιτέρω με την αίτηση, π.χ. επιλέγοντας το πλαίσιο στην 
Ενότητα 4.2 του Εντύπου 1200. 

585 Για το δικαίωμα επιστροφής του τέλους εξέτασης βλ. σημεία 573 κ.επ.  

586 Ούτε η εκπόνηση έκθεσης συμπληρωματικής ευρωπαϊκής έρευνας (βλ. ση-
μεία 565 επ.), ούτε η δημοσίευση της μετάφρασης της αίτησης Euro-PCT 
(βλ. σημεία 507 κ.επ.) επηρεάζει την προθεσμία για την υποβολή του αιτή-
ματος για εξέταση και την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους εξέτασης. 

 

 Μείωση του τέλους εξέτασης  

587 Οι αιτούντες που έχουν την κατοικία τους ή την κύρια έδρα επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων τους τους σε ένα συμβαλλόμενο κράτος της ΣΕΔΕ με γλώσ-
σα διαφορετική από τα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά ως επίσημη γλώσσα, 
καθώς και οι υπήκοοι αυτών των κρατών που διαμένουν στο εξωτερικό, δι-
καιούνται 20% μείωση του τέλους εξέτασης υπό την προϋπόθεση ότι 

- θα υποβάλουν το γραπτό αίτημα εξέτασης σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες του κράτους αυτού, εκτός από αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά 
και 

- εντός ενός μηνός από την ενέργεια αυτή - το νωρίτερο ταυτόχρονα με 
την υποβολή του γραπτού αιτήματος για εξέταση - θα υποβάλουν μια 
μετάφραση στη γλώσσα της διαδικασίας (βλ. σημείο 418). 

Άρθρο 14(4) ΣΕΔΕ  

Καν. 6(3) ΣΕΔΕ  

Άρθρο 14(1) RFees 

GL/EPO A-X, 9.2.3 

588 Σημειώνεται ότι από τη στιγμή που θα καταβληθεί το τέλος εξέτασης και θα 
κατατεθεί το αίτημα για εξέταση σε μια γλώσσα του ΕΓΔΕ, ο αιτών δεν δι-
καιούται πλέον τη μείωση του τέλους εξέτασης, αν στη συνέχεια το αίτημα 
για εξέταση κατατεθεί σε μια αποδεκτή γλώσσα που δεν ανήκει στις επίση-
μες γλώσσες του ΕΓΔΕ. 

Μείωση εάν η IPER εκδόθηκε από το ΕΓΔΕ 

 

589 Το τέλος εξέτασης μειώνεται κατά 50% στην περίπτωση που το ΕΓΔΕ, ε-
νεργώντας ως IPEA, έχει ήδη εκπονήσει μια έκθεση διεθνούς προκαταρκτι-
κής εξέτασης όσον αφορά τη σχετική αίτηση Euro-PCT εφαρμογή, εκτός 
εάν στην ευρωπαϊκή φάση ο αιτών επιδιώκει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για 
μια εφεύρεση η οποία δεν αποτελεί το αντικείμενο της εν λόγω έκθεσης (βλ. 
σημεία 382 και 392 κ.επ.). 

Άρθρο 14(2) RFees 

GL/EPO A-X, 9.3.2 

590 Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις και για τις δύο μειώσεις (βλ. σημεία 587-
589), το τέλος εξέτασης μειώνεται αρχικά κατά 50%. Η μείωση του 20% ε-
φαρμόζεται έπειτα στο υπόλοιπο τέλος και όχι στο πλήρες (αρχικό) ποσό 
του τέλους. Ως εκ τούτου, η συνολική μείωση σε σχέση με το πλήρες ποσό 
είναι 60%. 

Μη τήρηση της προθεσμίας για την κατάθεση του αιτήματος για εξέ-
ταση και την καταβολή του τέλους εξέτασης 

 

591 Εάν το αίτημα εξέτασης δεν έχει κατατεθεί ή το τέλος εξέτασης δεν έχει κα-
ταβληθεί εμπρόθεσμα, η αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί. Ο αιτών θα 
ενημερωθεί σχετικά μέσω μιας ειδοποίησης σύμφωνα με τους Κανόνες 
112(1) και 160(2) της ΣΕΔΕ. Απώλεια των δικαιωμάτων θεωρείται ότι δεν 
έχει προκύψει, εάν εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω ει-
δοποίησης ζητηθεί περαιτέρω επεξεργασία με την καταβολή του τέλους 
περαιτέρω επεξεργασία, το οποίο ανέρχεται στο 50% του τέλους εξέτασης, 
μαζί με το εκκρεμές τέλος εξέτασης. 

Άρθρο 121 ΣΕΔΕ  

Καν. 135, 160(2) ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.12 RFees 
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592 Εάν, κατ' εξαίρεση, ο αιτών δεν κατέθεσε το αίτημα για εξέταση ούτε κατέ-
βαλε το τέλος εξέτασης εμπρόθεσμα, θα πρέπει να ζητηθεί περαιτέρω επε-
ξεργασία όσον αφορά και τις δύο παραλείψεις, δηλαδή σε σχέση με την 
κατάθεση του αιτήματος εξέτασης και την πληρωμή του τέλους εξέτασης. 
Επομένως, ο αιτών οφείλει να καταθέσει το αίτημα για εξέταση και να πλη-
ρώσει το τέλος εξέτασης, μαζί με δύο τέλη περαιτέρω επεξεργασίας: το κατ 
'αποκοπή τέλος περαιτέρω επεξεργασίας σε σχέση με την υποβολή του 
αιτήματος εξέτασης και το 50% ττου τέλους εξέτασης. 

 

XI. Τέλος ανανέωσης και τέλη αξιώσεων 

Τέλος ανανέωσης 

 

593 Τα τέλη ανανέωσης για μια εκκρεμή αίτηση Euro-PCT πρέπει να πληρώ-
νονται στο ΕΓΔΕ. Τα εν λόγω τέλη οφείλονται σε σχέση με το τρίτο και κάθε 
επόμενο έτος, όπως υπολογίζονται από την ημερομηνία κατάθεσης της αί-
τησης Euro-PCT, όπως αναγνωρίζεται από το Γραφείο Παραλαβής. Δεν 
μπορούν να πληρωθούν νωρίτερα από τρεις μήνες πριν από τη λήξη της 
σχετικής προθεσμίας. 

Άρθρο 11(3) PCT 

Άρθρο 86(1), (2) ΣΕΔΕ 

Καν. 51(1), (2), 

159(1)(g) ΣΕΔΕ  

Άρθρα 2.4, 2.5 RFees 

GL/EPO A-X, 5.2.4 

594 Το τέλος ανανέωσης για το τρίτο έτος μπορεί πάντα να καταβληθεί έγκυρα 
μέχρι την ημερομηνία λήξης της σχετικής προθεσμίας σύμφωνα με τον Κανό-
να 51(1) ΣΕΔΕ. Εάν, όμως, το τέλος ανανέωσης για το τρίτο έτος εμπίπτει 
στην προθεσμία των 31 μηνών για την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση, η κα-
ταληκτική ημερομηνία μετατίθεται και η αμοιβή μπορεί να καταβληθεί χωρίς 
προσαύξηση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των 31 μηνών. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, η περίοδος χάριτος έξι μηνών εντός της οποίας μπορεί να καταβ-
ληθεί εγκύρως το τέλος ανανέωσης, με την καταβολή προσαύξησης 50%, 
υπολογίζεται από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των 31 μηνών. 

Μη τήρηση της προθεσμίας για την καταβολή του τέλους ανανέωσης 

 

595 Εάν το τέλος ανανέωσης δεν καταβληθεί εντός της περιόδου χάριτος των 6 
μηνών, η αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί και ο αιτών ενημερώνεται 
σχετικά μέσω μιας ειδοποίησης σύμφωνα με τον Κανόνα 112(1) της ΣΕΔΕ. 
Ο αιτών μπορεί, εντός ενός έτους από τη λήξη της περιόδου χάριτος, να 
ζητήσει αποκατάσταση των δικαιωμάτων του, υπό την προϋπόθεση ότι το 
αίτημα αυτό θα υποβληθεί εντός δύο μηνών από την παύση της αιτίας μη 
τήρησης της προθεσμίας. 

Τέλη αξιώσεων 

Άρθρο 122 ΣΕΔΕ Καν. 136 

ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.13 RFees 

GL/EPO A-IV, 1.4.3 

596 Εάν τα έγγραφα της αίτησης στα οποία πρέπει να βασίζεται η ευρωπαϊκή 
διαδικασία χορήγησης περιέχουν περισσότερες από δεκαπέντε αξιώσεις, 
ένα τέλος αξιώσεων πρέπει να καταβληθεί εντός της προθεσμίας των 31 
μηνών σε σχέση με τη δέκατη έκτη και κάθε μεταγενέστερη αξίωση, ενώ 
υψηλότερο είναι το τέλος αξιώσεων που πρέπει να καταβληθεί για 51η και 
κάθε μεταγενέστερη αξίωση. 

Καν. 162 ΣΕΔΕ 

OJ 2009, 119 (3.1) 

Άρθρο 2.15 RFees 

GL/EPO A-III, 9, E-VIII, 

2.1.3, 2.3.8 

597 Τα τέλη αξιώσεων υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των αξιώσεων που 
περιέχονται στην αίτηση στη μορφή που είναι, σύμφωνα με τις ενδείξεις στο 
Έντυπο 1200, που πρέπει να λαμβάνονται ως βάση για τη διαδικασία στην 
ευρωπαϊκή φάση (βλ. σημείο 500). Ωστόσο, σε περίπτωση που ο αριθμός 
των αξιώσεων αλλάξει ως συνέπεια μιας (περαιτέρω) τροποποίησης που 
υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Ειδοποίηση του Κα-
νόνα 161/162, ο αριθμός αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον υπολογισμό του ύψους των τελών αξιώσεων που πρέπει να καταβλη-
θούν. Η Ειδοποίηση του Κανόνα 161/162 ορίζει μια εξάμηνη προθεσμία για 
την καταβολή των τυχόν τελών αξιώσεων που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί 
(βλ. σημείο 501). 
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598 Εάν ο αιτών έχει ήδη καταβάλει τα τέλη αξιώσεων εντός της προθεσμίας 
των 31 μηνών, οποιαδήποτε πλεονάζοντα τέλη αξιώσεων που οφείλονται 
σε τυχόν τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη στη συνέχεια, θα πρέπει να 
επιστραφούν μετά τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας που ορίζεται στην Ει-
δοποίηση του Κανόνα 161/ 162 (βλ. σημείο 503). 

Μη τήρηση της προθεσμίας για την καταβολή του τέλους αξιώσεων 

Καν. 162(3) ΣΕΔΕ 

599 Όταν ο αιτών αδυνατεί να πληρώσει (το ορθό ποσό για) τα τέλη αξιώσεων 
εντός της προθεσμίας των 31 μηνών, το ΕΓΔΕ θα τον καλέσει μέσω της 
Ειδοποίησης του Κανόνα 161/162 να καταβάλει το ποσό που λείπει εντός 
μιας μη παρατεινόμενης προθεσμίας έξι μηνών (βλ. σημείο 502). 

Καν. 162(2) ΣΕΔΕ 

GL/EPO E-VIII, 2.1.3 

600 Εάν καταστούν ληξιπρόθεσμα τυχόν πρόσθετα τέλη αξιώσεων ως αποτέ-
λεσμα τροποποιήσεων που κατατέθηκαν εντός αυτής της εξάμηνης περιό-
δου, ο αιτών πρέπει να καταβάλει αυτά τα πρόσθετα τέλη αξιώσεων κατά τη 
διάρκεια της ίδιας περιόδου, δεδομένου ότι δεν θα εκδοθεί καμία νεότερη 
πρόσκληση σύμφωνα με τον Κανόνα 162 της ΣΕΔΕ (βλ. σημείο 500). 

 

601 Σε περίπτωση που ένα τέλος αξιώσεων δεν καταβληθεί εντός της εξάμηνης 
προθεσμίας, η σχετική αξίωση θεωρείται ότι έχει εγκαταλειφθεί. Στοιχεία 
μιας αξίωσης που θεωρείται εγκαταλειμμένη και δεν περιέχονται άλλως 
στην περιγραφή ή τα σχέδια δεν μπορούν να επανεισαχθούν επακολούθως 
στην αίτηση και, ειδικότερα, στις αξιώσεις. 

Καν. 162(4) ΣΕΔΕ 

XII. Κατάθεση άλλων εγγράφων 

Ελλείποντα στοιχεία σχετικά με τον εφευρέτη ή τον αιτούντα 

 

602 Εάν εντός της προθεσμίας των 31 μηνών ο εφευρέτης δεν έχει οριστεί ή 
λείπουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον εφευρέτη ή οποιονδήποτε 
αιτούντα, το ΕΓΔΕ θα καλέσει τον αιτούντα να υποβάλει τα στοιχεία του ε-
φευρέτη ή τις ελλείπουσες πληροφορίες εντός δύο μηνών από την κοινοπο-
ίηση μιας ειδοποίησης σύμφωνα με τον Κανόνα 163(1) ή (4) της ΣΕΔΕ. 

Μη τήρηση της υποχρέωσης κατάθεσης τυχόν ελλειπόντων δεδομένων σχε-
τικά με τον εφευρέτη ή τον αιτούντα 

Άρθρο 4(1)(v), 22(1),  

27(2), 39(1)(b) PCT  

Καν. 51bis.1(a)(i) PCT 

Ενημερωτικό δελτίο PCT 

5/2010, 3 

Άρθρο 81 EPC 

Καν. 19 και 163(1)(4) 

ΣΕΔΕ 

GL/EPO E-VIII, 2.3.1,  

2.3.4 

603 Εάν, εντός της δίμηνης προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση δεν έχο-
υν κατατεθεί τα ελλείποντα στοιχεία, η αίτηση απορρίπτεται. 

Άρθρο 90(5) ΣΕΔΕ  

Καν. 163(6) ΣΕΔΕ 

604 Η άρνηση αυτή μπορεί να διορθωθεί με ένα αίτημα για περαιτέρω επεξερ-
γασία. Το αίτημα αυτό θα εγκριθεί εάν εντός δύο μηνών από την κοινοποίη-
ση της απόφασης κατατεθούν τα ελλείποντα στοιχεία και καταβληθεί το 
προβλεπόμενο τέλος περαιτέρω επεξεργασίας. 

Πιστοποιητικό έκθεσης 

Άρθρο 121 ΣΕΔΕ  

Καν. 135 ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.12 RFees 

605 Ανάλογα με την περίπτωση, το πιστοποιητικό έκθεσης πρέπει να κατατεθεί 
εντός της προθεσμίας των 31 μηνών. Εάν το έγγραφο δεν κατατεθεί εμ-
πρόθεσμα, η αποκάλυψη του αιτούντος στη σχετική έκθεση θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη προκειμένου να καθοριστεί εάν η διεκδικούμενη εφεύρεση 
είναι νέα σύμφωνα με το Άρθρο 54 της ΣΕΔΕ. 

Άρθρο 54, 55(2) ΣΕΔΕ 

Καν. 25, 159(1)(h) ΣΕΔΕ 

606 Εάν το πιστοποιητικό δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, ο αιτών ενημερώνεται 
σχετικά μέσω μιας ειδοποίησης σύμφωνα με τον Κανόνα 112(1) της ΣΕΔΕ. 
Η παράλειψη αυτή μπορεί να διορθωθεί με αίτημα για περαιτέρω επεξερ-
γασία. Το αίτημα αυτό θα εγκριθεί εάν εντός δύο μηνών από την κοινοποίη-
ση της ειδοποίησης κατατεθεί το πιστοποιητικό και καταβληθεί το προβλε-
πόμενο τέλος περαιτέρω επεξεργασίας. 

Άρθρο 121 ΣΕΔΕ  

Καν. 135 ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.12 RFees 
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XIII. Διεκδίκηση προτεραιότητας  

607 Μια διεθνής αίτηση μπορεί να διεκδικεί προτεραιότητα βάσει μιας προγε-
νέστερης αίτησης. Κατά κανόνα, το έγγραφο προτεραιότητας, δηλαδή το 
πιστοποιημένο αντίγραφο της αίτησης από την οποία ζητείται προτεραιότη-
τα θα βρίσκεται στη διάθεση του ΕΓΔΕ (βλ. σημείο 138). Ωστόσο, εάν δεν 
συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο αιτών έχει τη δυνατότητα να καταθέσει το έγγραφο 
αυτό κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση (βλ. σημεία 615 κ.επ.). 

Καν. 76.4, 17.1(c) PCT 

Άρθρο. 88(1) ΣΕΔΕ 

Καν. 163(2)(6), 52(1), 

53 ΣΕΔΕ 

GL/EPO A-III, 6 

E-VIII, 2.3.5 

608 Το ΕΓΔΕ αναγνωρίζει επίσης μια επίκληση προτεραιότητας από αίτηση που 
κατατέθηκε σε ή για οποιοδήποτε μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-
ρίου (ΠΟΕ) που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση των Παρισίων 
για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (βλ. σημεία 128 κ.επ.). 

Καν. 4.10(a) PCT 

OJ 2007, 692 

609 Ένα αίτημα για αποκατάσταση του δικαιώματος προτεραιότητας μπορεί να κατα-
τεθεί στο ΕΓΔΕ ως καθορισμένο/ εκλεγμένο Γραφείο (βλ. σημεία 624 κ.επ.). 

Υποχρέωση κατάθεσης του εγγράφου προτεραιότητας 

Καν. 49ter.1 και 2 PCT 

OJ 2007, 692 

610 Σε περίπτωση διεκδικείται η προτεραιότητα μιας προγενέστερης αίτησης για 
μια εφαρμογή Euro-PCT, το IB αποστέλλει ένα αντίγραφο του εγγράφου 
προτεραιότητας στο ΕΓΔΕ, εάν το IB έλαβε το έγγραφο προτεραιότητας 
από το Γραφείο Παραλαβής ή απευθείας από τον αιτούντα ή είχε τη δυνα-
τότητα να το ανακτήσει από μια ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατά κανόνα, ο αιτών 
πρέπει να καταθέσει ένα αντίγραφο στο Γραφείο Παραλαβής ή το ΙΒ ή να 
ζητήσει από το Γραφείο Παραλαβής ή το IB να ανακτήσει το αντίγραφο από 
μια ψηφιακή βιβλιοθήκη εντός 16 μηνών από την (πρώτη) ημερομηνία προ-
τεραιότητας (βλ. σημείο 138). 

Καν. 17.2 PCT 

GL/EPO E-VIII, 2.3.5 

611 Εάν κατά τη διάρκεια της διεθνούς φάσης, ο αιτών δεν προσκόμισε το έγ-
γραφο προτεραιότητας ή, όπου δεν χρειάζεται να κατατεθεί τέτοιο έγγραφο, 
τον αριθμό της αίτησης από την οποία διεκδικείται προτεραιότητα, μπορεί 
να παράσχει το έγγραφο προτεραιότητας ή τον αριθμό αυτό κατά την είσο-
δο στην ευρωπαϊκή φάση. 

 

612 Ένα έγγραφο προτεραιότητας μπορεί να κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή 
με το ΕΓΔΕ μόνο εάν έχει υπογραφεί ψηφιακά από την εκδούσα αρχή και η 
υπογραφή γίνεται αποδεκτή από το ΕΓΔΕ. Ένα έγγραφο προτεραιότητας 
δεν μπορεί να υποβληθεί με φαξ. 

OJ 2007 Ειδική έκδοση 3, 

A.3, 2009, 182, 187 

613 Ο αριθμός αίτησης μιας αίτησης προτεραιότητας πρέπει να είναι πάντα 
διαθέσιμος στο ΕΓΔΕ ως καθορισμένο/ εκλεγμένο Γραφείο. Ο αριθμός αυ-
τός, εάν είναι γνωστός κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, θα πρέπει να 
δηλώνεται στο Πλαίσιο VI του Εντύπου αίτησης PCT. 

Καν. 163(2), 53(2) ΣΕΔΕ 

614 Στις περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω, το ΕΓΔΕ ως καθορισμένο/ 
εκλεγμένο Γραφείο θα συμπεριλάβει ένα αντίγραφο της αίτησης προτε-
ραιότητας δωρεάν στο φάκελο μιας αίτησης Euro-PCT, ακόμη και αν δεν 
έχει λάβει ένα αντίγραφο από το IB. Ο αιτών θα ενημερωθεί σχετικά με τη 
συμπερίληψη αυτή, εκτός εάν η προηγούμενη αίτηση είναι μια ευρωπαϊκή 
αίτηση ή μια διεθνής αίτηση που κατατέθηκε στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παρα-
λαβής. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει 
ενημερώσει το ΕΓΔΕ για τον αριθμό αίτησης και μόνο εφόσον η αίτηση 
προτεραιότητας είναι: 

- μια αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

- μια διεθνής αίτηση που έχει κατατεθεί στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής 

- μια κινεζική αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή υποδείγματος χρησιμότητας 

OJ 2012, 492 

GL/EPO A-III, 6.7 
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- μια ιαπωνική αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή υποδείγματος χρησι-
μότητας 

 - μια κορεατική αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή υποδείγματος χρησι-
μότητας 

- μια αίτηση προσωρινού ή μη προσωρινού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Μη τήρηση της υποχρέωσης κατάθεσης ενός αντιγράφου ή του αριθμού 
αίτησης 

 

615 Όταν το επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου προτεραιότητας ή, όπου δεν 
χρειάζεται να κατατεθεί αντίγραφο (βλ. σημείο 614), ο αριθμός αίτησης δεν 
έχει υποβληθεί ακόμη κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση, ο υποψήφιος 
θα κληθεί να προσκομίσει το αντίγραφο ή τον αριθμό αυτό μέσα σε δύο μή-
νες από την ημερομηνία της ειδοποίησης σύμφωνα με τον Κανόνα 163(2) 
της ΣΕΔΕ. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να παραταθεί. Εάν το έγγραφο 
προτεραιότητας ή ο αριθμός της αίτησης δεν έχει υποβληθεί εντός της προ-
θεσμίας αυτής, το δικαίωμα προτεραιότητας έχει χαθεί. 

Καν. 163(2)(6) ΣΕΔΕ 

616 Η απώλεια των δικαιωμάτων μπορεί να διορθωθεί μέσω αιτήματος περαι-
τέρω επεξεργασίας. Το αίτημα αυτό θα εγκριθεί εάν εντός δύο μηνών από 
την κοινοποίηση της απώλειας των δικαιωμάτων έχει κατατεθεί το (επικυ-
ρωμένο) αντίγραφο του εγγράφου προτεραιότητας ή ο αριθμός της αίτησης 
και έχει καταβληθεί το τέλος περαιτέρω επεξεργασίας. 

Άρθρο 121 ΣΕΔΕ  

Καν. 135 ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.12 RFees 

617 Εάν ένα έγγραφο προτεραιότητας λείπει, αλλά ο αιτών έχει εκπληρώσει την 
υποχρέωση σύμφωνα με τον Κανόνα 17 της PCT σε εύθετο χρόνο, δεν θα 
επέλθει απώλεια δικαιωμάτων. Στην περίπτωση αυτή μπορεί ωστόσο να 
ξεκινήσει η ουσιαστική εξέταση, αλλά η απόφαση για τη χορήγηση δεν θα 
ληφθεί, εκτός εάν κατατεθεί το έγγραφο προτεραιότητας. 

Κατάθεση μετάφρασης του εγγράφου προτεραιότητας ή της δήλωσης 

Καν. 17.1 PCT  

GL/EPO E-VIII, 2.3.5,  

F-VI, 2.1 

618 Όταν το έγγραφο προτεραιότητας δεν είναι στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανι-
κά, και η ισχύς της αξίωσης προτεραιότητας είναι καθοριστικής σημασίας 
προκειμένου να προσδιοριστεί εάν η προκείμενη εφεύρεση δύναται να κα-
τοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του 
ΕΓΔΕ θα πρέπει να υποβληθεί μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές. 
Εάν το ΕΓΔΕ έχει ήδη στη διάθεσή του μια μετάφραση, δεν θα εκδώσει μια 
τέτοια πρόσκληση. 

Καν. 51bis.1(e) PCT 

Καν. 53(3) ΣΕΔΕ  

OJ 2007, 692  

OJ 2012, 442 

 GL/EPO A-III, 6.8, 

 F-VI, 3.4 

619 Η μετάφραση δεν χρειάζεται απαραιτήτως να είναι στη γλώσσα της διαδικα-
σίας, αρκεί να είναι στα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά (βλ. σημείο 418). 

 

620 Όταν η αίτηση Euro-PCT είναι μια πλήρης μετάφραση της προηγούμενης 
αίτησης, μια σχετική δήλωση αρκεί και δεν θα εκδοθεί καμία πρόσκληση για 
την κατάθεση μιας μετάφρασης (Έντυπο 1200, Ενότητα 7, Πλαίσιο 3). Αυτό 
σημαίνει ότι εάν η αίτηση προτεραιότητας είναι, για παράδειγμα, μια εθνική 
αίτηση που κατατίθεται στην ισπανική γλώσσα, ο αιτών μπορεί να δηλώσει 
ότι η αίτηση Euro-PCT που έχει κατατεθεί για παράδειγμα στα αγγλικά είναι 
πλήρης μετάφραση της ισπανικής αίτησης προτεραιότητας. Σε αυτή την 
περίπτωση, δεν απαιτείται μετάφραση από τα ισπανικά σε μια επίσημη 
γλώσσα του ΕΓΔΕ. 

 

621 Η μετάφραση του εγγράφου προτεραιότητας μπορεί επίσης να ζητηθεί εάν η 
αίτηση κατατέθηκε (εν μέρει) με βάση την ενσωμάτωση μέσω παραπομπής. 

Καν. 51bis.1(e)(ii) PCT 
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Μη τήρηση της υποχρέωσης υποβολής μετάφρασης ή σχετικής δήλωσης 

622 Εάν η απαιτούμενη μετάφραση ή δήλωση δεν κατατεθεί εγκαίρως, το ενδι-
άμεσο έγγραφο που είχε ως αποτέλεσμα η ισχύς της διεκδικούμενης προ-
τεραιότητας να καταστεί σημαντική για την εκτίμηση της δυνατότητας κατο-
χύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ανήκει στην 
προϋπάρχουσα στάθμη της τεχνικής σύμφωνα με το Άρθρο 54(2) ή (3) της 
ΣΕΔΕ, όπως ισχύει. 

 

623 Εάν ο αιτών αδυνατεί να τηρήσει την προθεσμία, μπορεί να ζητήσει περαιτέ-
ρω επεξεργασία. Το αίτημα αυτό θα εγκριθεί εάν εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της απώλειας των δικαιωμάτων έχει κατατεθεί η απαιτούμενη 
μετάφραση ή δήλωση και έχει καταβληθεί το τέλος περαιτέρω επεξεργασίας. 

Αποκατάσταση της προτεραιότητας σύμφωνα με τον Κανόνα  
49ter της PCT 

Άρθρο 121 ΣΕΔΕ  

Καν. 135 ΣΕΔΕ 

Άρθρο 2.12 RFees  

GL/EPO A-III, 6.8 

624 Εάν η διεθνής αίτηση κατατέθηκε περισσότερο από 12 μήνες από την ημε-
ρομηνία κατάθεσης της προηγούμενης αίτησης της οποίας διεκδικείται προ-
τεραιότητα, ο αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση για την αποκατάσταση της 
προτεραιότητας στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής και ως καθορισμένο/ 
εκλεγμένο Γραφείο. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του 
ΕΓΔΕ ως Γραφείου Παραλαβής, βλ. σημείο 131. 

Καν. 49ter.1 και .2  

PCT 

Άρθρο 122 ΣΕΔΕ  

OJ 2007, 692 

GL/EPO E-VIII, 2.3.5 

625 Το ΕΓΔΕ στη λειτουργία του τόσο ως Γραφείο Παραλαβής όσο και ως κα-
θορισμένο/ εκλεγμένο Γραφείο, θα δεχθεί ένα τέτοιο αίτημα μόνο αν η απο-
τυχία διεκδίκησης του δικαιώματος προτεραιότητας εντός της προθεσμίας 
προτεραιότητας σημειώθηκε παρότι ελήφθη η δέουσα επιμέλεια που επέβα-
λαν οι περιστάσεις. Η απαίτηση της δέουσας επιμέλειας εφαρμόζεται από το 
ΕΓΔΕ σύμφωνα με την πάγια πρακτική του βάσει του άρθρου 122 της ΣΕ-
ΔΕ. Το δεύτερο κριτήριο που αναφέρεται στην PCT, ως προς το αν η απο-
τυχία αυτή ήταν ακούσια, δεν διαδραματίζει κάποιο ρόλο στις διαδικασίες 
ενώπιον του ΕΓΔΕ (βλ. σημείο 629). 

 

626 Όπως ορίζεται κατωτέρω (βλ. σημείο 628), εάν ο αιτών έχει ήδη υποβάλει 
αίτημα για την αποκατάσταση της προτεραιότητας στο Γραφείο Παραλαβής, 
δεν χρειάζεται πάντα να κατατεθεί μια (νέα) αίτηση κατά την είσοδο στην 
ευρωπαϊκή φάση. 

 

627 Το ΕΓΔΕ μπορεί να εγκρίνει μια αίτηση για αποκατάσταση του δικαιώματος 
προτεραιότητας μόνο εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- η ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης βρίσκεται εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία έληξε η περίοδος προτεραιότητας 

- η αποτυχία διεκδίκησης του δικαιώματος προτεραιότητας εντός της 
προθεσμίας προτεραιότητας σημειώθηκε παρότι ελήφθη η δέουσα επι-
μέλεια που επέβαλαν οι περιστάσεις 

- ένα αίτημα για την αποκατάσταση της προτεραιότητας κατατίθεται εντός 
ενός μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η προθεσμία των 
31 μηνών για την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση 

- το τέλος για την αποκατάσταση της προτεραιότητας που επιβάλλεται 
από το ΕΓΔΕ έχει δεόντως καταβληθεί εντός της ίδιας προθεσμίας 

- το αίτημα για την αποκατάσταση της προτεραιότητας συνοδεύεται από 
αιτιολόγηση για την αποτυχία και κατά προτίμηση από οποιαδήποτε 
δήλωση ή απόδειξη προς υποστήριξη της αιτιολογίας. 
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628 Εάν το δικαίωμα προτεραιότητας αποκαταστάθηκε από το Γραφείο Παρα-
λαβής υπό το κριτήριο της δέουσας επιμέλειας, δεν χρειάζεται να κατατεθεί 
νέο αίτημα στο ΕΓΔΕ ως καθορισμένο/ εκλεγμένο Γραφείο, δεδομένου ότι 
το ΕΓΔΕ, κατ' αρχήν, θα αναγνωρίσει την απόφαση του Γραφείου Παραλα-
βής. Εάν, ωστόσο, το ΕΓΔΕ έχει εύλογες αμφιβολίες ως προς την ικανοποί-
ηση των απαιτήσεων χορήγησης, θα ενημερώσει σχετικά τον αιτούντα. Στην 
ειδοποίηση αυτή θα αναφέρει τους λόγους που εγείρουν τις αμφιβολίες αυ-
τές και θα ορίζει μια προθεσμία εντός της οποίας ο αιτών μπορεί να υποβά-
λει παρατηρήσεις. 

 

629 Εάν το δικαίωμα προτεραιότητας αποκαταστάθηκε από το Γραφείο Παρα-
λαβής υπό το κριτήριο της ακούσιας αποτυχίας, θα πρέπει να κατατεθεί νέα 
αίτηση στο ΕΓΔΕ ως 

 

 καθορισμένο/ εκλεγμένο Γραφείο, δεδομένου ότι το ΕΓΔΕ δεν δεσμεύεται 
από την απόφαση οποιουδήποτε Γραφείου Παραλαβής υπό το κριτήριο της 
ακούσιας αποτυχίας. 

 

630 Εάν ο αιτών επιθυμεί η διεκδίκηση προτεραιότητας να είναι έγκυρη στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του ΕΓΔΕ ως καθορισμένο/ εκλεγμένο 
Γραφείο, θα πρέπει πάντα να υποβληθεί ένα αίτημα αποκατάστασης εάν, 
κατά τη διαδικασία ενώπιον του Γραφείου Παραλαβής: 

- δεν κατατέθηκε κανένα αίτημα για την αποκατάσταση του δικαιώμα-
τος προτεραιότητας 

- το αίτημα αποκατάστασης του δικαιώματος προτεραιότητας που 
κατατέθηκε στο Γραφείο Παραλαβής απορρίφθηκε 

- ένα αίτημα για αποκατάσταση του δικαιώματος προτεραιότητας 
που κατατέθηκε στο Γραφείο Παραλαβής εγκρίθηκε μόνο υπό το 
κριτήριο της ακούσιας αποτυχίας. 

 

XIV. Επανεξέταση από το ΕΓΔΕ ως καθορισμένο Γραφείο  
των αιτήσεων Euro-PCT που απέτυχαν στη διεθνή φάση 

 

631 Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, το ΕΓΔΕ μπορεί να ελέγξει εάν μια άρνη-
ση από το Γραφείο Παραλαβής για τη χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης, ή 
μια δήλωση εκ μέρους του Γραφείου Παραλαβής ότι μια αίτηση Euro-PCT ή 
ο καθορισμός ενός κράτους θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί, ή μια διαπίστωση 
του IB σύμφωνα με το Άρθρο 12(3) της PCT, είναι το αποτέλεσμα σφάλμα-
τος ή παράλειψης εκ μέρους της αρμόδιας αρχής, στην οποία περίπτωση η 
αίτηση Euro-PCT μπορεί να προχωρήσει ως ευρωπαϊκή αίτηση. 

Για να εξασφαλίσουν μια τέτοια επανεξέταση από το ΕΓΔΕ ως καθορισμέ-
νο/ εκλεγμένο Γραφείο, οι αιτούντες πρέπει να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα: 

- Το αίτημα στο ΙΒ σύμφωνα με το άρθρο 25(1) της PCT για την έγκαιρη 
αποστολή αντιγράφων των αρχείων στο ΕΓΔΕ ως καθορισμένο Γραφε-
ίο πρέπει να υποβληθεί εντός της δίμηνης προθεσμίας σύμφωνα με τον 
Κανόνα 51.1 της PCT. 

- Το τέλος κατάθεσης σύμφωνα με τον Κανόνα 159(1)(c) της ΣΕΔΕ θα 
πρέπει να καταβληθεί και, όπου απαιτείται, να κατατεθεί μετάφραση της 
αίτησης Euro-PCT εντός της ίδιας δίμηνης προθεσμίας (άρθρο 51.3 της 
PCT). Συνιστάται στους αιτούντες να προβούν ταυτόχρονα και στα υ-
πόλοιπα βήματα για την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση σύμφωνα με τον 
Κανόνα 159(1) της ΣΕΔΕ (βλ. σημεία 447 κ.επ., 505 κ.επ.). 

Άρθρο 25 PCT  

Καν. 51, 82bis PCT 

 Καν. 159(2) ΣΕΔΕ  

GL/EPO E-VIII, 2.9 
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632 Σύμφωνα με το άρθρο 24(2) της PCT, το ΕΓΔΕ ως καθορισμένο/ εκλεγμένο 
Γραφείο μπορεί ακόμη και να διατηρήσει την αίτηση ως ευρωπαϊκή αίτηση, 
εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο βάσει της διάταξης του Άρθρου 25(2) της 
PCT. Η κατάθεση μιας αίτησης δυνάμει του Άρθρου 24(2) της PCT διέπεται 
από τις ίδιες απαιτήσεις με την αίτηση για επανεξέταση σύμφωνα με το Άρ-
θρο 25(2) της PCT. Η αίτηση αυτή μπορεί να συνδυαστεί με μια αίτηση για 
αποκατάσταση των δικαιωμάτων ή περαιτέρω επεξεργασία. 

Άρθρο 24(2), 48(2) PCT  

Καν. 82bis PCT  

Άρθρο 122, 121 ΣΕΔΕ  

OJ 1984, 565 

(Λόγοι, σημείο 4) 

633 Εάν ο αιτών αποδείξει, προς ικανοποίηση του ΕΓΔΕ, ότι η ημερομηνία διε-
θνούς κατάθεσης είναι εσφαλμένη λόγω λάθους που έγινε από το Γραφείο 
Παραλαβής ή ότι η διεκδίκηση προτεραιότητας κρίθηκε εσφαλμένα από το 
Γραφείο Παραλαβής ή το Διεθνές Γραφείο ως μη γενόμενη και εάν το σφάλμα 
είναι ένα σφάλμα που αν είχε διαπραχθεί από το ίδιο το ΕΓΔΕ, το ΕΓΔΕ θα το 
διόρθωνε στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΣΕΔΕ ή της σχετικής πρακτικής, το 
ΕΓΔΕ θα πρέπει να διορθώσει το λάθος και να αποκαταστήσει τη διεθνή αί-
τηση ως εάν είχε χορηγηθεί η διορθωμένη ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης ή 
αν η διεκδίκηση της προτεραιότητας δεν είχε θεωρηθεί μη γενόμενη. 

Καν. 82ter PCT 

XV.   Έλλειψη ενότητας 

634 Σε περίπτωση που η αίτηση Euro-PCT δεν ικανοποιεί την απαίτηση για ε-
νότητα της εφεύρεσης, η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 164 της 
ΣΕΔΕ ισχύει κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση. 

Καν. 164 EPC  
GL/EPO C-III, 3.1.1, 
E-VIII, 2.4.1, 4.2, 
F-V, 13.1-13.2 

635 Όσον αφορά μια περαιτέρω εφεύρεση που περιέχεται στην αίτηση Euro-
PCT που δεν διερευνήθηκε από το ΕΓΔΕ στη διεθνή φάση, θα πραγματο-
ποιηθεί έρευνα μόνο εάν κατατεθεί μια τμηματική αίτηση. Αυτό σημαίνει ότι 
η δυνατότητα διενέργειας έρευνας για πολλαπλές εφευρέσεις στο πλαίσιο 
μίας αίτησης Euro-PCT περιορίζεται στη διεθνή φάση της αίτησης. 

 

636 Το ΕΓΔΕ δεν θα εξετάσει μια αίτηση Euro-PCT εάν δεν έχει αναλάβει το ίδιο 
μια έρευνα αναφορικά με την εφεύρεση για την οποία ζητείται προστασία. 
Επομένως, η εξέταση μιας αίτησης Euro-PCT στην ευρωπαϊκή φάση εξαρ-
τάται από την διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων: 

- είτε μιας διεθνούς έρευνας που διεξήχθη από το ΕΓΔΕ ως ISA/ SISA σε 
σχέση με την εφεύρεση για την οποία ζητείται εξέταση 

- είτε μιας συμπληρωματικής ευρωπαϊκής έρευνας που διεξήχθη από το 
ΕΓΔΕ ως καθορισμένο/ εκλεγμένο Γραφείο αναφορικά με την εφεύρεση 
για την οποία ζητείται εξέταση. 

Δεν διεξάγεται συμπληρωματική ευρωπαϊκή έρευνα: το ΕΓΔΕ ήταν η ISA 

 

637 Κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση, ο αιτών πρέπει να επιλέξει μία ε-
φεύρεση από εκείνες που διερευνήθηκαν κατά τη διάρκεια της διεθνούς φά-
σης από το ΕΓΔΕ ως ISA/ SISA, η οποία θα  αποτελέσει τη βάση της εξέ-
τασης. Εάν η απαίτηση αυτή δεν ικανοποιηθεί, ο αιτών θα κληθεί από το 
τμήμα εξέτασης να υποδείξει ποια εφεύρεση επιθυμεί να επιδιώξει. 

Διεξάγεται συμπληρωματική ευρωπαϊκή έρευνα: το ΕΓΔΕ δεν ήταν η ISA 

GL/EPO B-VII, 2.3, 
 F-V, 13.1 

638 Εάν μετά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση πρέπει να πραγματοποιηθεί μια 
συμπληρωματική ευρωπαϊκή έρευνα (το ΕΓΔΕ δεν ήταν η ISA/SISA), η έ-
ρευνα αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο σχετικά με την εφεύρεση ή την ο-
μάδα εφευρέσεων που αναφέρεται πρώτη στις αξιώσεις (όπως τυχόν 
έχουν τροποποιηθεί κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση), ανεξάρτητα 
από το αν καταρτίστηκε μια ISR σε σχέση με την εν λόγω εφεύρεση στη 
διεθνή φάση και ανεξάρτητα από τυχόν προηγούμενες διαπιστώσεις ως 
προς την ενότητα της εφεύρεσης στη διεθνή φάση. 

GL/EPO F-V, 13.2 
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639 Παρότι το ΕΓΔΕ δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από τη γνωμοδότηση της 
ISA επί του ερωτήματος για το αν η αίτηση ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ενότη-
τας, το ΕΓΔΕ, δεδομένου ότι οι πρακτικές των ISA βασίζονται στις ίδιες Κατευ-
θυντήριες γραμμές (Κεφάλαιο 10 των Κατευθυντήριων γραμμών ISPE), σε πολ-
λές περιπτώσεις θα συμφωνεί με τη γνωμοδότηση αυτή. Συνεπώς, σε περίπ-
τωση που η ISA/ SISA έκρινε ότι δεν ικανοποιείται η απαίτηση της ενότητας, 
συνιστάται στον αιτούντα να τροποποιήσει την αίτηση σε εύθετο χρόνο με τέτοιο 
τρόπο, ώστε η εφεύρεση στην οποία ο αιτών επιθυμεί να βασιστεί η συμπλη-
ρωματική έρευνα και η εξέταση, να είναι η πρώτη που αναφέρεται στις αξιώσεις. 

 

640 Εάν πρόκειται να συνταχθεί μια έκθεση συμπληρωματικής ευρωπαϊκής έ-
ρευνας, η εφεύρεση που αποτέλεσε το αντικείμενο της συμπληρωματικής 
ευρωπαϊκής έρευνας είναι η μοναδική εφεύρεση που μπορεί να εξεταστεί 
(βλ. σημεία 635 έως 636). Εάν ο αιτών επιθυμεί την εξέταση μιας άλλης 
εφεύρεσης, θα πρέπει να καταθέσει μια τμηματική αίτηση. 

 

XVI.  Δημοσίευση της αίτησης Euro-PCT από το ΕΓΔΕ 

641  Κατ' αρχήν, η διεθνής δημοσίευση μιας διεθνούς αίτησης παίρνει τη θέση 
της δημοσίευσης μιας αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 

Άρθρο 11(3), 29(1)(2) 
PCT 
Άρθρο 67, 153(3)(4) 
ΣΕΔΕ 
GL/EPO E-VIII, 2.5.1 

642 Σύμφωνα με την αρχή αυτή, μια αίτηση Euro-PCT που δημοσιεύεται από το 
IB σε μια επίσημη γλώσσα του ΕΓΔΕ απολαμβάνει, υπό τους όρους του 
Άρθρου 67(3) της ΣΕΔΕ, προσωρινής προστασίας από την ημερομηνία 
της διεθνούς δημοσίευσης. Το ΕΓΔΕ, μόλις η αίτηση εισέλθει στην ευρω-
παϊκή φάση, θα ενημερώσει τον αιτούντα για τη δημοσίευση των βιβλιογ-
ραφικών δεδομένων της αίτησης Euro-PCT στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλω-
μάτων Ευρεσιτεχνίας και θα επιβεβαιώσει ότι η αίτηση, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του Άρθρου 67(3) EPC, απολαμβάνει προσωρινής προστα-
σίας στα επιμέρους συμβαλλόμενα κράτη της ΣΕΔΕ. 

643 Εάν η αίτηση Euro-PCT δημοσιεύθηκε από το IB σε μια γλώσσα που δεν 
ανήκει στις τρεις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ, το ΕΓΔΕ θα δημοσιεύσει 
την μετάφραση της αίτησης Euro-PCT που δημοσιεύθηκε από τον αιτούντα 
κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση (βλ. σημείο 505). Στην περίπτωση 
αυτή, η προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το Άρθρο 67(3) της ΣΕΔΕ, ισχύ-
ει μόνο από την ημερομηνία δημοσίευσης της μετάφρασης από το ΕΓΔΕ. 

 

XVII.   Στάθμη της τεχνικής  

644 Μετά την καταβολή του τέλους κατάθεσης και, όπου απαιτείται, τη λήψη της 
μετάφρασης, μια διεθνής αίτηση θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στη στάθμη της 
τεχνικής σύμφωνα με το Άρθρο 54(3) της ΣΕΔΕ (βλ. σημεία 510 και 540). 

Άρθρο 54(3), 153(3)(4) 
ΣΕΔΕ 
Καν. 165 ΣΕΔΕ  
GL/EPO G-IV, 5.2 

XVIII.  Τμηματικές αιτήσεις  

645 Εάν η αίτηση Euro-PCT έχει εισέλθει στην ευρωπαϊκή φάση, μπορεί να κα-
τατεθεί μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές τμηματικές αιτήσεις σε σχέση με το 
αντικείμενο που περιέχεται σε μια αίτηση Euro-PCT. Εάν ο αιτών έχει υπο-
βάλει αίτηση εσπευσμένης επεξεργασίας, μια τμηματική αίτηση μπορεί να 
κατατεθεί από την ημερομηνία ισχύος της αίτησης αυτής (βλ. σημείο 433). Η 
τμηματική αίτηση πρέπει να κατατίθεται στη γλώσσα της διαδικασίας της 
προηγούμενης αίτησης. Εάν η προηγούμενη αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε 
επίσημη γλώσσα του ΕΓΔΕ, η τμηματική αίτηση μπορεί να κατατεθεί στη 
γλώσσα της προηγούμενης αίτησης και μια μετάφραση στη γλώσσα της 
διαδικασίας για την προηγούμενη αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός δύο 
μηνών από την κατάθεση της τμηματικής αίτησης. 

