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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) 
Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) 

(www.obi.gr) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Μαρούσι,       /  /       

Στοιχεία αιτούντοςI:  

Ονoματεπώνυμο / 

Επωνυμία                : 

       

  

Δ/νση   :       ΤΚ :       

Τηλ.   :        

Fax   :       E-mail :       

Επάγγελμα  :       

Υπεύθυνος 

Επικοινωνίας             : 

      Τηλ.:       

 

Είδος Προέρευνας: 

   (το κάθε είδος χρεώνεται ξεχωριστά – σημειώνεται μόνο ένα είδος ανά αίτηση προέρευνας    

    δηλ. μόνο ένα από τα 1α, 1β, 1γ, ή  2) 

1.         Στάθμη Προηγούμενης Τεχνικής 

    

    α.     
 

Διπλώματα/Πιστοποιητικά και αιτήσεις τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

    β.     Διπλώματα/Πιστοποιητικά και αιτήσεις τους που έχουν κατατεθεί στην Ελλάδα  

 

    γ.     Άλλοι τίτλοι (διευκρινίσατε) :       

2.         Προστασία στην Ελλάδα συγκεκριμένων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας άλλων  

                   χωρών που γνωρίζει ο αιτών  

 

Αντικείμενο Προέρευνας:  

(Ένα αντικείμενο/ θέμα ανά αίτηση προέρευνας) 

Να γίνει πλήρης περιγραφή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών του υπό έρευνα θέματος  

      

  Επισύναψη σχετικού σχεδίου  

                                                 
 Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 § 5 του Ν.1733/1987 περί 

απορρήτου. 
I Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα, που παρέχετε προς τον ΟΒΙ μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
επεξεργασίας για τη δημιουργία και διαχείριση Τραπεζών Πληροφοριών με Προσωπικά Δεδομένα στον Οργανισμό. 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ *  



 ΔΥΥ.9/Ε.1_Έκδοση06_011119                                                                                                        Σελίδα 2 από 6 
                                                                                                                                                                 

 

Λέξεις – κλειδιά που προτείνονται από αιτούντα για το υπό έρευνα θέμα (προαιρετικά): 

      

 

Σχετικοί Τίτλοι Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  που προτείνονται από αιτούντα για το υπό 

έρευνα θέμα (προαιρετικά) : 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

Χρονολογικός προσδιορισμός του υπό 

έρευνα θέματος σε σχέση με την 

ημερομηνία δημοσίευσης (προαιρετικά): 

από :   /  /     έως και :   /  /     

 

Τέλος Προέρευνας - 60 € για αποτελέσματα μέχρι 60 εγγραφές/τίτλους βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας (τίτλους): 

         Για αποτελέσματα επιπλέον των 60 εγγραφών/τίτλων, εφόσον κριθεί απαραίτητο, –       

          χρέωση 2 € για κάθε επιπλέον εγγραφή/τίτλο 

          ΝΑΙ 

          ΝΑΙ μετά από συνεννόηση 

          ΟΧΙ 

 

Τρόποι  πληρωμής: 

      Ταμείο ΟΒΙ                                                              Τράπεζα             

 

Τρόπος Αποστολής Αποτελεσμάτων Προέρευνας (σημειώνεται μία από τις επιλογές): 

Χαρτί                               Ψηφιακή Μορφή                           Ηλεκτρονικά      

 

Πως μάθατε για τις υπηρεσίες τεχνολογικής πληροφόρησης του ΟΒΙ; 

      

Έχετε χρησιμοποιήσει ξανά τις υπηρεσίες αυτές;           ΝΑΙ                         ΟΧΙ      

 

Υπογραφή αιτούντα ....................................... 

Ονοματεπώνυμο (ολογράφως)       
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 

Στοιχεία αιτούντος  

Συμπληρώνονται τα στοιχεία του αιτούντος και του υπευθύνου επικοινωνίας. 

 

Είδος προέρευνας  

Συμπληρώνεται μόνο ένα είδος ανά αίτηση προέρευνας δηλ. μόνο ένα από τα 1α,1β,1γ ή 2. 
 

1. Στάθμη προηγούμενης τεχνικής 
Παρέχει πληροφορίες (κυρίως βιβλιογραφικά στοιχεία, περίληψη και όπου κρίνεται απαραίτητο 
ενδεικτικά σχέδια) του υπό έρευνα αντικειμένου/θέματος, από προγενέστερα δημοσιευμένα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δημοσιευμένες αιτήσεις που έχουν ανακτηθεί από τις βάσεις του ΟΒΙ. 
1α Καλύπτει Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας/Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας και αιτήσεις τους 
που έχουν κατατεθεί στην Ελλάδα (ΟΒΙ) ή/και στο εξωτερικό. 
1β Καλύπτει Εθνικά Διπλώματα/Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας/Αιτήσεις τους και 
Μεταφράσεις εκδοθέντων Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων που έχουν κατατεθεί στην Ελλάδα (ΟΒΙ). 
1γ Καλύπτει άλλους τίτλους προστασίας όπως Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά για Φάρμακα/ 
Φυτοφάρμακα (ΣΠΠΦ/ΣΠΠΦΠ), Βιομηχανικά Σχέδια (ΒΣ). 
 