Άρθρο 76 ΣΕΔΕ  
Καν. 36(2) ΣΕΔΕ 
GL/EPO A-IV, 1,  
E-VIII, 2.4.1  
Εφ 18/09, 
 OJ 2011, 480 
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Παράρτημα I 

Όροι και συντομογραφίες 

AI  Διοικητικές οδηγίες στο πλαίσιο της PCT 

Άρθρο Άρθρο(-α) της EPC ή της PCT 

CET  Ώρα Κεντρικής Ευρώπης 

DAS  Υπηρεσία Ψηφιακής Πρόσβασης 

ΣΕΔΕ  Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

ΕΓΔΕ  Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 

GL/EPO  Κατευθυντήριες γραμμές για την Εξέταση στο  

Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ανα-

φέρονται ως εξής: GL/EPO C-III, 8.4 = Κατευθυντήριες 

γραμμές, Μέρος C, Κεφάλαιο Ill, Ενότητα 8, σημείο 4) 

GL/ISPE  Κατευθυντήριες γραμμές για τη Διεθνή έρευνα και την 

Προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο της PCT 

GL/RO Κατευθυντήριες γραμμές για τα Γραφεία Παραλαβής 

στο πλαίσιο της PCT 

IB  Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ 

IPEA  Αρχή Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης 

IPER  Έκθεση Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης 

IPRP  Διεθνής Προκαταρκτική Έκθεση ως προς τη δυνατότητα 

κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

ISA  Διεθνής Αρχή Έρευνας 

ISPE Guidelines  Κατευθυντήριες γραμμές για τη Διεθνή έρευνα  

και την Προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο της PCT         

ISR  Έκθεση Διεθνούς Έρευνας 

JPO  Ιαπωνικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 

NPI  Σκανδιναβικό Ινστιτούτο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 

OEPM  Ισπανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμ-

πορικών Σημάτων 

OJ  Επίσημη Εφημερίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου  

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (αναφέρεται ως εξής:  

OJ 2001, 459 = Επίσημη Εφημερίδα, έτος 2001,  

σελίδα 459) 

OJ 2007, Ειδική έκδοση 1     Ειδική έκδοση υπ' αριθμόν 1 στην Επίσημη  

Εφημερίδα 2007 του ΕΓΔΕ 

OFF  Γραφείο Πρώτης Κατάθεσης 

OSF  Γραφείο Δεύτερης Κατάθεσης 

PACE  Πρόγραμμα για την επιτάχυνση των διαδικασιών  

για τις αιτήσεις  ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

PCT  Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 
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PPH  Επισπευσμένη Διεκδίκηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 

PRV  Σουηδικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας  

και Σημάτων 

Καν. Κανόνας(-ες) των Εκτελεστικών Κανονισμών  

(για τη ΣΕΔΕ ή την PCT) 

RFees  Κανόνες της ΣΕΔΕ σχετικά με τα Τέλη 

RO  Γραφείο Παραλαβής 

SIS  Συμπληρωματική Διεθνής Έρευνα 

SISA  Αρχή Συμπληρωματικής Διεθνούς Έρευνας 

SISR  Έκθεση SIS 

USPTO  Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών 

Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών 

ΠΟΔΙ  Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

Οδηγός PCT του ΠΟΔΙ       «Οδηγός PCT για τους αιτούντες» που δημοσιεύεται  

από το Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ 

WO-ISA  Γραπτή γνωμοδότηση της Διεθνούς Αρχής Έρευνας 
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Παράρτημα II 

Η διεθνής και η ευρωπαϊκή φάση μιας αίτησης PCT 
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Παράρτημα III 

Χρονοδιάγραμμα για τις διεθνείς αιτήσεις 
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Παράρτημα IV 

Κριτήρια που επιλέγονται από το ΕΓΔΕ ως ISA/ IPEA  
σε συγκεκριμένα σημεία στις Κατευθυντήριες γραμμές ISPE 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Κατευθυντήριες γραμμές ISPE αφήνουν στις ISA/IPEA 
μια δυνατότητα επιλογής μεταξύ εναλλακτικών κατευθυντήριων γραμμών τις οποίες 
μπορεί να επικαλεστεί κάθε ISA/IPEA κατά περίπτωση. 

Οι επιλογές ορίζονται στα παραρτήματα στα κεφάλαια των Κατευθυντήριων γραμμών 
ISPE που αναφέρονται παρακάτω. Ο αριθμός παραγράφου (π.χ. Σημείο A5.16) ανα-
φέρεται στη σχετική παράγραφο στο εν λόγω κεφάλαιο (στην περίπτωση αυτή, Κεφά-
λαιο 5, σημείο 16). 

Το ΕΓΔΕ ως ISA/ IPEA έχει επιλέξει τις επιλογές που αναφέρονται παρακάτω. 

Παράρτημα στο Κεφάλαιο 4 

Σημείο A4.05 Αναφορές στην προϋπάρχουσα στάθμη της τεχνικής Ισχύει η επιλογή [1] 

Παράρτημα στο Κεφάλαιο 5 

Σημείο A5.16 Πολλαπλές εξαρτημένες αξιώσεις Ισχύει η επιλογή [2] 

Σημείο A5.20 Ερμηνεία των αξιώσεων Ισχύει η επιλογή [2] 

Σημείο A5.21 Η EPO εφαρμόζει την πρώτη πρόταση που αφορά αξιώσεις «χρήσης» 

Σημείο A5.26 Αξιώσεις προϊόντος μέσω διαδικασίας Ισχύει η επιλογή [1] 

Σημείο A5.42 Περιεκτικότητα Ισχύει η επιλογή [2] 

Παράρτημα στο Κεφάλαιο 9 

Σημείο A9.07 Αποκλειόμενο αντικείμενο Ισχύει η επιλογή [2] 

Σημείο A9.15 Προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές Ισχύει η επιλογή [2] 

Παράρτημα στο Κεφάλαιο 12 

Σημείο A12.02 Καινοτομία: ημερομηνία έναρξης ισχύος Ισχύει η επιλογή [1] 

Παράρτημα στο Κεφάλαιο 13 

Σημείο A13.08 Το ΕΓΔΕ εφαρμόζει την προσέγγιση πρόβλημα-λύση  

Παράρτημα στο Κεφάλαιο 14 

Σημείο 14.01[02] Το ΕΓΔΕ εφαρμόζει το κριτήριο της βιομηχανικής εφαρμογής 

Παράρτημα στο Κεφάλαιο 20 

Σημείο A20.21 Αποποίηση Ισχύει η επιλογή [2] 
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Παράρτημα V 

Γραφεία κατάθεσης του ΕΓΔΕ (OJ 2007, Ειδική έκδοση 3, A.2.) 

1.  Διευθύνσεις και ώρες λειτουργίας των γραφείων κατάθεσης 

(α)  Κεντρικά γραφεία Μονάχου 
 

Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας  
Erhardtstrasse 27  
80469 Μόναχο  
Γερμανία 

 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας  
Bayerstrasse 34  
(είσοδος μέσω Zollstrasse 3)  
80335 Μόναχο  
Γερμανία 

 
Ταχυδρομική διεύθυνση:  
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας  
80298 Μόναχο  
Γερμανία 
Τηλ.: +49 (0)89 2399-0 

 
Δευτέρα έως Πέμπτη: 08:00 έως 16:45 και  
Παρασκευή: 08:00 έως 15.30 (και τα δύο γραφεία) 

 
 (β)  Χάγη 
 

Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας  
Patentlaan 2  
2288 EE Rijswijk  
Ολλανδία 
Τηλ.: +31 (0)70 340-2040 

 
Ταχυδρομική διεύθυνση:  
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας  
Postfach 5818  
2280 HV Rijswijk  
Ολλανδία 

 
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 έως 18:00 

 
(γ) Βερολίνο 
 

Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας  
Gitschiner Strasse 103  
10969 Βερολίνο  
Γερμανία 
Τηλ.: +49 (0)30 25901-0 

 
Ταχυδρομική διεύθυνση:  
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας  
10958 Βερολίνο  
Γερμανία 

 
Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00 έως 12:00 
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2. Τα γραφεία κατάθεσης του ΕΓΔΕ στο Βερολίνο και το Μόναχο είναι εξοπλισμένα με αυ-
τόματα γραμματοκιβώτια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή. * 

3. Για την κατάθεση εγγράφων μόνο μέσω φαξ, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακό-
λουθοι αριθμοί των γραφείων κατάθεσης: 

Μόναχο: +49 (0)89 2399-4465 

Χάγη: +31 (0)70 340-3016 

Βερολίνο: +49 (0)30 25901-840 

4. Για πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση των εγγράφων, ανατρέξτε στη 
ιστοσελίδα των Διαδικτυακών Υπηρεσιών του ΕΓΔΕ: www.epoline.org/portal/public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Η εγκατάσταση αυτοματοποιημένου γραμματοκιβωτίου δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμη στο γραφείο κατάθεσης της 
Χάγης. Εκτός ωρών γραφείου, τα έγγραφα μπορούν να παραδίδονται στο θυρωρό. 

http://www.epoline.org/portal/public
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Παράρτημα VI 

Έντυπο PCT/RO/101 - Αίτηση και Σημειώσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 



Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης (PCT/IPEA/401) (σελίδα 111) (16 Σεπτεμβρίου 2012)  

 

PCT 
 

 

ΑΙΤΗΣΗ 
 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ζητά την επεξεργασία  

της παρούσας διεθνούς αίτησης σύμφωνα με τη  

Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. 

 

 

 

 

 

Διεθνής Αίτηση αρ. 

Ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης 

Όνομα του Γραφείου Παραλαβής και «Διεθνής αίτηση PCT» 
 

Κωδικός αναφοράς κατάθεσης αιτούντος ή πράκτορα  

(εάν επιθυμείται) (το μέγιστο 12 χαρακτήρες) 

Πλαίσιο I      ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ 

 

Πλαίσιο II     ΑΙΤΩΝ                          Το πρόσωπο αυτό είναι επίσης ο εφευρέτης 

Όνομα και διεύθυνση: (Επώνυμο ακολουθούμενο από το όνομα, για ένα νομικό πρόσωπο, πλήρης επίσημη ονο-

μασία. Η διεύθυνση πρέπει να περιλαμβάνει τον ταχυδρομικό κώδικα και το όνομα της χώρας. Η χώρα της διεύθυν-

σης που αναγράφεται στο Πλαίσιο αυτό είναι το Κράτος (δηλαδή, η χώρα) κατοικίας του αιτούντος, εάν παρακάτω 

δεν δηλώνεται κράτος κατοικίας.) 

 

 
 

Αρ. τηλεφώνου 

Αρ. φαξ 

Αρ. εγγραφής αιτούντος στο Γραφείο 

Εξουσιοδότηση χρήσης email: Επισημαίνοντας ένα από τα ακόλουθα πλαίσια ελέγχου, ο αιτών επιτρέπει στο Γραφείο Παραλαβής, τη Διεθνή Αρχή Έρευνας, το Διεθνές 

Γραφείο και την Αρχή Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης να χρησιμοποιούν τη διεύθυνση email που αναγράφεται στο Πλαίσιο αυτό για την αποστολή των ειδοποιήσεων 

που εκδίδονται στο πλαίσιο της διεθνούς αίτησης αναφορικά με την παρούσα διεθνή αίτηση, εάν τα γραφεία αυτά επιθυμούν κάτι τέτοιο.  

 για την προώθηση αντιγράφων των ειδοποιήσεων που αποστέλλονται εντύπως   για αποκλειστική αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή (δεν θα αποστέλλονται έντυπες ειδοποιήσεις). 

      Διεύθυνση email: 

Kράτος(δηλαδή χώρα) υπηκοότητας: Kράτος(δηλαδή χώρα) κατοικίας: 

Το πρόσωπο αυτό είναι 

αιτών για τους σκοπούς:       όλων των καθορισμένων Κρατών                των κρατών που υποδεικνύονται στο Συμπληρωματικό Πλαίσιο 

Πλαίσιο III    ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ 

 Οι περαιτέρω αιτούντες ή/και (περαιτέρω) εφευρέτες υποδεικνύονται σε ένα φύλλο συνέχισης. 

Πλαίσιο IV    ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Ή ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Το πρόσωπο που καθορίζεται παρακάτω διορίζεται δια του παρόντος για να ενεργεί 

ως  του(-ων) αιτούντος(-ων) ενώπιον των αρμόδιων Διεθνών Αρχών ως:              πράκτορας                  κοινός εκπρόσωπος 

Όνομα και διεύθυνση: (Επώνυμο ακολουθούμενο από το όνομα, για ένα νομικό πρόσωπο, πλήρης επίσημη ονομασία. 

Η διεύθυνση πρέπει να περιλαμβάνει τον ταχυδρομικό κώδικα και το όνομα της χώρας.) 

 

 
 

Αρ. τηλεφώνου 

Αρ. φαξ 

Αρ. εγγραφής αιτούντος στο Γραφείο 

Εξουσιοδότηση email: Επισημαίνοντας ένα από τα ακόλουθα πλαίσια ελέγχου, ο αιτών επιτρέπει στο Γραφείο Παραλαβής, τη Διεθνή Αρχή Έρευνας, το Διεθνές Γραφείο 

και την Αρχή Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης να χρησιμοποιούν τη διεύθυνση email που αναγράφεται στο Πλαίσιο αυτό για την αποστολή των ειδοποιήσεων που εκδί-

δονται στο πλαίσιο της διεθνούς αίτησης αναφορικά με την παρούσα διεθνή αίτηση, εάν τα γραφεία αυτά θέλουν να το πράξουν. 

για την προώθηση αντιγράφων των ειδοποιήσεων που αποστέλλονται εντύπως ή  για αποκλειστική αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή (δεν θα αποστέλλονται έντυπες ειδοποιήσεις). 

     Διεύθυνση email: 

 
Διεύθυνση για την αλληλογραφία: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου όπου δεν έχει διοριστεί πράκτορας ή κοινός εκπρόσωπος και το ανωτέρω  

διάστημα χρησιμοποιείται για την υπόδειξη μιας ειδικής διεύθυνσης στην οποία πρέπει να αποστέλλεται η αλληλογραφία. 

Έντυπο PCT/RO/101 (πρώτο φύλλο) (16 Σεπτεμβρίου 2012)                                                                                             Βλ. Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης 

Μόνο για το Γραφείο Παραλαβής 



 

Φύλλο αρ......... 

Πλαίσιο III    ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ 

Εάν κανένα από τα ακόλουθα υπο-πλαίσια δεν χρησιμοποιηθεί, το φύλλο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στην αίτηση. 

Όνομα και διεύθυνση: (Επώνυμο ακολουθούμενο από το όνομα, για ένα νομικό πρόσωπο, πλήρης επίσημη ονο-

μασία. Η διεύθυνση πρέπει να περιλαμβάνει τον ταχυδρομικό κώδικα και το όνομα της χώρας. Η χώρα της διεύθυν-

σης που αναγράφεται στο Πλαίσιο αυτό είναι το Κράτος δηλαδή, η χώρα) κατοικίας του αιτούντος, εάν παρακάτω 

δεν δηλώνεται κράτος κατοικίας.) 

Το υπογράφον πρόσωπο είναι: 

 μόνο αιτών 

 αιτών και εφευρέτης 

 μόνο εφευρέτης (εάν επιλέξετε αυτό το πλα-

ίσιο ελέγχου, μην συμπληρώσετε παρακάτω.) 

 

 

Αρ. εγγραφής αιτούντος στο Γραφείο 

Kράτος(δηλαδή χώρα) υπηκοότητας: Kράτος(δηλαδή χώρα) κατοικίας: 

Το υπογράφον πρόσωπο  

είναι αιτών για τους σκοπούς:   όλων των καθορισμένων Κρατών           των κρατών που υποδεικνύονται στο Συμπληρωματικό Πλαίσιο 

Όνομα και διεύθυνση: (Επώνυμο ακολουθούμενο από το όνομα, για ένα νομικό πρόσωπο, πλήρης επίσημη ονο-

μασία. Η διεύθυνση πρέπει να περιλαμβάνει τον ταχυδρομικό κώδικα και το όνομα της χώρας. Η χώρα της διεύθυν-

σης που αναγράφεται στο Πλαίσιο αυτό είναι το Κράτος δηλαδή, η χώρα) κατοικίας του αιτούντος, εάν παρακάτω 

δεν δηλώνεται κράτος κατοικίας.) 

Το πρόσωπο αυτό είναι: 

 μόνο αιτών 

 αιτών και εφευρέτης 

 μόνο εφευρέτης (εάν επιλέξετε αυτό το πλα-

ίσιο ελέγχου, μην συμπληρώσετε παρακάτω.) 

 

 

Αρ. εγγραφής αιτούντος στο Γραφείο 

Kράτος(δηλαδή χώρα) υπηκοότητας: Kράτος(δηλαδή χώρα) κατοικίας: 

Το υπογράφον πρόσωπο  

είναι αιτών για τους σκοπούς:   όλων των καθορισμένων Κρατών            των κρατών που υποδεικνύονται στο Συμπληρωματικό Πλαίσιο 

Όνομα και διεύθυνση: (Επώνυμο ακολουθούμενο από το όνομα, για ένα νομικό πρόσωπο, πλήρης επίσημη ονο-

μασία. Η διεύθυνση πρέπει να περιλαμβάνει τον ταχυδρομικό κώδικα και το όνομα της χώρας. Η χώρα της διεύθυν-

σης που αναγράφεται στο Πλαίσιο αυτό είναι το Κράτος δηλαδή, η χώρα) κατοικίας του αιτούντος, εάν παρακάτω 

δεν δηλώνεται κράτος κατοικίας.) 

Το πρόσωπο αυτό είναι: 

 μόνο αιτών 

 αιτών και εφευρέτης 

 μόνο εφευρέτης (εάν επιλέξετε αυτό το πλαί-

σιο ελέγχου, μην συμπληρώσετε παρακάτω.) 

 

 

Αρ. εγγραφής αιτούντος στο Γραφείο 

Kράτος(δηλαδή χώρα) υπηκοότητας: Kράτος(δηλαδή χώρα) κατοικίας: 

Το υπογράφον πρόσωπο  

είναι αιτών για τους σκοπούς:   όλων των καθορισμένων Κρατών            των κρατών που υποδεικνύονται στο Συμπληρωματικό Πλαίσιο 

Όνομα και διεύθυνση: (Επώνυμο ακολουθούμενο από το όνομα, για ένα νομικό πρόσωπο, πλήρης επίσημη ονο-

μασία. Η διεύθυνση πρέπει να περιλαμβάνει τον ταχυδρομικό κώδικα και το όνομα της χώρας. Η χώρα της διεύθυν-

σης που αναγράφεται στο Πλαίσιο αυτό είναι το Κράτος δηλαδή, η χώρα) κατοικίας του αιτούντος, εάν παρακάτω 

δεν δηλώνεται κράτος κατοικίας.) 

Το πρόσωπο αυτό είναι: 

 μόνο αιτών 

 αιτών και εφευρέτης 

 μόνο εφευρέτης (εάν επιλέξετε αυτό το πλαί-

σιο ελέγχου, μην συμπληρώσετε παρακάτω.) 

 
 

Αρ. εγγραφής αιτούντος στο Γραφείο 

Kράτος(δηλαδή χώρα) υπηκοότητας: Kράτος(δηλαδή χώρα) κατοικίας: 

Το υπογράφον πρόσωπο  

είναι αιτών για τους σκοπούς:   όλων των καθορισμένων Κρατών            των κρατών που υποδεικνύονται στο Συμπληρωματικό Πλαίσιο 

 Οι περαιτέρω αιτούντες ή/και (περαιτέρω) εφευρέτες υποδεικνύονται σε ένα άλλο φύλλο συνέχισης. 

Έντυπο PCT/RO/101 (φύλλο συνέχισης) (16 Σεπτεμβρίου 2012)                                                                                       Βλ. Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης 

 



 

Αρ. φύλλου........ 

Συμπληρωματικό Πλαίσιο        Εάν το Συμπληρωματικό Πλαίσιο δεν χρησιμοποιείται, το φύλλο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στην αίτηση. 

 

1. Εάν, σε οποιοδήποτε από τα Πλαίσια, εξαιρουμένων των Πλαισίων 

VIII(i) έως (v) για τα οποία παρέχεται ειδικό πλαίσιο συνέχισης, ο δια-

θέσιμος χώρος δεν είναι επαρκής για την παροχή όλων των πληροφο-

ριών, γράψτε την ένδειξη «Συνέχιση Πλαισίου .....» (υποδείξτε τον α-

ριθμό του Πλαισίου) και συμπληρώστε τις υπόλοιπες πληροφορίες κατά 

τον ίδιο τρόπο που απαιτείται στο αντίστοιχο Πλαίσιο και συγκεκριμένα: 

(i) εάν πρέπει να προσδιοριστούν περισσότερα του ενός άτομα ως αιτο-

ύντες ή/και εφευρέτες και δεν διατίθεται «φύλλο συνέχισης», γράψτε 

την ένδειξη «Συνέχιση Πλαισίου III» και υποδείξτε για κάθε επιπλέον 

πρόσωπο τον ίδιο τύπο πληροφοριών που απαιτούνται στο Πλαίσιο III. 

Η χώρα της διεύθυνσης που αναγράφεται στο Πλαίσιο αυτό είναι το 

Κράτος (δηλαδή, η χώρα) κατοικίας του αιτούντος, εάν παρακάτω δεν 

δηλώνεται κράτος κατοικίας. 

(ii) (ii) εάν στο Πλαίσιο II ή οποιοδήποτε από τα υπο-πλαίσια του Πλαισίου 

III επιλεγεί η ένδειξη «των κρατών που υποδεικνύονται στο Συμπλη-

ρωματικό Πλαίσιο»: σε μια τέτοια περίπτωση, γράψτε «Συνέχιση Πλα-

ισίου II» ή «Συνέχιση Πλαισίου III» ή «Συνέχιση Πλαισίων ΙΙ και ΙΙΙ» 

(ανάλογα με την περίπτωση ), αναφέρετε το όνομα του(-ων) σχετικού(-

ών) αιτούντος(-ων) και, δίπλα σε κάθε τέτοιο όνομα, το(τα) Κράτος(-η) 

(ή/και κατά περίπτωση, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας  ARIPO, Ευρασίας, Ευ-

ρώπης ή OAPI) για τους σκοπούς του(των) οποίου(-ων) το(-α) εν λόγω 

πρόσωπο(-α) είναι αιτών(-ούντες) 

(iii) (iii) εάν στο Πλαίσιο II ή οποιοδήποτε από τα υποπλαίσια του Πλαισίου 

III, ο εφευρέτης ή ο εφευρέτης/αιτών δεν είναι εφευρέτης για τους 

σκοπούς όλων των καθορισμένων Κρατών: σε μια τέτοια περίπτωση, 

γράψτε «Συνέχιση Πλαισίου II» ή «Συνέχιση Πλαισίου III» ή «Συνέχιση 

Πλαισίων ΙΙ και ΙΙΙ» (ανάλογα με την περίπτωση ), αναφέρετε το όνομα 

του(-ων) σχετικού(-ών) εφευρέτη(-ών) και, δίπλα σε κάθε τέτοιο όνομα, 

το(τα) Κράτος(-η) (ή/και κατά περίπτωση, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας  

ARIPO, Ευρασίας, Ευρώπης ή OAPI) για τους σκοπούς του(των) οποί-

ου(-ων) το(-α) εν λόγω πρόσωπο(-α) είναι εφευρέτης(-ες) 

(iv) (iv) εάν, εκτός από τους πράκτορες που ορίζονται στο Πλαίσιο IV, υ-

πάρχουν περαιτέρω πράκτορες:   σε μια τέτοια περίπτωση, γράψτε 

«Συνέχιση Πλαισίου IV» και αναφέρουν για κάθε περαιτέρω πράκτορα 

τον ίδιο τύπο πληροφοριών που απαιτείται στο Πλαίσιο IV 

(v) (v) εάν στο Πλαίσιο VI υπάρχουν περισσότερες από τρεις προγενέστε-

ρες αιτήσεις των οποίων διεκδικείται προτεραιότητα: σε μια τέτοια 

περίπτωση, γράψτε «Συνέχιση Πλαισίου VI» και αναφέρετε για κάθε πε-

ραιτέρω προγενέστερη αίτηση τον ίδιο τύπο πληροφοριών που απαιτεί-

ται στο Πλαίσιο VI. 

2. Εάν ο αιτών προτίθεται να υποδείξει την επιθυμία αντιμετώπισης της διε-

θνούς αίτησης, σε ορισμένα κράτη, ως αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

προσθήκης, πιστοποιητικό προσθήκης, πιστοποιητικό εφευρέτη προσθήκης 

ή πιστοποιητικό χρησιμότητας προσθήκης: σε μια τέτοια περίπτωση, γράψτε 

το όνομα ή το διψήφιο κωδικό κάθε καθορισμένου Κράτους που αφορά η 

επιθυμία αυτή και την ένδειξη «δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προσθήκης», 

«πιστοποιητικό προσθήκης», «πιστοποιητικό εφευρέτη προσθήκης» ή 

«πιστοποιητικό χρησιμότητας προσθήκης»,  τον αριθμό της μητρικής αί-

τησης ή άλλης μητρικής χορήγησης και την ημερομηνία χορήγησης της μητ-

ρικής αίτησης ή άλλης μητρικής χορήγησης ή την ημερομηνία κατάθεσης 

της μητρικής αίτησης (Κανόνες 4.11(a)(i) και 49bis.1(a) ή (b)). 

3. Εάν ο αιτών προτίθεται να υποδείξει την επιθυμία αντιμετώπισης της διε-

θνούς αιτήσεως ως συνέχιση ή εν μέρει συνέχιση μιας προγενέστερης αίτη-

σης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής:  στην περίπτωση αυτή, γράψτε «Η-

νωμένες Πολιτείες Αμερικής» ή «ΗΠΑ» και την ένδειξη «συνέχιση» ή 

«μερική συνέχιση» και τον αριθμό και την ημερομηνία κατάθεσης της μητ-

ρικής αίτησης (Κανόνες 4.11(a)(ii) και 49bis.1(d)). 

 

Έντυπο PCT/RO/101 (συμπληρωματικό φύλλο) (16 Σεπτεμβρίου 2012) Βλ. Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης 



 

Αρ. φύλλου........ 

Πλαίσιο V   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΙ 

Η κατάθεση της αίτησης συνιστά υπό τον Κανόνα 4.9(a) καθορισμό όλων των Συμβαλλόμενων Κρατών που δεσμεύονται από την PCT κατά την ημε-

ρομηνία διεθνούς κατάθεσης, για τη χορήγηση κάθε διαθέσιμου τύπου προστασίας και, κατά περίπτωση, τη χορήγηση τόσο ενός περιφερειακού όσο και 

εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

Ωστόσο, 

 Η Γερμανία DE δεν καθορίζεται για κανένα τύπο εθνικής προστασίας 

 Η Ιαπωνία JP δεν καθορίζεται για κανένα τύπο εθνικής προστασίας 

 Η Δημοκρατία της Κορέας KR δεν καθορίζεται για οποιονδήποτε τύπο εθνικής προστασίας 

 (Τα παραπάνω πλαίσια ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον αποκλεισμό (αμετάκλητα) των καθορισμών αυτών εάν, κατά το χρόνο κατάθε-

σης της αίτησης ή μεταγενέστερα σύμφωνα με τον Κανόνα 26bis.l, η διεθνής αίτηση περιέχει στο Πλαίσιο VI αξίωση προτεραιότητας βάσει μιας προηγού-

μενης εθνικής αίτησης που έχει κατατεθεί στο συγκεκριμένο κράτος, προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή της ισχύος αυτής της προγενέστερης εθνικής 

αίτησης δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.) 

Πλαίσιο VI   ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Δια του παρόντος διεκδικείται η προτεραιότητα των ακόλουθων προγενέστερων αιτήσεων: 

Ημερομηνία κατάθεσης  

προγενέστερης αίτησης 

(ημέρα/μήνας/έτος) 

Αριθμός προγενέστερης 

αίτησης 
Όταν η προγενέστερη αίτηση είναι: 

 

 

εθνική αίτηση:  

χώρα ή μέλος του 

ΠΟΕ 

περιφερειακή αίτηση: 

περιφερειακό Γραφείο 

διεθνής αίτηση:  

Γραφείο Παραλαβής 

στοιχείο (1) 

 

 

    

στοιχείο (2) 

 

 

    

στοιχείο (3) 

 
 

    

 Τυχόν περαιτέρω διεκδικήσεις προτεραιότητας υποδεικνύονται στο Συμπληρωματικό Πλαίσιο. 

Παράδοση του εγγράφου προτεραιότητας 

 Το Γραφείο Παραλαβής καλείται να προετοιμάσει και να διαβιβάσει στο Διεθνές Γραφείο επικυρωμένο αντίγραφο της(των) προηγούμενης(-ων) 

αίτησης(-εων) (μόνο εάν η(οι) προγενέστερη(-ες) αίτηση(-εις) κατατέθηκε(-αν) στο Γραφείο Παραλαβής το οποίο, για τους σκοπούς αυτής της διε-

θνούς αίτησης, είναι το Γραφείο Παραλαβής) που ορίζονται ανωτέρω ως: 

      όλα τα στοιχεία           στοιχείο (1)  στοιχείο (2)  στοιχείο (3)              άλλο, βλ. Συμπληρωματικό Πλαίσιο 

 Το Διεθνές Γραφείο καλείται να λάβει από μια ψηφιακή βιβλιοθήκη επικυρωμένο αντίγραφο της(των) προηγούμενης(-ων) αίτησης(-εων) που 

αναφέρεται(-ονται) παραπάνω, χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, τον(τους) κωδικό(-ούς) πρόσβασης που αναφέρονται κατωτέρω (εάν η(οι) προ-

γενέστερη(-ες) αίτηση(-εις) είναι διαθέσιμη(-ες) σε αυτό από μια ψηφιακή βιβλιοθήκη: 

 κωδικός πρόσβασης  

         στοιχείου (1)____________ 

 κωδικός πρόσβασης  

         στοιχείου (2) ____________ 

 κωδικός πρόσβασης  

         στοιχείου (3) ____________ 

 άλλο, βλ. 

         Συμπληρωματικό Πλαίσιο 

Αποκατάσταση του δικαιώματος προτεραιότητας: το γραφείο παραλαβής καλείται να αποκαταστήσει το δικαίωμα της προτεραιότητας για την(τις) προγενέσ-

τερη(-ες) αίτηση(-εις) που αναφέρεται(-ονται) παραπάνω ή στο Συμπληρωματικό Πλαίσιο ως στοιχείο(-α) (_____________________________ ). (Βλ, επίσης τις 

Σημειώσεις στο Πλαίσιο VI. Περαιτέρω πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν προς υποστήριξη ενός αιτήματος για αποκατάσταση του δικαιώματος προτεραιότητας.) 

Ενσωμάτωση με αναφορά: όταν ένα στοιχείο της διεθνούς αίτησης που αναφέρεται στο Άρθρο 11(1)(iii)(d) ή (e) ή ένα μέρος της περιγραφής, οι αξι-

ώσεις ή τα σχέδια που αναφέρονται στον Κανόνα 20.5 (α) δεν περιέχεται άλλως σε αυτή τη διεθνή αίτηση, αλλά περιέχεται εντελώς σε μια προγενέστε-

ρη αίτηση της οποίας διεκδικείται προτεραιότητα κατά την ημερομηνία κατά την οποία ένα ή περισσότερα στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο 

11(1)(iii) παραλήφθηκαν για πρώτη φορά από το Γραφείο Παραλαβής, το εν λόγω στοιχείο ή τμήμα υπόκειται σε επιβεβαίωση σύμφωνα με τον Κανόνα 

20.6, που ενσωματώνεται δι' αναφοράς σε αυτή τη διεθνή αίτηση για τους σκοπούς του Κανόνα 20.6. 

Πλαίσιο VII   ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Επιλογή Διεθνούς Αρχής Έρευνας (ISA) (εάν υπάρχουν περισσότερες από μία Διεθνείς Αρχές Έρευνας αρμόδιες για τη διεξαγωγή της διεθνούς έρευνας, 

υποδείξτε την Αρχή που επιλέγετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αντίστοιχο διψήφιο κωδικό): 

ISA/  ___________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Έντυπο PCT/RO/101 (δεύτερο φύλλο) (16 Σεπτεμβρίου 2012) Βλ. Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης 



 

Αρ. φύλλου........ 

Συνέχιση Πλαισίου VII     ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

 
Η ISA που υποδεικνύεται στο Πλαίσιο VII καλείται να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της(των) προγενέστερης(-ων) έρευνας(-ών) που υποδεικ-

νύονται κατωτέρω (βλέπε επίσης Σημειώσεις στο Πλαίσιο VII, χρήση των αποτελεσμάτων περισσότερων από μίας προγενέστερης έρευνας). 

Ημερομηνία κατάθεσης (ημέρα/μήνας/έτος) Αριθμός αίτησης Χώρα (ή περιφερειακό Γραφείο) 

 
Δήλωση (Κανόνας 4.12(ii)): αυτή η διεθνής αίτηση είναι ίδια, ή ουσιαστικά ίδια με την αίτηση για την οποία διεξήχθη η προγενέστερη έρευνα 

εκτός του ότι, κατά περίπτωση, έχει κατατεθεί σε άλλη γλώσσα. 

 
Διαθεσιμότητα εγγράφων: τα ακόλουθα έγγραφα βρίσκονται στη διάθεση της ISA σε μορφή και κατά τρόπο αποδεκτό από αυτή και επομένως 

δεν χρειάζεται να υποβληθούν από τον αιτούντα στην ISA (Κανόνας 12bis.1(f)): 

 αντίγραφο των αποτελεσμάτων της προγενέστερης έρευνας,* 

 αντίγραφο της προγενέστερης αίτησης, 

 μετάφραση της προγενέστερης αίτησης σε μια γλώσσα η οποία είναι αποδεκτή από την ISA, 

 μετάφραση των αποτελεσμάτων της προγενέστερης έρευνας σε μια γλώσσα η οποία είναι αποδεκτή από την ISA,  

  αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου αναφέρεται στα αποτελέσματα της προγενέστερης έρευνας. (Εάν είναι γνωστό, παρακαλούμε να ανα-

φέρετε παρακάτω το(-α) έγγραφο(-α) στη διάθεση της ISA): 

 

 
Διαβίβαση αντιγράφου των αποτελεσμάτων της προγενέστερης έρευνας και των λοιπών εγγράφων (όπου η προγενέστερη αίτηση δεν διε-

ξήχθη από την ISA που υποδεικνύεται παραπάνω, αλλά από το ίδιο Γραφείο που ενεργεί ως Γραφείο Παραλαβής): το Γραφείο Παραλαβής καλεί-

ται να προετοιμάσει και να διαβιβάσει στην ISA (Κανόνας 12bis.1(c)): 

 αντίγραφο των αποτελεσμάτων της προγενέστερης έρευνας,* 

 αντίγραφο της προγενέστερης αίτησης, 

 αντίγραφο κάθε εγγράφου που αναφέρεται στα αποτελέσματα της προγενέστερης έρευνας. 

*  Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της προγενέστερης έρευνας δεν είναι ούτε διαθέσιμα από μια ψηφιακή βιβλιοθήκη ούτε διαβιβάζονται από το Γραφείο      

    Παραλαβής, ο αιτών καλείται να τα υποβάλει στο Γραφείο Παραλαβής (Κανόνας 12bis.1(a)) (βλ στοιχείο 11. στη λίστα ελέγχου και Σημειώσεις στο Πλαίσιο VII). 

Ημερομηνία κατάθεσης (ημέρα/μήνας/έτος) Αριθμός αίτησης Χώρα (ή περιφερειακό Γραφείο) 

  
Δήλωση (Κανόνας 4.12(ii)): αυτή η διεθνής αίτηση είναι ίδια, ή ουσιαστικά ίδια με την αίτηση για την οποία διεξήχθη η προγενέστερη έρευνα 

εκτός του ότι, κατά περίπτωση, έχει κατατεθεί σε άλλη γλώσσα. 

 Διαθεσιμότητα εγγράφων: τα ακόλουθα έγγραφα βρίσκονται στη διάθεση της ISA σε μορφή και κατά τρόπο αποδεκτό από αυτή και επομένως 

δεν χρειάζεται να υποβληθούν από τον αιτούντα στην ISA (Κανόνας 12bis.1(f)): 

 αντίγραφο των αποτελεσμάτων της προγενέστερης έρευνας,* 

 αντίγραφο της προγενέστερης αίτησης, 

 μετάφραση της προγενέστερης αίτησης σε μια γλώσσα η οποία είναι αποδεκτή από την ISA, 

 μετάφραση των αποτελεσμάτων της προγενέστερης έρευνας σε μια γλώσσα η οποία είναι αποδεκτή από την ISA, 

 αντίγραφο κάθε εγγράφου που αναφέρεται στα αποτελέσματα της προγενέστερης έρευνας. (Εάν είναι γνωστό, παρακαλούμε να αναφέρετε 

παρακάτω το(-α) έγγραφο(-α) στη διάθεση της ISA): 

 

 
Διαβίβαση αντιγράφου των αποτελεσμάτων της προγενέστερης έρευνας και των λοιπών εγγράφων (όπου η προγενέστερη αίτηση δεν διε-

ξήχθη από την ISA που υποδεικνύεται παραπάνω, αλλά από το ίδιο Γραφείο που ενεργεί ως Γραφείο Παραλαβής): το Γραφείο Παραλαβής καλεί-

ται να προετοιμάσει και να διαβιβάσει στην ISA (Κανόνας 12bis.1(c)): 

 αντίγραφο των αποτελεσμάτων της προγενέστερης έρευνας,* 

 αντίγραφο της προγενέστερης αίτησης, 

 αντίγραφο κάθε εγγράφου που αναφέρεται στα αποτελέσματα της προγενέστερης έρευνας. 

* Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της προγενέστερης έρευνας δεν είναι ούτε διαθέσιμα από μια ψηφιακή βιβλιοθήκη ούτε διαβιβάζονται από το Γραφείο 

Παραλαβής, ο αιτών καλείται να τα υποβάλει στο Γραφείο Παραλαβής (Κανόνας 12bis.1(a)) (Βλ. στοιχείο 11. στη λίστα ελέγχου και Σημειώσεις στο Πλαίσιο VII). 

 Τυχόν περαιτέρω προγενέστερες έρευνες αναφέρονται σε ένα φύλλο συνέχισης. 

Πλαίσιο VIII      ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Οι ακόλουθες δηλώσεις περιέχονται στα Πλαίσια VIII (i) έως (v) (επισημάνετε παρακάτω τα κατάλληλα πλαίσια ελέγχου και 

υποδείξτε στη δεξιά στήλη τον αριθμό κάθε τύπου δήλωσης): 

Αριθμός δηλώσεων 

□ 

□ 





 

Πλαίσιο VIII (i)  

 

Πλαίσιο VIII (ii) 

 

Πλαίσιο VIII (iii) 

 

Πλαίσιο VIII (iv) 

 

Πλαίσιο VIII (v) 

Δήλωση ως προς την ταυτότητα του εφευρέτη 

 

Δήλωση ως προς το δικαίωμα του αιτούντος, κατά την ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης, 

να υποβάλει αίτηση για και να του χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

Δήλωση ως προς το δικαίωμα του αιτούντος, κατά την ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης, 

να διεκδικήσει την προτεραιότητα της προγενέστερης αίτησης 

Δήλωση περί εφευρετικής δραστηριότητας (μόνο για τους σκοπούς του καθορισμού των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής) 

Δήλωση σχετικά με μη επιζήμιες αποκαλύψεις ή εξαιρέσεις από την έλλειψη καινοτομίας 

: 

 

 

: 

 

: 

 

: 

: 

 

Έντυπο PCT/RO/101 (τρίτο φύλλο) (16 Σεπτεμβρίου 2012) Βλ. Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης 



 

Αρ. φύλλου........ 

Πλαίσιο VIII (i)  ΔΗΛΩΣΗ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΦΕΥΡΕΤΗ 

Η δήλωση πρέπει να είναι σύμφωνη με την τυποποιημένη διατύπωση που παρέχεται στην Ενότητα 211. Βλ. Σημειώσεις στα Πλαίσια VIII, VIII (i) έως (v)  

(γενικά) κιι τις ειδικές Σημειώσεις στο Πλαίσιο VIII (i). Εάν το Πλαίσιο αυτό δεν χρησιμοποιείται, το φύλλο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στην αίτηση. 

Δήλωση ως προς την ταυτότητα του εφευρέτη (Κανόνες 4.17(i) και 51bis.1(a)(i)): 

 Η δήλωση αυτή συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο, «Συνέχιση Πλαισίου VIII (i)». 

Έντυπο PCT/RO/101 (φύλλο δήλωσης(i)) (16 Σεπτεμβρίου 2012) Βλ. Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης 



 

Αρ. φύλλου........ 

Πλαίσιο VIII (ii)  ΔΗΛΩΣΗ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

Η δήλωση πρέπει να είναι σύμφωνη με την τυποποιημένη διατύπωση που παρέχεται στην Ενότητα 212. Βλ. Σημειώσεις στα Πλαίσια VIII, VIII (i) έως (v) (γενι-

κά) και τις ειδικές Σημειώσεις στο Πλαίσιο VIII (ii). Εάν το Πλαίσιο αυτό δεν χρησιμοποιείται, το φύλλο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στην αίτηση. 

Δήλωση ως προς το δικαίωμα του αιτούντος, κατά την ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης, να υποβάλει αίτηση για και να του χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσι-

τεχνίας (Κανόνες 4.17(ii) και 51 bis. 1(a)(ii)), σε περίπτωση όπου η δήλωση υπό τον Κανόνα 4.17(iv) δεν είναι κατάλληλη: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Η δήλωση αυτή συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο, «Συνέχιση Πλαισίου VIII (ii)». 

Έντυπο PCT/RO/101 (φύλλο δήλωσης(ii)) (16 Σεπτεμβρίου 2012) Βλ. Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης 



 

Αρ. φύλλου........ 

Πλαίσιο VIII (iii)    ΔΗΛΩΣΗ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Η δήλωση πρέπει να είναι σύμφωνη με την τυποποιημένη διατύπωση που παρέχεται στην Ενότητα 213. Βλ. Σημειώσεις στα Πλαίσια VIII, VIII (i) έως (v) (γε-

νικά) και τις ειδικές Σημειώσεις στο Πλαίσιο VIII (iii). Εάν το Πλαίσιο αυτό δεν χρησιμοποιείται, το φύλλο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στην αίτηση. 

Δήλωση ως προς το δικαίωμα του αιτούντος, κατά την ημερομηνία κατάθεσης, να διεκδικήσει την προτεραιότητα της προγενέστερης αίτησης που 

καθορίζεται παρακάτω, όταν ο αιτών δεν είναι ο αιτών που κατέθεσε την προγενέστερη αίτηση ή εάν το όνομα του αιτούντος έχει αλλάξει από το χρό-

νο υποβολής της προγενέστερης αίτησης (Κανόνες 4.17(iii) και 51bis.1(a)(iii)): 

  Η δήλωση αυτή συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο, «Συνέχιση Πλαισίου VIII (iii)». 

Έντυπο PCT/RO/101 (φύλλο δήλωσης(iii)) (16 Σεπτεμβρίου 2012) Βλ. Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης 



 

Αρ. φύλλου........ 

Πλαίσιο VIII (iv)   ΔΗΛΩΣ: ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (μόνο για τους σκοπούς του καθορισμού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής) 

Η δήλωση πρέπει να είναι σύμφωνη με την τυποποιημένη διατύπωση που παρέχεται στην Ενότητα 214. Βλ. Σημειώσεις στα Πλαίσια VIII, 
VIII (i) έως (v) (γενικά) και τις ειδικές Σημειώσεις στο Πλαίσιο VIII (iv). Εάν το Πλαίσιο αυτό δεν χρησιμοποιείται, το φύλλο αυτό δεν πρέπει 
να περιλαμβάνεται στην αίτηση. 

Δήλωση περί εφευρετικής δραστηριότητας (Κανόνες 4.17(iv) και 51bis.1(a)(iv))  
μόνο για τους σκοπούς του καθορισμού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής: 

Δια του παρόντος δηλώνω ότι πιστεύω ότι είμαι ο αρχικός εφευρέτης ή ένας αρχικός συν-εφευρέτης μιας εφεύρεσης που αξιώνεται στην αίτηση. 

Η δήλωση αυτή αφορά στη διεθνή αίτηση της οποίας αποτελεί μέρος (εάν η δήλωση κατατίθεται μαζί με την αίτηση). 

Η δήλωση αυτή αφορά στη διεθνή αίτηση αρ. PCT…………………………………...............................(εάν η δήλωση κατατίθεται σύμφωνα 
με τον Κανόνα 26ter). 

Δια του παρόντος δηλώνω ότι η ανωτέρω προσδιοριζόμενη διεθνής αίτηση κατατέθηκε ή εξουσιοδοτήθηκε να κατατεθεί από εμένα. 

Δια του παρόντος αναγνωρίζω ότι οποιαδήποτε εκ προθέσεως ψευδής δήλωση σε αυτή την δήλωση τιμωρείται κατά τον Κώδικα των ΗΠΑ 
18 1001 με πρόστιμο ή φυλάκιση έως πέντε (5) ετών, ή και τα δύο. 

 

Όνομα: ………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

Κατοικία: ………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

(πόλη και πολιτεία των ΗΠΑ, κατά περίπτωση, ή χώρα) 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

                                         ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                         …………………………………………………………………………………………………………………………...…... 

Υπογραφή εφευρέτη: ......................................................     Ημερομηνία: ...................................................................................................... 

(Η υπογραφή πρέπει να είναι εκείνη του εφευρέτη, όχι του πράκτορα) 

 

Όνομα: ………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

Κατοικία: ………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
(πόλη και πολιτεία των ΗΠΑ, κατά περίπτωση, ή χώρα) 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

                                         ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                         …………………………………………………………………………………………………………………………...…... 

Υπογραφή εφευρέτη: ......................................................     Ημερομηνία: ...................................................................................................... 

(Η υπογραφή πρέπει να είναι εκείνη του εφευρέτη, όχι του πράκτορα) 

 

Όνομα: ………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

Κατοικία: ………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
(πόλη και πολιτεία των ΗΠΑ, κατά περίπτωση, ή χώρα) 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

                                         ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                         …………………………………………………………………………………………………………………………...…... 

Υπογραφή εφευρέτη: ......................................................     Ημερομηνία: ...................................................................................................... 

(Η υπογραφή πρέπει να είναι εκείνη του εφευρέτη, όχι του πράκτορα) 

 Η δήλωση αυτή συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο «Συνέχιση Πλαισίου VIII (iv)». 

'Έντυπο PCT/RO/101 (φύλλο δήλωσης (iv)) (16 Σεπτεμβρίου 2012) Βλ. Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης 



 

Φύλλο αρ....... 

Πλαίσιο VIII (v)   ΔΗΛΩΣΗ: ΜΗ ΕΠΙΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Η δήλωση πρέπει να είναι σύμφωνη με την τυποποιημένη διατύπωση που παρέχεται στην Ενότητα 215. Βλ. Σημειώσεις στα Πλαίσια VIII, VIII (i) έως (v)  

(γενικά) και τις ειδικές Σημειώσεις στο Πλαίσιο VIII (v). Εάν το Πλαίσιο αυτό δεν χρησιμοποιείται, το φύλλο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στην αίτηση. 

Δήλωση σχετικά με μη επιζήμιες αποκαλύψεις ή εξαιρέσεις από την έλλειψη καινοτομίας (Κανόνες 4.17(v) και 51bis. 1(a)(v)): 

 Η δήλωση αυτή συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο, «Συνέχιση Πλαισίου VIII (v)». 

Έντυπο PCT/RO/101 (φύλλο δήλωσης (v)) (16 Σεπτεμβρίου 2012) Βλ. Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης 

 



 

Αρ. φύλλου........ 

Συνέχιση Πλαισίου VIII (i) έως (v)   ΔΗΛΩΣh 

Εάν ο διαθέσιμος χώρος δεν επαρκεί σε οποιοδήποτε από τα Πλαίσια VIII (i) έως (v) για την παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών, συμπεριλαμβα-

νομένης της περίπτωσης όπου πρέπει να οριστούν περισσότεροι του ενός εφευρέτες στο Πλαίσιο VIII (iv), γράψτε την ένδειξη «Συνέχιση Πλαισίου 

VIII...» (υποδείξτε τον αριθμό του στοιχείου του Πλαισίου) και συμπληρώστε τις υπόλοιπες πληροφορίες κατά τον ίδιο τρόπο που απαιτείται στο αντίστοιχο 

Πλαίσιο. Εάν χρειάζεται επιπλέον χώρος σε σχέση με δύο ή περισσότερες δηλώσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστό πλαίσιο συνέχισης για κάθε 

τέτοια δήλωση. Εάν το Πλαίσιο αυτό δεν χρησιμοποιείται, το φύλλο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στην αίτηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Έντυπο PCT/RO/101 (φύλλο συνέχισης για δήλωση) (16 Σεπτεμβρίου 2012) Βλ. Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης 



 

Αρ. φύλλου........ 

Πλαίσιο IX    ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ για καταθέσεις σε ΕΝΤΥΠΗ μορφή - το φύλλο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση που η διεθνής 

αίτηση υποβάλλεται σε ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ 

Η παρούσα διεθνής αίτηση περιέχει τα 

ακόλουθα: 

(α)  έντυπο αίτησης  

PCT/RO/101 

(συμπεριλαμβανομένων  

τυχόν δηλώσεων και  

συμπληρωματικών  

φύλλων)..............................................    : 

(β)  περιγραφή (εξαιρουμένου  

οποιουδήποτε τμήματος 

καταχώρησης αλληλουχίας  

της περιγραφής, 

βλ (στ), παρακάτω) ............................    : 

 (γ)  αξιώσεις.............................................    : 

(δ)  περίληψη.............................................    : 

(ε)  σχέδια (εάν υπάρχουν) .......................    : 

(στ) τμήμα καταχώρησης  

αλληλουχίας της  

περιγραφής  

(εάν υπάρχει) .....................................    : 

 

 

Αριθμός 

φύλλων 

 

Η παρούσα διεθνής αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία  

(επισημάνετε τα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου παρακάτω και υποδείξτε  

στη δεξιά στήλη τον αριθμό κάθε στοιχείου): 

1.  φύλλο υπολογισμού τελών.................................................................   : 

2.  αρχικό χωριστό πληρεξούσιο..............................................................   : 

3.  αρχικό γενικό πληρεξούσιο................................................................   : 

4.  αντίγραφο γενικού πληρεξουσίου, αριθμός  

αναφοράς: ...........................................................................................   : 

5.  έγγραφα προτεραιότητας που ορίζονται στο Πλαίσιο VI 

ως στοιχεία ..........................................................................................   : 

6.  Μετάφραση της διεθνούς αίτησης στα  

(γλώσσα): ............................................................................................   : 

7.  ξεχωριστές ενδείξεις σχετικά με κατατεθειμένους  

μικροοργανισμούς ή άλλο βιολογικό υλικό ........................................   : 

8.  αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο κειμένου κατά το Παράρτημα 

C/ Πρότυπο ST.25) σε φυσικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων της κατα-

χώρησης αλληλουχίας που δεν εμπεριέχεται στη διεθνή αίτηση, το οποίο 

κατατίθεται μόνο για τους σκοπούς της διεθνούς έρευνας σύμφωνα με 

τον Κανόνα 13ter (τύπος και αριθμός φυσικών μέσων αποθήκευσης δεδο-

μένων).....................................................................   : 

9.  μια δήλωση που βεβαιώνει ότι «οι πληροφορίες που καταγράφονται σε ηλεκ-

τρονική μορφή και υποβάλλονται σύμφωνα με τον Κανόνα 13ter είναι πανο-

μοιότυπες με την καταχώρηση αλληλουχίας που περιέχεται στη διεθνή αίτη-

ση» όπως έχει κατατεθεί σε έντυπη μορφή....................................   : 

10.  αντίγραφο των αποτελεσμάτων τυχόν προγενέστερων ερευνών  

(Κανόνας 12bis.1(a)) ......................................................................   : 

11.  άλλο (προσδιορίστε) .........................................................................   : 

Αριθμός 

στοιχείων 

 

Συνολικός αριθμός φύλλων                   : 

 

0 

Εικόνα των σχεδίων που θα πρέπει  

να συνοδεύουν την περίληψη: 
Γλώσσα κατάθεσης  

της διεθνούς αίτησης: 

Πλαίσιο X    ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΑ Ή ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Δίπλα σε κάθε υπογραφή, υποδείξτε το όνομα του προσώπου που υπογράφει και την ιδιότητα με την οποία το πρόσωπο αυτό υπογράφει (εάν η ιδιότητα 

αυτή δεν είναι προφανής από την ανάγνωση της αίτησης). 

 

 

      

1. Ημερομηνία της πραγματικής παραλαβής  

της αναφερόμενης διεθνούς αίτησης: 

   2. Σχέδια:  

 ληφθέντα: 

 

 μη ληφθέντα: 

3. Διορθωμένη ημερομηνία της πραγματικής παραλαβής  

λόγω μεταγενέστερης, αλλά εμπρόθεσμης, παραλαβής έγγραφων  

ή σχεδίων που συμπληρώνουν την αναφερόμενη διεθνή αίτηση: 

4. Ημερομηνία έγκαιρης παραλαβής των απαιτούμενων  

διορθώσεων σύμφωνα με το Άρθρο 11(2) της PCT: 

5. Διεθνής Αρχή Έρευνας 

        (εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερες αρμόδιες):    ISA / 
6.  


 Καθυστέρηση διαβίβασης του αντιγράφου της 

έρευναςμέχρι να καταβληθεί το τέλος έρευνας 

 

    

Ημερομηνία παραλαβής του αντιγράφου εγγραφής 

 από το Διεθνές Γραφείο: 

 

 

 

 

 

Έντυπο PCT/RO/101 (τελευταίο φύλλο - έντυπο) (16 Σεπτεμβρίου 2012) Βλ. Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης 

Μόνο για το Γραφείο Παραλαβής 

Μόνο για χρήση από το Διεθνές Γραφείο 

 



 

Αρ. φύλλου........ 

Πλαίσιο. IX    ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ για καταθέσεις μέσω του EFS-Web - το φύλλο αυτό χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση κατάθεσης μιας διε-

θνούς αίτησης στο RO/US μέσω του EFS-Web 

Η παρούσα διεθνής αίτηση  

περιέχει τα ακόλουθα: 

(α)  έντυπο αίτησης  

PCT/RO/101 

(συμπεριλαμβανομένων  

τυχόν δηλώσεων και  

συμπληρωματικών  

φύλλων)..............................................    : 

(β)  περιγραφή (εξαιρουμένου  

οποιουδήποτε τμήματος 

 καταχώρησης αλληλουχίας  

της περιγραφής, 

βλ (στ), παρακάτω) ............................    : 

(γ)  αξιώσεις.............................................    : 

(δ)  περίληψη.............................................    : 

(ε)  σχέδια (εάν υπάρχουν) .......................    : 

 (στ) τμήμα καταχώρησης  

αλληλουχίας της περιγραφής  

με τη μορφή αρχείου εικόνας  

(π.χ. PDF) ) .....................................    :  

Αριθμός 

φύλλων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα διεθνής αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία  

(επισημάνετε τα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου παρακάτω και υποδείξτε  

στη δεξιά στήλη τον αριθμό κάθε στοιχείου): 

1.  φύλλο υπολογισμού τελών................................................................   : 

2.  αρχικό χωριστό πληρεξούσιο............................................................   : 

3.  αρχικό γενικό πληρεξούσιο...............................................................   : 

4.  αντίγραφο γενικού πληρεξουσίου, αριθμός  

αναφοράς: ..........................................................................................   : 

5.  έγγραφα προτεραιότητας που ορίζονται στο Πλαίσιο VI 

ως στοιχεία ........................................................................................   : 

6.  Μετάφραση της διεθνούς αίτησης στα  

(γλώσσα): ...........................................................................................   : 

7.  ξεχωριστές ενδείξεις σχετικά με κατατεθειμένους  

μικροοργανισμούς ή άλλο βιολογικό υλικό ......................................   : 

8.  (μόνο εάν έχει επισημανθεί το στοιχείο (στ) στην αριστερή στήλη) αντίγ-

ραφο της καταχώρησης αλληλουχίας σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο 

κειμένου κατά το Παράρτημα C/ Πρότυπο ST.25) που δεν αποτελεί μέ-

ρος της διεθνούς αίτησης αλλά κατατίθεται μόνο για τους σκοπούς 

της διεθνούς έρευνας σύμφωνα με τον Κανόνα 13ter.........................    : 

9.  (μόνο εάν έχει επισημανθεί το στοιχείο (στ) στην αριστερή στήλη) μια 

δήλωση που βεβαιώνει ότι οι «πληροφορίες που καταγράφονται σε η-

λεκτρονική μορφή και υποβάλλονται σύμφωνα με τον Κανόνα 13ter εί-

ναι πανομοιότυπες με την καταχώρηση αλληλουχίας που περιέχεται 

στη διεθνή αίτηση» όπως έχει κατατεθεί μέσω του EFS-Web:.............   : 

10.  αντίγραφο των αποτελεσμάτων τυχόν προγενέστερων ερευνών  

(Κανόνας 12bis.1(a)) ......................................................................   : 

11.  άλλο (προσδιορίστε) ........................................................................   : 

Αριθμός 

στοιχείων 

 

Συνολικός αριθμός φύλλων (συμπεριλαμβα-

νομένου του τμήματος καταχώρησης αλληλο-

υχίας της περιγραφής εάν κατατίθεται ως 

αρχείο εικόνας).......... : 

 

0 

(ζ)  τμήμα καταχώρησης αλληλουχίας της περιγραφής 

 έχει κατατεθεί με τη μορφή αρχείου κειμένου κατά 

το Παράρτημα C/ST.25 

 ΘΑ κατατεθεί χωριστά σε ένα φυσικό μέσο αποθή-

κευσης δεδομένων, την ίδια ημέρα και στη μορφή 

αρχείου κειμένου κατά το Παράρτημα C/ST.25 

Υποδείξτε τον τύπο και τον αριθμό των φυσικών μέσων 

αποθήκευσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται για το 

σκοπό αυτό................................................................... 

 

 

Εικόνα των σχεδίων που θα πρέπει  

να συνοδεύουν την περίληψη: 
Γλώσσα κατάθεσης  

της διεθνούς αίτησης: 

Πλαίσιο X     ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΑ Ή ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Δίπλα σε κάθε υπογραφή, υποδείξτε το όνομα του προσώπου που υπογράφει και την ιδιότητα με την οποία το πρόσωπο αυτό υπογράφει (εάν η ιδιότητα 

αυτή δεν είναι προφανής από την ανάγνωση της αίτησης). 

 

 

 
 

     

1. Ημερομηνία της πραγματικής παραλαβής  

της αναφερόμενης διεθνούς αίτησης: 

 

 

 2. Σχέδια:  

 ληφθέντα: 

 

 μη ληφθέντα  

3. Διορθωμένη ημερομηνία της πραγματικής παραλαβής  

λόγω μεταγενέστερης, αλλά εμπρόθεσμης, παραλαβής έγγραφων  

ή σχεδίων που συμπληρώνουν την αναφερόμενη διεθνή αίτηση: 

4. Ημερομηνία έγκαιρης παραλαβής των απαιτούμενων  

διορθώσεων σύμφωνα με το Άρθρο 11(2) της PCT: 

5. Διεθνής Αρχή Έρευνας 

        (εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερες αρμόδιες):    ISA / 
6.  


 Καθυστέρηση διαβίβασης του αντιγράφου της 

έρευναςμέχρι να καταβληθεί το τέλος έρευνας 

   
Ημερομηνία παραλαβής του αντιγράφου  

εγγραφής από το Διεθνές Γραφείο: 
  

Έντυπο PCT/RO/101 (τελευταίο φύλλο - EFS) (16 Σεπτεμβρίου 2012)                                                                               Βλ. Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης 

Μόνο για το Γραφείο Παραλαβής 

Μόνο για χρήση από το Διεθνές Γραφείο 

 



 

 

Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης (PCT/RO/101) (σελίδα 1) (16 Σεπτεμβρίου 2012) 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (PCT/RO/101) 

Οι σημειώσεις αυτές παρέχονται με σκοπό να διευκολύνουν τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης. Για αναλυτικότερες πληροφορίες, βλ. τον Οδηγό PCT 

για τους αιτούντες, μια δημοσίευση του ΠΟΔΙ που διατίθεται, μαζί με άλλα έγγραφα σχετικά με την PCT στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ: 

www.wipo.int/pct/en/. Οι Σημειώσεις βασίζονται στις απαιτήσεις της Συνθήκης Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (PCT), των Κανονισμών 

και των Διοικητικών Οδηγιών στο πλαίσιο της PCT. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ αυτών των Σημειώσεων και των εν λόγω απαιτήσεων, 

υπερισχύουν οι δεύτερες. 

Στο έντυπο της αίτησης και τις παρούσες Σημειώσεις, οι όροι «Άρθρο», «Κανόνας» και «Ενότητα» αφορούν σε διατάξεις της PCT, των Κανονισμών PCT 

και των Διοικητικών Οδηγιών PCT αντίστοιχα. 

Το έντυπο της αίτησης θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο ή τυπωμένο. Τα πλαίσια ελέγχου μπορούν να επισημαίνονται χειρόγραφα με μαύρο μελάνι 

(Κανόνας 11.9(a) και (b)). 

Το έντυπο αίτησης και οι παρούσες Σημειώσεις μπορούν να μεταφορτωθούν από τη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ στη διεύθυνση που αναφέρεται 

παραπάνω. 

 

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ  

ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΙΤΗΣΗ 

Η διεθνής αίτηση (αίτηση, περιγραφή, αξιώσεις, περίληψη και σχέδι-

α, εάν υπάρχουν) πρέπει να υποβάλλεται σε ένα αρμόδιο Γραφείο Παρα-

λαβής (Άρθρο 11(1)(i)) - δηλαδή, με την επιφύλαξη τυχόν εφαρμοστέων 

προδιαγραφών σχετικά με την εθνική ασφάλεια, κατά τη διακριτική ευχέ-

ρεια του αιτούντος, είτε: 

(i) στο Γραφείο Παραλαβής που ενεργεί για ένα συμβαλλόμενο κρά-

τος της PCT του οποίου ο αιτών, ή ένας τουλάχιστον από τους αιτούντες 

εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός, είναι κάτοικος ή υπήκοος (Κανόνας 

19.1(a)(i) ή (ii) ή (b)), ή 

(ii) στο Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ στη Γενεύη της Ελβετίας, εάν ο 

αιτών ή, τουλάχιστον ένας από τους αιτούντες εάν υπάρχουν περισσότε-

ροι του ενός, είναι κάτοικος ή υπήκοος οποιουδήποτε συμβαλλόμενου 

κράτους της PCT (Κανόνας 19.1(a)(iii)). 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ\ 

Σε περίπτωση που η διεθνής αίτηση αρχικά κατατέθηκε μέσω φαξ σε 

ένα Γραφείο Παραλαβής που δέχεται τέτοιες καταθέσεις (βλ. τον Οδηγό 

PCT για τους αιτούντες, Παράρτημα Γ), αυτό θα πρέπει να αναφέρεται 

στο πρώτο φύλλο του εντύπου με την επίσημανση «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙ-

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» ακολουθούμενη από την ημερομηνία μετάδοσης του φαξ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ή ΠΡΑΚΤΟΡΑ 

Ένας Κωδικός αναφοράς κατάθεσης μπορεί να υποδεικνύεται εάν 

επιθυμείται. Ο κωδικός αυτός δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 χαρακτή-

ρες. Τυχόν χαρακτήρες άνω των 12 θα αγνοούνται από το Γραφείο Πα-

ραλαβής ή οποιαδήποτε Διεθνή Αρχή (Κανόνας 11.6(στ) και Ενότητα 

109). 

ΠΛΑΙΣΙΟ I 

Τίτλος της εφεύρεσης (Κανόνες 4.3 και 5.1(a)): Ο τίτλος πρέπει να 

είναι σύντομος (κατά προτίμηση δύο έως επτά λέξεις όταν έχει γραφτεί ή 

μεταφραστεί στα αγγλικά) και ακριβής. Θα πρέπει να ταυτίζεται με την 

κεφαλίδα τίτλου της περιγραφής. 

ΠΛΑΙΣΙΑ II ΚΑΙ III 

Γενικά: Τουλάχιστον ένας από τους αναφερόμενους αιτούντες πρέ-

πει να είναι κάτοικος ή υπήκοος ενός συμβαλλομένου κράτους της PCT 

για το οποίο ενεργεί το Γραφείο Παραλαβής (Άρθρα 9 και 11(1)(i) και 

Κανόνες 18 και 19). Εάν η διεθνής αίτηση κατατεθεί στο Διεθνές Γραφε-

ίο υπό τον Κανόνα 19.1(a)(iii), τουλάχιστον ένας από τους αιτούντες 

πρέπει να είναι κάτοικος ή υπήκοος ενός συμβαλλόμενου κράτους της 

PCT. 

Ένδειξη για το εάν ένα πρόσωπο είναι αιτών ή/ και εφευρέτης 

(Κανόνες 4.5(a) και 4.6(a) και (b)): 

Πλαίσιο ελέγχου «Το πρόσωπο αυτό είναι επίσης ο εφευρέτης»(Πλαίσιο 

II): Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, εάν ο αναφερόμενος αιτών είναι επίσης 

ο εφευρέτης ή ένας από τους εφευρέτες. Μην επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγ-

χου εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο. 

Πλαίσιο ελέγχου «αιτών και εφευρέτης»(Πλαίσιο III): Επιλέξτε αυτό 

το πλαίσιο ελέγχου, εάν το πρόσωπο που αναφέρεται είναι τόσο αιτών 

όσο και εφευρέτης. Μην επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν το εν 

λόγω πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο. 

Πλαίσιο ελέγχου «μόνο αιτών» (Πλαίσιο III): Επιλέξτε αυτό το πλαί-

σιο ελέγχου, εάν το πρόσωπο που αναφέρεται είναι νομικό πρόσωπο ή αν 

το πρόσωπο που αναφέρεται δεν είναι και εφευρέτης. 

Πλαίσιο ελέγχου «μόνο εφευρέτης»(Πλαίσιο III): Επιλέξτε αυτό το 

πλαίσιο ελέγχου, εάν το πρόσωπο που αναφέρεται είναι εφευρέτης, αλλά 

όχι και αιτών. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ο εφευρέτης έχει 

αποβιώσει ή έχει αναθέσει την εφεύρεση και ο εκδοχέας είναι ο αιτών για 

όλα τα καθορισμένα κράτη. Μην επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου αν το 

πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο. 

Στο Πλαίσιο III, πρέπει πάντα να είναι επιλεγμένο ένα από τα τρία 

πλαίσια ελέγχου για κάθε αναφερόμενο πρόσωπο. 

Ένα πρόσωπο δεν πρέπει να καθοριστεί περισσότερο από μία φορά 

στα Πλαίσια ΙΙ και ΙΙΙ, ακόμη και αν το πρόσωπο αυτό είναι τόσο αιτών 

όσο και εφευρέτης. 

Διαφορετικοί αιτούντες για διαφορετικά καθορισμένα κράτη 

(Κανόνες 4.5(d), 18.3 και 19.2): Μπορείτε να υποδείξετε διαφορετικούς 

αιτούντες για τους σκοπούς διαφορετικών καθορισμένων κρατών. Του-

λάχιστον ένας από όλους τους κατονομαζόμενους αιτούντες θα πρέπει να 

είναι υπήκοος ή κάτοικος ενός συμβαλλόμενου κράτους της PCT για το 

οποίο ενεργεί το Γραφείο Παραλαβής, ανεξάρτητα από το για ποια καθο-

ρισμένα κράτη ορίζεται ο συγκεκριμένος αιτών. 

Για την υπόδειξη των καθορισμένων κρατών για τα οποία ένα πρό-

σωπο είναι αιτών, σημειώσετε το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου (μόνο ένα 

για κάθε άτομο). Εάν το άτομο δεν είναι αιτών για όλα τα καθορισμένα 

κράτη, θα πρέπει να επισημανθεί το πλαίσιο ελέγχου «τα κράτη που 

αναφέρονται στο Συμπληρωματικό Πλαίσιο» και του προσώπου αυτού θα 

πρέπει να επαναληφθεί στο Συμπληρωματικό Πλαίσιο, με ένδειξη των 

κρατών για τα οποία το πρόσωπο αυτό είναι αιτών (βλ. στοιχείο 1 (ii) σε 

αυτό το Πλαίσιο). 

Καθορισμός του εφευρέτη (Κανόνας 4.1(a)(iv) και (c)(i)): Συνιστάται 

να κατονομάζετε πάντα τον εφευρέτη, δεδομένου ότι μια τέτοια πληροφορία 

απαιτείται γενικά στο εθνικό στάδιο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό 

PCT για τους αιτούντες, Παράρτημα B. 

Διαφορετικοί αιτούντες για διαφορετικά καθορισμένα κράτη 

(Κανόνας 4.6(c)): Διαφορετικά πρόσωπα μπορούν να αναφέρονται ως 

εφευρέτες για διαφορετικά καθορισμένα κράτη (για παράδειγμα, όπου, 

στο πλαίσιο αυτό, οι απαιτήσεις των εθνικών νομοθεσιών των καθορισ-

μένων κρατών δεν είναι ίδιες). Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να χρη-

σιμοποιηθεί το Συμπληρωματικό Πλαίσιο (βλ. σημείο 1 (iii) σε αυτό το 

Πλαίσιο). Ελλείψει οποιασδήποτε ένδειξης, θα υποτεθεί ότι ο(οι) κατα-

νομαζόμενος(-οι) εφευρέτης(-ες) είναι ο(οι) εφευρέτης(-ες) για όλα τα 

καθορισμένα κράτη. 

Ονόματα και διευθύνσεις (Κανόνας 4.4): Το επώνυμο (κατά προτί-

μηση με κεφαλαία γράμματα) πρέπει να αναφέρεται πριν από το μικρό 

όνομα. Γενικοί ή/ και ακαδημαϊκοί τίτλοι θα πρέπει να παραλείπονται Τα 

ονόματα των νομικών προσώπων θα πρέπει να υποδεικνύονται με την 

πλήρη επίσημη επωνυμία τους. 

http://www.wipo.int/pct/en/


Σελίδα 2 

 

Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης (PCT/RO/101) (σελίδα 2) (16 Σεπτεμβρίου 2012) 

Η διεύθυνση πρέπει να αναγράφεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέ-

πει την έγκαιρη ταχυδρομική παράδοση. Θα πρέπει να αποτελείται από 

όλες τις σχετικές διοικητικές μονάδες (μέχρι και την αναγραφή του αριθ-

μού σπιτιού, εάν υπάρχει), τον ταχυδρομικό κώδικα (εάν υπάρχει) και το 

όνομα της χώρας. 

Μόνο μια διεύθυνση μπορεί να αναφέρεται ανά άτομο. Για την υπό-

δειξη μιας ειδικής «διεύθυνσης για την αλληλογραφία», βλέπε τις σημει-

ώσεις στο Πλαίσιο IV. 

Αριθμοί τηλεφώνου, αριθμοί φαξ ή/και διευθύνσεις email θα πρέ-

πει να αναφέρονται για τα πρόσωπα που κατονομάζονται στα Πλαίσια ΙΙ 

και IV, προκειμένου να είναι δυνατή η ταχεία επικοινωνία μαζί τους (βλ. 

Κανόνα 4.4(c)). Οποιοσδήποτε αριθμός τηλεφώνου ή φαξ θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τους εφαρμοστέους κωδικούς χώρας και περιοχής. Μόνο 

μία διεύθυνση email πρέπει να υποδεικνύεται. 

Εάν δεν έχει επισημανθεί κάποιο από τα σχετικά πλαίσια ελέγχου, 

κάθε διεύθυνση email που παρέχεται θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τα είδη 

της επικοινωνίας που θα μπορούσαν να γίνουν και μέσω τηλεφώνου. Εάν 

έχει επισημανθεί κάποιο από τα σχετικά πλαίσια ελέγχου, το Γραφείο 

Παραλαβής, η Διεθνής Αρχή Έρευνας, το Διεθνές Γραφείο και η Αρχή 

Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης μπορούν να αποστέλλουν στον 

αιτούντα ειδοποιήσεις σε σχέση με τη διεθνή αίτηση, αποφεύγοντας 

τυχόν καθυστερήσεις στην επεξεργασία ή την ταχυδρόμηση. Σημειώνεται 

ότι δεν αποστέλλουν όλα τα Γραφεία τέτοιες ειδοποιήσεις μέσω email, 

(για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία κάθε Γραφείου, ανατρέξτε 

στον Οδηγό PCT για τους αιτούντες, Παράρτημα B). Εάν επισημανθεί το 

πρώτο πλαίσιο, οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου θα ακολουθείται πάντα από την αποστολή της επίσημης 

ειδοποίησης σε έντυπη μορφή. Μόνο εκείνο το έντυπο της ειδοποίησης 

θεωρείται νομικό αντίγραφο της ειδοποίησης και μόνο η ημερομηνία της 

ταχυδρόμησης αυτού του εντύπου θα ξεκινήσει οποιαδήποτε προθεσμία, 

κατά την έννοια του Κανόνα 80. Εάν επισημανθεί το δεύτερο πλαίσιο 

ελέγχου, ο αιτών ζητεί διακοπή της αποστολής έντυπων αντιγράφων των 

ειδοποιήσεων και αναγνωρίζει ότι η ημερομηνία της αλληλογραφίας που 

αναγράφεται στο ηλεκτρονικό αντίγραφο θα είναι αυτή που θα ξεκινά 

οποιαδήποτε προθεσμία, κατά την έννοια του Κανόνα 80. 

Σημειώνεται ότι είναι ευθύνη του αιτούντος να διατηρεί τα στοιχεία 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης ενημερωμένα και να διασφαλίζει ότι τα εισερχό-

μενα email δεν αποκλείονται για κανένα λόγο από το ηλεκτρονικό ταχυδ-

ρομείου του παραλήπτη. Αλλαγές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου που υποδεικνύονται στην αίτηση θα πρέπει να καταχωρηθούν, κατά 

προτίμηση απευθείας στο Διεθνές Γραφείο, σύμφωνα με τον Κανόνα 92bis. 

Όταν η εξουσιοδότηση email δίνεται τόσο σε σχέση με τον αιτούντα όσο 

και και σε σχέση με έναν πράκτορα ή κοινό αντιπρόσωπο, το Διεθνές Γρα-

φείο θα αποστέλλει ειδοποιήσεις μέσω email μόνο στο διορισμένο πράκτο-

ρα/ κοινό αντιπρόσωπο. 

Αριθμός εγγραφής αιτούντος στο Γραφείο (Κανόνας 4.5(e)): Όταν ο 

αιτών είναι εγγεγραμμένος στο εθνικό ή περιφερειακό Γραφείο που ενεργεί 

ως Γραφείο Παραλαβής, η αίτηση μπορεί να αναφέρει τον αριθμό ή άλλη 

ένδειξη υπό την οποία είναι εγγεγραμμένος ο αιτών. 

Εθνικότητα (Κανόνες 4.5(a) και (b) και 18.1): Για κάθε αιτούντα, 

η εθνικότητα θα πρέπει να αναφέρεται με το όνομα ή το διψήφιο κωδι-

κό του κράτους (δηλαδή, της χώρας) του οποίου το πρόσωπο αυτό είναι 

υπήκοος. Μια νομική οντότητα που έχει συσταθεί σύμφωνα με το εθνι-

κό δίκαιο ενός κράτους θεωρείται υπήκοος του εν λόγω κράτους. Η 

αναγραφή της εθνικότητας δεν απαιτείται όταν ένα πρόσωπο είναι 

εφευρέτης και μόνο. 

Κατοικία (Κανόνες 4.5(a) και (c) και 18.1): Για κάθε αιτούντα, η 

κατοικία θα πρέπει να αναφέρεται με το όνομα ή το διψήφιο κωδικό 

του κράτους (δηλαδή, της χώρας) του οποίου το πρόσωπο αυτό είναι 

κάτοικος. Εάν το κράτος της κατοικίας δεν υποδεικνύεται, θα πρέπει να 

θεωρείται ότι είναι το ίδιο με το κράτος που αναφέρεται στη διεύθυνση. 

Η κατοχή μιας πραγματικής και ενεργής βιομηχανικής ή εμπορικής 

εγκατάστασης σε ένα κράτος θεωρείται κατοικία σε αυτό το κράτος. Η 

αναγραφή της κατοικίας δεν απαιτείται όταν ένα πρόσωπο είναι εφευ-

ρέτης και μόνο. 

Ονομασίες κρατών (Ενότητα 115): Για την υπόδειξη ονομασιών 

κρατών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διψήφιοι κωδικοί που εμφανί-

ζονται στο Πρότυπο ST.3 του ΠΟΔΙ και στον Οδηγό PCT για τους 

αιτούντες, Παράρτημα ΙΑ. 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ IV 

Ποιος μπορεί να ενεργεί ως πράκτορας; (Άρθρο 49 και Κανόνας 

83.1 bis): Για καθένα από τα Γραφεία Παραλαβής, πληροφορίες ως προς 

το ποιος μπορεί να ενεργεί ως πράκτορας παρέχονται στον Οδηγό PCT 

για τους αιτούντες, Παράρτημα Γ. 

Πράκτορας ή Κοινός εκπρόσωπος (Κανόνες 4.7, 4.8, 90.1 και 90.2 

και Ενότητα 108): Επισημάνετε το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου, προκει-

μένου να δηλώσετε αν το πρόσωπο που αναφέρεται έχει διοριστεί ως 

«πράκτορας» ή «κοινός εκπρόσωπος» (ο «κοινός εκπρόσωπος» πρέπει να 

είναι ένας από τους αιτούντες). Για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται τα ονόματα, οι διευθύνσεις (συμπεριλαμβανομένων των 

ονομασιών των κρατών), οι αριθμοί τηλεφώνου, οι αριθμοί φαξ και οι 

διευθύνσεις email, βλ. τις σημειώσεις στα Πλαίσια II και III. Σε περίπτω-

ση που ορίζονται πολλοί πράκτορες, πρώτος θα πρέπει να αναγραφεί ο 

πράκτορας στον οποίο θα πρέπει να αποστέλλεται η αλληλογραφία. Εάν 

υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αιτούντες αλλά δεν έχει οριστεί κοινός 

πράκτορας για την εκπροσώπηση όλων τους, ένας από τους αιτούντες ο 

οποίος είναι υπήκοος ή κάτοικος ενός συμβαλλόμενου κράτους της PCT 

μπορεί να οριστεί από τους λοιπούς αιτούντες ως κοινός εκπρόσωπός 

τους. Εάν αυτό δεν γίνει, ο αιτών που αναφέρεται πρώτος στην αίτηση, 

εφόσον έχει το δικαίωμα να καταθέσει διεθνή αίτηση στο αρμόδιο Γρα-

φείο Παραλαβής, θα θεωρείται ο κοινός εκπρόσωπος των αιτούντων. 

Τρόπος διορισμού πράκτορα ή κοινού εκπροσώπου (Κανόνες 90.4 

και 90.5 και Ενότητα 106): Ο διορισμός ενός πράκτορα ή κοινού εκπρο-

σώπου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον καθορισμό του πράκτορα ή του 

κοινού εκπροσώπου στο Πλαίσιο IV και με την υπογραφή του αιτούντος 

στην αίτηση ή σε ένα ξεχωριστό πληρεξούσιο. Όταν υπάρχουν δύο ή 

περισσότεροι αιτούντες, ο διορισμός ενός κοινού πράκτορα ή κοινού 

εκπροσώπου πρέπει να γίνει με την υπογραφή κάθε αιτούντα, κατ' επιλο-

γή του, στην αίτηση ή σε ξεχωριστό πληρεξούσιο. Εάν το ξεχωριστό 

πληρεξούσιο δεν έχει υπογραφεί, ή εάν το απαιτούμενο ξεχωριστό πλη-

ρεξούσιο λείπει, ή εάν η ένδειξη του ονόματος ή της διεύθυνσης του 

διορισμένου προσώπου δεν συμμορφώνεται με τον Κανόνα 4.4, το πλη-

ρεξούσιο θα θεωρείται ανύπαρκτο, εκτός εάν το ελάττωμα διορθώνεται. 

Ωστόσο, το Γραφείο Παραλαβής μπορεί να παραιτηθεί από την απαίτηση 

υποβολής ενός ξεχωριστού πληρεξουσίου σε αυτό (για πληροφορίες 

σχετικά με κάθε Γραφείο Παραλαβής, ανατρέξτε στον Οδηγό PCT για 

τους αιτούντες, Παράρτημα C). 

Όταν έχει κατατεθεί ένα γενικό πληρεξούσιο και αναφέρεται στην 

αίτηση, στην αίτηση θα πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο αυτού. Οποισ-

δήποτε αιτών που δεν υπέγραψε το γενικό πληρεξούσιο θα πρέπει να 

υπογράψει είτε την αίτηση είτε ένα χωριστό πληρεξούσιο, εκτός εάν το 

Γραφείο Παραλαβής έχει παραιτηθεί από την απαίτηση υποβολής ξεχω-

ριστού πληρεξουσίου (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό PCT για 

τους αιτούντες, Παράρτημα Γ). 

Αριθμός εγγραφής πράκτορα στο Γραφείο (Κανόνας 4.7(b)): Όταν 

ο πράκτορας είναι εγγεγραμμένος στο εθνικό ή περιφερειακό Γραφείο 

που ενεργεί ως Γραφείο Παραλαβής, η αίτηση μπορεί να αναφέρει τον 

αριθμό ή άλλη ένδειξη υπό την οποία είναι εγγεγραμμένος ο πράκτορας. 

Διεύθυνση αλληλογραφίας (Κανόνας 4.4(d) και Ενότητα 108): Ό-

ταν έχει οριστεί πράκτορας, κάθε αλληλογραφία που προορίζεται για τον 

αιτούντα θα αποστέλλεται στη διεύθυνση που αναφέρεται για τον εν 

λόγω πράκτορα (ή για τον πρώτο αναφερόμενο πράκτορα, εάν έχουν 

διοριστεί περισσότεροι του ενός). Σε περίπτωση που ένας από δύο ή 

περισσότερους αιτούντες ορίζεται ως κοινός εκπρόσωπος, θα χρησιμο-

ποιηθεί η διεύθυνση που αναφέρεται για το συγκεκριμένο αιτούντα στο 

Πλαίσιο IV. 

Σε περίπτωση που δεν έχει διοριστεί κανένας πράκτορας ή κοινός 

εκπρόσωπος, η αλληλογραφία θα αποστέλλεται στη διεύθυνση, που ανα-

φέρεται στο Πλαίσιο ΙΙ ή ΙΙΙ, του αιτούντος (εάν μόνο ένα πρόσωπο ορί-

ζεται ως αιτών) ή του αιτούντος που θεωρείται κοινός εκπρόσωπος (εάν 

υπάρχουν δύο ή περισσότερα πρόσωπα που αναφέρονται ως αιτούντες). 

Ωστόσο, εάν ο αιτών επιθυμεί την αποστολή της αλληλογραφίας σε δια-

φορετική διεύθυνση, σε μια τέτοια περίπτωση η διεύθυνση πρέπει να 

αναγράφεται στο Πλαίσιο IV αντί του καθορισμού ενός πράκτορα ή 

κοινού εκπροσώπου. Στην περίπτωση αυτή, και μόνο στην περίπτωση 

αυτή, θα πρέπει να επισημανθεί το τελευταίο πλαίσιο ελέγχου του Πλαι-

σίου IV (δηλαδή, το τελευταίο πλαίσιο ελέγχου δεν πρέπει να επισημαί-

νεται εάν έχει επισημανθεί το πλαίσιο ελέγχου «πράκτορας» ή «κοινός 

εκπρόσωπος»). 
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Αριθμοί τηλεφώνου, αριθμοί φαξ ή/και διευθύνσεις email  

Βλ. Σημειώσεις στα Πλαίσια II και III. 

ΠΛΑΙΣΙΟ V 

Καθορισμοί (Περιφερειακά και εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας) 

(Κανόνας 4.9): Μετά την κατάθεση της αίτησης, ο αιτών θα αποκτήσει 

αυτόματη και πλήρη κάλυψη όλων των καθορισμών κρατών που διατί-

θενται στο πλαίσιο της PCT κατά την ημερομηνία κατάθεσης, σε σχέση 

με κάθε είδος προστασίας που διατίθεται και, κατά περίπτωση, σε σχέση 

τόσο με περιφερειακά όσο και με εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Εάν ο 

αιτών επιθυμεί την αντιμετώπιση της διεθνούς αίτησης, σε ένα συγκεκρι-

μένο καθορισμένο ή εκλεγμένο Κράτος, ως αίτησης όχι για ένα δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας αλλά για άλλο είδος προστασίας που παρέχεται από το 

εθνικό δίκαιο του εν λόγω καθορισμένου ή εκλεγμένου κράτους, ο αιτών 

θα πρέπει να υποδείξει την επιλογή του απευθείας στο καθορισμένο ή 

εκλεγμένο Γραφείο κατά την εκτέλεση των πράξεων, που αναφέρονται 

στα Άρθρα 22 ή 39(1), για την είσοδο στην εθνική φάση. Για λεπτομέρει-

ες σχετικά με τα διάφορα είδη της προστασίας που παρέχονται στα καθο-

ρισμένα ή εκλεγμένα κράτη, ανατρέξτε στον Οδηγό PCT για τους αιτούν-

τες, Παράρτημα B. 

Ωστόσο, για τους λόγους που εξηγούνται παρακάτω, είναι δυνατόν να 

δηλωθεί, με την επισήμανση των αντίστοιχων πλαισίων ελέγχου, ότι η 

Γερμανία DE, η Ιαπωνία JP ή/ και η Δημοκρατία της Κορέας KR δεν έχουν 

οριστεί για οποιοδήποτε είδος εθνικής προστασίας. Κάθε ένα από αυτά τα 

κράτη έχει γνωστοποιήσει στο Διεθνές Γραφείο ότι ο Κανόνας 4.9 (β) ισχύ-

ει για αυτό, δεδομένου ότι η εθνική του νομοθεσία προβλέπει ότι η κατάθε-

ση της διεθνούς αίτησης που περιέχει τον προσδιορισμό του εν λόγω κρά-

τους και διεκδικεί την προτεραιότητα, κατά το χρόνο κατάθεσης της 

αίτησης ή σε μεταγενέστερο στάδιο δυνάμει του Κανόνα 26bis.1, μιας 

προγενέστερης εθνικής αίτησης (για τη Γερμανία DE: για το ίδιο είδος 

προστασίας) που έχει ισχύ στο κράτος αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα την 

παύση της προγενέστερης εθνικής αίτησης, κατά περίπτωση, μετά τη λήξη 

συγκεκριμένων προθεσμιών, με τις ίδιες συνέπειες που θα είχε η απόσυρση 

της προγενέστερης εθνικής αίτησης. Ο καθορισμός της Γερμανίας DE για 

τους σκοπούς ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας EP δεν επηρεά-

ζεται από την ανωτέρω διάταξη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό 

PCT για τους αιτούντες, στο σχετικό Παράρτημα B. 

Μόνο τα τρία κράτη που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να εξαι-

ρεθούν από την πλήρη κάλυψη όλων των καθορισμών κρατών στο Πλαί-

σιο V. Για οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο κράτος της PCT που ο αιτών 

επιθυμεί να αποκλείσει από την πλήρη κάλυψη όλων των καθορισμών, ο 

αιτών θα πρέπει να υποβάλει μια χωριστή ειδοποίηση της απόσυρσης του 

αντίστοιχου καθορισμού, σύμφωνα με τον Κανόνα 90bis.2. Σημαντικό: 

Σε περίπτωση που πρόκειται να κατατεθεί μια ειδοποίηση απόσυρ-

σης, η ειδοποίηση αυτή θα πρέπει να υπογραφεί από τον αιτούντα ή, 

εάν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αιτούντες, από όλους αυτούς (Κα-

νόνας 90bis.5(a)), ή από έναν πράκτορα ή έναν κοινό εκπρόσωπο του 

οποίου ο διορισμός έχει πραγματοποιηθεί με την υπογραφή κάθε 

αιτούντος, κατ' επιλογή του, στην αίτηση, το αίτημα ή ένα ξεχωριστό 

πληρεξούσιο (Κανόνας 90.4(a)). 

ΠΛΑΙΣΙΟ VI 

Διεκδίκηση προτεραιότητας (Κανόνας 4.10): Εάν διεκδικείται προ-

τεραιότητα από προγενέστερη αίτηση, η δήλωση που περιέχει τη διεκδί-

κηση προτεραιότητας πρέπει να γίνει στην αίτηση. 

Η αίτηση πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία κατάθεσης της προγε-

νέστερης αίτησης για την οποία διεκδικείται προτεραιότητα και τον αριθ-

μό της κατάθεσης αυτής. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία αυτή πρέπει να 

εμπίπτει σε μια περίοδο 12 μηνών πριν από την ημερομηνία διεθνούς 

κατάθεσης. 

Σε περίπτωση που η προγενέστερη αίτηση είναι μια εθνική αίτηση, 

θα πρέπει να αναφέρεται η χώρα που μετέχει στη Σύμβαση των Παρισίων 

για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ή το Μέλος του Παγ-

κόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που δεν μετέχει στη Σύμβαση αυτή, όπου 

κατατέθηκε η εν λόγω προγενέστερη αίτηση. Σε περίπτωση που η προγε-

νέστερη αίτηση είναι μια περιφερειακή αίτηση, θα πρέπει να αναφέρεται 

το περιφερειακό Γραφείο στο οποίο κατατέθηκε. Σε περίπτωση που η 

προγενέστερη αίτηση είναι διεθνής αίτηση, θα πρέπει να αναφέρεται το 

Γραφείο Παραλαβής στο οποίο κατατέθηκε. 

Σε περίπτωση που η προγενέστερη αίτηση είναι μια περιφερειακή αί-

τηση (βλ. όμως κατωτέρω), ή μια διεθνής αίτηση, η διεκδίκηση προτεραιό-

τητας μπορεί επίσης, εάν το επιθυμεί ο αιτών, να υποδεικνύει μία ή περισ-

σότερες χώρες, συμβαλλόμενες στη Σύμβαση των Παρισίων, για τις οποίες 

είχε κατατεθεί η προηγούμενη αίτηση (Κανόνας 4.10(b)(i)). Μια τέτοια 

υπόδειξη, ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που η προηγούμε-

νη αίτηση είναι μια περιφερειακή αίτηση και τουλάχιστον μία από τις χώρες 

που μετέχουν στην Περιφερειακή Συνθήκη περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 

δεν είναι ούτε συμβαλλόμενη της σύμβασης των Παρισίων, ούτε μέλος του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, θα πρέπει να υποδεικνύεται τουλάχισ-

τον μία χώρα που είναι συμβαλλόμενη στη Σύμβαση των Παρισίων ή μέλος 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την οποία είχε κατατεθεί η 

προηγούμενη αίτηση (Κανόνας4.10(b)(ii)) στο Συμπληρωματικό Πλαίσιο. 

Ως προς τη δυνατότητα διόρθωσης ή προσθήκης μιας διεκδίκησης 

προτεραιότητας, ανατρέξτε στον Κανόνα 26bis. 1 και στον Οδηγό PCT 

για τους αιτούντες, Διεθνής φάση. 