Για τα Εθνικά Βιομηχανικά Σχέδια (ΒΣ) που έχουν κατατεθεί στον ΟΒΙ, έρευνα γίνεται μόνο βάσει 
συγκεκριμένου καταθέτη ή εφευρέτη ή αριθμού κατάθεσης/χορήγησης.  
 

2. Προστασία στην Ελλάδα συγκεκριμένων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας άλλων χωρών 
που γνωρίζει ο αιτών 
Παρέχονται πληροφορίες για το αν ένας τίτλος/δίπλωμα άλλης χώρας έχει κατατεθεί στην Ελλάδα, ως 
εθνικός τίτλος, από τον ίδιο καταθέτη ή/και εφευρέτη ή/και βάσει του αριθμού προτεραιότητας.  
 

Αντικείμενο προέρευνας  
Συμπληρώνεται ένα θέμα ανά αίτηση προέρευνας. 
Για το είδος 1 της προέρευνας πρέπει να γίνει πλήρης περιγραφή των βασικών τεχνικών 
χαρακτηριστικών του υπό έρευνα αντικειμένου/θέματος. 
Επιπλέον σελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιπτώσεις μεγαλύτερου κειμένου. 
 

Για το είδος 2 της προέρευνας πρέπει να δοθεί ο αριθμός του ξένου τίτλου που γνωρίζει ο αιτών (π.χ. 
US5627513), για τον οποίο ζητά να βρεθεί τυχόν υπάρχων αντίστοιχος εθνικός τίτλος,  βάσει του 
ιδίου καταθέτη ή/και εφευρέτη ή/και αριθμού προτεραιότητας. 
 

Τέλος προέρευνας   
Το τέλος προέρευνας ανέρχεται στο ποσό των 60 € για αποτελέσματα μέχρι 60 εγγραφές/τίτλους 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας (τίτλους). Για αποτελέσματα επιπλέον των 60 εγγραφών/τίτλων εφόσον 
αυτό κριθεί απαραίτητο, θα υπάρχει χρέωση 2 € για κάθε επιπλέον εγγραφή/τίτλο. 
 

Τρόπος πληρωμής  
Τα τέλη μπορούν να καταβληθούν στον ΟΒΙ, με τους παρακάτω τρόπους: 

I. Με ηλεκτρονική πληρωμή (πιστωτική / χρεωστική κάρτα).  

II. Με έμβασμα ή τηλεφωνική εντολή σε συνεργαζόμενη με τον ΟΒΙ τράπεζα (web banking). 

IΙΙ. Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΒΙ:  

ALPHA BANK 146002002008632, IBAN Αρ. Λογ.: GR92 0140 1460 1460 0200 2008 632  ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 66947900149, ΙΒΑΝ Αρ. Λογ.: GR05 0110 6690 0000 6694 7900 149 
 

Επικαιροποίηση των συμβεβλημένων τραπεζών στην ιστοσελίδα του ΟΒΙ www.obi.gr 
 

Ειδικότερες πληροφορίες, όσον αφορά την πληρωμή των τελών, δίδονται από τον ΟΒΙ και 
συγκεκριμένα από το τμήμα τελών στα τηλέφωνα: 210 6183509 και 210 6183511. Αιτήσεις ή άλλα 
σχετικά έγγραφα αποστέλλονται στο fax: 210 6819231. 
 
 

Η αίτηση προέρευνας κατατίθεται στον ΟΒΙ ή αποστέλλεται με fax ή ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά. 
 
Το έντυπο αποτελεσμάτων προέρευνας και τα αποτελέσματα προέρευνας (έγγραφα τίτλων 
προστασίας) αποστέλλονται στον αιτούντα σε χαρτί ή ψηφιακή μορφή με συστημένη επιστολή ή 
παραλαμβάνονται από τα γραφεία του ΟΒΙ από τον ίδιο, εφόσον το επιθυμεί ο αιτών, ή ηλεκτρονικά.  

 

http://www.obi.gr/
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HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION (Ο.Β.Ι.) 
5, Gianni Stauroulaki str (former Pandanassis str.), Paradissos Amaroussiou, 151 25 Athens  
(tel.+30210 6183500 - fax +30210 6819231)  (www.obi.gr) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 City, Country,   /  /     
 

Applicant details II:  

Full name /  

Legal entities’ name      : 

                                                                                                  
      

Address  :       PC :       

Tel.   :        

Fax   :       E-mail:        

Profession  :        

Contact Person  :       Tel.:       

 

Type of search :  

(each type is being charged separately – tick only one type per application form  i.e. only one 
out of  1a, 1b, 1c, or 2.)    