Αποκατάσταση του δικαιώματος προτεραιότητας (Κανόνες 4.1(c)(v) 

και 26bis.3): Η διαδικασία για την αποκατάσταση του δικαιώματος προτεραιό-

τητας δεν είναι εφαρμόσιμη σε ένα Γραφείο Παραλαβής που έχει παράσχει 

ειδοποίηση προς το Διεθνές Γραφείο σύμφωνα με τον Κανόνα 26bis.3(j) σχετι-

κά με το ασυμβίβαστο του Κανόνα 26bis.3 (a) έως (i) με το εθνικό δίκαιο που 

εφαρμόζεται από το Γραφείο αυτό. Όταν η διεθνής αίτηση κατατίθεται σε 

ημερομηνία μεταγενέστερη από την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η περί-

οδος προτεραιότητας (βλ. Κανόνα 2.4), αλλά εντός προθεσμίας δύο μηνών από 

την ημερομηνία αυτή, ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το Γραφείο Παραλαβής 

να αποκαταστήσει το δικαίωμα της προτεραιότητας (Κανόνας 26bis.3). Το 

αίτημα αυτό θα πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Παραλαβής εντός δύο μηνών 

από την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η περίοδος προτεραιότητας. Μπορεί 

να συμπεριληφθεί στην αίτηση (Κανόνας 4.1(c)(v)) με τον προσδιορισμό της 

διεκδίκησης προτεραιότητας στο Πλαίσιο VI. Εάν, στο Πλαίσιο VI, ορίζεται 

μια διεκδίκηση προτεραιότητας για την οποία υποβάλλεται αίτημα αποκατάσ-

τασης του δικαιώματος προτεραιότητας, θα πρέπει να υποβληθεί ένα χωριστό 

έγγραφο με τίτλο «Δήλωση για την αποκατάσταση του δικαιώματος της προτε-

ραιότητας». Αυτό το χωριστό έγγραφο πρέπει να αναφέρει, για κάθε προκείμε-

νη προγενέστερη αίτηση, την ημερομηνία κατάθεσης, τον αριθμό της προγε-

νέστερης αίτησης και το όνομα ή το διψήφιο κωδικό της χώρας, του μέλους του 

ΠΟΕ, του περιφερειακού Γραφείου ή του Γραφείου Παραλαβής. Έπειτα, για 

κάθε εμπλεκόμενη προγενέστερη αίτηση, ο αιτών θα πρέπει να δηλώσει τους 

λόγους της αποτυχίας κατάθεσης της διεθνούς αίτησης εντός της περιόδου 

προτεραιότητας (Κανόνες 26bis.3(a) και 26bis.3(b)(ii)). Σημειώνεται ότι μια 

τέτοια αίτηση μπορεί να υποβληθεί από το Γραφείο Παραλαβής σε απαίτηση 

πληρωμής ενός τέλους, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί εντός του χρονικού 

ορίου που αναφέρεται ανωτέρω (Κανόνας 26bis.3(e)). Σύμφωνα με τον Κανό-

να 26bis.3 (δ), η προθεσμία για την καταβολή του τέλους αυτού μπορεί να 

παραταθεί, κατ' επιλογή του Γραφείου Παραλαβής, για χρονικό διάστημα έως 

και δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας που ισχύει σύμφωνα με τον Κανό-

να 26bis.3(e). Σημειώνεται επίσης ότι το Γραφείο Παραλαβής μπορεί να απαι-

τήσει την παράδοση, εντός ευλόγου προθεσμίας, μιας δήλωση ή άλλης απόδει-

ξης προς υποστήριξη της αιτιολόγησης. Κατά προτίμηση, η εν λόγω δήλωση ή 

άλλη απόδειξη θα πρέπει να έχει ήδη υποβληθεί στο Γραφείο Παραλαβής μαζί 

με την αίτηση για αποκατάσταση (Κανόνας 26bis.3(b) και (f)). Το Γραφείο 

Παραλαβής θα πρέπει να αποκαταστήσει το δικαίωμα προτεραιότητας εάν 

διαπιστώσει ότι ικανοποιείται ένα κριτήριο αποκατάστασης που εφαρμόζεται 

από το Γραφείο (Κανόνας 26bis.3(a)). Για πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια 

που εφαρμόζει ένα Γραφείο Παραλαβής, ανατρέξτε στον Οδηγό PCT για τους 

αιτούντες, Παράρτημα C. 

Ενσωμάτωση μέσω παραπομπής (Κανόνες 4.18 και 20): Η διαδι-

κασία για την ενσωμάτωση μέσω παραπομπής δεν ισχύει για ένα Γραφείο 

Παραλαβής που έχει παράσχει ειδοποίηση στο Διεθνές Γραφείο δυνάμει 

του Κανόνα 20.8(a) σχετικά με το ασυμβίβαστο των Κανόνων 20.3(a)(ii) 

και (b)(ii), 20.5(a)(ii) και (d), και 20.6 με το εθνικό δίκαιο που εφαρμόζε-

ται από το Γραφείο αυτό. Σε περίπτωση που το Γραφείο Παραλαβής 

διαπιστώσει ότι κάποια από τις απαιτήσεις του Άρθρου 11(1)(iii)(d) και 

(e) δεν πληρούται ή φαίνεται να μην πληρούται, θα καλέσει τον αιτούντα 

είτε να παραδώσει την απαιτούμενη διόρθωση είτε να επιβεβαιώσει ότι το 

εν λόγω στοιχείο που αναφέρεται στο Άρθρο 11(1)(iii)(d) ή (e) ενσωμα-

τώνεται δι' αναφοράς σύμφωνα με τον Κανόνα 4.18. Σε περίπτωση που ο 

αιτών προσκομίσει την απαιτούμενη διόρθωση σύμφωνα με το Άρθρο 

11(2), η διεθνής ημερομηνία κατάθεσης θα είναι η ημερομηνία κατά την 

οποία το Γραφείο Παραλαβής λαμβάνει την απαιτούμενη διόρθωση (βλ. 

Κανόνα 20.3(a)(ii) και (b)(i)), υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι άλλες 

προϋποθέσεις του Άρθρου 11(1). Ωστόσο, σε περίπτωση που ο αιτών 

επιβεβαιώνει την ενσωμάτωση δι' αναφοράς ενός στοιχείου που αναφέρε-

ται στο Άρθρο 11(1)(iii)(d) ή (e), που περιέχεται πλήρως σε προηγούμενη 

αίτηση η προτεραιότητα της οποίας διεκδικείται στη διεθνή αίτηση, το 

στοιχείο αυτό θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει περιληφθεί στην αναφερό-

μενη διεθνή αίτηση κατά την ημερομηνία πρώτης παραλαβής ενός ή 

περισσότερων από τα στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο11(1)(iii) από 
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το Γραφείο Παραλαβής, και η ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης θα είναι η 

ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του Άρθρου 

11(1) (βλ. Κανόνας 20.3(a)(ii) και (b)(ii)). 

Σε περίπτωση που ο αιτών προσκομίζει ένα ελλείπον μέρος στο 

Γραφείο Παραλαβής μετά την ημερομηνία κατά την οποία ικανοποιή-

θηκαν όλες οι απαιτήσεις του Άρθρου 11(1), αλλά εντός της ισχύουσας 

προθεσμίας σύμφωνα με τον Κανόνα 20.7, το μέρος αυτό θα πρέπει να 

περιληφθεί στη διεθνή αίτηση και η ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης 

θα διορθωθεί στην ημερομηνία κατά την οποία το Γραφείο Παραλαβής 

έλαβε το μέρος αυτό (βλ. Κανόνα 20.5(c)). Σε μια τέτοια περίπτωση, ο 

αιτών θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από το Γραφείο Παραλαβής να 

αγνοήσει το εν λόγω ελλείπον μέρος, περίπτωση στην οποία το ελλεί-

πον μέρος θα θεωρηθεί μη κατατεθέν και η διόρθωση της ημερομηνίας 

διεθνούς κατάθεσης μη πραγματοποιηθείσα (βλ. Κανόνα 20.5(e)). 

Ωστόσο, όταν ο αιτών επιβεβαιώνει την ενσωμάτωση δι' αναφοράς ενός 

μέρους της περιγραφής, των αξιώσεων ή των σχεδίων δυνάμει του 

Κανόνα 4.18 και το Γραφείο Παραλαβής διαπιστώνει ότι ικανοποιούν-

ται όλες οι απαιτήσεις των Κανόνων 4.18 και 20.6(α), το μέρος αυτό θα 

θεωρείται ότι έχει περιληφθεί στην αναφερόμενη διεθνή αίτηση κατά 

την ημερομηνία κατά την οποία το Γραφείο Παραλαβής έλαβε για 

πρώτη φορά ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που αναφέρονται στο 

Άρθρο 11(1), και η ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης θα είναι η ημερο-

μηνία κατά την οποία ικανοποιήθηκε το σύνολο των απαιτήσεων του 

Άρθρου 11(1) (βλ. Κανόνα 20.5). 

Παράδοση του εγγράφου προτεραιότητας (Κανόνας 17.1): Επικυ-

ρωμένο αντίγραφο κάθε προγενέστερης αίτησης της οποίας διεκδικείται 

προτεραιότητα (έγγραφο προτεραιότητας) θα πρέπει να υποβάλλεται από 

τον αιτούντα, ανεξάρτητα από το εάν η προγενέστερη αίτηση είναι μια 

εθνική, περιφερειακή ή διεθνής αίτηση. Το έγγραφο προτεραιότητας 

πρέπει να υποβληθεί στο Γραφείο Παραλαβής ή το Διεθνές Γραφείο πριν 

από την παρέλευση 16 μηνών από την (πρώτη) ημερομηνία προτεραιότη-

τας ή, εάν ζητείται εσπευσμένη έναρξη της εθνικής φάσης, το αργότερο 

κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αυτής. Κάθε έγγραφο προτεραιότη-

τας που παραλαμβάνεται από το Διεθνές Γραφείο μετά τη λήξη της 

16μηνης προθεσμίας, αλλά πριν από την ημερομηνία της διεθνούς δημο-

σίευσης θεωρείται ότι έχει παραληφθεί την τελευταία ημέρα της προθεσ-

μίας αυτής (Κανόνας 17.1(a). 

Όταν το έγγραφο προτεραιότητας έχει εκδοθεί από το Γραφείο Πα-

ραλαβής, ο αιτών μπορεί, αντί της κατάθεσης του εγγράφου προτεραιό-

τητας, να ζητήσει από το Γραφείο Παραλαβής (το αργότερο 16 μήνες 

μετά την ημερομηνία προτεραιότητας) να προετοιμάσει και να διαβι-

βάσει το έγγραφο προτεραιότητα στο Διεθνές Γραφείο (Κανό-

νας4.1(c)(ii)). Τα αιτήματα αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν με την 

επισήμανση των αντίστοιχων πλαισίων ελέγχου στο Πλαίσιο VI. Σημε-

ίωνεται ότι όπου υποβάλλεται τέτοιο αίτημα, ο αιτών θα πρέπει, κατά 

περίπτωση, να πληρώσει στο Γραφείο Παραλαβής το τέλος για το έγ-

γραφο προτεραιότητας. Διαφορετικά, το αίτημα θα θεωρείται μη υποβ-

ληθέν (βλ. Κανόνα 17.1(b)). 

Σε περίπτωση που το έγγραφο προτεραιότητας είναι διαθέσιμο από ένα 

Γραφείο που συμμετέχει στην Υπηρεσία Ψηφιακής Πρόσβασης του ΠΟΔΙ 

για τα έγγραφα προτεραιότητας (DAS) (www.wipo.int/patentscope/en/ 

priority_documents/offices.html), ο αιτών μπορεί να χρησιμοποιήσει την 

DAS για να καταθέσει το έγγραφο προτεραιότητας στο Διεθνές Γραφείο. 

Όταν ο αιτών ζητήσει στο Γραφείο Κατάθεσης να παράσχει ένα αντίγραφο 

του εγγράφου προτεραιότητας στην DAS (βλ. Οδηγό PCT για τους αιτούν-

τες, Παράρτημα B του Γραφείου κατάθεσης στην DAS για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί), ο 

αιτών θα λάβει έναν κωδικό πρόσβασης. Έπειτα, ο αιτών θα πρέπει να 

επισημάνει τα σχετικά πλαίσια ελέγχου στο Πλαίσιο VI  και να αναφέρει 

τον κωδικό πρόσβασης για κάθε συγκεκριμένο έγγραφο προτεραιότητας. 

(Για μια μεταβατική περίοδο, έως ότου όλα τα γραφεία πρόσβασης DAS να 

χρησιμοποιούν το σύστημα που περιγράφεται ανωτέρω, θα συνεχίσει να 

λειτουργεί το παλιό σύστημα, όπου το πλαίσιο ελέγχου για την αίτηση 

ανάκτησης από την DAS μπορεί να επιλεγεί χωρίς αναγραφή του κωδικού 

πρόσβασης, εφόσον ο αιτών επιτρέπει στο Διεθνές Γραφείο την πρόσβαση 

στο έγγραφο προτεραιότητας χρησιμοποιώντας τη λίστα ελέγχου πρόσβα-

σης στην πύλη DAS του αιτούντος. 

Πληροφορίες σχετικά με το εάν και ποια έγγραφα προτεραιότητας 

είναι διαθέσιμα στο Διεθνές Γραφείο από μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, 

δημοσιεύονται στις Επίσημες Ανακοινώσεις (Εφημερίδα PCT) σύμφωνα 

με την Ενότητα 715(c) και τον Οδηγό PCT για τους αιτούντες, Παράρ-

τημα B(IB). 

Ημερομηνίες (Ενότητα 110): Οι ημερομηνίες πρέπει να υποδεικνύ-

ονται με τον αραβικό αριθμό της ημέρας, το όνομα του μήνα και τον 

αραβικό αριθμό του έτους - με αυτή τη σειρά. Μετά, πάνω ή κάτω από 

την ένδειξη αυτή, η ημερομηνία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε πα-

ρένθεση με διψήφιο αραβικό αριθμό για την ημέρα, διψήφιο αραβικό 

αριθμό για το μήνα και τετραψήφιο αραβικό αριθμό για το έτος, με αυτή 

τη σειρά και με διαχωρισμό με τελείες, παύλες ή καθέτους, για παράδειγ-

μα «26 Οκτωβρίου 2012 (26.10.2012», «26 Οκτωβρίου (26/10/2012)» ή 

«26 Οκτωβρίου 2012 (26-10-2012)». 

ΠΛΑΙΣΙΟ VII 

Επιλογή Διεθνούς Αρχής Έρευνας (ISA) 

(Κανόνες 4.1(b)(iv) και 4.14bis): Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερες 

αρμόδιες Διεθνείς Αρχές Έρευνας για τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας σε 

σχέση με τη διεθνή αίτηση, ανάλογα με τη γλώσσα στην οποία κατατίθε-

ται η αίτηση και το Γραφείο Παραλαβής στο οποίο κατατίθεται - το όνο-

μα της αρμόδιας αρχής που επιλέγει ο αιτών πρέπει να αναγράφεται στον 

προβλεπόμενο χώρο, είτε με την πλήρη ονομασία του είτε με τον αντίσ-

τοιχο διψήφιο κωδικό. 

Αίτημα για τη χρήση των αποτελεσμάτων παλαιότερης έρευνας, 

Αναφορά στην έρευνα αυτή (Κανόνες 4.12, 12bis, 16.3 και 41.1). Ο 

αιτών μπορεί να ζητήσει από την ISA να λάβει υπόψη, κατά τη διενέργεια 

της διεθνούς έρευνας, τα αποτελέσματα μιας προηγούμενης έρευνας η 

οποία διεξήχθη είτε από την Αρχή αυτή, είτε από άλλη ISA είτε από ένα 

εθνικό γραφείο (Κανόνας 4.12). Σε περίπτωση που αιτών έχει καταβάλει 

τέτοιο αίτημα και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανόνα 12bis, η ISA, 

στο βαθμό του δυνατού, θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της εν λόγω 

προγενέστερης έρευνας. Εάν, από την άλλη πλευρά, η προηγούμενη 

έρευνα διεξήχθη από άλλη ISA ή άλλο εθνικό ή περιφερειακό γραφείο, η 

ISA μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται, να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της 

εν λόγω προγενέστερης έρευνας (Κανόνας 41.1). Όταν η ISA λαμβάνει 

υπόψη τα αποτελέσματα μιας προγενέστερη έρευνας, θα πρέπει να επισ-

τρέψει (μερικώς) το τέλος έρευνας, στο βαθμό και υπό τους όρους που 

προβλέπονται στη συμφωνία δυνάμει του Άρθρου 16(3)(b) (βλέπε, για 

κάθε ISA, τον Οδηγό PCT για τους αιτούντες, Παράρτημα D). 

Οποιοδήποτε αίτημα για τη χρήση των αποτελεσμάτων προγενέστε-

ρης έρευνας θα πρέπει να προσδιορίζει: την ημερομηνία κατάθεσης και 

τον αριθμό της αίτησης για την οποία διεξήχθη η εν λόγω προγενέστερη 

έρευνα και την Αρχή ή το Γραφείο που πραγματοποίησε την προγενέστε-

ρη έρευνα (Κανόνες 4.1(b)(ii) και 4.12(i)). 

Ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει στο γραφείο παραλαβής, μαζί με τη 

διεθνή αίτηση κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, αντίγραφο των 

αποτελεσμάτων της προγενέστερης έρευνας (Κανόνας 12bis.1(a)), με τις 

εξής εξαιρέσεις: 

- σε περίπτωση που η προγενέστερη έρευνα διεξήχθη από το ίδιο γραφείο 

με αυτό που ενεργεί ως Γραφείο Παραλαβής, ο αιτών μπορεί, αντί να 

υποβάλει αντίγραφα των απαιτούμενων εγγράφων, να ζητήσει από το 

γραφείο παραλαβής να διαβιβάσει αντίγραφα αυτών των εγγράφων στην 

ISA με επισήμανση του κατάλληλου πλαισίου ελέγχου (Κανόνας 

12bis.1(c)) 

- σε περίπτωση που η προγενέστερη έρευνα διεξήχθη από την ίδια Αρχή 

ή Γραφείο που ενεργεί ως ISA, κανένα αντίγραφο ή μετάφραση οποιου-

δήποτε εγγράφου (δηλαδή τα αποτελέσματα της προγενέστερης έρευνας 

ή της προγενέστερης αίτησης ή κάθε έγγραφο που αναφέρεται στην προ-

γενέστερη έρευνα, ανάλογα με την περίπτωση) δεν χρειάζεται να υποβ-

ληθεί (Κανόνας 12bis .1(d)) 

- σε περίπτωση που ένα αντίγραφο ή μετάφραση της προηγούμενης έρευ-

νας βρίσκεται στη διάθεση της ISA σε μορφή και κατά τρόπο αποδεκτό 

από αυτήν, και αν αυτό αναφέρεται καταλλήλως στο έντυπο αίτησης από 

τον αιτούντα με την επισήμανση του αντίστοιχου πλαισίου ελέγχου, 

κανένα αντίγραφο ή μετάφραση οποιουδήποτε εγγράφου δεν χρειάζεται 

να υποβληθεί στην ISA (Κανόνας 12bis.1(f)) 

- σε περίπτωση που το έντυπο αίτησης περιέχει μια δήλωση σύμφωνα με 

τον Κανόνα 4.12(ii) ότι η διεθνής αίτηση είναι η ίδια, ή ουσιαστικά ίδια, 

με μια αίτηση για την οποία διεξήχθη η προγενέστερη έρευνα, ή ότι η 

διεθνής αίτηση είναι η ίδια, ή ουσιαστικά ίδια, με εκείνη την προγενέστε-

ρη αίτηση, εκτός από το ότι έχει κατατεθεί σε άλλη γλώσσα, κανένα 

αντίγραφο ή μετάφραση της προηγούμενης αίτησης δεν χρειάζεται να 

διαβιβαστεί στην ISA (Κανόνες 4.12(ii) και 12bis.1(e)). 

http://www.wipo.int/patentscope/en/
http://www.wipo.int/patentscope/en/
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Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης (PCT/RO/101) (σελίδα 5) (16 Σεπτεμβρίου 2012) 

Χρήση των αποτελεσμάτων περισσότερων από μίας προγενέστε-

ρων ερευνών: Σε περίπτωση που η ISA καλείται να χρησιμοποιήσει τα 

αποτελέσματα περισσότερων προγενέστερων ερευνών, θα πρέπει να επιση-

μανθούν τα πλαίσια ελέγχου στο Πλαίσιο VII, κατά περίπτωση, για κάθε 

προγενέστερη έρευνας. Σε περίπτωση που υποδεικνύονται περισσότερα από 

δύο αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών, επισημάνετε το σχετικό πλαίσιο 

ελέγχου και καταθέστε αντίγραφα αυτής της σελίδας με την ένδειξη «Φύλ-

λο συνέχισης Πλαισίου VII» τα οποία θα επισυνάψετε στο έντυπο αίτησης. 

ΠΛΑΣΙΟ VIII 

Δηλώσεις που περιέχουν τυποποιημένα διατύπωση 

(Κανόνες 4.1(c)(iii) και 4.17): Κατ' επιλογή του αιτούντος, η αίτηση 

μπορεί, για τους σκοπούς της εθνικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε 

ένα ή περισσότερα από τα καθορισμένα κράτη, να περιέχει μία ή περισ-

σότερες από τις ακόλουθες δηλώσεις: 

(i) δήλωση σχετικά με την ταυτότητα του εφευρέτη 

(ii)  δήλωση ως προς το δικαίωμα του αιτούντος, κατά την ημερο-

μηνία διεθνούς κατάθεσης, να υποβάλει αίτηση για και να του 

χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

(iii)  δήλωση ως προς το δικαίωμα του αιτούντος, κατά την ημερο-

μηνία διεθνούς κατάθεσης, να διεκδικήσει την προτεραιότητα 

της προγενέστερης αίτησης 

(iv)  δήλωση περί εφευρετικής δραστηριότητας (μόνο για τους σκο-

πούς του καθορισμού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής) 

(v)  δήλωση σχετικά με μη επιζήμιες αποκαλύψεις ή εξαιρέσεις 

από την έλλειψη καινοτομίας 

οι οποίες πρέπει να συμφωνούν με την τυποποιημένη διατύπωση που προβ-

λέπεται στις Ενότητες 211-215, αντίστοιχα, και οι οποίες πρέπει να καθορί-

ζονται στα Πλαίσια VIII (i) έως (v), όπως περιγράφεται κατωτέρω. Όταν 

περιλαμβάνονται τέτοιες δηλώσεις, θα πρέπει να επισημαίνονται τα αντίσ-

τοιχα πλαίσια ελέγχου στο Πλαίσιο VIII και στη δεξιά στήλη να αναγράφε-

ται ο αριθμός κάθε τύπου δήλωσης.. Όσον αφορά τη δυνατότητα διόρθωσης 

ή προσθήκης μιας δήλωσης, ανατρέξτε στον Κανόνα Rule 26ter, την Ενό-

τητα 216 και τον Οδηγό PCT για τους αιτούντες, Διεθνής Φάση. 

Εάν οι συνθήκες μιας συγκεκριμένης υποθέσεως είναι τέτοιες ώστε 

να μην επιτρέπουν την εφαρμογή των τυποποιημένων διατυπώσεων, ο 

αιτών δεν θα πρέπει να επιχειρήσει να κάνει χρήση των δηλώσεων που 

προβλέπονται στον Κανόνα 4.17, αλλά μάλλον να συμμορφωθεί με τις 

εμπλεκόμενες εθνικές απαιτήσεις κατά την είσοδο στην εθνική φάση. 

Το γεγονός ότι μια δήλωση γίνεται σύμφωνα με τον Κανόνα 4.17, 

δεν αρκεί από μόνο του για τη βεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων. Η 

ισχύς των στοιχείων αυτών στα εμπλεκόμενα καθορισμένα κράτη θα 

καθορίζεται από τα καθορισμένα Γραφεία σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

εθνικό δίκαιο. 

Ακόμη και αν η διατύπωση της δήλωσης δεν είναι σύμφωνη με την τυ-

ποποιημένη διατύπωση που προβλέπεται από τις Διοικητικές οδηγίες σύμ-

φωνα με τον Κανόνα 4.17, οποιοδήποτε καθορισμένο Γραφείο μπορεί να 

αποδεχθεί τη δήλωση αυτή για τους σκοπούς της εφαρμοστέας εθνικής 

νομοθεσίας, αλλά δεν υποχρεούται να το πράξει. 

Λεπτομέρειες ως προς τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας: 

Για πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις που απαιτούνται από κάθε 

καθορισμένο Γραφείο, ανατρέξτε στον Οδηγό PCT για τους αιτούντες, 

στο αντίστοιχο εθνικό κεφάλαιο. 

Επίδραση στα καθορισμένα γραφεία (Κανόνας 51bis.2): Σε περίπ-

τωση που ο αιτών υποβάλει οποιαδήποτε από τις δηλώσεις που προβλέ-

πονται στον Κανόνα 4.17(i) έως (iv) με το απαιτούμενο τυποποιημένο 

κείμενο (είτε με τη διεθνή αίτηση είτε στο Διεθνές Γραφείο εντός της 

σχετικής προθεσμίας σύμφωνα με τον Κανόνα 26ter, είτε απευθείας στο 

καθορισμένο Γραφείο κατά τη διάρκεια της εθνικής φάσης), το καθορισ-

μένο Γραφείο, κατά την εθνική φάση, δεν δύναται να ζητήσει περαιτέρω 

έγγραφα ή αποδείξεις για το ζήτημα που θίγει η δήλωση αυτή, εκτός εάν 

το καθορισμένο Γραφείο αμφιβάλλει ευλόγως για την ειλικρίνεια της 

σχετικής δήλωσης. 

Ασυμβίβαστο ορισμένων στοιχείων του Κανόνα 51bis.2(a) με τις εθ-

νικές νομοθεσίες (Κανόνας 51bis.2(c)) Ορισμένα καθορισμένα Γραφεία 

έχουν ενημερώσει το Διεθνές Γραφείο ότι το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο δεν 

είναι συμβατό σε σχέση με ορισμένες δηλώσεις που προβλέπονται στον Κα-

νόνα 4.17(i), (ii) και (iii).   Αυτά τα καθορισμένα γραφεία έχουν επομένως το 

δικαίωμα να απαιτήσουν συμπληρωματικά έγγραφα ή αποδεικτικά στοιχεία 

σχετικά με τα θέματα στα οποία αναφέρονται οι δηλώσεις αυτές. Για τακτικά 

επικαιροποιούμενες πληροφορίες σχετικά με τα Γραφεία αυτά, επισκεφτείτε 

τη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ: www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/ 

res_incomp.html. 

ΠΛΑΙΣΙΑ VIII (i) ΕΩΣ (v)  

(ΓΕΝΙΚΑ) 

Πλαίσια διαφορετικών δηλώσεων: Στο προ-τυπωμένο έντυπο αί-

τησης υπάρχουν έξι διαφορετικά πλαίσια δηλώσεων - ένα πλαίσιο για 

καθέναν από τους πέντε διαφορετικούς τύπους δηλώσεων που προβλέ-

πονται από τον Κανόνα 4.17 (Πλαίσιο VIII (i) ως Box No. VIII (v)) και 

ένα φύλλο συνέχισης (Συνέχιση Πλαισίου VIII (i) έως (v)) που θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που κάποια από τις δηλώσεις δεν χωρά-

ει στο αντίστοιχο πλαίσιο. Ο τίτλος κάθε τύπου δήλωσης που παρέχεται 

στην τυποποιημένη διατύπωση που προβλέπεται από τις Διοικητικές 

Οδηγίες είναι προ-τυπωμένος στο κατάλληλο φύλλο της αίτησης. 

Ξεχωριστό φύλλο για κάθε δήλωση: Κάθε δήλωση πρέπει να ξεκι-

νά σε ξεχωριστό φύλλο του εντύπου αίτησης, στο κατάλληλο Πλαίσιο 

δήλωσης. 

Τίτλοι, στοιχεία, αριθμοί στοιχείων, διακεκομμένες γραμμές, λέ-

ξεις μέσα σε παρένθεση και λέξεις σε αγκύλες: Η προβλεπόμενη τυπο-

ποιημένη διατύπωση των δηλώσεων περιλαμβάνει τίτλους, διάφορα 

στοιχεία, αριθμούς στοιχείων, διακεκομμένες γραμμές, λέξεις σε παρεν-

θέσεις και λέξεις σε αγκύλες. Εκτός από το Πλαίσιο VIII (iv) το οποίο 

περιέχει την προ-τυπωμένη τυποποιημένη διατύπωση, μόνο τα στοιχεία 

που εκάστοτε ισχύουν θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια δήλωση, 

όπου είναι απαραίτητα για να υποστηρίξουν όσα καθορίζονται στην εν 

λόγω δήλωση (δηλαδή, παραλείψτε τα στοιχεία που δεν εφαρμόζονται 

στην εκάστοτε περίπτωση) και δεν χρειάζεται να περιληφθούν αριθμοί 

στοιχείων. Οι διακεκομμένες γραμμές υποδεικνύουν το σημείο όπου 

πρέπει να εισαχθούν οι πληροφορίες. Οι λέξεις σε παρένθεση είναι οδηγί-

ες για τους αιτούντες όσον αφορά τις πληροφορίες που μπορούν να συμ-

περιληφθούν στη δήλωση ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά. Οι 

λέξεις σε αγκύλες είναι προαιρετικές και θα πρέπει να αναγράφονται στη 

δήλωση χωρίς τις αγκύλες, εφόσον εφαρμόζονται. Αν δεν εφαρμόζονται, 

θα πρέπει να παραλείπονται μαζί με τις αντίστοιχες αγκύλες. 

Καθορισμός διαφόρων προσώπων: Σε μια δήλωση μπορούν να κα-

τονομάζονται περισσότερα του ενός πρόσωπα. Εναλλακτικά, με μια 

εξαίρεση, μπορεί να καταρτιστεί ξεχωριστή δήλωση για κάθε πρόσωπο. 

Όσον αφορά τη δήλωση περί εφευρετικής δραστηριότητας που ορίζεται 

στο Πλαίσιο VIII (iv), και ισχύει μόνο για τους σκοπούς του καθορισμού 

των ΗΠΑ, όλοι οι εφευρέτες θα πρέπει να κατονομάζονται σε μία μόνο 

δήλωση (βλ. Σημειώσεις στο Πλαίσιο VIII (iv), παρακάτω). Η διατύπωση 

των δηλώσεων που πρέπει να καταγραφεί στα Πλαίσια VIII (i), (ii), (iii) 

και (v) μπορεί να προσαρμοστεί από τον ενικό στον πληθυντικό, όπως 

τυχόν απαιτείται. 

ΠΛΑΙΣΙΟ VIII (i) 

Δήλωση ως προς την ταυτότητα του εφευρέτη (Κανόνας 4.17(i) και 

Ενότητα 211): Η δήλωση πρέπει να διατυπώνεται ως εξής: 

«Δήλωση ως προς την ταυτότητα του εφευρέτη» (Κανόνες 4.17(i) 

και 51bis.1(a)(i)): 

σε σχέση με την [παρούσα] διεθνή αίτηση [Αρ. PCT/...], 

Ο ... (όνομα) με διεύθυνση ... (διεύθυνση) είναι ο εφευρέτης του 

αντικειμένου για το οποίο επιδιώκεται προστασία μέσω [της] [α-

υτής της] διεθνούς αίτησης» 

Μια τέτοια δήλωση δεν είναι απαραίτητη για κάθε εφευρέτη που α-

ναφέρεται ως τέτοιος (είτε ως εφευρέτης μόνο είτε ως αιτών και εφευρέ-

της) στο Πλαίσιο ΙΙ ή ΙΙΙ, σύμφωνα με τον Κανόνα 4.5 ή 4.6. Ωστόσο, εάν 

ο εφευρέτης υποδεικνύεται ως αιτών στο Πλαίσιο ΙΙ ή ΙΙΙ, σύμφωνα με 

τον Κανόνα 4.5, μπορεί να είναι χρήσιμη μια δήλωση ως προς το δικαίω-

μα του αιτούντος να υποβάλει αίτηση και να του χορηγηθεί δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας (Κανόνας 4.17(ii)). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδεί-

ξεις σχετικά με τον εφευρέτη, σύμφωνα με τον Κανόνα 4.5 ή 4.6, στο 

Πλαίσιο II ή II, η δήλωση αυτή μπορεί να συνδυαστεί με την προβλεπό-

μενη διατύπωση της δήλωσης ως προς το δικαίωμα του αιτούντος να 

υποβάλει αίτηση και να του χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Κανόνας 

4.17 (ii)). Για λεπτομέρειες σχετικά με μια τέτοια συνδυασμένη δήλωση, 

βλ. Σημειώσεις στο Πλαίσιο VIII(ii) κατωτέρω. Για λεπτομέρειες σχετικά 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/
http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/
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με τη δήλωση του εφευρέτη για τους σκοπούς του καθορισμού των ΗΠΑ, 

βλ. Σημειώσεις στο Πλαίσιο VIII (iv) κατωτέρω. 

ΠΛΑΙΣΙΟ VIII (ii) 

Δήλωση ως προς το δικαίωμα του αιτούντος να υποβάλει αίτηση 

και να του χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Κανόνας 4.17(ii) και 

Ενότητα 212): Η δήλωση πρέπει να διατυπωθεί ως εξής, με τη συμπερί-

ληψη, παράλειψη, επανάληψη ή αναδιάταξη των θεμάτων που απαριθμο-

ύνται ως στοιχεία (i) έως (viii) που κρίνεται απαραίτητη για την επεξήγη-

ση του δικαιώματος του αιτούντος: 

«Δήλωση ως προς το δικαίωμα του αιτούντος, κατά την ημερομηνία 

διεθνούς κατάθεσης, να υποβάλει αίτηση για και να του χορηγηθεί δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας (Κανόνες 4.17(ii) και 51 bis.1(a)(ii)), σε περίπτωση όπου δεν 

προβλέπεται η δήλωση υπό τον Κανόνα 4.17(iv): 

σε σχέση με την [παρούσα] διεθνή αίτηση [Αρ. PCT/.], 

Ο ... (όνομα) έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση και να του χορη-

γηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δυνάμει των ακολούθων: 

(i)  Ο …. (όνομα) με διεύθυνση …. (διεύθυνση) είναι ο εφευρέτης 

του αντικειμένου για το οποίο επιδιώκεται προστασία μέσω 

[της] [αυτής της] διεθνούς αίτησης 

(ii)  Ο …. (όνομα) [έχει] [είχε] το δικαίωμα ως εργοδότης του εφε-

υρέτη, .... (όνομα εφευρέτη) 

(iii)  μια σύμβαση ανάμεσα στον …. (όνομα) και στον ….. (όνομα), 

με ημερομηνία ….. 

(iv)  μια ανάθεση από τον ….. (όνομα) στον ….. (όνομα), με ημε-

ρομηνία ….. (v)   συγκατάθεση από ….. (όνομα) για τον ….. 

(όνομα), με ημερομηνία ….. 

(vi)  μια δικαστική εντολή που έχει εκδοθεί από το ….. (όνομα δι-

καστηρίου), που επιβάλλει μια μεταβίβαση από τον ….. (όνο-

μα) στον ….. (όνομα), με ημερομηνία ….. 

(vii)  μεταβίβαση του δικαιώματος από τον ….. (όνομα) στον ….. 

(όνομα) με τη μορφή ….. (είδος μεταβίβασης), με ημερομηνία 

….. 

(viii)  το όνομα του αιτούντος άλλαξε από ….. (όνομα) σε ….. (όνο-

μα) στις ….. (ημερομηνία)» 

Τα στοιχεία (i) έως (viii) μπορούν να ενσωματωθούν όπως κρίνεται 

απαραίτητο προκειμένου να επεξηγηθεί το δικαίωμα του αιτούντος. Η 

δήλωση αυτή ισχύει μόνο για τέτοια γεγονότα που έχουν συμβεί πριν 

από την ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης. Τα πιθανά είδη μεταβίβασης 

του δικαιώματος στο σημείο (vii) περιλαμβάνουν συγχώνευση, εξαγορά, 

κληρονομιά, δωρεά κ.λπ. Σε περίπτωση που έχει υπάρξει μια διαδοχή των 

μεταβιβάσεων από τον εφευρέτη, η σειρά με την οποία απαριθμούνται οι 

μεταβιβάσεις θα πρέπει να ακολουθεί την πραγματική διαδοχή των μετα-

βιβάσεων, και ορισμένα στοιχεία μπορούν να περιλαμβάνονται περισσό-

τερες από μία φορές, όπως είναι απαραίτητο για να επεξηγηθεί το δικαί-

ωμα του αιτούντος. Σε περίπτωση που ο εφευρέτης δεν υποδεικνύεται 

στο Πλαίσιο ΙΙ ή ΙΙ, η δήλωση αυτή μπορεί να παρασχεθεί ως συνδυασ-

μένη δήλωση στην οποία εξηγείται το δικαίωμα του αιτούντος να υποβά-

λει αίτηση και να του χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και προσδιορίζε-

ται ο εφευρέτης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η εισαγωγική φράση της δή-

λωσης θα πρέπει να είναι ως εξής: 

«Συνδυασμένη δήλωση ως προς το δικαίωμα του αιτούντος, κατά την 

ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης, να υποβάλει αίτηση για και να του 

χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Κανόνες 4.17(ii) και 51bis.1(a)(ii)) 

και τον προσδιορισμό του εφευρέτη (Κανόνες 4.17(i) και 51bis.1(a)(i)), 

σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η δήλωση υπό τον Κανόνα 4.17(iv):» 

Το υπόλοιπο κείμενο της συνδυασμένης δήλωσης θα πρέπει να δια-

τυπωθεί όπως αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους. 

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δήλωση προσδιορισμού του εφευρέ-

τη, δείτε τις Σημειώσεις στο Πλαίσιο VIII (i), ανωτέρω. 

ΠΛΑΙΣΙΟ VIII (iii) 

Δήλωση ως προς το δικαίωμα του αιτούντος να διεκδικήσει την 

προτεραιότητα της προγενέστερης αίτησης (Κανόνας 4.17(iii) και 

Ενότητα 213):  Η δήλωση πρέπει να διατυπωθεί ως εξής, με τη συμπερί-

ληψη, παράλειψη, επανάληψη ή αναδιάταξη των θεμάτων που απαριθμο-

ύνται ως στοιχεία (i) έως (viii) που κρίνεται απαραίτητη για την επεξήγη-

ση του δικαιώματος του αιτούντος: 

«Δήλωση ως προς το δικαίωμα του αιτούντος, κατά την ημερομηνία 

κατάθεσης, να διεκδικήσει την προτεραιότητα της προγενέστερης αίτη-

σης που καθορίζεται παρακάτω, όταν ο αιτών δεν είναι ο αιτών που κατέ-

θεσε την προγενέστερη αίτηση ή εάν το όνομα του αιτούντος έχει αλλάξει 

από το χρόνο υποβολής της προγενέστερης αίτησης (Κανόνες 4.17(iii) 

και 51bis.1(a)(iii)): 

σε σχέση με την [παρούσα] διεθνή αίτηση [Αρ. PCT/.], 

Ο….. (όνομα) έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την προτεραιότητα 

της πργενέστερης αίτησης αρ. .   δυνάμει των ακολούθων: 

(i)  ο αιτών είναι ο εφευρέτης του αντικειμένου για το οποίο επι-

διώκεται προστασία μέσω της προγενέστερης αίτησης 

(ii)  Ο ….. (όνομα) [έχει] [είχε] το δικαίωμα ως εργοδότης του ε-

φευρέτη, ….. (όνομα εφευρέτη) 

(iii)  μια σύμβαση ανάμεσα στον….. (όνομα) και στον ….. (όνομα), 

με ημερομηνία ….. 

(iv)  μια ανάθεση από τον ….. (όνομα) στον ….. (όνομα), με ημε-

ρομηνία . 

(v)  συγκατάθεση από ….. (όνομα) για τον ….. (όνομα), με ημερο-

μηνία ….. 

(vi)  μια δικαστική εντολή που έχει εκδοθεί από το ….. (όνομα δι-

καστηρίου), που επιβάλλει μια μεταβίβαση από τον ….. (όνο-

μα) στον ….. (όνομα), με ημερομηνία ….. 

(vii)  μεταβίβαση του δικαιώματος από τον ….. (όνομα) στον ….. (ό-

νομα) με τη μορφή ….. (είδος μεταβίβασης), με ημερομηνία ….. 

(viii)  το όνομα του αιτούντος άλλαξε από ….. (όνομα) σε ….. (όνο-

μα) στις ….. (ημερομηνία)» 

Τα στοιχεία (i) έως (viii) μπορούν να ενσωματωθούν όπως κρίνεται 

απαραίτητο προκειμένου να επεξηγηθεί το δικαίωμα του αιτούντος. Η 

δήλωση αυτή ισχύει μόνο για γεγονότα που συνέβησαν πριν από την 

ημερομηνία κατάθεσης. Επιπλέον, η δήλωση αυτή ισχύει μόνο όταν το 

πρόσωπο ή το όνομα του αιτούντος είναι διαφορετικό από εκείνο του αιτο-

ύντος που κατέθεσε την προηγούμενη αίτηση βάσει της οποίας διεκδικείται 

προτεραιότητα. Για παράδειγμα, η δήλωση αυτή μπορεί να εφαρμόζεται 

όπου μόνο ένας από τους πέντε αιτούντες διαφέρει από τους αιτούντες που 

αναφέρονται σε σχέση με μια προηγούμενη αίτηση. Τα πιθανά είδη μεταβί-

βασης του δικαιώματος στο σημείο (vii) περιλαμβάνουν συγχώνευση, εξα-

γορά, κληρονομιά, δωρεά κ.λπ. Σε περίπτωση που έχει υπάρξει μια διαδοχή 

των μεταβιβάσεων από τον αιτούντα σε σχέση με την προηγούμενη αίτηση, 

η σειρά με την οποία απαριθμούνται οι μεταβιβάσεις θα πρέπει να ακολου-

θεί την πραγματική διαδοχή των μεταβιβάσεων, και ορισμένα στοιχεία 

μπορούν να περιλαμβάνονται περισσότερες από μία φορές, όπως είναι 

απαραίτητο για να επεξηγηθεί το δικαίωμα του αιτούντος. 

ΠΛΑΙΣΙΟ VIII (iv) 

Δήλωση περί εφευρετικής δραστηριότητας (Κανόνας 4.17(iv) και 

Ενότητα 214): Η τυποποιημένη διατύπωση για τη δήλωση αυτή είναι 

προ-τυπωμένη στο Πλαίσιο VIII (iv). 

Θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα, η κατοικία και η διεύθυνση κάθε 

εφευρέτη. Εάν το όνομα και η διεύθυνση ενός εφευρέτη δεν είναι γραμμένη 

με το λατινικό αλφάβητο, το όνομα και η διεύθυνση θα πρέπει να αναγρα-

φούν με το λατινικό αλφάβητο. Όλοι οι εφευρέτες πρέπει να υπογράψουν 

και να χρονολογήσει τη δήλωση ακόμη και αν δεν υπογράψουν όλοι το ίδιο 

αντίγραφο της δήλωσης (Ενότητα 214 (b)). 

Εάν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις εφευρέτες, οι άλλοι εφευρέ-

τες πρέπει να αναγραφούν στο φύλλο «Συνέχιση Πλαισίου VIII (i) έως 

(v)». Το φύλλο συνέχισης πρέπει φέρει τον τίτλο «Συνέχιση Πλαισίου 

VIII (iv)», να αναφέρει το όνομα, την κατοικία και τη διεύθυνση των εν 

λόγω λοιπών εφευρετών και τουλάχιστον το όνομα και τη διεύθυνση 

στο λατινικό αλφάβητο. Σε μια τέτοια περίπτωση, η «πλήρης δήλωση» 

περιλαμβάνει το Πλαίσιο VIII (iv) και το φύλλο συνέχισης. Όλοι οι 

εφευρέτες πρέπει να υπογράψουν και να χρονολογήσουν μια πλήρη 

δήλωση, ακόμη και αν δεν υπογράψουν όλοι το ίδιο αντίγραφο της 

πλήρους δήλωσης, και θα πρέπει να υποβληθεί ένα αντίγραφο κάθε 

υπογεγραμμένης πλήρους δήλωσης (Ενότητα 214(b)). 

Σε περίπτωση που η δήλωση δεν συμπεριλήφθηκε στην αίτηση, 

αλλά κατατίθεται αργότερα, ο αριθμός αίτησης PCT ΠΡΕΠΕΙ να ανα-

φέρεται στο κείμενο του Πλαισίου VIII (iv). 

 



Σελίδα 7 

 

 

Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης (PCT/RO/101) (σελίδα 7) (16 Σεπτεμβρίου 2012) 

ΠΛΑΙΣΙΟ VIII (v) 

Δήλωση σχετικά με μη επιζήμιες αποκαλύψεις ή εξαιρέσεις από 

την έλλειψη καινοτομίας (Κανόνας 4.17(v) και Ενότητα 215): Η δήλω-

ση πρέπει να διατυπωθεί ως εξής, με τη συμπερίληψη, παράλειψη, επα-

νάληψη ή αναδιάταξη των θεμάτων που απαριθμούνται ως στοιχεία (i) 

έως (iv) που κρίνεται απαραίτητη: 

«Δήλωση σχετικά με μη επιζήμιες αποκαλύψεις ή εξαιρέσεις από την 

έλλειψη καινοτομίας (Κανόνες 4.17(v) και 51bis.1(a)(v)): 

σε σχέση με την [παρούσα] διεθνή αίτηση [Αρ. PCT/...], 

Ο ….. (όνομα) δηλώνει ότι το αντικείμενο που διεκδικείται στην 

[παρούσα[ διεθνή αίτηση αποκαλύφθηκε ως ακολούθως: 

(i) είδος αποκάλυψης (συμπεριλάβετε ανάλογα με την περίπτωση): 

(α) διεθνής έκθεση 

(β) δημοσίευση 

(γ) κατάχρηση 

(δ) άλλο: ….. (προσδιορίστε) 

(ii) ημερομηνία αποκάλυψης: ….. 

(iii) τίτλος αποκάλυψης (κατά περίπτωση): ….. 

(iv) τόπος αποκάλυψης (κατά περίπτωση): …..» 

Ένα από τα σημεία (α), (β), (γ) και (δ) του στοιχείου (i) θα πρέπει πάν-

τα να περιλαμβάνεται στη δήλωση. Το στοιχείο (ii) πρέπει επίσης να περι-

λαμβάνεται πάντα στη δήλωση. Τα στοιχεία (iii) και (iv) μπορούν να περι-

λαμβάνονται ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. 

ΠΛΑΙΣΙΟ IX 

Φύλλα που απαρτίζουν τη διεθνή αίτηση: Ο αριθμός των φύλλων 

των διαφόρων μερών της διεθνούς αίτησης πρέπει να αναγράφεται στη 

λίστα ελέγχου με αραβικούς αριθμούς. Τα φύλλα που περιέχουν οποιοδή-

ποτε από τα Πλαίσια VIII (i) έως (v) (φύλλα δηλώσεων) θα πρέπει να υπο-

λογίζονται ως μέρος της αίτησης. Σημειώνεται ότι οι πίνακες, συμπεριλαμ-

βανομένων εκείνων που σχετίζονται με τυχόν καταχώρηση αλληλουχίας θα 

πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της περιγραφής και οι σελίδες 

που περιέχουν αυτούς τους πίνακες θα πρέπει να υπολογίζονται ως φύλλα 

της διεθνούς αίτησης. Δεν υπάρχει πλέον καμία πρόβλεψη για την υποβολή 

των πινάκων αυτών χωριστά ή κάποιο μειωμένο τέλος σε περίπτωση τέ-

τοιας υποβολής. 

Αλληλουχίες νουκλεοτιδίων και αμινοξέων: Έντυπες καταθέσεις: 

Όταν η διεθνής αίτηση κατατίθεται σε έντυπη μορφή (χρησιμοποιώντας 

το φύλλο «τελευταίο φύλλο - έντυπη μορφή») και περιέχει αποκάλυψη 

ενός ή περισσότερων αλληλουχιών νουκλεοτιδίων ή/ και αμινοξέων, μια 

καταχώρηση αλληλουχίας πρέπει να παρουσιάζεται ως ξεχωριστό τμήμα 

της περιγραφής («τμήμα καταχώρησης αλληλουχίας της περιγραφής») 

σύμφωνα με το πρότυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα C των 

Διοικητικών Οδηγιών, δηλαδή, σύμφωνα με το πρότυπο ST.25 του ΠΟ-

ΔΙ. Ο αριθμός των σελίδων της καταχώρησης αλληλουχίας πρέπει να 

αναφέρεται στο σημείο (στ) στο Πλαίσιο ΙΧ και να περιλαμβάνεται στο 

συνολικό αριθμό φύλλων. Επιπλέον, σε περίπτωση που η καταχώρηση 

αλληλουχίας κατατίθεται σε έντυπη μορφή, ένα αντίγραφο της καταχώ-

ρησης αλληλουχίας στη μορφή ενός αρχείου κειμένου του Παραρτήματος 

C / Προτύπου ST.25, αποθηκευμένο σε ένα ή περισσότερα φυσικά μέσα 

αποθήκευσης δεδομένων (μαζί με την απαιτούμενη δήλωση) θα πρέπει να 

συνοδεύει τη διεθνή αίτηση, εφόσον αυτό απαιτείται από την ISA, αλλά 

μόνο για τους σκοπούς της διεθνούς έρευνας σύμφωνα με τον Κανόνα 

13ter. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επομένως, θα πρέπει να επισημαίνονται τα 

πλαίσια ελέγχου 8 και 9 στο Πλαίσιο IX. Επιπλέον, το είδος και ο αριθ-

μός των φυσικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων, όπως δισκέτες, CD-

ROM, CD-R ή άλλα μέσα που έχουν εγκριθεί από την ISA, θα πρέπει να 

αναφέρεται στο σημείο 8. 

 

Για καταθέσεις μέσω EFS-Web στο RO/US 

Αλληλουχίες νουκλεοτιδίων και αμινοξέων: Ηλεκτρονικές καταθέ-

σεις μέσω του EFS-Web στο RO/US: Στο έντυπο αίτησης υπάρχουν δύο 

εναλλακτικά τελευταία φύλλα, τα οποία περιέχουν δύο διαφορετικά Πλαί-

σια IX. Το φύλλο «τελευταίο φύλλο - έντυπη μορφή», που περιγράφηκε 

προηγουμένως, θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν ο αιτών σκοπεύει να 

καταθέσει τη διεθνή αίτηση σε έντυπη μορφή. Το φύλλο «τελευταίο φύλλο 

- EFS» θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν το έντυπο αίτησης κατατίθε-

ται διαδικτυακά στο Γραφείο Παραλαβής των ΗΠΑ μέσω του EFS-Web. 

(α) EFS-Web και αρχείο κειμένου: Όταν η διεθνής αίτηση κατατί-

θεται μέσω του EFS-Web (χρησιμοποιώντας το φύλλο «τελευταίο φύλλο 

- EFS») και περιέχει αποκάλυψη ενός ή περισσότερων αλληλουχιών 

νουκλεοτιδίων ή/ και αμινοξέων, μια καταχώρηση αλληλουχίας πρέπει να 

παρουσιάζεται ως ξεχωριστό τμήμα της περιγραφής («τμήμα καταχώρη-

σης αλληλουχίας της περιγραφής») σύμφωνα με το πρότυπο που περι-

λαμβάνεται στο Παράρτημα C των Διοικητικών Οδηγιών, δηλαδή, σύμ-

φωνα με το πρότυπο ST.25 του ΠΟΔΙ. Η καταχώρηση αλληλουχίας θα 

πρέπει κατά προτίμηση να κατατεθεί ως αρχείο κειμένου του Παραρτή-

ματος C/ Προτύπου ST.25. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να επιση-

μανθεί το πρώτο πλαίσιο του πλαισίου ελέγχου (ζ) στο Πλαίσιο IX. Όταν 

η κατάθεση γίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των φύλλων της 

καταχώρησης αλληλουχίας δεν περιλαμβάνεται στο συνολικό αριθμό 

σελίδων που απαρτίζουν τη διεθνή αίτηση. Σε περίπτωση που η καταχώ-

ρηση αλληλουχίας κατατίθεται ως αρχείο κειμένου κατά το Παράρτημα 

C/ Πρότυπο ST.25, δεν υπάρχει ανάγκη κατάθεσης άλλου αντιγράφου 

του αρχείου κειμένου για τους σκοπούς της έρευνας δυνάμει του Κανόνα 

13ter, καθώς το υποβληθέν αρχείο κειμένου θα χρησιμοποιηθεί τόσο για 

την αποκάλυψη της διεθνούς αίτησης όσο και για τους σκοπούς έρευνας. 

(β) EFS-Web και αρχείο εικόνας: Εάν η καταχώρηση αλληλουχίας 

κατατίθεται διαδικτυακά μέσω του EFS-Web ως αρχείο εικόνας (π.χ. αρχείο 

PDF) και όχι στη συνιστώμενη μορφή αρχείου κειμένου, θα πρέπει να 

επισημανθούν τα αντίστοιχα πλαίσια στο πλαίσιο ελέγχου (στ) του Πλαισί-

ου ΙΧ. Ο αριθμός των φύλλων της καταχώρησης αλληλουχίας θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό αριθμό σελίδων που απαρτίζουν τη διε-

θνή αίτηση. Σε περίπτωση που η καταχώρηση αλληλουχίας κατατίθεται σε 

αρχείο εικόνας, ένα αντίγραφο της καταχώρησης αλληλουχίας στη μορφή 

αρχείου κειμένου κατά το Παράρτημα C/ Πρότυπο ST.25 (μαζί με την 

απαιτούμενη δήλωση) θα πρέπει να συνοδεύει τη διεθνή αίτηση, εάν αυτό 

απαιτείται από την ISA, αλλά μόνο για τους σκοπούς της διεθνούς έρευνας 

κατά τον Κανόνα 13ter. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να επισημαίνον-

ται τα πλαίσια ελέγχου 8 και 9 στο Πλαίσιο IX. 

(γ) EFS-Web και φυσικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων: Το Γραφε-

ίο Παραλαβής των ΗΠΑ εφαρμόζει δύο διαφορετικούς περιορισμούς σχετι-

κά με το μέγεθος του αρχείου καταχώρησης αλληλουχίας που μπορεί να 

δεχθεί μέσω του EFS-Web. Εάν το αρχείο κειμένου που περιέχει την κατα-

χώρηση αλληλουχίας είναι μεγαλύτερο από 100MB ή εάν το αρχείο εικόνας 

(π.χ. αρχείο PDF) που περιέχει την καταχώρηση αλληλουχίας είναι μεγαλύ-

τερο από 25MB, ο αιτών οφείλει να καταθέσει την καταχώρηση αλληλου-

χίας ως αρχείο κειμένου κατά το Παράρτημα C/Πρότυπο ST.25 σε φυσικό 

μέσο αποθήκευσης δεδομένων. Το Γραφείο Παραλαβής δεν δέχεται την 

κατάθεση εικόνας (π.χ. αρχείο PDF) σε φυσικό μέσο αποθήκευσης δεδομέ-

νων. Στις περιπτώσεις αυτές, το μέσο αποθήκευσης δεδομένων πρέπει να 

παραδοθεί την ίδια ημέρα με τη διαδικτυακή κατάθεση της διεθνούς αίτη-

σης. Το μέσο αυτό μπορεί να παραδοθεί μέσω εξπρές ταχυδρομικής αποσ-

τολής στον παραλήπτη με μια απόδειξη ημερομηνίας κατάθεσης στην Τα-

χυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ, την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία 

διαδικτυακής κατάθεσης της διεθνούς αίτησης, ή μέσω εμπορικών υπηρε-

σιών παράδοσης ή ιδιοχείρως, υπό την προϋπόθεση ότι θα φτάσει στο Γρα-

φείο Παραλαβής την ίδια ημέρα με τη διαδικτυακή κατάθεση της διεθνούς 

αίτησης. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να επισημαίνονται τα αντίστοι-

χα πλαίσια στο πλαίσιο ελέγχου (ζ) του Πλαισίου IX. Ο αριθμός και το 

είδος του φυσικού μέσου αποθήκευσης δεδομένων πρέπει να υποδεικνύεται 

στο πλαίσιο ελέγχου (ζ). Όταν η καταχώρηση αλληλουχίας παραδίδεται ως 

αρχείο κειμένου κατά το Παράρτημα C/ Πρότυπο ST.25, δεν χρειάζεται να 

υποβληθεί άλλο αντίγραφο του αρχείου κειμένου για τους σκοπούς της 

έρευνας κατά τον Κανόνα 13ter, καθώς το υποβληθέν αρχείο κειμένου θα 

χρησιμοποιηθεί τόσο για την αποκάλυψη της διεθνούς αίτησης όσο και για 

τους σκοπούς έρευνας. 
 

Στοιχεία που συνοδεύουν τη διεθνή αίτηση: Όταν η διεθνής αίτηση 

συνοδεύεται από ορισμένα στοιχεία, θα πρέπει να επισημαίνονται τα αντίσ-

τοιχα πλαίσια ελέγχου, να παρέχεται κάθε σχετική υπόδειξη στη διακεκομ-

μένη γραμμή μετά το αντίστοιχο στοιχείο και να αναγράφεται ο αριθμός 

των στοιχείων αυτών στο τέλος της σχετικής γραμμής. Λεπτομερείς εξηγή-

σεις παρέχονται ακολούθως μόνο για τα στοιχεία εκείνα που το απαιτούν. 

Πλαίσιο ελέγχου 4: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου όταν μαζί με 

τη διεθνή αίτηση κατατίθεται αντίγραφο ενός γενικού πληρεξουσίου. Εάν 

το γενικό πληρεξούσιο έχει κατατεθεί στο Γραφείο Παραλαβής και το 

Γραφείο αυτό έχει εκχωρήσει στο εν λόγω αντίγραφο έναν αριθμό ανα-

φοράς, μπορεί να υποδεικνύεται ο αριθμός αυτός. 

Πλαίσιο ελέγχου 6: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου αν μαζί με τη 

διεθνή αίτηση κατατίθεται μια μετάφραση της διεθνούς αίτησης για τους 



Σελίδα 8 

 

Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης (PCT/RO/101) (σελίδα 8) (16 Σεπτεμβρίου 2012) 

σκοπούς της διεθνούς έρευνας (Κανόνας 12.3) και υποδείξτε τη γλώσσα 

αυτής της μετάφρασης. 

Πλαίσιο ελέγχου 7: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου όταν μαζί με 

τη διεθνή αίτηση κατατίθεται ένα συμπληρωμένο έντυπο PCT/RO/134 ή 

χωριστό φύλλο που περιέχει ενδείξεις σχετικά με κατατεθειμένους μικ-

ροοργανισμούς ή/ και άλλο βιολογικό υλικό. Εάν το έντυπο PCT/RO/134 

ή οποιοδήποτε φύλλο που περιέχει τις ενδείξεις αυτές περιλαμβάνεται ως 

ένα από τα φύλλα της περιγραφής (όπως απαιτείται από κάποια καθορισ-

μένα κράτη (βλ.Οδηγός PCT για τους αιτούντες, Παράρτημα L)), μην 

επισημάνετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου (για περισσότερες πληροφορίες, 

βλ. Κανόνα 13bis και Ενότητα 209). 

Πλαίσια ελέγχου 8 και 9: Σε περίπτωση που η καταχώρηση αλλη-

λουχίας κατατίθεται σε έντυπη μορφή, ένα αντίγραφο της καταχώρησης 

αλληλουχίας στη μορφή ενός αρχείου κειμένου του Παραρτήματος C / 

Προτύπου ST.25 (μαζί με την απαιτούμενη δήλωση) θα πρέπει να συνο-

δεύει τη διεθνή αίτηση, εφόσον αυτό απαιτείται από την ISA, αλλά μόνο 

για τους σκοπούς της διεθνούς έρευνας σύμφωνα με τον Κανόνα 13ter. 

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επισημαίνονται τα πλαίσια ελέγχου 8 

και 9 στο Πλαίσιο IX. 

Γλώσσα κατάθεσης της διεθνούς αίτησης (Κανόνες 12.1(a) και 

20.4(c) και (d)): Όσον αφορά τη γλώσσα στην οποία κατατίθεται η διε-

θνής αίτηση, για τους σκοπούς της εκχώρησης μιας ημερομηνίας διε-

θνούς κατάθεσης, αρκεί, με την επιφύλαξη της επόμενης φράσης, η πε-

ριγραφή και οι αξιώσεις να είναι στη γλώσσα, ή σε μία από τις γλώσσες, 

που αποδέχεται το Γραφείο Παραλαβής για την κατάθεση διεθνών αιτή-

σεων. Η γλώσσα αυτή θα πρέπει να υποδεικνύεται σε αυτό το πλαίσιο 

ελέγχου (όσον αφορά τη γλώσσα της περίληψης και οποιουδήποτε κειμέ-

νου στα σχέδια, βλ. Κανόνα 26.3 ter(a) και (b), όσον αφορά τη γλώσσα 

της αίτησης, βλ. Κανόνες 12.1(c) και 26.3ter(c) και (d)). Σημειώνεται ότι, 

όταν η διεθνής αίτηση κατατίθεται στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχ-

νίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ ως Γραφείο Παραλαβής, όλα τα 

στοιχεία της διεθνούς αίτησης (αίτηση, περιγραφή, αξιώσεις, περίληψη, 

κείμενα στα σχέδια) θα πρέπει, για τους σκοπούς της εκχώρησης μιας 

ημερομηνίας διεθνούς κατάθεσης, να είναι στην αγγλική γλώσσα, με 

εξαίρεση το γεγονός ότι το ελεύθερο κείμενο σε οποιοδήποτε τμήμα 

καταχώρησης αλληλουχίας της περιγραφής, σε συμμόρφωση με το πρό-

τυπο που ορίζεται στο Παράρτημα C των Διοικητικών Οδηγιών, μπορεί 

να είναι σε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής. 

ΠΛΑΙΣΙΟ X 

Υπογραφή (Κανόνες 4.1(d), 4.15, 26.2bis(a), 51bis.1(a)(vi), 90 και 

90bis.5): Η υπογραφή πρέπει να είναι εκείνη του αιτούντος. Αν υπάρχουν 

πολλοί αιτούντες, θα πρέπει να υπογράψουν όλοι. Ωστόσο, εάν η υπογ-

ραφή ενός ή περισσοτέρων από τους αιτούντες λείπει, το Γραφείο Παρα-

λαβής δεν θα καλέσει τους εν λόγω αιτούντες να προσκομίσουν τις ελλεί-

πουσες υπογραφές, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένας από τους 

αιτούντες έχει υπογράψει την αίτηση. 

Σημαντικό: Σε περίπτωση που πρόκειται να κατατεθεί μια ειδο-

ποίηση απόσυρσης, η ειδοποίηση αυτή θα πρέπει να υπογραφεί από 

τον αιτούντα ή, εάν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αιτούντες, από 

όλους αυτούς (Κανόνας 90bis.5(a)), ή από έναν πράκτορα ή έναν κοινό 

εκπρόσωπο του οποίου ο διορισμός έχει πραγματοποιηθεί με την 

υπογραφή κάθε αιτούντος, κατ' επιλογή του, στην αίτηση, το αίτημα 

ή ένα ξεχωριστό πληρεξούσιο (Κανόνας 90.4(a)). 

Επιπλέον, για τους σκοπούς της διαδικασίας στην εθνική φάση, κάθε 

καθορισμένο Γραφείο θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον αιτούντα 

να προσκομίσει την επιβεβαίωση της διεθνούς αίτησης με την υπογραφή 

οποιουδήποτε αιτούντος για το εν λόγω καθορισμένο Κράτος, που δεν 

έχει υπογράψει την αίτηση. 

Σε περίπτωση που η υπογραφή στην αίτηση δεν είναι αυτή του αιτο-

ύντος, αλλά η υπογραφή του πράκτορα ή του κοινού εκπροσώπου, θα 

πρέπει να παρασχεθεί ένα ξεχωριστό πληρεξούσιο διορισμού του πράκ-

τορα ή του κοινού εκπροσώπου, αντίστοιχα, ή αντίγραφο γενικού πληρε-

ξουσίου που βρίσκεται ήδη στην κατοχή του Γραφείου Παραλαβής. Το 

πληρεξούσιο πρέπει να υπογράφεται από τον αιτούντα ή, εάν υπάρχουν 

περισσότεροι του ενός αιτούντες, τουλάχιστον από έναν εξ αυτών. Εάν το 

πληρεξούσιο δεν κατατεθεί με την αίτηση, το Γραφείο Παραλαβής θα 

καλέσει τον αιτούντα να το καταθέσει, εκτός εάν έχει παραιτηθεί από την 

απαίτηση υποβολής χωριστού πληρεξουσίου (για λεπτομέρειες σχετικά 

με το κάθε Γραφείο Παραλαβής, ανατρέξτε στον Οδηγό PCT για τους 

αιτούντες, Παράρτημα C). 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Συμ-

πληρωματικό πλαίσιο και ο τρόπος καταχώρησης πληροφοριών σε αυτό 

επεξηγούνται στην αριστερή στήλη του Πλαισίου αυτού. 

Στοιχεία 2 και 3: Ακόμη και αν καταχωρηθεί κάποια ένδειξη σε σχέ-

ση με τα σημεία 2 και 3 σύμφωνα με τον Κανόνα άρθρο 49bis.1 (a), (b) ή 

(d), ο αιτών θα πρέπει να καταχωρήσει μια σχετική ένδειξη κατά την 

είσοδο στην εθνική φάση ενώπιον των εμπλεκόμενων καθορισμένων 

γραφείων. 

Εάν ο αιτών επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η διεθνής αίτηση πρέπει να 

αντιμετωπίζεται σε κάθε καθορισμένο κράτος ως αίτηση για υπόδειγμα 

χρησιμότητας, βλ. Σημειώσεις στο Πλαίσιο V. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γλώσσα αλληλογραφίας (Κανόνας 92.2 και Ενότητα 104): Οποια-

δήποτε επιστολή από τον αιτούντα προς το Γραφείο Παραλαβής πρέπει 

να είναι στη γλώσσα της κατάθεσης της διεθνούς αίτησης, υπό την προϋ-

πόθεση ότι, όταν η διεθνής αίτηση πρόκειται να δημοσιευθεί στη γλώσσα 

μιας μετάφρασης που απαιτείται σύμφωνα με τον Κανόνα 12.3, οποιαδή-

ποτε τέτοια επιστολή θα πρέπει να είναι στη γλώσσα της μετάφρασης 

αυτής. Ωστόσο, το Γραφείο Παραλαβής μπορεί να επιτρέψει τη χρήση 

μιας άλλης γλώσσας. 

Οποιαδήποτε επιστολή από τον αιτούντα προς το Διεθνές Γραφείο 

θα πρέπει να είναι στην ίδια γλώσσα με τη διεθνή αίτηση, εάν αυτή η 

γλώσσα είναι τα αγγλικά ή τα γαλλικά. Διαφορετικά, κάθε τέτοια επισ-

τολή θα πρέπει να είναι στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα, κατ' επιλο-

γή του αιτούντος. 

Οποιαδήποτε επιστολή από τον αιτούντα προς την ISA θα πρέπει 

να είναι στην ίδια γλώσσα με τη διεθνή αίτηση, υπό την προϋπόθεση 

ότι, αν έχει διαβιβαστεί μια μετάφραση της διεθνούς αίτησης για τους 

σκοπούς της διεθνούς έρευνας σύμφωνα με τον Κανόνα άρθρο 23.1(b), 

οποιαδήποτε τέτοια επιστολή θα πρέπει να είναι στη γλώσσα της με-

τάφρασης αυτής. Ωστόσο, η ISA μπορεί να επιτρέψει τη χρήση μιας 

άλλης γλώσσας. 

Διάταξη των στοιχείων και αρίθμηση των φύλλων της διεθνούς 

αίτησης (Κανόνας 11.7 και Ενότητα 207): Τα στοιχεία της διεθνούς 

αίτησης πρέπει να τοποθετούνται με την ακόλουθη σειρά: αίτηση, περιγ-

ραφή (εκτός από το τμήμα καταχώρησης αλληλουχίας, εάν υπάρχει), 

αξιώσεις, περίληψη, σχέδια (εάν υπάρχουν), τμήμα καταχώρησης αλλη-

λουχίας της περιγραφής (εάν υπάρχει). 

Όλα τα φύλλα της περιγραφής (με εξαίρεση το τμήμα καταχώρησης 

αλληλουχίας), των αξιώσεων και της περίληψης πρέπει να είναι αριθμη-

μένα με συνεχόμενους αραβικούς αριθμούς, που πρέπει να τοποθετηθούν 

στο επάνω ή το κάτω μέρος του φύλλου, στη μέση, αλλά όχι στο περιθώ-

ριο, το οποίο πρέπει να παραμείνει κενό. Ο αριθμός κάθε φύλλου των 

σχεδίων πρέπει να αποτελείται από δύο αραβικούς αριθμούς που χωρί-

ζονται από μια πλάγια γραμμή, όπου ο πρώτος είναι ο αριθμός φύλλου 

και ο δεύτερο είναι ο συνολικός αριθμός των φύλλων των σχεδίων (για 

παράδειγμα, 1/3, 2/3, 3/3). Για την αρίθμηση των φύλλων του τμήματος 

καταχώρησης αλληλουχίας της περιγραφής, βλ. Ενότητα 207. 

Υπόδειξη του κωδικού αναφοράς κατάθεσης του αιτούντος ή του 

πράκτορα στα φύλλα της περιγραφής (με εξαίρεση το τμήμα καταχώρη-

σης αλληλουχίας), των αξιώσεων, των σχεδίων και του τμήματος κατα-

χώρησης αλληλουχίας της περιγραφής (Κανόνας 11.6(f)): Ο κωδικός 

αναφοράς κατάθεσης που αναγράφεται στην αίτηση μπορεί επίσης να 

αναγράφεται στην αριστερή γωνία του επάνω περιθωρίου, μέσα σε απόσ-

ταση 1,5 cm από την κορυφή του κάθε φύλλου της διεθνούς αίτησης. 
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Παράρτημα VII 

Έντυπο PCT/RO/101 Φύλλο υπολογιμού τελών και Σημειώσεις 

 
 
 
  



 

 

   



 

 

 

 

Το παρόν φύλλο δεν αποτελεί μέρος και δεν υπολογίζεται ως φύλλο της διεθνούς αίτησης.  

 

PCT 
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ 

Παράρτημα στην Αίτηση 

 

Διεθνής Αίτηση αρ.  

Σφραγίδα ημερομηνίας  

από το Γραφείο Παραλαβής 

Κωδικός αναφοράς κατάθεσης  

αιτούντος/ πράκτορα   

   
    

Αιτών    

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ   

1.  ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . .  T   

 

 

    

2.  ΤΕΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . .   S    

Η διεθνής έρευνα θα διεξαχθεί από _______________________________________ 

(Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερες αρμόδιες Διεθνείς Αρχές Έρευνας για τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας σε σχέση με τη δι-

εθνή αίτηση, υποδείξτε το όνομα της Αρχής που επιλέγετε για τη διεξαγωγή της διεθνούς έρευνας.) 

3.  ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Εισαγάγετε το συνολικό αριθμό φύλλων που υποδεικνύεται στο Πλαίσιο IX:      _____________________ 

   

 i1 πρώτα 30 φύλλα . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  i1     

 

 

  

 

   

 I2   _________________________x_________________________=  i2     

                   αριθμός φύλλων για κάθε                  τέλος ανά φύλλο  

                   φύλλο μετά τα 30 πρώτα 

     

Προσθέστε τα ποσά των στοιχείων i1 και i2 και εισαγάγετε το σύνολο στο στοιχείο I .  .  .  . 

 

(Οι αιτούντες από ορισμένα Κράτη δικαιούνται μείωση 90% του τέλους διεθνούς κατάθεσης. Σε περίπτωση 

που ο αιτών (ή ο καθένας από τους αιτούντες) έχει αυτό το δικαίωμα, το σύνολο που θα εισαχθεί στο στοι-

χείο I ισούται με το 10% του εφαρμοστέου τέλους διεθνούς κατάθεσης.) 

  I    

   

4. ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (εάν εφαρμόζεται)  . . . .. . .  . .   P    

 

 

 

 

    

5. ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (εάν εφαρμόζεται)    RP    

 

 

 

 

    

6. ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (εάν εφαρμόζεται)   ES    

 

 

 

 

     

7.  ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ ........... 

Προσθέστε τα ποσά που εισαγάγατε στα στοιχεία T, S, I, P, RP  

και ES, και εισαγάγετε το συνολικό ποσό στο πλαίσιο ΣΥΝΟΛΟ 

    

 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

   

    
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Δεν είναι όλοι οι τρόποι πληρωμής διαθέσιμοι σε όλα τα Γραφεία Παραλαβής) 

 εξουσιοδότηση για τη χρέωση καταθετικού  

ή τρεχούμενου λογαριασμού (βλ. παρακάτω) 

 

     ταχυδρομική επιταγή  πιστωτική κάρτα (οι λεπτομέρειες θα 

πρέπει να κατατεθούν ξεχωριστά και 

δεν περιλαμβάνονται στο φύλλο αυτό) 

 μετρητά 

 επιταγή                                     τραπεζικό έμβασμα              χαρτόσημα   άλλο (προσδιορίστε): 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗ ΧΡΕΩΣΗΣ (Ή ΠΙΣΤΩΣΗΣ) ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΥ Ή ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

(Αυτός ο τρόπος πληρωμής μπορεί να μην είναι διαθέσιμος σε όλα τα Γραφεία Παραλαβής) 

 Εξουσιοδότηση για τη χρέωση του συνόλου των τελών που υποδεικνύεται ανωτέρω. 

 (Αυτό το πλαίσιο ελέγχου θα πρέπει να επισημανθεί μόνο εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες για τους καταθετικούς ή 

τρεχούμενους λογαριασμούς του Γραφείου Παραλαβής) Εξουσιοδότηση για τη χρέωση οποιουδήποτε ελλείμμα-

τος ή την πίστωση οποιουδήποτε πλεονάσματος στο συνολικό ποσό τελών που υποδεικνύεται ανωτέρω. 

 Εξουσιοδότηση για τη χρέωση του τέλους για το έγγραφο προτεραιότητας. 

Γραφείο Παραλαβής: RO/_________________________ 
 

Αρ. κατεθετικού/ τρεχούμενου  

λογαριασμού:___________________________________ 
 

Ημερομηνία: ___________________________________ 
 

Όνομα: ________________________________________ 
 

Υπογραφή: _____________________________________ 

Έντυπο PCT/RO/101 (Παράρτημα) (16 Σεπτεμβρίου 2012) Βλ. Σημειώσεις στο φύλλο υπολογισμού τελών 

Μόνο για το Γραφείο Παραλαβής 



 

 

Σημειώσεις στο φύλλο υπολογισμού τελών (Παράρτημα στο Έντυπο PCT/RO/101) (σελίδα 1) (16 Σεπτεμβρίου 2012) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ  

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ PCT/RO/101) 

Ο σκοπός του φύλλου υπολογισμού τελών είναι να βοηθήσει τον αιτούντα να προσδιορίσει τα προβλεπόμενα τέλη και να υπολογίσει τα ποσά που 

πρέπει να καταβάλει. Συνιστάται στον αιτούντα να συμπληρώσει το φύλλο εισάγοντας τα κατάλληλα ποσά στα παρεχόμενα πλαίσια και να υποβάλει το 

φύλλο υπολογισμού τελών κατά το χρόνο κατάθεσης της διεθνούς αίτησης. Αυτό θα βοηθήσει το Γραφείο Παραλαβής να επαληθεύσει τους υπολογισμούς 

και να εντοπίσει τυχόν λάθη σε αυτά. 

Πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα καταβλητέα τέλη μπορούν να ληφθούν από το Γραφείο Παραλαβής. Τα ποσά των τελών διεθνούς κατάθεσης 

και έρευνας ενδέχεται να αλλάξουν λόγω των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Συνιστάται στους αιτούντες να ελέγχουν τα τρεχόντως 

ισχύοντα ποσά. Όλα τα τέλη θα πρέπει να καταβληθούν εντός ενός μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της διεθνούς αίτησης. 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 

Πλαίσιο T: Τέλος διαβίβασης προς όφελος του Γραφείου Παραλα-

βής (Κανόνας 14.1): Το ποσό του τέλους διαβίβασης, εάν εφαρμόζεται, 

καθορίζεται από το Γραφείο Παραλαβής. Θα πρέπει να καταβληθεί εντός 

προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της διεθνούς 

αίτησης από το Γραφείο Παραλαβής. Πληροφορίες σχετικά με το τέλος 

αυτό παρέχονται στον Οδηγό PCT για τους αιτούντες, Παράρτημα C. 

Πλαίσιο S: Τέλος έρευνας προς όφελος της Διεθνούς Αρχής Έρευ-

νας (ISA) (Κανόνας 16.1): Το ποσό του τέλους έρευνας ορίζεται από την 

ISA. Θα πρέπει να καταβληθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός από την 

ημερομηνία παραλαβής της διεθνούς αίτησης από το Γραφείο Παραλα-

βής. Πληροφορίες σχετικά με το τέλος αυτό παρέχονται στον Οδηγό PCT 

για τους αιτούντες, Παράρτημα D. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότερες αρμόδιες ISA, ο αι-

τών πρέπει να αναφέρει την επιλογή του στο σημείο που προβλέπεται για 

το σκοπό αυτό και να καταβάλει το ποσό του τέλους διεθνούς έρευνας 

που καθορίζεται από την ISA που έχει επιλέξει. Πληροφορίες σχετικά με 

την αρμόδια ISA και τη δυνατότητα του αιτούντος να επιλέξει μεταξύ 

δύο ή περισσότερων ISA παρέχονται στον Οδηγό PCT για τους αιτούντες, 

Παράρτημα C. 

Πλαίσιο I: Τέλος διεθνούς κατάθεσης Το ποσό του τέλους διεθνούς 

κατάθεσης εξαρτάται από τον αριθμό των φύλλων της διεθνούς αίτησης 

που αναγράφεται στο Πλαίσιο IX της αίτησης, όπως εξηγείται παρακάτω. 

Ο αριθμός αυτός είναι ο Συνολικός αριθμός φύλλων που αναγράφε-

ται στο Πλαίσιο IX της αίτησης και ο οποίος περιλαμβάνει τον πραγματι-

κό αριθμό φύλλων του τμήματος καταχώρησης αλληλουχίας της περιγ-

ραφής, εάν η καταχώρηση αυτή κατατίθεται σε έντυπη μορφή και όχι ως 

αρχείο κειμένου κατά το Παράρτημα C/ Πρότυπο ST.25. 

 

Για καταθέσεις μέσω EFS-Web στο RO/US 

Αλληλουχίες νουκλεοτιδίων και αμινοξέων: μέσω EFS-Web: Ό-

ταν η διεθνής αίτηση κατατίθεται μέσω του EFS-Web και περιέχει μια 

καταχώρηση αλληλουχίας κατατεθειμένη σε αρχείο κειμένου κατά το 

Παράρτημα C/ Πρότυπο ST.25, ακόμα και αν, λόγω του μεγέθους του 

αρχείου κειμένου, η καταχώρηση αλληλουχίας πρέπει να υποβληθεί σε 

φυσικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων, δεν οφείλεται κανένα τέλος για 

την κατάθεση της καταχώρησης αλληλουχίας. 

Σε περίπτωση που η καταχώρηση αλληλουχίας είναι αρχείο εικό-

νας (π.χ. PDF), ο πραγματικός αριθμός των φύλλων που απαρτίζουν 

αυτό το μέρος της περιγραφής θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο συνο-

λικό αριθμό φύλλων. 

 

Το τέλος διεθνούς κατάθεσης θα πρέπει να καταβληθεί εντός προ-

θεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της διεθνούς αίτησης 

από το Γραφείο Παραλαβής. 

Μείωση του τέλους διεθνούς κατάθεσης όταν χρησιμοποιείται το 

λογισμικό PCT-SAFE στη λειτουργία PCT-EASY: Σε ορισμένες πε-

ριπτώσεις, όπου χρησιμοποιείται το λογισμικό PCT-SAFE για την προε-

τοιμασία της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέ-

σεις, διατίθεται μια μείωση της τάξεως των 100 ελβετικών φράγκων (ή 

του ισοδύναμου ποσού στο νόμισμα στο οποίο καταβάλλεται το τέλος 

διεθνούς κατάθεσης στο Γραφείο Παραλαβής). Για περισσότερες λεπτο-

μέρειες, δείτε τον Οδηγό PCT για τους αιτούντες, Διεθνής Φάση και Πα-

ράρτημα C, καθώς και τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στις Επίσημες 

Ανακοινώσεις (Εφημερίδα PCT) και το Ενημερωτικό δελτίο PCT. Δεδομέ-

νου ότι οι αιτούντες που χρησιμοποιούν το λογισμικό PCT-SAFE θα 

καταθέσουν το έντυπο αίτησης και το φύλλο υπολογισμού τελών στη 

μορφή μιας εκτύπωσης που θα προετοιμάσουν χρησιμοποιώντας το λο-

γισμικό αυτό στη λειτουργία PCT-EASY, δεν υπάρχει πρόβλεψη για αυτή 

την μείωση του τέλους στο φύλλο υπολογισμού τελών που επισυνάπτεται 

στο έντυπο PCT/RO/101. 

Μείωση του τέλους διεθνούς κατάθεσης όταν η διεθνής αίτηση 

κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή: Όταν η διεθνής αίτηση κατατίθε-

ται σε ηλεκτρονική μορφή, το συνολικό ποσό του τέλους διεθνούς κατά-

θεσης μειώνεται ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή. 

Το τέλος διεθνούς κατάθεσης μειώνεται κατά: 100 ελβετικά φράγκα (ή το 

ισοδύναμο ποσό στο νόμισμα στο οποίο καταβάλλεται το τέλος διεθνούς 

κατάθεσης στο Γραφείο Παραλαβής) για τις διεθνείς αιτήσεις όπου η 

αίτηση δεν είναι σε μορφή κωδικοποίησης χαρακτήρων (βλ. Πίνακα 

Τελών PCT, στοιχείο 4(b)), 200 ελβετικά φράγκα (ή το ισοδύναμο ποσό 

στο νόμισμα στο οποίο καταβάλλεται το τέλος διεθνούς κατάθεσης στο 

Γραφείο Παραλαβής) όπου το αίτημα είναι σε μορφή κωδικοποίησης 

χαρακτήρων (βλ. Πίνακα Τελών PCT, στοιχείο 4(c)), 300 ελβετικά φράγ-

κα (ή το ισοδύναμο ποσό στο νόμισμα στο οποίο καταβάλλεται το τέλος 

διεθνούς κατάθεσης στο Γραφείο Παραλαβής) όπου η αίτηση, η περιγρα-

φή, οι αξιώσεις και η περίληψη βρίσκονται σε μορφή κωδικοποίησης 

χαρακτήρων (βλ. Πίνακα Τελών PCT, στοιχείο 4(d)). Για περισσότερες 

λεπτομέρειες, δείτε τον Οδηγό PCT για τους αιτούντες, Διεθνής Φάση και 

Παράρτημα C, καθώς και τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στις Επί-

σημες Ανακοινώσεις (Εφημερίδα PCT) και το Ενημερωτικό δελτίο PCT. 

Δεδομένου ότι οι διεθνείς αιτήσεις που κατατίθενται σε ηλεκτρονική 

μορφή θα περιέχουν το Έντυπο αίτησης και το Φύλλο υπολογισμού τε-

λών σε τέτοια ηλεκτρονική μορφή, δεν υπάρχει πρόβλεψη για αυτή την 

μείωση του τέλους στο φύλλο υπολογισμού τελών που επισυνάπτεται στο 

έντυπο PCT/RO/101. 

Μείωση του τέλους διεθνούς κατάθεσης για αιτούντες από ο-

ρισμένα κράτη: Ένας αιτών που είναι φυσικό πρόσωπο και υπήκοος 

και κάτοικος ενός κράτους του οποίου το κατά κεφαλήν εθνικό εισόδη-

μα είναι κάτω από 3.000 δολάρια ΗΠΑ (σύμφωνα με τα στοιχεία μέσου 

κατά κεφαλήν εθνικού εισοδήματος που χρησιμοποιούνται από τον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τον καθορισμό της κλίμακας των 

εκτιμήσεων για τις εισφορές που καταβάλλονται για τα έτη 1995, 1996 

και 1997), ή υπήκοος και κάτοικος ενός από τα ακόλουθα κράτη: Αν-

τίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπαχρέιν, Μπαρμπάντος, Λιβυκή Αραβική 

Τζαμαχιρία, Ομάν, Σεϋχέλλες, Σιγκαπούρη, Τρινιντάντ και Τομπάγκο 

και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ή ένας αιτών, είτε είναι φυσικό πρό-

σωπο είτε όχι, που είναι υπήκοος και κάτοικος σε ένα κράτος που έχει 

χαρακτηριστεί ως λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα από τον Οργανισμό 

Ηνωμένων Εθνών, δικαιούται, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Τελών, μια 

μείωση της τάξεως του 90% για ορισμένα τέλη της αίτησης PCT, συμ-

περιλαμβανομένου του τέλους διεθνούς κατάθεσης. Εάν υπάρχουν 

περισσότεροι του ενός αιτούντες, ο καθένας εξ αυτών θα πρέπει να 

πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια προκειμένου να εφαρμοστεί η εν 

λόγω μείωση. Η μείωση του τέλους διεθνούς κατάθεσης θα είναι αυτό-

ματα διαθέσιμη σε κάθε αιτούντα που τη δικαιούται βάσει των ενδείξε-

ων ονόματος, εθνικότητας και κατοικίας που αναφέρονται στα Πλαίσια 

ΙΙ και ΙΙΙ της αίτησης. 

Η μείωση του τέλους είναι διαθέσιμη ακόμα και αν ένας ή περισσό-

τερους από τους αιτούντες δεν προέρχεται από κάποιο συμβαλλόμενο 

κράτος της PCT, υπό την προϋπόθεση ότι καθένας εξ αυτών είναι υπήκο-

ος και κάτοικος ενός κράτους που πληροί τις προαναφερθείσες απαιτήσε-

ις και ότι τουλάχιστον ένας από τους αιτούντες είναι υπήκοος ή κάτοικος 

ενός συμβαλλόμενου κράτους της PCT και ως εκ τούτου έχει το δικαίωμα 

να καταθέσει διεθνή αίτηση. 



Σελίδα 2 

 

Σημειώσεις στο φύλλο υπολογισμού τελών (Παράρτημα στο Έντυπο PCT/RO/101) (σελίδα 2) (16 Σεπτεμβρίου 2012) 

 

Πληροφορίες σχετικά με τα συμβαλλόμενα κράτη της PCT των ο-

ποίων οι υπήκοοι και κάτοικοι δικαιούνται μείωση 90% σε ορισμένα τέλη 

της αίτησης PCT, συμπεριλαμβανομένου του τέλους διεθνούς κατάθεσης, 

παρέχονται στον Οδηγό PCT για τους αιτούντες, Παράρτημα C και στη 

διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ (βλ. www.wipo.int/pct/en/), ενώ επίσης 

δημοσιεύονται και επικαιροποιούνται τακτικά στις Επίσημες Ανακοινώσε-

ις (Εφημερίδα PCT) και το Ενημερωτικό Δελτίο PCT. 

Υπολογισμός του τέλους διεθνούς κατάθεσης σε περίπτωση μεί-

ωσης του τέλους: Όταν ο αιτών (ή όλοι οι αιτούντες) δικαιού(ν)ται μεί-

ωση του τέλους διεθνούς κατάθεσης, το σύνολο που πρέπει να αναγράφε-

ται στο Πλαίσιο I είναι το 10% του τέλους διεθνούς  κατάθεσης της αίτη-

σης (βλ. παρακάτω). 

Πλαίσιο P: Τέλος εγγράφου προτεραιότητας (Κανόνας 17.1(b)): 

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει ζητήσει, επισημαίνοντας το αντίστοιχο 

πλαίσιο ελέγχου στο Πλαίσιο VI της αίτησης, από το Γραφείο Παραλα-

βής να προετοιμάσει και να διαβιβάσει στο Διεθνές Γραφείο επικυρωμένο 

αντίγραφο της προηγούμενης αίτησης βάσει της οποίας διεκδικείται προ-

τεραιότητα, μπορεί να εισαχθεί το ποσό του τέλους που προβλέπεται από 

το Γραφείο Παραλαβής για την εν λόγω υπηρεσία (για πληροφορίες, δείτε 

τον Οδηγό PCT για τους αιτούντες, Παράρτημα C). 

Εάν το εν λόγω τέλος δεν έχει καταβληθεί το αργότερο πριν από την 

παρέλευση 16 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας, το γραφείο 

παραλαβής μπορεί να θεωρήσει το αίτημα αυτό ως μη γενόμενο σύμφωνα 

με τον Κανόνα 17.1(b). 

Πλαίσιο RP: Τέλος για την αποκατάσταση του δικαιώματος προ-

τεραιότητας (Κανόνας 26bis.3(d)): Σε περίπτωση που ο αιτών έχει 

ζητήσει εντός της ισχύουσας προθεσμίας σύμφωνα με τον Κανόνα 

26bis.3(e) από το Γραφείο Παραλαβής να αποκαταστήσει το δικαίωμα 

προτεραιότητας σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη αίτηση η προτε-

ραιότητα της οποίας διεκδικείται στη διεθνή αίτηση, μπορεί να εισαχθεί 

το ποσό του τέλους που προβλέπεται από το Γραφείο Παραλαβής για την 

εν λόγω υπηρεσία (για πληροφορίες, δείτε τον Οδηγό PCT για τους αιτο-

ύντες, Παράρτημα C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλαίσιο ES: Τέλος για έγγραφα προηγούμενης αναζήτησης 

(Κανόνας 12bis.1(c)): Σε περίπτωση που ο αιτών έχει ζητήσει, σημει-

ώνοντας το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου στο Πλαίσιο VII της αίτησης, 

από το Γραφείο Παραλαβής να προετοιμάσει και να διαβιβάσει στην 

ISA αντίγραφα των εγγράφων σε σχέση με μια προηγούμενη έρευνα, τα 

αποτελέσματα της οποίας ο αιτών έχει ζητήσει να ληφθούν υπόψη από 

την ISA (ένα τέτοιο αίτημα μπορεί να κατατεθεί μόνο εάν η προηγού-

μενη έρευνα είχε διεξαχθεί από το ίδιο Γραφείο που τώρα ενεργεί ως 

Γραφείο Παραλαβής Κανόνας 12bis.1(c))), μπορεί να εισαχθεί το ποσό 

του τέλους που προβλέπεται από το Γραφείο Παραλαβής για την εν 

λόγω υπηρεσία (για πληροφορίες, δείτε τον Οδηγό PCT για τους αιτούν-

τες, Παράρτημα C). 

Πλαίσιο συνόλου: Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εισαχθεί το σύ-

νολο των ποσών που έχουν εισαχθεί στα πλαίσια T, S, I, P, RP και ES. 

Εάν ο αιτών το επιθυμεί, δίπλα ή μέσα στο πλαίσιο του συνόλου μπορεί 

να υποδείξει το νόμισμα (ή τα νομίσματα) στο οποίο καταβάλλονται τα 

τέλη αυτά. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Προκειμένου να βοηθήσει το Γραφείο Παραλαβής να προσδιορίσει 

τον τρόπο καταβολής των προβλεπόμενων τελών, συνιστάται στον 

αιτούντα να επισημάνει το(-α) αντίστοιχο(-α) πλαίσιο(-α) ελέγχου. 