 1.    State of prior art  

   a. 

 

Patents/Utility Models and applications thereof in National and International 

level  

b. Patents/Utility Models and applications thereof filed in Greece  

c.   Other titles (specify) :        

 2.   Protection in Greece of specific industrial property titles of other countries known 

        to the applicant 
 

 

Subject matter of third party search:  
(One subject matter per application) 
Give a complete and clear description of the subject matter of the search. 

       

 

  Attachment of relevant drawing  

                                                 
 The present application and the result arising therefrom are defined by the provisions of the article 4, par. 5 of the 

Law 1733/1987 about confidentiality.  
 

II We inform you that the personal data you provide to the OBI may constitute the object for the creation and 
management of Personal Information Data Banks. 

 

THIRD PARTY SEARCH ΑPPLICATION FORM * 

*  
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Keywords suggested by the applicant for the subject matter of the search (optional): 

      

 

Relevant Industrial Property Titles suggested by the applicant for the subject matter of 

the  search (optional): 

5.       

6.       

7.       

8.       

 

Time period to be covered for the 

search with respect to publication date 

(optional): 

from :       until :       

 

Third party search fee - 60€ for results up to 60 records/industrial property titles (titles): 

         For any results, in case of need, above 60 records/titles - 2 € charge for every extra   

          record/title 

  YES 

  YES after consultation with the applicant 

  NO 

 

Type of payments: 

 at ΟΒΙ                                                           : BANK 

 

Ways of sending results of the third-party search  (tick only one): 

Paper                                  Digital media                               Electronically      

 

How were you informed about the technological information services of OBI? 

      

 

Have you used these services before?            YES       NO 

 

 

Applicant’s Signature  ..................................... 

Full name       
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INSTRUCTIONS FOR FILLING IN A THIRD-PARTY SEARCH FORM 

 
 

Applicant details 
Fill in the details of the applicant and of the contact person. 
 
Type of search 
Tick only one type of search, per third-party search form, i.e. one out of 1a, 1b, 1c, or 2. 
 

1. State of the art 
It provides information (bibliographic data, abstracts and characteristic figures/drawings, when 
available) on the subject under search from previously published patents and published 
applications retrieved from the OBI’s databases. 
1a. It covers patents, utility model certificates and applications thereof filed in Greece (OBI) 
and/or abroad. 
1b. It covers national patents / utility model certificates / applications thereof and translation of 
granted european patents filed in Greece (OBI). 
1c. It covers other protection titles such as supplementary protection certificate for medicinal 
products, plant protection products and industrial designs. 
 

For national industrial designs filed with OBI, the search is performed either with the name of the 
applicant / inventor or with the application / grant number of the title. 

 
2. Protection in Greece of specific industrial property titles originated from foreign 
countries known to the search applicant  
There is provided information on whether a title / patent of another country has been filed in 
Greece, as national title, by the same applicant and / or inventor and / or with the same priority 
number.  

 
Subject matter of the third-party search 
Only one subject per third-party search application should be completed.  
Third party search - Type 1 
A complete description of the basic technical characteristics of the subject to be searched, should be 
provided. 
Additional page may be used for cases of longer text. 
Third party search – Type 2 
The number of the foreign title known by the applicant (e.g. US5627513), should be provided so as to 
retrieve the corresponding national titles based on the same priority number, the name of the applicant 
and / or the inventor. 
 
Third-party search fee  
The third-party search fee amounts to 60 euros for results of up to 60 records/industrial property titles 
(titles). For records, in case of need, above 60 records/titles, there will be a charge of 2 euros for every 
extra record/title.  
 
Payment mode  
Fees can be paid at OBI in the following ways: 
I. Electronic payment (credit / debit card). 
II. Bank remittance or telephone wire to a bank OBI holds an account with 
III. Deposit straight into OBI’s bank account 
    ALPHA BANK Acc No. 146002002008632, IBAN:  GR92 0140 1460 1460 0200 2008 632,  
    NATIONAL BANK OF GREECE 66947900149, ΙΒΑΝ: GR05 0110 6690 0000 6694 7900  149. 
 

Updating of the affiliated banks on OBI’s website www.obi.gr 
 

More information about payment of fees is available from OBI - Fees Department on +30 210-
6183509 and +30 210-6183511. Applications or other related documents are to be sent to the fax: +30 
210 6819231. 
 
The third-party search is directly filed with OBI or sent by fax or post or electronically.  
 
The results’ form and the results of the third-party search (the documents of protection titles) are sent 
to the applicant on paper or digital media by registered mail or are received from OBI’s office, upon 
request of the applicant, or electronically. 
 