Τυχόν στοιχεία πιστωτικής κάρτας δεν πρέπει να αναγράφονται στο 

φύλλο υπολογισμού τελών. Θα πρέπει να παρέχονται ξεχωριστά και με 

ασφαλή μέσα που εγκρίνονται από το Γραφείο Παραλαβής. 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗ ΧΡΕΩΣΗΣ (Ή ΠΙΣΤΩΣΗΣ)  

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΥ Ή ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Το Γραφείο Παραλαβής δεν θα χρεώσει (ή πιστώσει) τέλη σε κα-

ταθετικούς ή τρεχούμενους λογαριασμούς εάν η εξουσιοδότηση για 

κάποιον καταθετικό ή τρεχούμενο λογαριασμό δεν είναι υπογεγραμμέ-

νη και δεν φέρει τον αριθμό του εν λόγω καταθετικού ή τρεχούμενου 

λογαριασμού.

http://www.wipo.int/pct/en/
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Παράρτημα VIII 

Έντυπο ΕΓΔΕ 1003 Πληρεξούσιο 

 





 

 

 

Europäisches 
Patentamt 
 
Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων  
Ευρεσιτεχνίας 
 
Office européen des 
brevets 

Vollmacht1 

Πληρεξούσιο1 

Pouvoir1 

Bitte vor dem Ausfullen des Formblatts Rückseite beachten./ Προτού συμπληρώσετε 
το έντυπο παρακαλείστε να διαβάσετε τις οδηγίες που παρέχονται στην επόμενη 
σελίδα. / Veuillez lire les remarques au verso avant de remplir le formulaire. 

   

Zeichen des Anmel ders / Κωδικός αναφοράς αιτούντος / Reference du demandeur 
(max. 15 Positionen / μέγ. 15 χαρακτήρες / 15 caracteres au maximum)  Anmelde-/Patentnummer / Αριθμός αίτησης/ διπλώματος ευρεσιτεχνίας / No  

de la demande (du brevet) 

   
 

     

 

   
Ich (Wir)

2
 /  

Ο υποφαινόμενος  
(Οι υποφαινόμενοι

2
 /  

Je (Nous)
2 

 

 
bevollmächtige(n) hiermit

3
 /  

δια του παρόντος εξουσιοδοτώ(-ούμε) τον
3
 / 

autorise (autorisons) par la présente
3
 

 
 

 

   

      
  

sowie weitere auf einem gesonderten Blatt angegebene Vertreter / καθώς και τους επιπλέον εκπροσώπους που  

           υποδεικνύονται σε χωριστό φύλλο / ainsi que d'autres mandataires mentionnés sur une feuille supplementaire 

   
mich (uns) zu vertreten als / να με (μας) εκπροσωπεί ως / à me (nous) représenter en tant que 

 
Anmelder oder Patentinhaber, / αιτών(-ούντες) ή δικαιούχο(-υς) 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας, / demandeur(s) ou titulaire(s) du brevet, 

  Einsprechenden (Einsprechende), / ενιστάμενο(-υς), / opposant(s), 

 
und in den durch das Europäische Patentübereinkommen geschaffenen Verfahren 
betreffend die folgende(n) europäische(n) Patentanmeldung(en) oder das (die) 
folgende(n) europäische(n) Patent(e)

4
 für mich (uns) zu handeln und Zahlungen für 

mich (uns) in Empfang zu nehmen: / να ενεργεί για λογαριασμό μου (μας) σε όλες τις 
διαδικασίες που προβλέπονται από τη Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχ-
νίας αναφορικά με τις ακόλουθες αιτήσεις ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή τα 
ακόλουθα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας

4
 και να εισπράττει πληρωμές για λογα-

ριασμό μου (μας): / à agir en mon (notre) nom dans toute procedure instituée par la 
Convention sur le brevet européen et concernant la (les) demande(s) de brevet ou le 
(les) brevet(s) europeen(s)

4
 suivant(s) et à recevoir des paiements en mon (notre) nom : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fortsetzung auf einem gesonderten Blatt. / Πρόσθετες αιτήσεις ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας υποδεικ-
νύονται σε ένα συμπληρωματικό φύλλο. / Suite sur une feuille supplementaire. 

 


  

 
Diese Vollmacht gilt auch für Verfahren nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens. /Η εξουσιοδότηση 
αυτή ισχύει και για οποιαδήποτε διαδικασία προβλέπεται από τη Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. / Ce pouvoir s'applique également 
a toute procedure instituée par le Traité de cooperation en matiére de brevets. 


 Diese Vollmacht gilt auch für etwaige europäische Teilanmeldungen. / Η παρούσα εξουσιοδότηση καλύπτει επίσης οποιαδήποτε ευρωπαϊκή τμηματική 

αίτηση. /  Ce pouvoir vaut également pour toute demande divisionnaire europeenne. 


 

Es kann eine Untervollmacht erteilt werden. / Δυνατότητα χορήγησης υπο-εξουσιοδότησης. / Ce pouvoir peut être délégué. 

 
Ich (Wir) widerrufe(n) hiermit fruhere Vollmachten in Bezug auf die oben genannte(n) Anmeldung(en) oder das (die) oben genannte(n) Patent(e)

5
. /  Ο υποφαινόμενος 

(Οι υποφαινόμενοι) δια του παρόντος ανακαλώ(-ούμε) όλα τα προηγούμενα πληρεξούσια αναφορικά με τις ανωτέρω αιτήσεις/ διπλώματα ευρεσιτεχνίας
5
. / Je revoque 

(Nous révoquons) par la présente tout pouvoir antérieur, donné pour la (les) demande(s) ou le (les) brevet(s) mentionné(e)(s) ci-dessus
5
. 

Ort / Τόπος / Lieu  Datum / Ημερομηνία  

   

Unterschrift(en)
6
 / Υπογραφή(-ές)

6 

 

 

Das Formblatt muss vom (von den) Vollmachtgeber(n) eigenhändig unterzeichnet sein (bei juristischen Personen vom Unterschriftsberechtigten). Nach der Unterschrift bitte den (die) Namen 
des (der) Unterzeichneten in Druckschrift wiederholen und bei juristischen Personen die Stellung des Unterschriftsberechtigten innerhalb der Gesellschaft angeben. / Το έντυπο πρέπει να 
φέρει την(τις) προσωπική(-ές) υπογραφή(-ές) του(των) εξουσιοδοτούντος(-ων) (στην περίπτωση νομικών προσώπων, την υπογραφή του στελέχους που είναι αρμόδιο για την υπογραφή). 
Μετά την υπογραφή, παρακαλούμε να τυπώσετε το(-α) όνομα(-τα) του(των) υπογράφοντος(-ων) με την προσθήκη, στην περίπτωση των νομικών προσώπων, της θέσης του υπογράφοντος 
εντός του συγκεκριμένου νομικού προσώπου. / 
Le formulaire doit être signe de la propre main du (des) mandant(s) (dans le cas de personnes morales, de la personne ayant qualite pour signer). Veuillez ajouter en caracteres d'imprimerie, 
après la signature, le (les) nom(s) du (des) signataire(s) en mentionnant, dans le cas de personnes morales, ses (leurs) fonctions au sein de la societe.                                                                                                               

bitte wenden / συνέχεια στην επόμενη σελίδα / T.S.V.P 
 

1

E
P

A
/Ε

Γ
Δ

Ε
/O

E
B

 1
0
0

3
 1

1
.1

1
 



 

 

I. Fußnoten zur Vorderseite 

 

 

1    a)  Die Verwendung dieses Formblatts wird 

empfohlen für die Bevollmächtigung von 

Vertretern vor dem Europäischen Patentamt  

- zugelassene Vertreter, Rechtsanwälte  

im Sinne des Artikels 134 (8) und 

Zusammenschlüsse von Vertretern 

 nach Regel 152 (11) - sowie für die 

Bevollmächtigung von Angestellten 

 im Sinne des Artikels 133 (3) Satz 1;  

zu Satz 2 sind bisher keine 

Ausführungsbestimmungen ergangen 

Zugelassene Vertreter, die sich als solche  

zu erkennen geben, müssen nach Regel 152 

(1) in Verbindung mit dem Beschluss  

der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007  

nur in bestimmten Fällen eine unterzeichnete 

Vollmacht einreichen (Sonderausgabe Nr. 3, 

ABl. EPA 2007, L.1.). Hingegen müssen  

nach Artikel 134 (8) vertretungsberechtigte 

Rechtsanwälte sowie Angestellte, die  

für einen Anmelder gemäß Artikel 133 (3)  

Satz 1 handeln und keine zugelassenen 

Vertreter sind, eine unterzeichnete  

Vollmacht einreichen.  

b)  Zutreffendes ist anzukreuzen. 

 

2 Name(n) und Anschrift(en) sowie Staat des Sitzes 

oder Wohnsitzes des Vollmachtgebers (der 

Vollmachtgeber) nach Maßgabe der nachstehenden 

Regel 41 (2) c): „Bei natürlichen Personen ist der 

Familienname vor den Vornamen anzugeben. Bei 

juristischen Personen und Gesellschaften, die 

juristischen Personen gemäß dem für sie 

maßgebenden Recht gleichgestellt sind, ist die 

amtliche Bezeichnung anzugeben. Anschriften sind 

gemäß den üblichen Anforderungen für eine 

schnelle Postzustellung an die angegebene 

Anschrift anzugeben und müssen in jedem Fall alle 

maßgeblichen Verwaltungseinheiten, 

gegebenenfalls bis zur Hausnummer einschließlich, 

enthalten." 

 

3  Name(n) und Geschäftsanschrift des Vertreters (der 

Vertreter) nach Maßgabe der in Ziff. 2 

wiedergegebenen Regel 41 (2) c). 

 

4  Nummer der Anmeldung(en) (falls bekannt) oder 

des Patents (der Patente) und Bezeich-nung(en) der 

Erfindung(en). 

 

5  Der Widerruf erfasst nicht eine gegebenenfalls 

erteilte allgemeine Vollmacht. 

 

6  Übliche Unterschrift des (der) Vollmachtgeber(s). 

Wird die Vollmacht für eine juristische Person 

unterzeichnet, so dürfen nur solche Personen 

unterzeichnen, die nach Gesetz und/oder Satzung 

der juristischen Person dazu berechtigt sind (Artikel 

58, Regel 152 (1)). Es ist ein Hinweis auf die 

Unterschriftsberechtigung des Unterzeichneten zu 

geben (z. B. Geschäftsführer, Prokurist, 

Handlungsbevollmächtigter; president, director, 

company secretary; président, directeur, fondé de 

pouvoir). Unterzeichnet ein sonstiger Angestellter 

einer juristischen Person aufgrund einer speziellen 

Vollmacht der juristischen Person, so ist dies 

anzugeben; von der speziellen Vollmacht ist eine 

Kopie, die nicht beglaubigt zu sein braucht, 

beizufügen. Eine Vollmacht mit der Unterschrift 

einer nicht zeichnungsberechtigten Person wird als 

nicht unterzeichnete Vollmacht behandelt. 

 

 

 

 

II. Hinweise 

 

a)  Erstreckt sich die Vollmacht auf mehrere 

Anmeldungen oder Patente, so ist sie in der 

entsprechenden Stückzahl einzureichen (vgl. 

Regel 152 (2)). 

b)  Alle Entscheidungen, Ladungen, Bescheide 

und Mitteilungen werden an den Vertreter 

übersandt (vgl. Regel 130). Im Fall der 

Bevollmächtigung von Angestellten im Sinne 

des Artikels 133 (3) werden die genannten 

Schriftstücke dem Anmelder übersandt. 

c)  Regel 152 (9) bestimmt: „Sofern die Voll macht 

nichts anderes bestimmt, erlischt sie 

gegenüber dem Europäischen Patentamt nicht 

mit dem Tod des Vollmachtgebers." 

d)  Im Übrigen vgl. die Mitteilung zu Fragen der 

Vertretung vor dem EPA im Amtsblatt EPA 

4/1978, 281 ff. 

 

I.  Υποσημειώσεις για το κείμενο  

της προηγούμενης σελίδας 

 

1     (α)  Η χρήση του παρόντος εντύπου συνιστάται για 

την εξουσιοδότηση εκπροσώπων ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχ-

νίας - επαγγελματικών εκπροσώπων, νομικών 

επαγγελματικών σύμφωνα με το Άρθρο 134(8) 

και ενώσεων εκπροσώπων σύμφωνα με τον Κα-

νόνα 152(11) - και για την εξουσιοδότηση υπαλ-

λήλων σύμφωνα με το άρθρο 133(3), πρώτη 

φράση. Όσον αφορά τη δεύτερη φράση, δεν έχει 

ακόμη εκδοθεί κάποιος εκτελεστικός κανονισμός. 

Οι επαγγελματίες αντιπροσώπους που αυτοπ-

ροσδιορίζονται ως τέτοιοι οφείλουν, σύμφωνα 

με τον Κανόνα 152(1), σε συνδυασμό με την 

απόφαση του Προέδρου του ΕΓΔΕ από 12ης 

Ιουλίου 2007, να καταθέσουν ενυπόγραφο 

πληρεξούσιο μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (Ει-

δική έκδοση 3, ΕΕ ΕΓΔΕ 2007, L1.). Ωστόσο, 

ένας νομικός επαγγελματίας που δικαιούται να 

ενεργεί ως πληρεξούσιος σύμφωνα με το Άρ-

θρο 134(8), ή ένας υπάλληλος που ενεργεί για 

λογαριασμό του αιτούντος σύμφωνα με το Άρ-

θρο 133(3), πρώτη φράση, αλλά δεν είναι ε-

παγγελματίας εκπρόσωπος, πρέπει να κατα-

θέσει υπογεγραμμένο πληρεξούσιο.  

 (β)  Κατά περίπτωση, επισημάνετε το πλαίσιο. 

 

2  Ονόματα και οι διευθύνσεις των εξουσιοδοτούντων, 

καθώς και το κράτος κατοικίας ή κύριας επιχειρημα-

τικής έδρας του, σύμφωνα με τον Κανόνα 41(2) (c): 

«Τα ονόματα των φυσικών προσώπων θα πρέπει 

να υποδεικνύονται με το επώνυμο στην αρχική και 

στη συνέχεια οποιοδήποτε μικρό όνομα. Τα ονόμα-

τα των νομικών προσώπων, καθώς και φορέων που 

ισοδυναμούν με νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τη 

νομοθεσία που τους διέπει, πρέπει να αναφέρονται 

με την επίσημη επωνυμία τους. Οι διευθύνσεις θα 

πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

συνήθεις απαιτήσεις για την άμεση ταχυδρομική 

αποστολή και να περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές 

διοικητικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένου του α-

ριθμού σπιτιού, εάν υπάρχει.» 

 

3  Ονόματα και διευθύνσεις επιχειρηματικής έδρας των 

εκπροσώπων σύμφωνα με τον Κανόνα 41(2)(c) (βλ. 

σημείωση 2 ανωτέρω). 

 

4  Αρ. αιτήσεων/ διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. (εάν είναι 

γνωστοί) και τίτλοι των εφευρέσεων. 

 

 

5  Η ανάκληση δεν επεκτείνεται σε κανένα γενικό 

πληρεξούσιο που ενδεχομένως έχει δοθεί. 

 

6  Συνήθεις υπογραφές των εξουσιοδοτούντων. Όταν 

το πληρεξούσιο υπογράφεται για λογαριασμό ενός 

νομικού προσώπου, μόνο τα πρόσωπα αυτά δικαι-

ούνται, δυνάμει του νόμου ή/του καταστατικού ή ι-

σοδύναμου εγγράφου του εν λόγω νομικού προσώ-

που, να υπογράψουν (Άρθρο 58, Κανόνας 152(1)). 

Θα πρέπει να παρέχεται μια ένδειξη σχετικά με το 

δικαίωμα του υπογράφοντος να υπογράφει (π.χ. 

πρόεδρος, διευθυντής, γραμματέας της εταιρείας) 

Geschäftsführer, Prokurist, 

Handlungsbevollmächtigter; président, directeur, 

fondé de pouvoir). Εάν το έγγραφο υπογράφει ο-

ποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος νομικού προσώπου 

δυνάμει ενός ειδικού πληρεξουσίου που του έχει εκ-

χωρηθεί από το εν λόγω νομικό πρόσωπο, αυτό θα 

πρέπει να αναφέρεται, ενώ επίσης θα πρέπει να 

παρασχεθεί ένα αντίγραφο του εν λόγω πληρεξου-

σίου, το οποίο δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένο) 

Ένα πληρεξούσιο που φέρει την υπογραφή ενός 

προσώπου που δεν έχει δικαίωμα υπογραφής αυ-

τού, θα θεωρείται ανυπόγραφο. 

 

II. Παρατηρήσεις 

 

(α)  Οι εξουσιοδοτήσεις που καλύπτουν περισσότε-

ρες από μία αιτήσεις/ διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

θα πρέπει να κατατεθούν στον αντίστοιχο α-

ριθμό αντιγράφων (Κανόνας 152(2)). 

(β)  Όλες οι αποφάσεις, κλητεύσεις και ειδοποιήσεις 

θα αποστέλλονται στον εκπρόσωπο (Κανόνας 

130). Σε περίπτωση εξουσιοδότησης υπαλλή-

λων δυνάμει του Άρθρο 133(3), τα έγγραφα αυ-

τά θα αποστέλλονται στον αιτούντα. 

(γ)  Ο Κανόνας 152(9) ορίζει ότι: «Αν δεν προβλέ-

πει ρητώς διαφορετικά, η εξουσιοδότηση δεν 

χάνει την ισχύ της ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε πε-

ρίπτωση θανάτου του εξουσιοδοτούντος,» 

(δ)  Δείτε επίσης την ενότητα για την Επικοινωνία 

για ζητήματα σχετικά με την εκπροσώπηση 

ενώπιον του ΕΓΔΕ στην Επίσημη Εφημερίδα 

του ΕΓΔΕ  4/1978, 281 κ.επ. 

 

I. Renvois concernant le texte figurant au recto 

 

 

1    a)  Il est recommandé d'utiliser ce formulaire  

pour mandater des représentants devant 

l'Office européen des brevets – manda- 

taires agréés, avocats au sens de l'article 

134(8) et groupements de mandataires 

conformément à la règle 152(11) - ainsi  

que pour mandater des employés au sens  

de l'article 133(3), première phrase; il  

n'a pas encore été arrêté de dispositions 

d'application relatives à la deuxième phrase. 

En vertu de la règle 152(1) en liaison  

avec la décision de la Présidente de l'OEB  

en date du 12 juillet 2007, les mandataires 

agréés qui se font connaître comme tels  

ne sont tenus de déposer un pouvoir signé  

que dans certains cas (Edition spéciale  

n° 3, JO OEB 2007, L.1.). En revanche, les 

avocats habilités à agir en qualité de 

mandataires en vertu de l'article 134(8), ainsi 

que les employés qui agissent pour le compte 

d'un demandeur conformément à l'article 

133(3), 1ère phrase, et qui ne sont pas des 

mandataires agréés, doivent déposer un 

pouvoir signé.  

b) Faire une croix dans la case si nécessaire. 

 

2  Nom(s) et adresse(s), Etat du siège ou du domicile 

du (des) mandant(s), dans les conditions prévues à 

la règle 41(2) c) et reproduites ci-après : «Les 

personnes physiques doivent être désignées par 

leur nom suivi de leurs prénoms. Les personnes 

morales et les sociétés assimilées aux personnes 

morales en vertu du droit dont elles relèvent doivent 

figurer sous leur désignation officielle. Les adresses 

doivent être indiquées selon les exigences usuelles 

en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse 

indiquée et comporter en tout état de cause toutes 

les indications administratives pertinentes, y 

compris, le cas échéant, le numéro de la maison.» 

 

 

 

3  Nom(s) et adresse professionelle du (des) 

mandataire(s), dans les conditions prévues à la 

règle 41(2) c) et mentionnées au point 2. 

 

4  Numéro de la (des) demande(s) (s'il est connu) ou 

du (des) brevet(s) et titre(s) de l'invention (des in-

ventions). 

 

5  La révocation ne s'étend pas à un pouvoir général 

éventuellement donné. 

 

6  Signature(s) habituelle(s) du (des) mandant(s). 

Lorsque le pouvoir est signé au nom d'une 

personne morale, seules sont habilitées à signer les 

personnes auxquelles cette qualité est reconnue en 

vertu de la loi et/ou du statut de la personne morale 

concernée (article 58, règle 152(1)). Il convient 

d'indiquer la qualité du signataire (par exemple: 

président, directeur, fondé de pouvoir; 

Geschäftsführer, Prokurist, 

Handlungsbevollmächtigter; president, director, 

company secretary). Il y a lieu de signaler les cas où 

un autre employé d'une personne morale signe en 

vertu d'un pouvoir spécial conféré par la personne 

morale et de fournir alors une copie, qui peut ne pas 

être certifiée conforme, de ce pouvoir spécial. Un 

pouvoir portant la signature d'une personne non 

habilitée à signer sera considéré comme non signé. 

 

 

 

 

 

II. Notes 

 

a)  Si le pouvoir est donné pour plusieurs 

demandes ou plusieurs brevets, il doit être 

fourni un nombre correspondant d'exemplaires 

(cf. règle 152(2)). 

b)  Toutes les décisions, citations, notifications 

seront adressées au mandataire (voir règle 

130). Dans le cas où des employés au sens de 

l'article 133(3) sont mandatés, les pièces 

mentionnées sont envoyées au demandeur. 

c)  La règle 152(9) stipule: «Sauf s'il en dispose 

autrement, le pouvoir ne prend pas fin, à 

l'égard de l'Office européen des brevets, au 

décès du mandant. » 

d)  Pour le reste, se reporter à la Communication 

concernant les questions relatives à la 

représentation près l'OEB, parue au Journal 

officiel de l'OEB, 4/1978, 281 s. E
P
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Παράρτημα IX 

Έντυπο PCT/IPEA/401 Αίτηση και Σημειώσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί απευθείας στην αρμόδια Αρχή Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης ή, εάν είναι αρμόδιες δύο ή περισσότερες τέτοιες αρχές, στην αρχή 

θα επιλεγεί από τον αιτούντα. Το πλήρες όνομα ή ο διψήφιος κωδικός της εν λόγω Αρχής μπορεί να αναφέρεται από τον αιτούντα στην παρακάτω γραμμή: 

IPEA/________________________________________________  

                  PCT 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΑΙΤΗΣΗ 

 
σύμφωνα με το άρθρο 31 της Συνθήκης συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας:  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ζητεί η διεθνής αίτηση που καθορίζεται παρακάτω να αποτελέσει το αντικείμενο  

διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με τη Συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

Στοιχεία IPEA Ημερομηνία παραλαβής ΑΙΤΗΣΗΣ 

  

Πλαίσιο I    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
Κωδικός αναφοράς κατάθεσης αιτούντος/ 

πράκτορα 

Αρ. διεθνούς αίτησης Ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης  

(ημέρα/μήνας/έτος) 

(Πρώτη) ημερομηνία προτεραιότητας  

(ημέρα/μήνας/έτος) 

Τίτλος της εφεύρεσης 

Πλαίσιο II   ΑΙΤΩΝ(-ΟΥΝΤΕΣ) 

Όνομα και διεύθυνση: (Επώνυμο ακολουθούμενο από το όνομα, για ένα νομικό πρόσωπο, 

πλήρης επίσημη ονομασία. Η διεύθυνση πρέπει να περιλαμβάνει τον τα-

χυδρομικό κώδικα και το όνομα της χώρας.) 

Αρ. τηλεφώνου 

 

 
Αρ. φαξ 

 

 
Αρ. εγγραφής αιτούντος στο Γραφείο 

Εξουσιοδότηση χρήσης email: Επισημαίνοντας ένα από τα ακόλουθα πλαίσια ελέγχου, ο αιτών επιτρέπει στο Διεθνές Γραφείο και την Αρχή Διεθνούς 

Προκαταρκτικής Εξέτασης να χρησιμοποιούν τη διεύθυνση email που αναγράφεται στο Πλαίσιο αυτό για την αποστολή των ειδοποιήσεων που εκδίδον-

ται στο πλαίσιο της διεθνούς αίτησης αναφορικά με την παρούσα διεθνή αίτηση, εάν τα γραφεία αυτά επιθυμούν κάτι τέτοιο. 

 για την προώθηση αντιγράφων των ειδοποιήσεων που αποστέλλονται εντύπως  για αποκλειστική αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή (δεν θα αποστέλλονται έντυπες ειδοποιήσεις). 

       Διεύθυνση email: ___________________________________________________________________________________________ 

Kράτος(δηλαδή χώρα) υπηκοότητας: Kράτος(δηλαδή χώρα) κατοικίας: 

Όνομα και διεύθυνση: (Επώνυμο ακολουθούμενο από το όνομα, για ένα νομικό πρόσωπο, πλήρης επίσημη ονομασία. Η διεύθυνση πρέπει να περιλαμ-

βάνει τον ταχυδρομικό κώδικα και το όνομα της χώρας.) 

Kράτος(δηλαδή χώρα) υπηκοότητας: Kράτος (δηλαδή χώρα) κατοικίας: 

 Οι περαιτέρω αιτούντες υποδεικνύονται σε ένα φύλλο συνέχισης. 

Έντυπο PCT/IPEA/401 (πρώτο φύλλο) (16 Σεπτεμβρίου 2012)  Βλ. Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης 

 

Μόνο για χρήση από την Αρχή Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης 



 

 

 

                                 Αρ. φύλλου  . . . Αρ. διεθνούς αίτησης 

Συνέχιση Πλαισίου II      ΑΙΤΩΝ(-ΟΥΝΤΕΣ) 

Εάν κανένα από τα ακόλουθα υπο-πλαίσια δεν χρησιμοποιηθεί, το φύλλο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στην αίτηση. 

Όνομα και διεύθυνση: (Επώνυμο ακολουθούμενο από το όνομα, για ένα νομικό πρόσωπο, πλήρης επίσημη ονομασία. Η διεύθυνση 

πρέπει να περιλαμβάνει τον ταχυδρομικό κώδικα και το όνομα της χώρας.) 

Kράτος(δηλαδή χώρα) υπηκοότητας: Kράτος(δηλαδή χώρα) κατοικίας: 

Όνομα και διεύθυνση: (Επώνυμο ακολουθούμενο από το όνομα, για ένα νομικό πρόσωπο, πλήρης επίσημη ονομασία. Η διεύθυνση 

πρέπει να περιλαμβάνει τον ταχυδρομικό κώδικα και το όνομα της χώρας.) 

Kράτος(δηλαδή χώρα) υπηκοότητας: Kράτος(δηλαδή χώρα) κατοικίας: 

  

Όνομα και διεύθυνση: (Επώνυμο ακολουθούμενο από το όνομα, για ένα νομικό πρόσωπο, πλήρης επίσημη ονομασία. Η διεύθυνση 

πρέπει να περιλαμβάνει τον ταχυδρομικό κώδικα και το όνομα της χώρας.) 

Kράτος(δηλαδή χώρα) υπηκοότητας: Kράτος(δηλαδή χώρα) κατοικίας: 

Όνομα και διεύθυνση: (Επώνυμο ακολουθούμενο από το όνομα, για ένα νομικό πρόσωπο, πλήρης επίσημη ονομασία. Η διεύθυνση 

πρέπει να περιλαμβάνει τον ταχυδρομικό κώδικα και το όνομα της χώρας.) 

Kράτος(δηλαδή χώρα) υπηκοότητας: Kράτος(δηλαδή χώρα) κατοικίας: 

 Οι περαιτέρω αιτούντες υποδεικνύονται σε ένα φύλλο συνέχισης. 

Έντυπο PCT/IPEA/401 (φύλλο συνέχισης) (16 Σεπτεμβρίου 2012) Βλ. Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης 



 

 

 

                 Αρ. φύλλου  . . . 
Αρ. διεθνούς αίτησης 

Πλαίσιο III ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Ή ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Το ακόλουθο πρόσωπο είναι        πράκτορας                    κοινός εκπρόσωπος 

και    έχει διοριστεί προγενέστερα και εκπροσωπεί τον(τους) αιτούντα(-ες) και για τη διεθνή προκαταρκτική εξέταση. 

  διορίζεται δια του παρόντος και οποιοσδήποτε πρότερος διορισμός πράκτορα/ κοινού εκπροσώπου δια του παρόντος ανακαλείται. 

  διορίζεται δια του παρόντος, ειδικά για τη διαδικασία ενώπιον της Αρχής Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης, μαζί με τον τυχόν πράκτορα/ 

κοινό εκπρόσωπο που έχει διοριστεί προγενέστερα. 

Όνομα και διεύθυνση:  (Επώνυμο ακολουθούμενο από το όνομα, για ένα νομικό πρόσωπο, πλήρης επίσημη ονομασία. Η 

διεύθυνση πρέπει να περιλαμβάνει τον ταχυδρομικό κώδικα και το όνομα της χώρας.) 

Αρ. τηλεφώνου 

 

 

Αρ. φαξ 

 

 

Αρ. εγγραφής αιτούντος στο Γραφείο 

Εξουσιοδότηση χρήσης email: Επισημαίνοντας ένα από τα ακόλουθα πλαίσια ελέγχου, ο αιτών επιτρέπει στο Διεθνές Γραφείο και την Αρχή Διεθνούς 

Προκαταρκτικής Εξέτασης να χρησιμοποιούν τη διεύθυνση email που αναγράφεται στο Πλαίσιο αυτό για την αποστολή των ειδοποιήσεων που εκδί-

δονται στο πλαίσιο της διεθνούς αίτησης αναφορικά με την παρούσα διεθνή αίτηση, εάν τα γραφεία αυτά επιθυμούν κάτι τέτοιο. 

 για την προώθηση αντιγράφων των ειδοποιήσεων που αποστέλλονται εντύπως ή   για αποκλειστική αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή (δεν θα αποστέλλονται έντυπες ειδοποιήσεις).  

      Διεύθυνση email:_______________________________________________________________________________ 

 Διεύθυνση για την αλληλογραφία: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου όπου δεν έχει διοριστεί πράκτορας ή κοινός εκπρόσωπος και το ανωτέρω  

διάστημα χρησιμοποιείται για την υπόδειξη μιας ειδικής διεύθυνσης στην οποία πρέπει να αποστέλλεται η αλληλογραφία. 

Πλαίσιο IV ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

Δήλωση σχετικά με τροποποιήσεις:* 

1.  Ο αιτών επιθυμεί η διεθνής προκαταρκτική έρευνα να ξεκινήσει με βάση: 

 τη διεθνή αίτηση όπως κατατέθηκε αρχικά   

την περιγραφή             όπως κατατέθηκε αρχικά 

    όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του Άρθρου 34 

τις αξιώσεις                 όπως κατατέθηκαν αρχικά 

    όπως τροποποιήθηκαν δυνάμει του Άρθρου 19  

    όπως τροποποιήθηκαν δυνάμει 34 

τα σχέδια                     όπως κατατέθηκαν αρχικά 

    όπως τροποποιήθηκαν δυνάμει του Άρθρου 34 

2.    Ο αιτών επιθυμεί οποιαδήποτε τροποποίηση των αξιώσεων βάσει του Άρθρου 19 να θεωρηθεί ανακληθείσα. 

3.    Σε περίπτωση που η IPEA επιθυμεί να ξεκινήσει τη διεθνή προκαταρκτική εξέταση ταυτόχρονα με τη διεθνή έρευνα σύμφωνα με τον Κανόνα 

69.1(b), ο αιτών ζητά από την IPEA να αναβάλει την έναρξη της διεθνούς προκαταρκτικής έρευνας μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας 

σύμφωνα με τον Κανόνα 69.1(d). 

4.    Ο αιτών επιθυμεί ρητώς η διεθνής προκαταρκτική εξέταση να αρχίσει νωρίτερα από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας σύμφωνα  

με τον Κανόνα 54bis.1(a). 

*    Σε περίπτωση που δεν επισημαίνεται κανένα πλαίσιο ελέγχου, η διεθνής προκαταρκτικής εξέταση θα ξεκινήσει στη βάση της διεθνούς αίτησης, 

όπως είχε αρχικά κατατεθεί ή, όπου έχει ληφθεί από την Αρχή Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης ένα αντίγραφο τροποποιήσεων των αξιώσεων 

βάσει του Άρθρου 19 ή/ και τροποποιήσεις της διεθνούς αίτησης σύμφωνα με το Άρθρο 34 προτού αρχίσει να συντάσσει μια γραπτή γνωμοδότηση 

ή την έκθεση της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης, όπως έχει τροποποιηθεί. 

Γλώσσα για τους σκοπούς της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης: ______________________________________________________________ 

   που είναι η γλώσσα στην οποία κατατέθηκε η διεθνής αίτηση. 

   που είναι η γλώσσα της μετάφρασης που κατατέθηκε για τους σκοπούς της διεθνούς έρευνας. 

   που είναι η γλώσσα της δημοσίευσης της διεθνούς αίτησης. 

   που είναι η γλώσσα της μετάφρασης που παραδόθηκε (θα παραδοθεί) για τους σκοπούς της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης. 

Πλαίσιο. V ΕΚΛΟΓΗ ΚΡΑΤΩΝ 

Η κατάθεση αυτής της ζήτησης αποτελεί εκλογή όλων των συμβαλλομένων κρατών τα οποία ορίζονται και δεσμεύονται από το κεφάλαιο ΙΙ της PCT. 

Έντυπο PCT/IPEA/401 (δεύτερο φύλλο) (16 Σεπτεμβρίου 2012) Βλ. Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης 
 



 

 

                      Αρ. φύλλου  . . . 
Αρ. διεθνούς αίτησης 

Πλαίσιο VI  ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία, στη γλώσσα που ορίζεται στο Πλαίσιο IV,  

για τους σκοπούς της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης: 

Μόνο για χρήση από την Αρχή Διεθνούς  

Προκαταρκτικής Εξέτασης 

 έχει ληφθεί δεν έχει ληφθεί 

1.  μετάφραση διεθνούς αίτησης                                                   : φύλλα 
  

2.  τροποποιήσεις υπό το Άρθρο 34                                              : φύλλα 
  

3.  συνοδευτική επιστολή τροποποιήσεων 

     σύμφωνα με το Άρθρο 34 (Κανόνας 66.8)                               : 

φύλλα 
  

4.  αντίγραφο (ή, κατά περίπτωση, μετάφραση)  

     των τροποποιήσεων υπό το Άρθρο 19                                      : 

φύλλα 
  

5.  αντίγραφο της συνοδευτικής επιστολής των τροποποιήσεων  

σύμφωνα με το Άρθρο 19 (Κανόνες 46.5(b) και 53.9)                 : 

φύλλα 
  

6.  αντίγραφο (ή, κατά περίπτωση, μετάφραση) οποιασδήποτε  

δήλωσης σύμφωνα με το Άρθρο 19 (Κανόνας 62.1(ii))               : 

φύλλα 
  

7.  άλλο (προσδιορίστε)                                                                  : φύλλα 
  

Η αίτηση συνοδεύεται επίσης το(-α) στοιχείο(-α) που σημειώνεται(-ονται) κατωτέρω: 

1.    φύλλο υπολογισμού τελών 

2.    αρχικό χωριστό πληρεξούσιο 

3.    αρχικό γενικό πληρεξούσιο 

4.    αντίγραφο γενικού πληρεξουσίου,  

            αριθμό αναφοράς, εάν υπάρχει: 

5.    καταχώρηση αλληλουχίας σε ηλεκτρονική μορφή  

6.    άλλο (προσδιορίστε): ________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Πλαίσιο VII ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΑ Ή ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Δίπλα σε κάθε υπογραφή, υποδείξτε το όνομα του προσώπου που υπογράφει και την ιδιότητα με την οποία το πρόσωπο αυτό υπογράφει (εάν η ιδιότητα 

αυτή δεν είναι προφανής από την ανάγνωση της αίτησης). 

 

 

1. Ημερομηνία πραγματικής παραλαβής της αίτησης 

2. Προσαρμοσμένη ημερομηνία παραλαβής της αίτησης  

    λόγω διορθώσεων σύμφωνα με τον Κανόνα 60.1(b): 

3.    Η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης είναι ΜΕΤΑ την παρέλε-

υση 19 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας και το σημείο 

4 ή 5, παρακάτω, δεν ισχύει. 

            Ο αιτών έχει ενημερωθεί σχετικά. 

4.    Η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης είναι ΕΝΤΟΣ της προ-

θεσμίας 19 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας, όπως 

παρατάθηκε δυνάμει του Κανόνα 80.5. 

5.    Αν και η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης είναι μετά τη λήξη των 

19 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας, η καθυστέρηση στην 

άφιξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με τον Κανόνα 82. 

6.    Η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης είναι ΜΕΤΑ την παρέλευση 

της προθεσμίας που προβλέπεται από τον Κανόνα 54bis.1(a) και το 

στοιχείο 7 ή 8, παρακάτω, δεν ισχύει. 

7.    Η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης είναι ΕΝΤΟΣ της προθεσμί-

ας που προβλέπεται από τον Κανόνα 54bis.1(a), όπως παρατάθηκε 

δυνάμει του Κανόνα 80.5. 

8.    Αν και η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης είναι μετά τη λήξη της 

προθεσμίας που προβλέπεται από τον Κανόνα 54bis.1(a), η καθυστέρη-

ση στην άφιξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με τον Κανόνα 82. 

 

Η αίτηση παρελήφθη από την IPEA στις: 

Έντυπο PCT/IPEA/401 (τελευταίο φύλλο) (16 Σεπτεμβρίου 2012)                                                           Βλ. Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης 

Μόνο για χρήση από την Αρχή Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης 

Μόνο για χρήση από το Διεθνές Γραφείο 



Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης (PCT/IPEA/401) (σελίδα 1) (16 Σεπτεμβρίου 2012) 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (PCT/IPEA/401) 

Αυτές οι σημειώσεις έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν την συμπλήρωση του εντύπου αίτησης και να δώσουν κάποιες πληροφορίες σχετικά 

με τη διεθνή προκαταρκτική εξέταση σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ της Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (PCT). Για αναλυ-

τικότερες πληροφορίες, βλ. τον Οδηγό PCT για τους αιτούντες, μια δημοσίευση του ΠΟΔΙ που διατίθεται, μαζί με άλλα έγγραφα σχετικά με την 

PCT στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ: www.wipo.int/pct/en/. Οι Σημειώσεις βασίζονται στις απαιτήσεις της (PCT), των Κανονισμών και 

των Διοικητικών Οδηγιών στο πλαίσιο της PCT. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ αυτών των Σημειώσεων και των εν λόγω απαιτή-

σεων, υπερισχύουν οι δεύτερες. 

Στο έντυπο της αίτησης και τις παρούσες Σημειώσεις, οι όροι «Άρθρο», «Κανόνας» και «Ενότητα» αφορούν σε διατάξεις της PCT, των Κα-

νονισμών PCT και των Διοικητικών Οδηγιών PCT αντίστοιχα. 

Το έντυπο της αίτησης θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο ή τυπωμένο. Τα πλαίσια ελέγχου μπορούν να επισημαίνονται χειρόγραφα με 

μαύρο μελάνι (Κανόνες 11.9(a) και (b) και 11.14). 

Το έντυπο αίτησης και οι παρούσες Σημειώσεις μπορούν να μεταφορτωθούν από τη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ στη διεύθυνση που 

αναφέρεται παραπάνω. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ποιος μπορεί να υποβάλει μια τέτοια αίτηση; (Άρθρο 31(2)(a) 

και Κανόνας 54): Μια αίτηση (για διεθνή προκαταρκτική εξέταση) 

μπορεί να υποβληθεί μόνο από έναν αιτούντα ο οποίος είναι υπήκοος ή 

κάτοικος ενός συμβαλλόμενου κράτους PCT το οποίο δεσμεύεται από 

το κεφάλαιο ΙΙ της PCT. Επιπλέον, η διεθνής αίτηση θα πρέπει να έχει 

κατατεθεί σε ένα Γραφείο Παραλαβής που ενεργεί για ένα κράτος που 

δεσμεύεται από το κεφάλαιο II. Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι 

αιτούντες (για τα ίδια ή διαφορετικά εκλεγμένα κράτη) τουλάχιστον 

ένας από αυτούς πρέπει να πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. 

Πού πρέπει να κατατεθεί η αίτηση αυτή; (Άρθρο 31(6)(a)): Η 

αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή Διεθνούς Προκα-

ταρκτικής Εξέτασης (IPEA). Το Γραφείο Παραλαβής στο οποίο κα-

τατέθηκε η διεθνής αίτησης παρέχει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, 

πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια IPEA (ή δείτε τον Οδηγό PCT 

για τους αιτούντες, Παράρτημα C). Εάν υπάρχουν πολλές αρμόδιες 

IPEA, ο αιτών έχει την επιλογή και η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί 

(και τα τέλη θα πρέπει να καταβληθούν) στην IPEA που επιλέγεται 

από τον αιτούντα. Η IPEA που επιλέγει ο αιτών μπορεί να προσδιο-

ριστεί, κατά προτίμηση με την ένδειξη του ονόματος ή του διψήφιου 

κωδικού της, στην κορυφή του πρώτου φύλλου της αίτησης, στο 

χώρο που προβλέπεται για το σκοπό αυτό. 

Πότε πρέπει να κατατεθεί η αίτηση αυτή; (Άρθρο 39(1) και 

Κανόνας 54bis.1): Εφόσον κάποια συγκεκριμένα γραφεία εξακολου-

θούν να μην δεσμεύονται από την προθεσμία των 30 μηνών σύμφωνα 

με το Άρθρο 22 για την είσοδο στην εθνική φάση, η αίτηση - επειδή 

περιέχει την απαιτούμενη εκλογή των καθορισμένων κρατών - θα 

πρέπει να υποβληθεί εντός 19 μηνών από την ημερομηνία προτεραιό-

τητας εάν ο αιτών επιθυμεί να αναβάλει την έναρξη της εθνικής φά-

σης από τους 20 στους 30 μήνες από την ημερομηνία προτεραιότητας 

όσον αφορά τα καθορισμένα Γραφεία. Για επικαιροποιημένες πλη-

ροφορίες σχετικά με τα Γραφεία αυτά, ανατρέξτε στον Οδηγό PCT 

για τους αιτούντες, Εθνικά Κεφάλαια, Συνόψεις, που διατίθεται στη 

διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ στη ανωτέρω αναφερόμενη διεύ-

θυνση. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία των 30 μηνών από την ημε-

ρομηνία προτεραιότητας ισχύει για όλα τα λοιπά καθορισμένα Γρα-

φεία, ανεξάρτητα από το εάν έχει κατατεθεί ή όχι μια αίτηση. 

Εάν ο αιτών επιθυμεί να υποβάλει μια αίτηση, αλλά όχι εξαιτίας 

αυτών που περιγράφονται παραπάνω, η ισχύουσα προθεσμία για την 

κατάθεση τέτοιας αίτησης είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία 

διαβίβασης της έκθεσης διεθνούς έρευνας ή της δήλωσης που αναφέ-

ρεται στο Άρθρο 17(2)(a) και της γραπτής γνωμοδότησης που συν-

τάσσεται από τη Διεθνή Αρχή Έρευνας ή 22 μήνες από την ημερομη-

νία προτεραιότητα - όποια από τις δύο προθεσμίες λήγει αργότερα - 

(βλ. Κανόνα 54bis.1(a)). 

Οποιαδήποτε αίτηση που διατυπώνεται μετά τη λήξη της ισχύο-

υσας προθεσμίας θα θεωρείται μη υποβληθείσα και η IPEA θα προ-

βεί στη σχετική δήλωση. 

Σε ποια γλώσσα πρέπει να κατατεθεί η αίτηση; (Κανόνας 

55.1): Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στη γλώσσα στην οποία θα 

διεξαχθεί η διεθνής προκαταρκτική εξέταση (βλ. Σημειώσεις στο 

Πλαίσιο IV). 

Ποια είναι η γλώσσα της αλληλογραφίας; (Κανόνες 55.3 και 

92.2 και Ενότητα 104): Οποιαδήποτε επιστολή από τον αιτούντα 

προς την IPEA πρέπει να είναι στην ίδια γλώσσα με τη διεθνή αίτηση 

στην οποία αναφέρεται. Ωστόσο, όταν η διεθνής προκαταρκτική 

εξέταση πρόκειται να πραγματοποιηθεί βάσει μιας μετάφρασης (βλ. 

Σημειώσεις στο Πλαίσιο IV), οποιαδήποτε επιστολή από τον αιτούν-

τα προς την IPEA πρέπει να είναι στη γλώσσα της μετάφρασης αυ-

τής. Η IPEA μπορεί να επιτρέψει τη χρήση άλλων γλωσσών για τις 

επιστολές που δεν περιέχουν ή αφορούν τροποποιήσεις της διεθνούς 

αίτησης. Οποιαδήποτε επιστολή του αιτούντος προς το Διεθνές Γρα-

φείο θα πρέπει να είναι στα αγγλικά ή τα γαλλικά, κατ' επιλογή του 

αιτούντος. Ωστόσο, εάν η γλώσσα της διεθνούς αίτησης είναι η αγ-

γλική, η επιστολή θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα. Εάν η 

γλώσσα της διεθνούς αίτησης είναι η γαλλική, η επιστολή θα πρέπει 

να είναι στη γαλλική γλώσσα. 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ I 

Κωδικός αναφοράς κατάθεσης αιτούντος/ πράκτορα: Ένας Κω-

δικός αναφοράς κατάθεσης μπορεί να υποδεικνύεται εάν επιθυμείται. Ο 

κωδικός αυτός δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 χαρακτήρες. Χαρακτή-

ρες που υπερβαίνουν τους 12 μπορεί να αγνοηθούν (Ενότητα 109). 

Προσδιορισμός της διεθνούς αίτησης (Κανόνας 53.6): Ο αριθ-

μός της διεθνούς αίτησης πρέπει να αναγράφεται στο Πλαίσιο Ι. 

Όταν η αίτηση έχει κατατεθεί σε μια στιγμή όπου ο αριθμός της διε-

θνούς αίτησης δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί από το Γραφείο Παραλα-

βής, στη θέση του αριθμού της διεθνούς αίτησης πρέπει να αναφέρε-

ται το όνομα του γραφείου αυτού. 

Ημερομηνία διεθνούς κατάθεσης και (πρώτη) ημερομηνία 

προτεραιότητας (Ενότητα 110): Οι ημερομηνίες πρέπει να υποδεικ-

νύονται με τον αραβικό αριθμό της ημέρας, το όνομα του μήνα και 

τον αραβικό αριθμό του έτους - με αυτή τη σειρά. Μετά, πάνω ή 

κάτω από την ένδειξη αυτή, η ημερομηνία θα πρέπει να επαναλαμβά-

νεται σε παρένθεση με διψήφιο αραβικό αριθμό για την ημέρα, διψή-

φιο αραβικό αριθμό για το μήνα και τετραψήφιο αραβικό αριθμό για 

το έτος, με αυτή τη σειρά και με διαχωρισμό με τελείες, παύλες ή 

καθέτους, για παράδειγμα «26 Οκτωβρίου 2012 (26.10.2012», «26 

Οκτωβρίου (26/10/2012)» ή «26 Οκτωβρίου 2012 (26-10-2012)». 

Όταν η διεθνής αίτηση διεκδικεί την προτεραιότητα διαφόρων προη-

γούμενων αιτήσεων, ως ημερομηνία προτεραιότητας πρέπει να αναγ-

ράφεται η ημερομηνία κατάθεσης της προγενέστερης αίτησης της 

οποίας διεκδικείται προτεραιότητα. 

Τίτλος της εφεύρεσης: Εάν έχει οριστεί νέος τίτλος από τη Διεθνή 

Αρχή Έρευνας, ο τίτλος αυτός πρέπει να αναγράφεται στο Πλαίσιο Ι. 

ΠΛΑΙΣΙΟ II 

Αιτών(-ούντες) (Κανόνας 53.4): Στην αίτηση πρέπει να αναφέ-

ρονται όλοι οι αιτούντες για τα εκλεγμένα κράτη. Θα πρέπει να σημε-

ιωθεί ότι στην αίτηση δεν χρειάζεται να αναφέρονται τα πρόσωπα 

που στην κύρια αίτηση αναφέρονται ως «εφευρέτης μόνο». 

  

http://www.wipo.int/pct/en/
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Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης (PCT/IPEA/401) (σελίδα 2) (16 Σεπτεμβρίου 2012) 
 

Εισαγάγετε στο Πλαίσιο ΙΙ τις απαιτούμενες ενδείξεις όπως στα 

Πλαίσια II και III της διεθνούς αίτησης. Οι Σημειώσεις στην αίτηση 

αυτή ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών. Εάν υπάρχουν δύο ή πε-

ρισσότεροι αιτούντες για τα κράτη που εκλέγονται στην αίτηση, θα 

πρέπει να παράσχετε τα απαιτούμενα στοιχεία για καθέναν από αυ-

τούς. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις αιτούντες, παράσχετε τα 

απαιτούμενα στοιχεία στο «Φύλλο συνέχισης». 

Εάν στην αίτηση ορίστηκαν διαφορετικοί αιτούντες για διαφορε-

τικά καθορισμένα Κράτη, δεν χρειάζεται να υποδείξετε ξανά στην 

παρούσα αίτηση τα κράτη για τα οποία ένα πρόσωπο είναι αιτών, 

διότι οι υποδείξεις αυτές έγιναν στη διεθνή αίτηση. 

Αριθμός εγγραφής αιτούντος στο Γραφείο (Κανόνας 53.4): Ό-

ταν ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στο εθνικό ή περιφερειακό Γραφείο που 

ενεργεί ως Γραφείο Παραλαβής, η αίτηση μπορεί να αναφέρει τον αριθ-

μό ή άλλη ένδειξη υπό την οποία είναι εγγεγραμμένος ο αιτών. 

Μια διεύθυνση email θα πρέπει να αναφέρεται για το πρόσωπο 

που ορίζεται στο Πλαίσιο II, προκειμένου να επιτρέπεται η γρήγορη 

επικοινωνία με τον αιτούντα (βλ. Κανόνα 4.4(c)). Οποιοσδήποτε 

αριθμός τηλεφώνου ή φαξ θα πρέπει να περιλαμβάνει τους εφαρμοσ-

τέους κωδικούς χώρας και περιοχής. Μόνο μία διεύθυνση email πρέ-

πει να υποδεικνύεται. 

Εκτός εάν έχει επισημανθεί κάποιο από τα σχετικά πλαίσια ελέγ-

χου, κάθε διεύθυνση email που παρέχεται θα χρησιμοποιηθεί μόνο για 

τα είδη της επικοινωνίας που θα μπορούσαν να γίνουν και μέσω τηλε-

φώνου. Εάν έχει επισημανθεί ένα από τα αντίστοιχα πλαίσια, το Διε-

θνές Γραφείο και η Αρχή Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης μπορο-

ύν, εάν το επιθυμούν, να αποστέλλουν στον αιτούντα ειδοποιήσεις 

μέσω email σε σχέση με τη διεθνή αίτηση, αποφεύγοντας τυχόν καθυσ-

τερήσεις στην επεξεργασία ή την ταχυδρόμηση. Σημειώνεται ότι δεν 

αποστέλλουν όλα τα Γραφεία τέτοιες ειδοποιήσεις μέσω email, (για 

λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία κάθε Γραφείου, ανατρέξτε στον 

Οδηγό PCT για τους αιτούντες, Παράρτημα B). Εάν επισημανθεί το 

πρώτο πλαίσιο, οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου θα ακολουθείται πάντα από την επίσημη ειδοποίηση σε 

έντυπη μορφή. Μόνο εκείνο το έντυπο της ειδοποίησης θεωρείται 

νομικό αντίγραφο της ειδοποίησης και μόνο η ημερομηνία της ταχυδ-

ρόμησης αυτού του εντύπου θα ξεκινήσει οποιαδήποτε προθεσμία, 

κατά την έννοια του Κανόνα 80. Εάν επισημανθεί το δεύτερο πλαίσιο 

ελέγχου, ο αιτών ζητεί διακοπή της αποστολής έντυπων αντιγράφων 

των ειδοποιήσεων και αναγνωρίζει ότι η ημερομηνία της αλληλογρα-

φίας που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό αντίγραφο θα είναι αυτή που 

θα ξεκινά οποιαδήποτε προθεσμία, κατά την έννοια του Κανόνα 80. 

Σημειώνεται ότι είναι ευθύνη του αιτούντος να διατηρεί τα στοι-

χεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης ενημερωμένα και να διασφαλίζει ότι 

τα εισερχόμενα email δεν αποκλείονται για κανένα λόγο από το η-

λεκτρονικό ταχυδρομείου του παραλήπτη. Αλλαγές στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύονται στην αίτηση θα 

πρέπει να καταχωρηθούν, κατά προτίμηση απευθείας στο Διεθνές 

Γραφείο, σύμφωνα με τον Κανόνα 92bis. Όταν η εξουσιοδότηση 

email δίνεται τόσο σε σχέση με τον αιτούντα όσο και και σε σχέση με 

έναν πράκτορα ή κοινό αντιπρόσωπο, το Διεθνές Γραφείο και η Αρχή 

Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης θα αποστέλλουν ειδοποιήσεις 

μέσω email μόνο στο διορισμένο πράκτορα/ κοινό αντιπρόσωπο. 

ΠΛΑΙΣΙΟ III 

Πράκτορας ή Κοινός εκπρόσωπος (Κανόνες 53.5, 90.1 και 

90.2): Επιλέξτε τα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου για να υποδείξετε 

πρώτον αν το πρόσωπο που ορίζεται στο Πλαίσιο αυτό είναι πράκτο-

ρας ή κοινός εκπρόσωπος, έπειτα αν το πρόσωπο αυτό έχει διοριστεί 

παλαιότερα (δηλαδή κατά τη διαδικασία υπό το Κεφάλαιο I), ή διορί-

ζεται στην παρούσα αίτηση και κάθε τυχόν προγενέστερος διορισμός 

ανακαλείται ή διορίζεται ειδικά για τη διαδικασία ενώπιον της IPEA 

(χωρίς ανάκληση οποιουδήποτε προγενέστερου διορισμού), σε συμ-

πλήρωση τυχόν προσώπων που έχουν διοριστεί προγενέστερα. 

Όταν ένα επιπλέον πρόσωπο ορίζεται ειδικά για τη διαδικασία ενώ-

πιον της IPEA, όλες οι κοινοποιήσεις που εκδίδονται από την IPEA θα 

πρέπει να απευθύνονται μόνο σε αυτό το επιπλέον πρόσωπο. 

Ένα ξεχωριστό πληρεξούσιο πρέπει να κατατεθεί στην IPEA, το 

Διεθνές Γραφείο ή το Γραφείο Παραλαβής, εάν το πρόσωπο που 

διορίζεται κατά το χρόνο κατάθεσης της παρούσας αίτησης (δηλαδή, 

δεν είχε διοριστεί νωρίτερα) υπογράφει την αίτηση για λογαριασμό 

του αιτούντος (Κανόνας 90.4). Ωστόσο, το Γραφείο Παραλαβής, το 

Διεθνές Γραφείο ή η IPEA μπορεί να παραιτηθεί από την απαίτηση 

κατάθεσης ενός ξεχωριστού πληρεξουσίου. Για λεπτομέρειες, δείτε 

τον Οδηγό PCT για τους αιτούντες, Παράρτημα B(IB), Παράρτημα C 

και Παράρτημα. 

Αριθμός εγγραφής πράκτορα στο Γραφείο (Κανόνας 53.5): 

Όταν ο πράκτορας είναι εγγεγραμμένος στο εθνικό ή περιφερειακό 

Γραφείο που ενεργεί ως Γραφείο Παραλαβής, η αίτηση μπορεί να 

αναφέρει τον αριθμό ή άλλη ένδειξη υπό την οποία είναι εγγεγραμ-

μένος ο πράκτορας. 

Διεύθυνση email (βλ. Σημειώσεις στο Πλαίσιο  II). 

Διεύθυνση αλληλογραφίας (Κανόνας 4.4(d) και Ενότητα 108): 

Όταν έχει οριστεί πράκτορας, κάθε αλληλογραφία που προορίζεται 

για τον αιτούντα θα αποστέλλεται στη διεύθυνση που αναφέρεται για 

τον εν λόγω πράκτορα (ή για τον πρώτο αναφερόμενο πράκτορα, εάν 

έχουν διοριστεί περισσότεροι του ενός). Σε περίπτωση που ένας από 

δύο ή περισσότερους αιτούντες ορίζεται ως κοινός εκπρόσωπος, θα 

χρησιμοποιηθεί η διεύθυνση που αναφέρεται για το συγκεκριμένο 

αιτούντα στο Πλαίσιο III. 

Σε περίπτωση που δεν έχει διοριστεί κανένας πράκτορας ή κοι-

νός εκπρόσωπος, η αλληλογραφία θα αποστέλλεται στη διεύθυνση, 

που αναφέρεται στο Πλαίσιο ΙΙ, του αιτούντος (εάν μόνο ένα πρό-

σωπο ορίζεται ως αιτών) ή του αιτούντος που θεωρείται κοινός 

εκπρόσωπος (εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερα πρόσωπα που ανα-

φέρονται ως αιτούντες). Ωστόσο, εάν ο αιτών επιθυμεί την αποστο-

λή της αλληλογραφίας σε διαφορετική διεύθυνση, σε μια τέτοια 

περίπτωση η διεύθυνση πρέπει να αναγράφεται στο Πλαίσιο III 

αντί του καθορισμού ενός πράκτορα ή κοινού εκπροσώπου. Στην 

περίπτωση αυτή, και μόνο στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να 

επισημανθεί το τελευταίο πλαίσιο ελέγχου του Πλαισίου III (δηλα-

δή, το τελευταίο πλαίσιο ελέγχου δεν πρέπει να επισημαίνεται εάν 

έχει επισημανθεί το πλαίσιο ελέγχου «πράκτορας» ή «κοινός εκ-

πρόσωπος» στο Πλαίσιο III). 

ΠΛΑΙΣΙΟ IV 

Δήλωση σχετικά με τροποποιήσεις (Κανόνες 53.2(a)(iv), 53.9, 

62, 66.1 και 69.1): Η διεθνής προκαταρκτική εξέταση θα ξεκινήσει 

στη βάση της διεθνούς αίτησης, όπως αυτή κατατέθηκε ή, εάν έχουν 

κατατεθεί τροποποιήσεις, όπως έχει τροποποιηθεί. Επισημάνετε το(-

α) κατάλληλο(-α) πλαίσιο(-α) ελέγχου για να μπορέσει η IPEA να 

καθορίσει πότε και σε ποια βάση μπορεί να ξεκινήσει τη διεθνή προ-

καταρκτική εξέταση. 

Επισημάνετε το(-α) αντίστοιχο(-α) πλαίσιο(-α) ελέγχου υπό 

τον αριθμό 1 όταν η διεθνής προκαταρκτική εξέταση θα έπρεπε να 

ξεκινήσει στη βάση της διεθνούς αίτησης όπως κατατέθηκε αρχικά 

ή όταν πρέπει να ληφθούν υπόψη τροποποιήσεις, ανάλογα με την 

περίπτωση. Εάν πρέπει να ληφθούν υπόψη τροποποιήσεις βάσει 

του Άρθρου 19, ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει κατά προτίμηση 

ένα αντίγραφο των εφαρμοσμένων τροποποιήσεων σύμφωνα με το 

Άρθρο 19, τη συνοδευτική επιστολή των τροποποιήσεων (Κανόνες 

62.1(ii) και 46.5(b)) και οποιαδήποτε δήλωση (Κανόνας 62.1(ii)). 

Εάν πρέπει να ληφθούν υπόψη τροποποιήσεις βάσει του Άρθρου 

34, ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει μαζί με την παρούσα Αίτηση τις 

τροποποιήσεις της διεθνούς αίτησης υπό το Άρθρο 34, μαζί με μια 

επιστολή που θα εφιστά την προσοχή στις διαφορές που επιφέρουν 

οι τροποποιήσεις αυτές και θα υποδεικνύει τη βάση για τις τροπο-

ποιήσεις στην αίτηση όπως κατατέθηκε και να εξηγήσει τους λόγο-

υς για τις τροποποιήσεις αυτές (Κανόνας 66.8). Εάν ένα πλαίσιο 

ελέγχου έχει επισημανθεί αλλά η παρούσα αίτηση δεν συνοδεύεται 

από τα έγγραφα που προαναφέρθηκαν, η έναρξη της διεθνούς προ-

καταρκτικής εξέτασης θα καθυστερήσει έως ότου η IPEA λάβει τα 

έγγραφα αυτά. 
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Σημειώσεις στο έντυπο αίτησης (PCT/IPEA/401) (σελίδα 3) (16 Σεπτεμβρίου 2012) 

 

Επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου 2 εάν έχουν κατατεθεί στο Διεθνές 

Γραφείο τροποποιήσεις των αξιώσεων σύμφωνα με το Άρθρο 19 

κατά τη διαδικασία του Κεφαλαίου I, αλλά ο αιτών επιθυμεί την 

ανάκληση των τροποποιήσεων αυτών με μια τροποποίηση βάσει του 

Άρθρου 34 (Κανόνας 53.9(a)(ii)). 

Επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου 3 εάν ο αιτών επιθυμεί να 

διατηρήσει τη δυνατότητα κατάθεσης τροποποιήσεων των αξιώσε-

ων βάσει του Άρθρου 19 και η IPEA επιθυμεί να εκκινήσει τη διε-

θνή προκαταρκτική εξέταση ταυτόχρονα με τη διεθνή έρευνα σύμ-

φωνα με τον Κανόνα 69.1(b). Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από την 

IPEA να αναβάλει την έναρξη της διεθνούς προκαταρκτικής εξέ-

τασης μέχρι τη λήξη της εφαρμοστέας προθεσμίας (Κανόνες 46.1, 

53.9(b) και 69.1(d)). 

Επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου 4 αν ο αιτών επιθυμεί την 

έναρξη της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης νωρίτερα από τη 

λήξη της εφαρμοστέας προθεσμίας βάσει του Κανόνα 54bis.1(a). 

Σε περίπτωση που η ISA και η IPEA δεν είναι η ίδια Αρχή, η 

εξέταση δεν θα ξεκινήσει μέχρι τη στιγμή που η IPEA θα λάβει την 

έκθεση της διεθνούς έρευνας ή μια ειδοποίηση της δήλωσης του 

Άρθρου 17(2)(a) και τη γραπτή γνωμοδότηση που θα έχει συντάξει 

η ISA. 

Η εφαρμοστέα προθεσμία σύμφωνα με τον Κανόνα 54bis.1(a) 

είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία διαβίβασης της έκθεσης διε-

θνούς έρευνας ή της δήλωσης που αναφέρεται στο Άρθρο 17(2)(a) 

και της γραπτής γνωμοδότησης που έχει συνταχθεί από τη Διεθνή 

Αρχή Έρευνας, ή 22 μήνες από την ημερομηνία προτεραιότητας - 

όποια από τις δύο λήγει αργότερα. 

Εάν δεν έχει επισημανθεί κανένα πλαίσιο ελέγχου, ανατρέξτε 

στην υποσημείωση στο κάτω μέρος του Πλαισίου. 

Γλώσσα για τους σκοπούς της διεθνούς προκαταρκτικής εξέ-

τασης (Κανόνας 55.2): Σε περίπτωση που ούτε η γλώσσα στην οποία 

κατατέθηκε η διεθνής αίτηση ούτε η γλώσσα στην οποία δημοσιεύ-

θηκε η διεθνής αίτηση γίνει αποδεκτή από την IPEA που πρόκειται 

να πραγματοποιήσει τη διεθνή προκαταρκτική εξέταση, ο αιτών 

πρέπει να προσκομίσει μαζί με την παρούσα αίτηση μια μετάφραση 

της διεθνούς αίτησης σε μια γλώσσα η οποία είναι και γλώσσα απο-

δεκτή από την Αρχή αυτή και γλώσσα δημοσίευσης. 

Σε περίπτωση που μια τέτοια μετάφραση έχει ήδη παρασχεθεί 

στη Διεθνή Αρχή Έρευνας για τους σκοπούς της διεξαγωγής της 

διεθνούς έρευνας και η IPEA είναι μέρος του ίδιου Γραφείου ή 

διακυβερνητικού οργανισμού με τη Διεθνή Αρχή Έρευνας, ο αιτών 

δεν χρειάζεται να προσκομίσει άλλη μετάφραση. Σε μια τέτοια 

περίπτωση, η διεθνής προκαταρκτική εξέταση διεξάγεται επί τη 

βάσει της μετάφρασης που παρασχέθηκε για τους σκοπούς της 

διεθνούς έρευνας. 

Η γλώσσα για τους σκοπούς της διεθνούς προκαταρκτικής εξέ-

τασης θα πρέπει να αναγράφεται στο Πλαίσιο IV και το αντίστοιχο 

πλαίσιο ελέγχου θα πρέπει να επισημαίνεται. 

Γλώσσα τροποποιήσεων (Κανόνας 55.3): Όλες οι τροποποιήσε-

ις, καθώς και οι επιστολές και οι δηλώσεις που σχετίζονται με αυτές 

θα πρέπει να είναι στην ίδια γλώσσα στην οποία διεξάγεται η διεθνής 

προκαταρκτική εξέταση, όπως εξηγήθηκε στις προηγούμενες παραγ-

ράφους. 

Προθεσμία για την κατάθεση μετάφρασης της διεθνούς αίτη-

σης (Κανόνας 55.2): Οποιαδήποτε απαιτούμενη μετάφραση της διε-

θνούς αίτησης θα πρέπει να κατατίθεται (από τον αιτούντα) μαζί με 

την παρούσα αίτηση. Εάν δεν κατατεθεί έτσι, η IPEA θα καλέσει τον 

αιτούντα να την καταθέσει εντός προθεσμίας που δεν πρέπει να είναι 

μικρότερη του ενός μηνός από την ημερομηνία της πρόσκλησης. Η 

προθεσμία αυτή δύναται να επεκταθεί από την IPEA. 

ΠΛΑΙΣΙΟ V 

Εκλογή κρατών (Κανόνας 53.7): Η υποβολή της παρούσας αί-

τησης συνιστά εκλογή όλων των κρατών που έχουν καθοριστεί και 

δεσμεύονται από το Κεφάλαιο II της PCT. 

ΠΛΑΙΣΙΟ VI 

Λίστα ελέγχου: Συνιστάται να συμπληρώσετε προσεκτικά αυτό 

το πλαίσιο, ώστε η IPEA να καθορίσει το συντομότερο δυνατόν, εάν 

έχει στην κατοχή της τα έγγραφα στη βάση των οποίων επιθυμεί ο 

αιτών να ξεκινήσει η διεθνής προκαταρκτική εξέταση. 

Σε περίπτωση που η διεθνής αίτηση περιέχει αποκάλυψη μίας ή 

περισσότερων αλληλουχιών νουκλεοτιδίων ή/ και αμινοξέων και η 

IPEA απαιτεί την υποβολή αντιγράφου της καταχώρησης αλληλουχί-

ας σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το πρότυπο που προβλέπεται 

στο Παράρτημα C των Διοικητικών Οδηγιών, ο αιτών μπορεί να 

καταθέσει την εν λόγω καταχώρηση στην IPEA, σε ηλεκτρονική 

μορφή, μαζί με την παρούσα αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέ-

πει να επισημανθεί το πλαίσιο ελέγχου 5. 

ΠΛΑΙΣΙΟ VII 

Υπογραφή (Κανόνες 53.8, 60.1(a-ter), 90.3(a) και 90.4(a) και 

(d): Η παρούσα αίτηση πρέπει να υπογραφεί από τον αιτούντα ή τον 

εκπρόσωπο του. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες, η 

παρούσα πρέπει να υπογράφεται από όλους τους ή από τον κοινό 

πράκτορα/ κοινό εκπρόσωπο όλων τους. Ωστόσο, εάν η υπογραφή 

ενός ή περισσοτέρων από τους αιτούντες λείπει, η IPEA  δεν θα κα-

λέσει τους εν λόγω αιτούντες να προσκομίσουν τις ελλείπουσες υ-

πογραφές, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένας από τους αιτούν-

τες έχει υπογράψει την αίτηση. 

Σε περίπτωση που η υπογραφή στην αίτηση δεν είναι αυτή του 

αιτούντος, αλλά η υπογραφή του πράκτορα ή του κοινού εκπροσώ-

που, θα πρέπει να παρασχεθεί ένα ξεχωριστό πληρεξούσιο διορισμού 

του πράκτορα ή του κοινού εκπροσώπου, αντίστοιχα, ή αντίγραφο 

γενικού πληρεξουσίου που βρίσκεται ήδη στην κατοχή του Γραφείου 

Παραλαβής. Το πληρεξούσιο πρέπει να υπογράφεται από τον αιτούν-

τα ή, εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες, τουλάχιστον 

από έναν εξ αυτών. Εάν το πληρεξούσιο δεν κατατεθεί με την αίτη-

ση, η IPEA θα καλέσει τον αιτούντα να το καταθέσει, εκτός εάν έχει 

παραιτηθεί από την απαίτηση υποβολής χωριστού πληρεξουσίου (για 

λεπτομέρειες σχετικά με την κάθε IPEA, ανατρέξτε στον Οδηγό PCT 

για τους αιτούντες, Παράρτημα E). 

Σημαντικό: Σε περίπτωση που πρόκειται να κατατεθεί μια ει-

δοποίηση απόσυρσης, η ειδοποίηση αυτή θα πρέπει να υπογραφεί 

από τον αιτούντα ή, εάν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αιτούντες, 

από όλους αυτούς (Κανόνας 90bis.5(a)), ή από έναν πράκτορα ή 

έναν κοινό εκπρόσωπο του οποίου ο διορισμός έχει πραγματοποιη-

θεί με την υπογραφή κάθε αιτούντος, κατ' επιλογή του, στην αίτη-

ση, το αίτημα ή ένα ξεχωριστό πληρεξούσιο (Κανόνας 90.4(a)). 
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Παράρτημα  X 

Έντυπο PCT/IPEA/401 Φύλλο υπολογισμού τελών και Σημειώσεις 

 
 
  



 

 

  



 

 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

PCT 
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ  

Παράρτημα στην Αίτηση 
 
 

Αρ. διεθνούς  

αίτησης 

 

Σφραγίδα ημερομηνίας από την IPEA  

Κωδικός αναφοράς κατάθεσης  

αιτούντος/ πράκτορα 
 

     
Αιτών   

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 

  

 

1.    Τέλος προκαταρκτικής εξέτασης ....................................  P    

 

 

2.    Τέλος επεξεργασίας (Οι αιτούντες από ορισμένα Κράτη δικαιούν-

ται μείωση 90% του τέλους επεξεργασίας. Όταν ο αιτών είναι  

(ή καθένας από τους αιτούντες) έχει το δικαίωμα αυτό, το ποσό 

που πρέπει να εγγραφεί στο πλαίσιο H είναι το 10% του τέλους  

επεξεργασίας.).................................................................. 

  

 

 

 

 

 H  

     

3.    Σύνολο προβλεπόμενων τελών 

Προσθέστε τα ποσά που έχετε εισαγάγει στα πλαίσια P και H 

και εισαγάγετε το σύνολο στο πλαίσιο ΣΥΝΟΛΟ........................ 

    

 ΣΥΝΟΛΟ    

  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(Δεν είναι όλοι οι τρόποι πληρωμής διαθέσιμοι σε όλες τις IPEA) 

 

   εξουσιοδότηση για τη χρέωση καταθετικού ή τρε-

χούμενου λογαριασμού στην IPEA  

(βλ. παρακάτω) 

   επιταγή 

   ταχυδρομική επιταγή 

   τραπεζικό έμβασμα 

   πιστωτική κάρτα (οι λεπτομέρειες θα πρέπει να 

κατατεθούν ξεχωριστά και δεν περιλαμβάνονται 

στο φύλλο αυτό) 

   χαρτόσημα 

   μετρητά 

   άλλο (προσδιορίστε): ___________________ 

        ____________________________________ 

 

 

   
 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗ ΧΡΕΩΣΗΣ (Ή ΠΙΣΤΩΣΗΣ) ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΥ Ή ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

(Αυτός ο τρόπος πληρωμής μπορεί να μην είναι διαθέσιμος σε όλες τις IPEA) 

   Εξουσιοδότηση για τη χρέωση του συνόλου των τελών που υποδεικ-

νύεται ανωτέρω. 
 

   (Αυτό το πλαίσιο ελέγχου θα πρέπει να επισημανθεί μόνο εάν το επιτρέ-

πουν οι συνθήκες για τους καταθετικούς ή τρεχούμενους λογαριασμούς 

της IPEA) Εξουσιοδότηση για τη χρέωση οποιουδήποτε ελλείμματος ή 

την πίστωση οποιουδήποτε πλεονάσματος στο συνολικό ποσό τελών 

που υποδεικνύεται ανωτέρω. 

IPEA/  __________________________________________ 

Αρ. κατεθετικού/  

τρεχούμενου λογαριασμού:  __________________________ 

Ημερομηνία:  _____________________________________ 

Όνομα:  __________________________________________ 

Υπογραφή:  _______________________________________ 

Έντυπο PCT/IPEA/401 (Παράρτημα) (16 Σεπτεμβρίου 2012) Βλ. Σημειώσεις στο φύλλο υπολογισμού τελών 

Μόνο για χρήση από την Αρχή Διεθνούς  

Προκαταρκτικής Εξέτασης 



 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ  

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ PCT/IPEA/401) 

Ο σκοπός του φύλλου υπολογισμού τελών είναι να βοηθήσει τον αιτούντα να προσδιορίσει τα προβλεπόμενα τέλη και να υπολογίσει τα ποσά που 

πρέπει να καταβάλει. Συνιστάται στον αιτούντα να συμπληρώσει το φύλλο εισάγοντας τα κατάλληλα ποσά στα παρεχόμενα πλαίσια και να υποβάλει το 

φύλλο υπολογισμού τελών κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης. Αυτό θα βοηθήσει την Αρχή Διεθνούς Προκαταρκτικής Εξέτασης (IPEA) να επαληθε-

ύσει τους υπολογισμούς και να εντοπίσει τυχόν λάθη σε αυτά. 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 

Δύο τέλη πρέπει να καταβληθούν για τη διεθνή προκαταρκτική εξέ-

ταση: 

(i) το τέλος διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης προς όφελος της 

IPEA (Κανόνας 58.1); 

(ii) το τέλος επεξεργασίας προς όφελος του Διεθνούς Γραφείου 

(Κανόνας 57). 

Και τα δύο τέλη θα πρέπει να καταβληθούν στην IPEA εντός ενός 

μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή εντός 22 μηνών από 

την ημερομηνία προτεραιότητας (ισχύει όποια από τις δύο προθεσμίες 

λήγει αργότερα). Το πληρωτέο ποσό είναι το ποσό που ισχύει κατά την 

ημερομηνία πληρωμής (Κανόνες 57.3 and 58.1(b). Τα τέλη πρέπει να 

καταβάλλονται σε νόμισμα αποδεκτό από την IPEA. 

Πληροφορίες σχετικά με το ύψος των εν λόγω τελών ή περίπου ισο-

δύναμα ποσά σε άλλα νομίσματα μπορούν να ληφθούν από την IPEA ή 

το Γραφείο Παραλαβής. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται επίσης 

στον Οδηγό PCT για τους αιτούντες, Παράρτημα E, και κατά καιρούς στις 

Επίσημες Ανακοινώσεις (Εφημερίδα PCT). 

Πλαίσιο P: Το ποσό του τέλους της προκαταρκτικής εξέτασης πρέ-

πει να εισαχθεί στο πλαίσιο P. 

Πλαίσιο H: Το ποσό του τέλους επεξεργασίας πρέπει να εισαχθεί 

στο πλαίσιο H. 

Μείωση του τέλους επεξεργασίας για αιτούντες από ορισμένα 

κράτη: Ένας αιτών που είναι φυσικό πρόσωπο και υπήκοος και κάτοικος 

ενός κράτους του οποίου το κατά κεφαλήν εθνικό εισόδημα είναι κάτω 

από 3.000 δολάρια ΗΠΑ (σύμφωνα με τα στοιχεία μέσου κατά κεφαλήν 

εθνικού εισοδήματος που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό Ηνωμέ-

νων Εθνών για τον καθορισμό της κλίμακας των εκτιμήσεων για τις εισ-

φορές που καταβάλλονται για τα έτη 1995, 1996 και 1997), ή υπήκοος 

και κάτοικος ενός από τα ακόλουθα κράτη: Αντίγκουα και Μπαρμπούν-

τα, Μπαχρέιν, Μπαρμπάντος, Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία, Ομάν, Σεϋ-

χέλλες, Σιγκαπούρη, Τρινιντάντ και Τομπάγκο και Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, ή ένας αιτών, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε όχι, που είναι 

υπήκοος και κάτοικος σε ένα κράτος που έχει χαρακτηριστεί ως λιγότερο 

ανεπτυγμένη χώρα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δικαιούται, 

σύμφωνα με το Πρόγραμμα Τελών, μια μείωση της τάξεως του 90% για 

ορισμένα τέλη της αίτησης PCT, συμπεριλαμβανομένου του τέλους διε-

θνούς επεξεργασίας. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες, ο 

καθένας εξ αυτών θα πρέπει να πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια 

προκειμένου να εφαρμοστεί η εν λόγω μείωση. Η μείωση του τέλους 

επεξεργασίας θα είναι αυτόματα διαθέσιμη σε κάθε αιτούντα που τη 

δικαιούται βάσει των ενδείξεων ονόματος, εθνικότητας και κατοικίας που 

αναφέρονται στα Πλαίσια ΙΙ και ΙΙΙ της αίτησης. 

 

Η μείωση του τέλους θα είναι διαθέσιμη ακόμα και αν ένας ή περισσότε-

ρους από τους αιτούντες δεν προέρχεται από κάποιο συμβαλλόμενο κρά-

τος της PCT, υπό την προϋπόθεση ότι καθένας εξ αυτών είναι υπήκοος 

και κάτοικος ενός κράτους που πληροί τις προαναφερθείσες απαιτήσεις 

και ότι τουλάχιστον ένας από τους αιτούντες είναι υπήκοος ή κάτοικος 

ενός συμβαλλόμενου κράτους της PCT και ως εκ τούτου έχει το δικαίωμα 

να καταθέσει διεθνή αίτηση. 

Πληροφορίες σχετικά με τα συμβαλλόμενα κράτη της PCT των ο-

ποίων οι υπήκοοι και κάτοικοι δικαιούνται μείωση 90% σε ορισμένα τέλη 

της αίτησης PCT, συμπεριλαμβανομένου του τέλους επεξεργασίας, παρέ-

χονται στον Οδηγό PCT για τους αιτούντες, Παράρτημα C, και στη δια-

δικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ (βλ. www.wipo.int/pct/en/), ενώ επίσης 

δημοσιεύονται και επικαιροποιούνται τακτικά στις Επίσημες Ανακοινώσε-

ις (Εφημερίδα PCT) και το Ενημερωτικό Δελτίο PCT. 

Υπολογισμός του τέλους επεξεργασίας σε περίπτωση μείωσης του 

τέλους: Όταν ο αιτών (ή όλοι οι αιτούντες) δικαιού(ν)ται μείωση του 

τέλους επεξεργασίας, το σύνολο που πρέπει να αναγράφεται στο Πλαίσιο 

H είναι το 10% του τέλους επεξεργασίας (βλ. παρακάτω). 

Πλαίσιο συνόλου: Το σύνολο των ποσών που εισάγονται στα Πλαί-

σια P και H είναι το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον IPEA. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Προκειμένου να βοηθήσει την IPEA να προσδιορίσει τον τρόπο κα-

ταβολής των προβλεπόμενων τελών, συνιστάται στον αιτούντα να επιση-

μάνει το(-α) αντίστοιχο(-α) πλαίσιο(-α) ελέγχου. 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗ ΧΡΕΩΣΗΣ (Ή ΠΙΣΤΩΣΗΣ)  

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΥ Ή ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Ο αιτών θα πρέπει να ελέγξει αν η IPEA επιτρέπει τη χρήση καταθε-

τική ή τρεχούμενων λογαριασμών για την πληρωμή των τελών PCT. 

Επιπλέον, συνιστάται στον αιτούντα να ελέγξει ποιες είναι οι ειδικές 

συνθήκες που ισχύουν για τη χρήση των καταθετικών ή τρεχούμενων 

λογαριασμών στην IPEA, δεδομένου ότι δεν παρέχουν όλες οι IPEA τις 

ίδιες υπηρεσίες. 

Τέλος, αν η IPEA δεν είναι το ίδιο εθνικό γραφείο ή διακυβερνητική 

οργάνωση με εκείνη στην οποία κατατέθηκε η διεθνής αίτηση, ο καταθε-

τικός ή τρεχούμενος λογαριασμός του αιτούντος στο Γραφείο Παραλαβής 

δεν μπορεί να χρεωθεί για την καταβολή των τελών προκαταρκτικής 

εξέτασης και επεξεργασίας που οφείλονται στην IPEA. 

Η IPEA δεν θα χρεώσει τέλη σε καταθετικούς ή τρεχούμενους λογα-

ριασμούς εάν η εξουσιοδότηση για κάποιον καταθετικό ή τρεχούμενο 

λογαριασμό δεν είναι υπογεγραμμένη και δεν φέρει τον αριθμό του εν 

λόγω καταθετικού ή τρεχούμενου λογαριασμού. 

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις στο φύλλο υπολογισμού τελών (Παράρτημα στο Έντυπο PCT/IPEA/401) (16 Σεπτεμβρίου 2012) 
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Παράρτημα XI 

Έντυπο για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή φάση (Έντυπο ΕΓΔΕ 1200)  
και σημειώσεις 

 
 
 





 

 

 

Europäisches 
Patentamt 
 
Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων  
Ευρεσιτεχνίας 
 
Office européen des 
brevets 

    Nur für amtlichen Gebrauch / Μόνο για επίσημη 
χρήση / Cadre réservé à l'administration 

  

 
 
 
 
An das Europäische Patentamt  
Προς το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας  
A l'Office européen des brevets 

 
 

 

    
Tag des Eingangs / Ημερομηνία παραλαβής / Date de réception 

  Eintritt in die euro- 
päische Phase (EPA  
als Bestimmungsamt  
oder ausgewähltes Amt) 

Είσοδος στην ευρωπαϊκή 
φάση (το ΕΓΔΕ ως  
καθορισμένο ή  
εκλεγμένο Γραφείο) 

Entrée dans la phase 
européenne (l'OEB 
agissant en qualité  
d'office désigné ou élu) 

     

     

  Europäische Anmeldenummer oder, falls  
nicht bekannt, PCT-Aktenzeichen oder  
PCT-Veröffentlichungsnummer 

Αριθμός ευρωπαϊκής αίτησης ή, αν δεν είναι 
γνωστός, αριθμός αίτησης PCT ή αριθμός 
δημοσίευσης PCT 

Numéro de la demande de brevet  
européen ou, à défaut, numéro de depot 
 PCT ou de publication PCT 

   

     

  Zeichen des Anmelders oder Vertreters 
(max. 15 Positionen) 

Κωδ. αναφοράς αιτούντος ή πράκτορα  
(μέγ. 15 χαρακτήρες) 

Référence du demandeur ou du mandataire 
(15 caractères ou espaces au maximum) 

   

   

1 

 
 Anmelder 

 
Αιτών 
 

Demandeur 

  
Die Angaben über den (die) Anmelder sind  
in der internationalen Veröffentlichung  
enthalten oder vom Internationalen Büro  
nach der internationalen Veröffentlichung 
vermerkt worden. 
 

Τα στοιχεία που αφούν τους αιτούντες περιλαμ-
βάνονται στη διεθνή δημοσίευση ή έχουν κα-
ταγραφεί από το Διεθνές Γραφείο μετά τη διε-
θνή δημοσίευση. 

Les indications concernant le(s) 
demandeurs) figurent dans la publication 
internationale ou ont été enregistrées par  
le Bureau international après la publication 
internationale. 

 
 

Änderungen, die das Internationale Büro  
noch nicht vermerkt hat, sind auf einem  
Zusatzblatt angegeben. 

Τυχόν αλλαγές που δεν έχουν ακόμη καταγρα-
φεί από το Διεθνές Γραφείο ορίζονται σε ένα 
πρόσθετο φύλλο. 

Les changements qui n'ont pas encore été 
enregistrés par le Bureau international sont 
indiqués sur une feuille additionnelle. 

 
 

Fehlende Angaben über den oder die  
Anmelder sind auf einem Zusatzblatt 
angegeben. 

Τα ελλείποντα στοιχεία για τους αιτούντες πα-
ρέχονται σε ένα συμπληρωματικό φύλλο. 

Les indications manquantes concernant  
un ou plusieurs demandeurs sont 
mentionnées sur une feuille additionnelle. 

  Zustellanschrift 
(siehe Merkblatt II, 1) 

Διεύθυνση για την αλληλογραφία 
(βλ. Σημειώσεις II, 1) 

Adresse pour la correspondance 
(voir notice II, 1) 

   

     

  Zeichen des Anmelders / Κωδ. αναφοράς  
αιτούντος / Référence du demandeur 
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2.  Vertreter 
 
Name und Geschäftsanschrift  
(Nur einen Vertreter oder den Namen des 
Zusammenschlusses angeben, der in das 
Europäische Patentregister einzutragen ist  
und an den zugestellt wird) 

Representative 
 
Όνομα και διεύθυνση της επιχειρηματικής 
έδρας (Όνομα μόνο ενός εκπροσώπου ή 
ένωσης εκπροσώπων που θα καταγραφεί 
στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και 
θα λαμβάνει όλες τις επικοινωνίες) 

Mandataire 
 
Nom et adresse professionnelle  
(N'indiquer qu'un seul mandataire ou le  
nom du groupement de mandataires qui  
sera inscrit au Registre européen des brevets  
et auquel les significations seront faites) 

  

Telefon / Τηλέφωνο / Téléphone 
 
  

Fax / Φαξ / Téléfax 
 
 

 

 
Weitere(r) Vertreter  
auf Zusatzblatt 

Επιπλέον εκπρόσωποι  
σε συμπληρωματικό φύλλο 

Autre(s) mandataire(s)  
sur feuille supplémentaire 

3.  Vollmacht Πληρεξούσιο Pouvoir 

 


 

Vollmacht ist beigefügt. Επισυνάπτεται πληρεξούσιο. Un pouvoir est joint. 

 


 

Allgemeine Vollmacht ist registriert  
unter Nr: 

Γενικό πληρεξούσιο, εγγεγραμμένο  
υπό τον αριθμό: 

Un pouvoir général est enregistré  
sous le n° : 

   

     

 
 

Allgemeine Vollmacht ist eingereicht,  
aber noch nicht registriert. 

Έχει κατατεθεί γενικό πληρεξούσιο,  
αλλά δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη. 

Un pouvoir général a été déposé,  
mais n'est pas encore enregistré. 

 
 

Die beim EPA als PCT-Anmeldeamt 
eingereichte Vollmacht schließt aus- 
drücklich die europäische Phase ein. 

Το πληρεξούσιο που κατατέθηκε  
στο ΕΓΔΕ ως Γραφείο Παραλαβής PCT 
περιλαμβάνει ρητώς την ευρωπαϊκή φάση. 

Le pouvoir déposé à l'OEB agissant en  
qualité d'office récepteur au titre du PCT  
inclut expressément la phase européenne. 

4.  Prüfungsantrag Αίτηση για εξέταση Requête en examen 

4.1 

 
Hiermit wird die Prüfung der Anmeldung  
gemäß Artikel 94 EPÜ beantragt. Die 
Prüfungsgebühr wird (wurde) entrichtet. 

Δια του παρόντος ζητείται εξέταση  
της αίτησης σύμφωνα με το Άρθρο 94  
της ΣΕΔΕ. Το τέλος εξέτασης καταβάλλεται 
(ή έχει/ θα καταβληθεί). 

Il est demandé par la présente que soit 
examinée la demande de brevet conformé- 
ment à l'article 94 CBE. Il est (a été, sera) 
procédé au paiement de la taxe d'examen. 

  Prüfungsantrag in einer zugelassenen 
Nichtamtssprache 

Αίτηση για εξέταση σε αποδεκτή γλώσσα 
που δεν είναι επίσημη του ΕΓΔΕ 

Requête en examen dans une langue  
non officielle autorisée 

   

   
4.2 

 
Der Anmelder verzichtet auf die  
Aufforderung nach Regel 70 (2) EPÜ,  
zu erklären, ob die Anmeldung aufrecht- 
erhalten wird. 

Ο αιτών παραιτείται του δικαιώματός  
του να ερωτηθεί σύμφωνα με τον Κανόνα 
70(2) της ΣΕΔΕ εάν επιθυμεί να προχωρή-
σει περαιτέρω με την αίτηση. 

Le demandeur renonce à être invité,  
conformément à la règle 70(2) CBE, à  
déclarer s'il souhaite maintenir sa  
demande. 

5.  Abschriften Αντίγραφα Copies 

 
 

Zusätzliche Abschriften der im  
ergänzenden europäischen Recherchen 
 bericht angeführten Schriftstücke werden 
beantragt. 

Ζητούνται πρόσθετα αντίγραφα  
των εγγράφων που ορίζονται στην έκθεση 
συμπληρωματικής ευρωπαϊκής έρευνας. 

Prière de fournir des copies  
supplémentaires des documents cités dans  
le rapport complémentaire de recherche 
européenne. 

  Anzahl der zusätzlichen Sätze von  
Abschriften 

Αριθμός πρόσθετων συνόλων  
αντιγράφων 

Nombre de jeux supplémentaires  
de copies 

   

     

  Zeichen des Anmelders / Κωδ. αναφοράς  
αιτούντος / Référence du demandeur 
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6.  Für das Verfahren vor dem EPA 
bestimmte Unterlagen 

Έγγραφα που προορίζονται για  
τις διαδικασίες ενώπιον του ΕΓΔΕ 

Pièces destinées à la procédure  
devant l'OEB 

6.1  Dem Verfahren vor dem EPA als 
Bestimmungsamt (PCT I) sind folgende 
Unterlagen zugrunde zu legen: 

Οι διαδικασίες ενώπιον του ΕΓΔΕ  
ως καθορισμένο Γραφείο (PCT I) θα  
βασιστούν στα ακόλουθα έγγραφα: 

La procédure devant l'OEB agissant en  
qualité d'office désigné (PCT I) doit se  
fonder sur les pièces suivantes : 

 
 

die vom Internationalen Büro veröffent- 
lichten Anmeldungsunterlagen (mit allen  
Ansprüchen, Beschreibung und Zeichnun- 
gen) mit etwaigen geänderten Ansprüchen 
nach Artikel 19 PCT 

τα έγγραφα της αίτησης που δημοσιεύθη-
καν από το Διεθνές Γραφείο (μαζί με όλες  
τις αξιώσεις, την περιγραφή και τα σχέδια) 
μαζί με οποιεσδήποτε τυχόν τροποποιημένες 
αξιώσεις βάσει του Άρθορυ 19 PCT 

les pièces de la demande publiées par 
 le Bureau international (avec toutes les 
revendications, la description et les dessins) 
avec les éventuelles revendications modifiées 
conformément à l'article 19 PCT 

  
 

soweit sie nicht ersetzt werden durch  
die beigefügten Änderungen. 

εκτός εάν αντικαθίστανται από τις τροποποι-
ήσεις που επισυνάπτονται στο παρόν. 

dans la mesure où elles ne sont pas  
remplacées par les modifications jointes. 

  
 

Stellungnahmen zu dem vom EPA als 
Internationaler Recherchenbehörde  
erstellten schriftlichen Bescheid und/  
oder Bemerkungen bzw. Stellungnahmen 
zu den Erläuterungen in dem vom EPA 
als mit der ergänzenden internationalen 
Recherche beauftragten Behörde 
erstellten ergänzenden internationalen 
Recherchenbericht 
(Regel 45bis.7 e) PCT)  

Παρατηρήσεις επί της γραπτής γνωμοδότησης 
που συντάχθηκε από το ΕΓΔΕ ως Διεθνή  
Αρχή Έρευνας ή/και παρατηρήσεις σχετικά  
με τις εξηγήσεις, κατά περίπτωση, που τυχόν 
παρέχονται στην Έκθεση Συμπληρωματικής 
Ευρωπαϊκής Έρευνας που συντάχθηκε από 
 το ΕΓΔΕ ως Αρχή Συμπληρωματικής Διε-
θνούς Έρευνας (Κανόνας 45bis.7(e) PCT) 

Commentaires sur l'opinion écrite établie 
 par l'OEB agissant en qualité d'administra- 
tion chargée de la recherche internationale  
et/ou observations, ou, le cas échéant, 
commentaires sur les explications figurant  
dans le rapport de recherche internationale 
supplémentaire établi par l'OEB agissant  
en qualité d'administration chargée de la  
recherche internationale supplémentaire  
(règle 45bis.7e) PCT) 

  Soweit erforderlich, sind weitere Angaben  
auf einem Zusatzblatt einzureichen. 

Εάν χρειάζεται, τυχόν περαιτέρω λεπτομέρειες 
θα καταβάλλονται σε συμπληρωματικό φύλλο. 

Le cas échéant, des informations com-
plémentaires doivent être fournies sur  
une feuille additionnelle. 

6.2 

 Dem Verfahren vor dem EPA als aus-
gewähltem Amt (PCT II) sind folgende 
Unterlagen zugrunde zu legen:  
die dem internationalen vorläufigen 
Prüfungsbericht zugrunde gelegten 
Unterlagen, einschließlich etwaiger  
Anlagen 

Οι διαδικασίες ενώπιον του ΕΓΔΕ ως εκλεγ-
μένου Γραφείου (PCT II) θα βασιστούν στα 
ακόλουθα έγγραφα: τα έγγραφα στα οποία 
βασίζεται η διεθνής προκαταρκτική εξέτα-
ση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτη-
μάτων  

La procédure devant l'OEB agissant en  
qualité d'office élu (PCT II) doit se fonder  
sur les pièces suivantes :  
les pièces sur lesquelles se fonde le  
rapport d'examen préliminaire inter- 
national, y compris ses annexes even- 
tuelles 

  
 

soweit sie nicht ersetzt werden durch die 
beigefügten Änderungen. 

εκτός εάν αντικαθίστανται από τις τροποποι-
ήσεις που επισυνάπτονται στο παρόν. 

dans la mesure où elles ne sont pas rem- 
placées par les modifications jointes. 

  
 

Stellungnahmen zu dem vom EPA 
als mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragter Behörde  
erstellten internationalen vorläufigen 
Prüfungsbericht und/oder  
Bemerkungen sind beigefügt. 

Σχόλια επί της έκθεσης διεθνούς  
προκαταρκτικής εξέτασης που συντάχθηκε 
από το ΕΓΔΕ ως Αρχή Διεθνούς  
Προκαταρκτικής Εξέτασης ή/ και  
παρατηρήσεις εσωκλείονται. 

Les commentaires sur le rapport  
d'examen préliminaire international  
établi par l'OEB agissant en qualité 
d'administration chargée de l'examen  
préliminaire international et/ou les  
observations sont joints. 

  Soweit erforderlich, sind weitere Angaben  
auf einem Zusatzblatt einzureichen. 

Εάν χρειάζεται, τυχόν περαιτέρω λεπτομέρειες 
θα καταβάλλονται σε συμπληρωματικό φύλλο. 

Le cas échéant, des informations com-
plémentaires doivent être fournies  
sur une feuille additionnelle. 

 
 

Sind dem EPA als mit der internatio- 
nalen vorläufigen Prüfung beauftragter  
Behörde Versuchsberichte zugegangen, 
dürfen diese dem Verfahren vor dem EPA 
zugrunde gelegt werden. 

Εάν το ΕΓΔΕ ως Αρχή Διεθνούς Προκαταρκτι-
κής Εξέτασης έχει λάβει εκθέσεις δοκιμών, 
αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση 
των διαδικασιών ενώπιον του ΕΓΔΕ. 

Si l'OEB, agissant en qualité d'administra- 
tion chargée de l'examen préliminaire inter- 
national, a reçu des rapports d'essais,  
ceux-ci peuvent être utilisés comme base  
dans la procédure devant l'OEB. 

  Anmerkung zu den Feldern 6.1 und 6.2: 
Bei Anmeldungen, die mehr als 35 Seiten 
umfassen, sollen in der Tabelle auf Seite 7 
Angaben betreffend die Berechnung der 
Zusatzgebühren gemacht werden. 

Σημείωση για τις Ενότητες 6.1 και 6.2: 
Για τις αιτήσεις που περιλαμβάνουν περισσό-
τερες από 35 σελίδες, ενδείξεις όσον αφορά 
τον υπολογισμό του πρόσθετου τέλους θα 
πρέπει να δίδονται στον πίνακα στη σελίδα 7. 

Remarque concernant les rubriques  
6.1 et 6.2 : pour les demandes comportant  
plus de 35 pages, des indications relatives  
au calcul de la taxe additionnelle doivent f  
gurer dans la tableau de la page 7. 

6.3 

 Eine Kopie der Recherchenergebnisse  
der Behörde, bei der die frühere(n) 
Anmeldung(en), deren Priorität bean- 
sprucht wird, eingereicht wurde(n),  
ist beigefügt (Regel 141 (1) EPÜ). 

Για καθεμία από τις προηγούμενες αιτήσεις 
των οποίων διεκδικείται προτεραιότητα  
επισυνάπτεται ένα αντίγραφο των αποτελεσ-
μάτων έρευνας που συντάχθηκαν από την 
αρχή στην οποία κατατέθηκε η αίτηση (Κανό-
νας 141 (1) ΣΕΔΕ). 

Il est joint une copie des résultats de toute  
recherche effectuée par l'administration auprès 
de laquelle la (les) demande(s) antérieure(s) 
dont la priorité est revendiquée a (ont)  
été déposée(s) (règle 141(1) CBE). 

6.4 

 Der Anmelder verzichtet auf die Mitteilung  
nach Regel 161 (1) oder (2) und 162 EPÜ. 
 
 
 
 
 
 

Ο αιτών παραιτείται από το δικαίωμά  
του στην ειδοποίηση δυνάμει των Κανόνων 
161(1) ή (2) και 162 της ΣΕΔΕ. 

Le demandeur renonce au droit de 
 recevoir la notification émise en vertu des  
règles 161(1) ou (2) et 162 CBE. 

  Zeichen des Anmelders / Κωδ. αναφοράς 
αιτούντος / Référence du demandeur 
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7.  Übersetzungen Μεταφράσεις Traductions 

  Beigefügt sind die nachfolgend ange- 
kreuzten Übersetzungen in einer der 
Amtssprachen des EPA (Deutsch,  
Englisch, Französisch): 

Μεταφράσεις σε μία από τις επίσημες  
γλώσσες του ΕΓΔΕ (αγγλικά, γαλλικά, 
 γερμανικά) επισυνάπτονται όπως  
επισημαίνεται παρακάτω: 

Vous trouverez, ci-joint, les traductions  
cochées ci-après dans l'une des langues 
officielles de l'OEB (allemand, anglais,  
français) : 

  a) Im Verfahren vor dem EPA als 
Bestimmungsamt oder ausgewähltem  
Amt (PCTI + II): 

(α) Στις διαδικασίες ενώπιον του ΕΓΔΕ  
ως καθορισμένου ή εκλεγμένου  
Γραφείου (PCT I + II): 

a) Dans la procédure devant l'OEB  
agissant en qualité d'office désigné 
ou élu (PCT I + II) : 

7.1 

 Übersetzung der internationalen Anmel- 
dung in der ursprünglich eingereichten 
Fassung (Beschreibung, Ansprüche,etwai- 
ge Textbestandteile in den Zeichnungen),  
der veröffentlichten Zusammenfassung und 
etwaiger Angaben über biologisches Material 
nach Regel 13bis.3 und 13bis.4 PCT 

Μετάφραση της διεθνούς αίτησης (περιγρα-
φή, αξιώσεις, τυχόν κείμενο στα σχέδια)  
όπως κατατέθηκε αρχικά, της περίληψης 
όπως δημοσιεύθηκε και οποιασδήποτε 
 υπόδειξης βάσει του Κανόνα 13bis.3 και 
13bis.4 της PCT για το βιολογικό υλικό 

Traduction de la demande interna- 
tionale telle que déposée initialement 
(description, revendications, textes figurant 
éventuellement dans les dessins), de  
l'abrégé publié et de toutes indications  
visées aux règles 13bis.3 et 13bis.4 PCT 
concernant le matériel biologique 

7.2 

 Übersetzung der prioritätsbegründenden 
Anmeldung(en) (nur nach Aufforderung 
durch das EPA, Regel 53 (3) EPÜ) 

Μετάφραση των αιτήσεων προτεραιότητας 
(κατατίθεται μόνο κατόπιν αιτήματος του ΕΓΔΕ, 
Κανόνας 53(3) ΣΕΔΕ) 

Traduction de la (des) demande(s) dont  
la priorité est revendiquée (à produire 
seulement sur invitation de l'OEB, 
règle 53(3) CBE) 

7.3 

 Es wird hiermit erklärt, dass die interna- 
tionale Anmeldung in ihrer ursprünglich 
eingereichten Fassung eine vollständige 
Übersetzung der früheren Anmeldung ist 
(Regel 53 (3) EPÜ). 

Δια του παρόντος δηλώνεται ότι η διεθνής 
αίτηση, όπως είχε αρχικά κατατεθεί, είναι μια 
πλήρης μετάφραση της προηγούμενης αίτησης 
(Κανόνας 53(3) της ΣΕΔΕ). 

Il est déclaré par la présente que la de- 
mande internationale telle que déposée 
initialement est une traduction intégrale de 
 la demande antérieure (règle 53(3) CBE). 

  b) Zusätzlich im Verfahren vor 
dem EPA als Bestimmungsamt (PCT I): 

(β) Συμπληρωματικά, στις διαδικασίες  
ενώπιον του ΕΓΔΕ ως καθορισμένου  
Γραφείου (PCT I): 

b) De plus, dans la procédure devant l'OEB 
agissant en qualité do fficedésigné (PCT I) . 

7.4 

 Übersetzung der nach Artikel 19 PCT 
geänderten Ansprüche nebst Erklärung,  
falls diese dem Verfahren vor dem EPA 
zugrunde gelegt werden sollen (siehe 
Feld 6). 

Μετάφραση των τροποποιημένων αξιώσεων 
και οποιασδήποτε δήλωσης υπό το Άρθρο 19 
PCT, εάν οι αξιώσεις, όπως τροποποιήθηκαν, 
πρόκειται να αποτελέσουν τη βάση για τις 
διαδικασίες ενώπιον του ΕΓΔΕ  
(βλ. Ενότητα 6). 

Traduction des revendications modifiées  
et de la déclaration faite conformément  
à l'article 19 PCT, si la procédure devant  
l'OEB doit être fondée sur les revendications 
modifiées (voir la rubrique 6). 

  c) Zusätzlich im Verfahren vor dem  
EPA als ausgewähltem Amt (PCT II): 

(γ) Συμπληρωματικά, στις διαδικασίες  
ενώπιον του ΕΓΔΕ ως εκλεγμένου  
Γραφείου (PCT II): 

c) De plus, dans la procédure devant l'OEB 
agissant en qualité d'office élu (PCT II) : 

7.5 

 Übersetzung der Anlagen zum internationalen 
vorläufigen Prüfungsbericht 

Μετάφραση οποιουδήποτε τυχόν παραρτήμα-
τος στην έκθεση της διεθνούς προκαταρ-
κτικής εξέτασης 

Traduction des annexes du rapport d'examen 
préliminaire international 

8.  Biologisches Material Βιολογικό υλικό Matière biologique 

 
 Die Erfindung verwendet und/oder bezieht  

sich auf biologisches Material, das nach  
Regel 31 EPÜ hinterlegt worden ist. 

Η εφεύρεση χρησιμοποιεί ή/και σχετίζεται με 
βιολογικό υλικό που έχει κατατεθεί βάσει του 
Κανόνα 31 της ΣΕΔΕ. 

L'invention utilise et/ou concerne de la  
matière biologique déposée conformément  
à la règle 31 CBE. 

 
 Die Angaben nach  

Regel 31 (1) c) EPÜ 

(falls noch nicht bekannt, die  
Hinterlegungsstelle und das (die) vom 
Hinterleger zugeteilte(n) Bezugszeichen 
[Nummer, Symbole usw.]) sind in der 
internationalen Veröffentlichung oder in der 
gemäß Feld 7 eingereichten Übersetzung 
enthalten auf Seite(n)/Zeile(n): 

Τα στοιχεία που αναφέρονται  
στον Κανόνα 31(1) 

(c) της ΣΕΔΕ (εάν δεν είναι ακόμη γνωστά, ο 
οργανισμός φύλαξης και οι κωδικοί αναφοράς 
[αριθμοί, σύμβολα κ.λπ] του καταθέτη) παρέ-
χονται στη διεθνή δημοσίευση ή στη μετάφρα-
ση που υποβάλλεται δυνάμει της Ενότητας 7 
στη(-ις) σελίδα(-ες)/γραμμή(-ές): 

Les indications visées  
à la règle 31(1)c) 

CBE (si elles ne sont pas encore connues, 
l'autorité de dépôt et la (les) référence(s) 
d'identification [numéro ou symboles etc.]  
du déposant) figurent dans la publication  
internationale ou dans la traduction pro- 
duite conformément à la rubrique 7 à la/aux 
page(s)/ligne(s) : 

   

   

Die Empfangsbescheinigung(en) der 
Hinterlegungsstelle 

 

Η(οιαπόδειξη(-εις) κατάθεσης που  
εξέδωσε ο οργανισμός φύλαξης 

 

Le(s) récépissé(s) de dépôt délivré(s)  
par l'autorité de dépôt 

 
 

ist (sind) beigefügt. επισυνάπτεται(-ονται). est (sont) joint(s). 

 


 


 

wird (werden) nachgereicht. θα κατατεθεί(-ούν) αργότερα. sera (seront) produit(s) ultérieurement. 

 Verzicht auf die Verpflichtung des Antrag- 
stellers nach Regel 33 (2) EPÜ auf  
gesondertem Schriftstück 

Παραίτηση από το δικαίωμα σε μια  
δέσμευση του αιτούντος σύμφωνα με  
το άρθρο 33(2) της ΣΕΔΕ επισυνάπτεται 

Renonciation, sur document distinct,  
à l'engagement du requérant au titre de 
la règle 33(2) CBE 

  Zeichen des Anmelders / Κωδ. αναφοράς  
αιτούντος / Référence du demandeur 
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9.  Nucleotid- und Aminosäure- 
sequenzen 

Αλληλουχίες νουκλεοτιδίων 
 και αμινοξέων 

Séquences de nucléotides et  
d'acides aminés 

9.1 

 Die nach den Regeln 5.2 und 13ter PCT  
sowie den Regeln 30 und 163 (3) EPÜ 
erforderlichen Unterlagen liegen dem  
EPA bereits vor. 

Τα στοιχεία σύμφωνα με τους Κανόνες 5.2  
και 13ter PCT και τους Κανόνες 30 και  
163(3) ΣΕΔΕ βρίσκονται ήδη στη διάθεση  
του ΕΓΔΕ. 

Les pièces requises conformément aux  
règles 5.2 et 13ter PCT et aux règles 30 et 
163(3) CBE ont déjà été déposées auprès 
de l'OEB. 

9.2 

 Das Sequenzprotokoll wird anliegend in 
elektronischer Form gemäß den Regeln  
30 und 163 (3) EPÜ nachgereicht. 

Η καταχώρηση ακολουθίας κατατίθεται μαζί  
με το παρόν σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα 
με τους Κανόνες 30 και 163(3) της ΣΕΔΕ. 

Le listage des séquences sous forme 
électronique est fourni ci-joint conformé- 
ment aux règles 30 et 163(3) CBE. 

  
 

Die auf dem elektronischen Daten- 
träger gespeicherte Information  
stimmt mit dem in der Anmeldung 
offenbarten Sequenzprotokoll  
(oder mit den dort offenbarten 
Sequenzen) überein. 

Οι πληροφορίες που καταγράφονται  
στο μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών  
δεδομένων είναι όμοιες με την καταχώρηση 
αλληλουχίας (ή των αλληλουχιών) που  
αποκαλύπτονται στην αίτηση. 

L'information figurant sur le support 
électronique de données est identique  
à celle que contient le listage des  
séquences divulgué (ou les séquences 
divulguées) dans la demande de brevet. 

10.  Benennung von  
Vertragsstaaten 

Καθορισμός των  
συμβαλλόμενων κρατών 

Désignation d'Etats  
contractants 

  Alle Vertragsstaaten, die dem EPÜ bei 
Einreichung der internationalen Patent-
anmeldung angehören, gelten als benannt 
(siehe Artikel 79 (1) EPÜ), soweit sie in der 
internationalen Anmeldung bestimmt sind. 

Όλα τα συμβαλλόμενα κράτη της ΣΕΔΕ κατά 
τη στιγμή της κατάθεσης της διεθνούς αίτη-
σης διπλώματος ευρεσιτεχνίας που έχουν 
καθοριστεί στη διεθνή αίτηση θεωρούνται 
καθορισμένα και σε αυτή τη φάση (βλ. Άρθρο 
79(1) της ΣΕΔΕ). 

Tous les Etats contractants qui sont  
parties à la CBE lors du dépôt de la  
demande de brevet internationale et 
sont désignés dans la demande inter- 
nationale sont réputés désignés (voir  
article 79(1) CBE). 

11.  Erstreckung des  
europäischen Patents 

Επέκταση του ευρωπαϊκού  
διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

Extension des effets du  
brevet européen 

  Diese Anmeldung gilt als Antrag, die 
europäische Patentanmeldung und das  
darauf erteilte europäische Patent auf  
alle in der internationalen Anmeldung 
bestimmten Nichtvertragsstaaten des  
EPÜ zu erstrecken, mit denen am Tag der 
Einreichung der internationalen Anmeldung 
Erstreckungsabkommen in Kraft sind.  
Der Antrag gilt jedoch als zurückge- 
nommen, wenn die Erstreckungsgebühr  
nicht fristgerecht entrichtet wird. 

Η παρούσα αίτηση θεωρείται αίτηση για  
επέκταση της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας και του ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας που θα χορηγηθεί, σε όλα τα μη 
συμβαλλόμενα κράτη της ΣΕΔΕ που έχουν 
καθοριστεί στη διεθνή αίτηση και με τα οποία 
βρίσκονται σε ισχύ συμφωνίες επέκτασης  
κατά την ημερομηνία κατάθεσης της διεθνούς 
αίτησης. Ωστόσο, η αίτηση αυτή θεωρείται 
αποσυρθείσα εάν το τέλος επέκτασης δεν 
καταβληθεί εντός της προβλεπόμενης προ-
θεσμίας. 

La présente demande est réputée consti- 
tuer une requête en extension des effets  
de la demande de brevet européen et du  
brevet européen délivré sur la base de cette 
demande à tous les Etats non parties à la  
CBE qui sont désignés dans la demande  
internationale et avec lesquels des accords 
d'extension sont en vigueur à la date du  
dépôt de la demande internationale.  
Cette requête est toutefois réputée retirée  
si la taxe d'extension n'est pas acquittée  
en temps utile. 

  Es ist beabsichtigt, diese Gebühr(en) für 
folgende Staaten zu entrichten: 

Θα καταβληθούν τέλη επέκτασης  
για τα ακόλουθα κράτη: 

Il est envisagé de payer la(les) taxe(s) 
d'extension pour les Etats suivants : 

  Hinweis: Im automatischen Abbuchungs-
verfahren werden nur für die hier ange- 
kreuzten Staaten Erstreckungsgebühren 
abgebucht, sofern dem EPA nicht vor  
Ablauf der Zahlungsfrist ein anderslauten- 
der Auftrag zugeht. 

Σημείωση: Στη διαδικασία αυτόματης  
χρέωσης, τα τέλη επέκτασης θα χρεωθούν 
μόνο για τα κράτη που αναφέρονται εδώ,  
εκτός εάν το ΕΓΔΕ λάβει αντίθετες οδηγίες 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την 
πληρωμή. 

Veuillez noter que dans le cadre de la 
procédure de prélèvement automatique  
des taxes d'extension, le compte est débi- 
té du montant dû seulement pour les Etats 
cochés ici, sauf instruction contraire reçue 
avant l'expiration du délai de paiement. 

 
 BA Bosnien und Herzegowina Βοσνία-Ερζεγοβίνη Bosnie-Herzégovine 

 
 ME Montenegro Μαυροβούνιο Monténégro 

  

 

  

    

   

  

 

  

    

 
 

 

Platz für in der internationalen Anmeldung 
bestimmte Staaten, mit denen Erstreckungs-
abkommen nach Drucklegung dieses  
Formblatts in Kraft treten oder am Anmelde- 
tag der internationalen Anmeldung in Kraft 
waren. 

 

 

 

Χώρος για τα κράτη που έχουν οριστεί στη 
διεθνή αίτηση και με τα οποία μια συμφωνία 
επέκτασης τίθεται σε ισχύ μετά την εκτύπωση 
του παρόντος εγγράφου ή βρισκόταν σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία της κατάθεσης της διε-
θνούς αίτησης. 

Espace prévu pour des États désignés dans  
la demande internationale à l'égard desquels 
un accord d'extension entre en vigueur après 
l'impression du présent formulaire ou était  
en vigueur à la date de dépôt de la demande 
internationale. 

  Zeichen des Anmelders / Κωδ. αναφοράς  
αιτούντος / Référence du demandeur 
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12.  Automatischer Abbuchungsauftrag 
(Nur möglich für Inhaber von beim EPA 
geführten laufenden Konten) 

Εντολή αυτόματης χρέωσης 
(μόνο για κατόχους καταθετικού λογαριασμού 
στο ΕΓΔΕ) 

Ordre de prélèvement automatique 
(possibilité offerte uniquement aux  
titulaires de comptes courants ouverts  
auprès de l'OEB) 
 

 
 

 
Das EPA wird hiermit ermächtigt, fällige          
Gebühren und Auslagen nach Maßgabe         
der Vorschriften über das automatische          
Abbuchungsverfahren vom unten                 
stehenden laufenden Konto abzubuchen.        

Δια του παρόντος, το ΕΓΔΕ εξουσιοδοτείται    
δυνάμει των διατάξεων για τη διαδικασία         
αυτόματης χρέωσης, να εισπράξει από τον 
ακόλουθο καταθετικό λογαριασμό οποιαδή-
ποτε τέλη και έξοδα που πρέπει να  
καταβάλει ο αιτών.                                             

Par la présente, il est demandé à l'OEB 
de prélever du compte courant ci-dessous 
les taxes et frais venant à échéance, 
conformément à la réglementation 
relative à la procédure de prélèvement 
automatique. 

     

  Nummer und Kontoinhaber Αριθμός και δικαιούχος λογαριασμού Numéro et titulaire du compte 

   

     

13. 

 
Etwaige Rückzahlungen sollen  
auf das unten stehende beim EPA 
geführte laufende Konto erfolgen 

Οποιεσδήποτε τυχόν επιστροφές 
 θα κατατίθενται στον ακόλουθο  
καταθετικό λογαριασμό του  
αιτούντος στο ΕΓΔΕ 

Les remboursements éventuels  
doivent être effectués sur le  
compte courant ci-dessous  
ouvert auprès de l'OEB 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Nummer und Kontoinhaber Αριθμός και δικαιούχος λογαριασμού Numéro et titulaire du compte 

   

14.  Ort / Datum Τόπος / Ημερομηνία Lieu / Date 

   

   
Unterschrift(en) des (der)  
Anmelder(s) oder Vertreter 

 
Υπογραφή(-ές) αιτούντος(-ων)  
ή εκπροσώπου 

 
Signature(s) du (des) demandeur(s)  
ou du mandataire 

  Name(n) des (der) Unterzeichneten  
bitte in Druckschrift wiederholen und bei 
juristischen Personen auch die Stellung  
des (der) Unterzeichneten innerhalb der 
Gesellschaft angeben. 

Κάτω από την υπογραφή, τυπώστε το όνομα 
και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, τη 
θέση του υπογράφοντος στο εν λόγω νομικό 
πρόσωπο. 

Prière d'indiquer en caractères d'imprime- 
rie le ou les noms des signataires ainsi  
que, s'il s'agit d'une personne morale,  
la position occupée au sein de celle-ci par  
le ou les signataires. 

   

   
Für Angestellte (Art. 133 (3) EPÜ)  
mit allgemeiner Vollmacht Nr.: 

 
Για υπαλλήλους (Άρθρο 133(3) EPC) 
με γενικό πληρεξούσιο αρ.: 

 
Pour les employés (art. 133(3) CBE) 
disposant d'un pouvoir général n° : 

   

     

  Zeichen des Anmelders / Κωδ. αναφοράς  
αιτούντος / Référence du demandeur 
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Tabelle zu Feld 6  
des Formblatts 1200.3 

Πίνακας για την Ενότητα 6  
του Εντύπου 1200.3 

Tableau afférent 
à la rubrique 6 
du formulaire 1200.3 

Der Berechnung der Zusatzgebühr zugrunde zu legende Unterlagen  (Art. 2, Nr. 1a, GebO):
1
/   

Έγγραφα για τα οποία ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών έχει  
βασιστεί (Άρθρο 2, σημείο 1α, RFees):

1
 / Pièces fondant le calcul  

de la taxe additionnelle (art. 2, point 1 bis RRT) :
1 

 

Seite(n) von ... bis ... 
2  

Σελίδα(-ες) από ... έως ... 
2  

Page(s) ... à ... 
2 

Anzahl der  Seiten
3 

Αριθμός σελίδων
3 

Nombre de page
3 

Veröffentlichte Fassung der 
internationalen Anmeldung  
(mit etwaigen geänderten  
Ansprüchen nach Art. 19 PCT) /  
Διεθνής αίτηση όπως δημοσιεύθηκε  
(με τυχόν τροποποιημένες αξιώσεις 
δυνάμει του Άρθρου 19 PCT) /  
Demande internationale telle que  
publiée (avec les éventuelles 
revendications modifiées en  
vertu de l'art. 19 PCT) 

Beschreibung / περιγραφή / description 
  

Ansprüche / αξιώσεις / revendications 
  

Zeichnungen / σχέδια / dessins 
  

Zusammenfassung / περίληψη / abrégé 
 

1 

Gesondert veröffentlichte geänderte Ansprüche nach Art. 19 PCT / 
Τροποποιημένες αξιώσεις δυνάμει του Άρθρου 19 PCT, εάν δημοσιεύθηκαν χωριστά / 
Revendications modifiées en vertu de l'art. 19 PCT, si elles ont été publiées séparément 

  

Änderungen nach Art. 34 PCT /  
Τροποποιήσεις δυνάμει του  
Άρθρου 34 PCT /  
Modifications en vertu de 
l'art. 34 PCT 

Beschreibung / περιγραφή / description 
  

Ansprüche / αξιώσεις / revendications 
  

Zeichnungen / σχέδια / dessins 
  

Beim Eintritt in die europäische 
 Phase eingereichte Änderungen /  
Τροποποιήσεις που κατατέθηκαν  
κατά την είσοδο στην ευρωπαϊκή φάση / 
Modifications présentées lors de  
l'entrée dans la phase européenne 

Beschreibung / περιγραφή / description 
  

Ansprüche / αξιώσεις / revendications 
  

Zeichnungen / σχέδια / dessins 
  

Anzahl der Seiten insgesamt / Συνολικός αριθμός σελίδων / 
Nombre total de pages  

 

Gebührenfreie Seiten (Art. 2 Nr. 1a GebO) / Σελίδες απαλλαγμένες τελών (Άρθρο 2, στοιχείο 1a, RFees) / 
Pages exemptes de taxes (art. 2, point 1bis RRT) - 35 

Anzahl der gebührenpflichtigen Seiten / Αριθμός σελίδων για τις οποίες θα καταβληθεί τέλος / 
 Nombre de pages soumises au paiement de la taxe 

 

(x 13 EUR pro Seite) / (x 13 Ευρώ ανά σελίδα) / (x 13 euros par page) 

Zu entrichtender Gesamtbetrag  
Συνολικό πληρωτέο ποσό  
Montant total exigible en euros 

    EUR  

    

Zeichen des Anmelders / Κωδ. Αναφοράς  
αιτούντος / Référence du demandeur 
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Fußnoten 

1  Zu Fällen, in denen die internationale 
Anmeldung nicht in einer Amtssprache 
des EPA veröffentlicht wurde, siehe die 
Mitteilung zur Ergänzung der Mitteilung 
des Europäischen Patentamts vom  
26. Januar 2009 über die Gebühren-
struktur 2009 (ABl. EPA 2009, 338). 

2  In dieser Spalte sind nur die Seiten 
anzugeben, die der Berechnung der 
Zusatzgebühr (Art. 2, Nr. 1a GebO) 
zugrunde zu legen sind. Verbleibende 
Seiten/Teile der veröffentlichten 
Fassung der Anmeldung und/oder  
der gemäß Artikel 19 PCT und/oder 
Artikel 34 PCT geänderten Anmeldung, 
die zu ersetzen sind, sind nicht in 
dieser Spalte anzugeben. 
 

3  In dieser Spalte ist nur die Zahl der 
Seiten anzugeben, die der Berechnung 
der Zusatzgebühr (Art. 2, Nr. 1a GebO) 
zugrunde zu legen sind. 

Υποσημειώσεις 

Για τις περιπτώσεις όπου η διεθνής αίτηση 
δεν έχει δημοσιευθεί σε επίσημη γλώσσα του 
ΕΓΔΕ, βλ. την Ανακοίνωση προς συμπλή-
ρωση της Ανακοίνωσης της 26ης Ιανουαρίου 
2009 του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμά-
των Ευρεσιτεχνίας, σχετικά με τη δομή των 
τελών του 2009 (OJ ΕΓΔΕ 2009, 338). 

Μόνο οι σελίδες που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για τον υπολογισμό του πρόσθετου 
τέλους (Άρθρο 2, σημείο 1α, RFees)  
πρέπει να αναγράφονται σε αυτή τη στήλη. 
Οι υπόλοιπες σελίδες/ μέρη της αίτησης, 
όπως δημοσιεύθηκε ή/ και τροποποιήθηκε 
βάσει του Άρθρου 19 PCT ή/ και του  
Άρθρου 34 PCT που πρόκειται να αντικα-
τασταθούν δεν πρέπει να αναγράφοναι  
σε αυτή τη στήλη. 
 

Μόνο ο αριθμός των σελίδων που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του 
πρόσθετου τέλους (Άρθρο 2, σημείο 1α, 
RFees) πρέπει να αναγράφεται σε αυτή τη 
στήλη. 

Notes de bas de page 

Pour les cas à la demande internationale 
n'a pas été publiée dans une langue 
officielle de l'OEB, cf. Communiqué 
complétant le communiqué de l'Office 
européen des brevets, en date du  
26 janvier 2009, relatif à la structure des 
taxes 2009 (JO OEB 2009, 338). 

Il convient de n'indiquer dans cette  
colonne que les pages devant être prises 
en considération pour le calcul de la taxe 
additionnelle (art. 2, point 1 bis RRT).  
Si la demande telle que publiée et/ou 
modifiée au titre de l'article 19 PCT  
et/ou de l'article 34 PCT contient  
d'autres pages/parties qui doivent être 
remplacées, prière de ne pas mentionner 
les pages/parties en question dans cette 
colonne. 

Il convient de n'indiquer dans cette  
colonne que le nombre de pages devant 
être prises en considération pour le  
calcul de la taxe additionnelle (art. 2,  
point 1bis RRT). 
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Παράρτημα XII 

Έντυπο ΕΓΔΕ 1010 Πληρωμή τελών και εξόδων 

 





 

 

 
 

 

Europäisches 
Patentamt 
 
Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων  
Ευρεσιτεχνίας 
 
Office européen des 
brevets 

 

Πληρωμή τελών  
και εξόδων 

Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
Τμήμα Οικονομικών και Λογαριασμών  
80298 Μόναχο  
Germany 
Φαξ +49(0)89 2399-4465 

 

Συμπληρώστε μόνο δακτυλογραφημένα 
             

           Όνομα πληρωτή 

 
Κωδ. αναφοράς πληρωτή 

01 
   

   
 Τρόπος πληρωμής Όνομα τράπεζας όπου τηρείται ο λογαριασμός ΕΓΔΕ 

 
 

Τραπεζική μεταφορά/ 
έμβασμα προς

1  

 Διεύθυνση  

   

Αρ. καταθετικού λογαριασμού 

  

Ζητείται χρέωση καταθετικού 
λογαριασμού στο ΕΓΔΕ

2  
02  

Αρ. αίτησης/ διπλώματος ευρεσιτεχνίας (χρησιμοποιήστε ξεχωριστό έντυπο για κάθε ξεχωριστή αίτηση) 

03 EP   PCT  03 

  Κωδικός    Νόμισμα           Ποσό  

04 001 Τέλος κατάθεσης - EP direct
3 

EUR   
     

05 002 Τέλος έρευνας EUR   
     

06 005 Τέλος(-η) καθορισμού
4 

EUR   
     

07 015 Τέλος(-η) αξιώσεων (Κανόνες 45(1), 162(1) της ΣΕΔΕ)
5 

EUR   
     

08 055 Επιπλέον αντίγραφο EUR   
     

09 006 Τέλος εξέτασης EUR   
     

10 007 Τέλος χορήγησης
6 

EUR   
     

11 008 
Πρόσθετο τέλος εκτύπωσης προδιαγραφών  
(πάνω από 35 σελίδες)

7 EUR   
     

12 033 Τέλος ανανέωσης για το 3ο έτος EUR   
     

13 034 Τέλος ανανέωσης για το 4ο έτος EUR   
     

14 035 Τέλος ανανέωσης για το 5ο έτος EUR   
     

15 020 Τέλος κατάθεσης - είσοδος στην ευρωπαϊκή φάση
3 

EUR   
     

16  Τέλος(-η) επέκτασης για
8
:  EUR   

   
 
 

  

17    _________________________ EUR   
     

18    _________________________ EUR   
.     

19    _________________________ EUR   
     

20    _________________________ EUR   
     

21    _________________________ EUR   
     

22 Σύνολο  EUR  0,00 
    

Υπογραφή  Τόπος, ημερομηνία 

Σημειώσεις 1 - 8, βλ. στην επόμενη σελίδα.    
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Κωδικοί τελών 

001 = Τέλος κατάθεσης αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

002 = Τέλος έρευνας για μια ευρωπαϊκή ή μια συμπληρωματική  
ευρωπαϊκή έρευνα 

003 = Τέλος έρευνας αναφορικά με μια διεθνή έρευνα 

005 = Τέλος καθορισμού για κάθε καθοριζόμενο κράτος 

006 = Τέλος εξέτασης 

007 =  Τέλος χορήγησης, μπορεί να περιλαμβάνει το τέλος εκτύπωσης των  
προδιαγραφών ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας - βλ. σημείωση 6 

008 = Πρόσθετο τέλος για την εκτύπωση των προδιαγραφών ευρωπαϊκού 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας (πάνω από 35 σελίδες) - βλ. σημείωση 7 

009 = Τέλος για τη δημοσίευση νέων προδιαγραφών του ευρωπαϊκού  
διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Κανόνας 82(2), Κανόνας 95(3) ΣΕΔΕ) 

010 = Τέλος ένστασης 

011 = Τέλος έφεσης 

013 = Τέλος αποκατάστασης, επανόρθωσης (EPC, PCT) 

015 = Τέλη αξιώσεων για τη δέκατη έκτη και κάθε επόμενη αξίωση  
(Κανόνας 45(1), Κανόνας 162(1) ΣΕΔΕ) - βλ. σημείωση 5 

016 = Τέλος αξιώσεων σύμφωνα με τον Κανόνα 71(6) ΣΕΔΕ - ισχύει  
η σημείωση 5 017 = Τέλος για την απονομή των εξόδων 

018 = Τέλος για τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων 

019 = Τέλος διαβίβασης για μια διεθνή αίτηση 

020 = Τέλος κατάθεσης - είσοδος στην ευρωπαϊκή φάση  
(Κανόνας 159(1)(c) ΣΕΔΕ) 

021 = Τέλος προκαταρκτικής εξέτασης μιας διεθνούς αίτησης 

022 = Καταχώρηση μεταβίβασης 

023 = Καταχώρηση αδειών και λοιπών δικαιωμάτων 

024 = Ακύρωση εισόδου αναφορικά με άδειες και λοιπά δικαιώματα 

025 =  Διπλό αντίγραφο του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού  
διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

026 = Απόσπασμα από το Μητρώο Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 

027 = Έλεγχος των αρχείων μιας αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας 

028 = Διοικητικό τέλος για τον καταθετικό λογαριασμό 

029 = Έκδοση επικυρωμένου αντιγράφου μιας αίτησης ευρωπαϊκού διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας ή μιας διεθνούς αίτησης, έγγραφα προτεραιότητας 

030 = Κοινοποίηση πληροφοριών που περιέχονται στα αρχεία μιας αίτησης 
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

031 = Έκδοση αποδείξεων μέσω φαξ 

 

033 = Τέλος ανανέωσης για το 3ο έτος 

034 = Τέλος ανανέωσης για το 4ο έτος 

035 = Τέλος ανανέωσης για το 5ο έτος 

036 = Τέλος ανανέωσης για το 6ο έτος  
(και κάθε επόμενο έτος) 

 

055 = Πρόσθετο αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται  
στην έκθεση ευρωπαϊκής έρευνας 

056 = Προσαύξηση καταβλητέα δυνάμει των Κανόνων 82(3) και 95(3) της ΣΕΔΕ 

059 = Ταχυδρομικά τέλη και λοιπά έξοδα επικοινωνίας 

060 = Τέλος τεχνικής γνωμοδότησης 

061 = Προσαύξηση δυνάμει του Άρθρου 7(3)(b)RFees 

062 = Τέλος ένστασης 

063 = Τέλος καθυστερημένης πληρωμής (Κανόνας 16bis.2 PCT) 

064 = Τέλος καθυστερημένης πληρωμής (Κανόνας 58bis.2 PCT) 

066 = Τέλος καθυστερημένης κατάθεσης καταχωρήσεων αλληλουχίας  
(Κανόνας 13ter.1, 13ter.2 PCT) 

067 = Τέλος καθυστερημένης κατάθεσης μιας καταχώρησης αλληλουχίας 
(Κανόνας 30(3) EPC) 080 = Πιστοποίηση άλλων εγγράφων 

093 = Πρόσθετο τέλος για το τέλος ανανέωσης / 3ο έτος 

094 = Πρόσθετο τέλος για το τέλος ανανέωσης / 4ο έτος 

095 = Πρόσθετο τέλος για το τέλος ανανέωσης / 5ο έτος 

096 = Πρόσθετο τέλος για το τέλος ανανέωσης / 6ο έτος (και κάθε επόμενο έτος) 

 
111 = Τέλος αίτησης για επανεξέταση 

121 = Τέλος περαιτέρω επεξεργασίας (καθυστέρηση ενεργειών σύμφωνα με 
τον Κανόνα 71(3) ΣΕΔΕ) 

122 = Τέλος περαιτέρω επεξεργασίας (περιπτώσεις που δεν σχετίζονται με τέλη) 

123 = F=Τέλος περαιτέρω επεξεργασίας (καθυστέρηση καταβολής ενός 
τέλους) 131 = Τέλος περιορισμού 

141 = Τέλος ανάκλησης             

 

Τέλη επέκτασης για: 

402 = Λιθουανία (LT) 

403 = Λετονία (LV) 

404 = Αβανία (AL) 

406 = Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (MK) 

407 = Κροατία (HR) 

408 = Βοσνία - Ερζεγοβίνη (BA) 

409 = Σερβία (RS) 

410 = Μαυροβούνιο (ME)  

 

Νέοι κωδικοί τελών από την 01.04.09, βλ. σημείωση 3 παρακάτω:  

501 = Πρόσθετο τέλος εάν μια αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
περιέχει πάνω από 35 σελίδες 

520 = Πρόσθετο τέλος εάν μια αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας περιέχει 
πάνω από 35 σελίδες -είσοδος στην ευρωπαϊκή φάση  

 

Τέλη PCT σε EUR που έχουν καθοριστεί από τον ΠΟΔΙ: 

222 = Χρέωση ανά φύλλο άνω των 30 (τμήμα του τέλους διεθνούς κατάθεσης) 

224 = Τέλος επεξεργασίας 

225 = Τέλος διεθνούς κατάθεσης 

318 = Μείωση PCT-PDF 

319 = Μείωση PCT-XML 
 

Σημειώσεις 

1  Οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς χρέωση του αποδέκτη. 
 Σε περίπτωση τραπεζικού εμβάσματος, ο καταθέτης οφείλει να παράσχει 

τις ακόλουθες πληροφορίες για την πληρωμή: 
 - αριθμός αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
 - κωδικός(-οί) τέλους(-ών) 
 Παραδείγματα:<EPXXXXXXXX.X, κωδικοί XXX, XXX>, 
 < PCT USXXXXXXXXXX, κωδικοί XXX, XXX, XXX > 
 Συνιστάται στους καταθέτες να κάνουν ξεχωριστές πληρωμές για κάθε 

αίτηση, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες της εκάστοτε πληρω-
μής παρέχουν όλα τα συναφή δεδομένα. 

2  Αναλήψεις από καταθετικούς λογαριασμούς που τηρούνται με το ΕΓΔΕ 
μπορούν να γίνονται μόνο σε Ευρώ. 

 
Για τις σημειώσεις 3 ως 7, βλ, επίσης OJ EPO 2/2009, 118 και Πίνακα Τελών 
3  Για αιτήσεις ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που έχουν κατατεθεί/ 

διεθνείς αιτήσεις που έχουν εισέλθει στην ευρωπαϊκή φάση από την 
01.04.2009: οφείλεται ένα πρόσθετο τέλος στο πλαίσιο του τέλους κατά-
θεσης εάν η αίτηση περιέχει περισσότερες από 35 σελίδες (κωδικοί τε-
λών 501 και 520 αντίστοιχα). 

4  Αιτήσεις ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που έχουν κατατεθεί/ 
διεθνείς αιτήσεις που έχουν εισέλθει στην ευρωπαϊκή φάση πριν από 
την 01.04.2009: τα συμβαλλόμενα κράτη θα καθορίζονται μόνο εάν δια-
φέρουν από αυτά που υποδεικνύονται στο Πλαίσιο 31.1 του Εντύπου 
ΕΓΔΕ 1001 (Αίτημα χορήγησης) ή στο πλαίσιο 10.1 του Εντύπου ΕΓΔΕ 
1200 (Είσοδος στην ευρωπαϊκή φάση). 
Αιτήσεις ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που έχουν κατατεθεί/ δι-
εθνείς αιτήσεις που έχουν εισέλθει στην ευρωπαϊκή φάση από την 
01.04.2009: το κατ' αποκοπή τέλος καθορισμού καλύπτει όλα τα καθο-
ρισμένα συμβαλλόμενα κράτη. 

5  Αιτήσεις ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που έχουν κατατεθεί/ 
διεθνείς αιτήσεις που έχουν εισέλθει στην ευρωπαϊκή φάση από την 
01.04.2009: ισχύει υψηλότερο ποσό για κάθε αξίωση άνω των 50. 

6  Αιτήσεις ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που έχουν κατατεθεί/ διε-
θνείς αιτήσεις που έχουν εισέλθει στην ευρωπαϊκή φάση πριν από την 
01.04.2009: το τέλος χορήγησης περιλαμβάνει τέλος για την εκτύπωση των 
προδιαγραφών εάν δεν υπερβαίνουν τις 35 σελίδες. Αιτήσεις ευρωπαϊκού 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας που έχουν κατατεθεί/ διεθνείς αιτήσεις που έχουν 
εισέλθει στην ευρωπαϊκή φάση από την 01.04.2009: το τέλος χορήγησης και 
δημοσίευσης ισχύει ανεξαρτήτως του αριθμού σελίδων των προδιαγραφών. 

7  Για αιτήσεις ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που έχουν κατατεθεί/ 
διεθνείς αιτήσεις που έχουν εισέλθει στην ευρωπαϊκή φάση πριν από την 
01.04.2009. 

8  Όταν καταβάλλονται τέλη επέκτασης θα πρέπει να προσδιορίζονται τα 
κράτη τα οποία αφορούν τα εν λόγω τέλη. 

 

Ο κατάλογος των τραπεζικών λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα του ΕΓΔΕ. Μπορεί επίσης να βρεθεί, με περαιτέρω 
πληροφορίες για τα τέλη, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους 
λίστας κωδικών τελών, στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΕΓΔΕ στη 
διεύθυνση http://www.epo.org (στην ενότητα Διπλώματα ευρεσι-
τεχνίας, Διαδικασία χορήγησης). 

Ηλεκτρονική καταβολή τελών 

Θέλετε να πληρώσετε τέλη και να δείτε τον καταθετικό λογαριασμό σας 
διαδικτυακά; Δείτε www.epoline.org για περισσότερες πληροφορίες. 
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